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5 жовтня на базі Луцького вищого 
професійного училища будівництва 
та архітектури відбулося засідання 
Регіональної міжгалузевої ради 
з питань професійно-технічної 
освіти. Цього разу члени ради, а 
серед них представники облдер-
жадміністрації, обласного центру 
зайнятості, роботодавці, керів-
ники навчальних закладів, обго-
ворювали питання ролі та місця 
професійно-технічних навчальних 
закладів у реформуванні будівель-
ної галузі краю.

За словами заступника голови 
облдержадміністрації Олександра 
Курилюка, будівельна галузь сьо-
годні відновлюється.

— Але однієї-двох потужних 
організацій нам не вистачить, адже 
тільки в освіті будується 22 заклади, 
тому намагаємося піднімати район-
ні агробуди, набирати у них пра-
цівників, — розповідає посадовець. 
— Хоча кращі кадри на заробітках, 
знайти досвідченого виконроба — 
нелегке завдання. Обсяги робіт бу-
дуть збільшуватися, і виникне необ-
хідність запропонувати допомогу 
роботодавцям, будівельним органі-
заціям якраз у кадровому забезпе-
ченні. Центр зайнятості готовий тут 
виступити посередником. 

Заступник начальника головно-
го управління містобудування, ар-
хітектури та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації 
Микола Томчук навів приклад із 
кадрами проектувальників. За його 
словами, в області є 76 фахових ін-
женерів, але 22 з них працюють у міс-
цевих органах містобудування, 5 — 
пенсіонери, 5 — підприємці, й лише 
44 задіяні у процесі проектування на 
будівництві. Це зовсім мало.

Члени ради після обговорен-

ня дійшли висновку, що тієї під-
готовки, яку сьогодні надають 
професійно-технічні навчальні за-
клади, зважаючи на їхню застарілу 
матеріально-технічну базу та трива-
лість навчання — три роки, інколи 
недостатньо, тож і виникає кадрова 
проблема. Директор обласного цен-
тру зайнятості Раїса Кучмук бачить 
її вирішення у створенні на Волині 
навчального центру служби зайня-
тості для підготовки кадрів із дорос-
лого населення. Загалом в Україні є 
таких дев’ять, найближчий до нас 
— у Рівненській області. І зареко-
мендували вони себе тільки з хоро-
шого боку, бо мають найсучасніше 
обладнання та здійснюють навчання 
за широким спектром робітничих 
професій із урахуванням вимог рин-
ку праці. До того ж термін навчання 
від трьох до дев’яти місяців. Однією 
з переваг також є комфортна атмос-
фера для людей різного віку: дорослі 
тут почуваються психологічно за-

тишніше, ніж у закладах, де навча-
ються випускники загальноосвітніх 
шкіл. На Волині є всі умови, аби від-
крити такий центр у Рокинях на базі 
Волинського учбового центру підго-
товки, перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації кадрів агропромис-
лового комплексу. Тут є необхідна 
матеріальна база, гуртожиток.

— Треба прискорити вирішення 
цього питання, — каже Раїса Єв-
генівна. — Адже є варіант замість 
Волині виділити кошти з Фонду 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок 
безробіття на відкриття такого цен-
тру в Хмельницькому. Волинянам 
буде проблематично добиратися в 
іншу область. 

Роботодавці будівельної галузі 
підтримали Раїсу Євгенівну та від-
значили хорошу співпрацю з цен-
трами зайнятості. 

— Коли нам знадобились елек-
трозварники, — розповідає на-

чальниця відділу кадрів «Луцьксан-
техмонтаж №536» Наталія Муха, 
— центр зайнятості зібрав нам групу 
з безробітних, які пройшли тримі-
сячне навчання в училищі будівни-
цтва й архітектури, а потім практику 
в нас, — і тепер маємо спеціалістів. 

Помічник директора спільного 
українсько-польського підприєм-
ства ТзОВ «Шинака-Україна» Ві-
талій Бородій, розповідаючи про 
вимоги, які ставить сьогодні робо-
тодавець до працівників, наголосив 
на культурі виробництва.

— Якщо ми хочемо рухатись 
у Європу, — каже Віталій Мико-
лайович, — то потрібно починати 
не з кількості, бо ж у нас прийнято 
ставити завдання, скажімо, зроби-
ти півтора куба кладки за зміну, а з 
техніки безпеки, якості праці. Саме 
з цими вимогами стикнулися, коли 
проводили будівельні роботи на 
таких підприємствах, як «Кромберг 
енд Шуберт» і «Nestle».

Про те, що професія будівельни-
ка стає знову затребуваною, свідчить 
статистика, яку навела присутнім 
директор центру зайнятості Раїса 
Кучмук.

— Кількість працюючих у буді-
вельній галузі становить 6 тисяч 300 
осіб, а за посередництвом служби 
зайнятості за дев’ять місяців на ро-
боту в цю галузь прийняли понад 
700 осіб, — розповіла Раїса Євгенів-
на. — Станом на 1 жовтня в області 
налічується 2237 вакансій, із них 106 
— у будівельній галузі. З них 10% — 
підсобні працівники, третя частина 
— службовці, решта — кваліфікова-
ні працівники. Протягом року до об-
ласного центру зайнятості надійшло 
від працедавців України понад 200 
звернень. Вони пропонували високі 
заробітки за умови професійності, 
наприклад, інженер-будівельник із 

заробітною платою у 5 тис. грн. мав 
тямити в електросхемах, креслен-
нях; електрогазозварник із заробіт-
ком у 4 тис. грн. повинен був уміти 
виконувати зварювальні роботи на 
висоті; оздоблювальник із зарплат-
нею у 3-4 тис. грн. мав розумітися на 
гармонійному поєднанні кольорів, 
робити монтаж стель із гіпсокарто-
ну та натяжні стелі з врахуванням 
новітніх технологій. Навчання для 
будівельної галузі служба зайнятості 
організовує за шістьома напрямка-
ми. Використовується база семи на-
вчальних закладів області та центрів 
професійно-технічної освіти служби 
зайнятості. 

Зокрема, навчання проходить 
і у Луцькому вищому професійно-
му училищі будівництва та архі-
тектури. Його директор Ростислав 
Собуцький провів екскурсію учи-
лищем й ознайомив із навчально-
матеріальною базою навчальних 
центрів «Хенкель Баутехнік» і «Кна-
уф», які тут діють. 

Людмила ШИШКО
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Події

ТРЕБА НАВЕСТИ ПОРЯДОК 

Голова Волинської облдержад-
міністрації Борис Клімчук за-

цікавився питанням націнок у 
супермаркетах, особливо на сіль-
ськогосподарську продукцію. 
Тому чільник ОДА на щотижневій 
оперативній нараді доручив своє-

му заступнику Едуарду Стоєву зі-
брати за одним столом керівників 
усіх супермаркетів Волині, аби 
поговорити про маржу на овочі, 
фрукти й м’ясо.

Борис Клімчук зауважив, що 
ярмарки, які знову відновили в 
Луцьку, проходять добре: і про-
дукції багато, і покупців вистачає, 
і ціни для всіх прийнятні. А от до 
супермаркетів є претензії.

«Я не скажу, що вони бандит-
ствують, але помалу накручують 
ціни, — сказав Клімчук і додав. 
— Ми щодня проводитимемо під 
маркетами ярмарки. По світі їх 
пустимо».

До того ж іще цього тижня Еду-
ард Стоєв має організувати зустріч 
оптовиків і власників супермарке-
тів, аби розібратись у ситуації, бо 
часто-густо, як зауважив голова 
ОДА, їм постачають продукцію 
із «других-третіх рук», що й стає 
причиною надмірних накруток.

РОЗБОРКИ  

22-річний волинянин відправив 
мера Устилуга у реанімацію

На Волині раніше судимий 
22-річний мешканець при-

кордонного міста Устилуг завдав 
тілесні ушкодження мерові Вікто-
рові Поліщуку за зроблене ним за-
уваження, пише zik.ua.

До чергової частини 
Володимир-Волинського міськвід-
ділу внутрішніх справ надійшло 
повідомлення від медпрацівника 
«швидкої допомоги» центральної 
районної лікарні, що до них із ті-
лесними ушкодженнями потрапив 
52-річний мер Устилуга Віктор 
Поліщук. Згодом потерпілого гос-
піталізували у відділення анесте-

зіології та реанімації обласної клі-
нічної лікарні.

Як встановили правоохорон-
ці, побив мера прикордонного 
містечка 22-річний раніше суди-
мий юнак. Подія сталася близько 
півночі. Парубок порушував гро-
мадський порядок, їздячи на мо-
тоциклі сходами мерії. Міський 
голова зробив йому зауваження, а 
той його побив, — пише «Обком».

Відразу після інциденту хуліга-
на затримали, проте він утік. Пра-
воохоронці все ж знайшли зло-
вмисника, який зараз під вартою. 
Порушено кримінальну справу. 

ФІНАНСУВАННЯ 

На ремонт волинських доріг дадуть 87 мільйонів

Загальний обсяг місцевих бюдже-
тів Волині наступного року скла-

де понад 4,6 мільярда гривень, що 
на 806 мільйонів (21%) більше, ніж 
заплановано на 2011-й. Такі циф-
ри озвучив начальник фінансового 
управління облдержадміністрації 
Ігор Никитюк. Плюс розраховують 
на дотації і субвенції з Державно-
го бюджету, зокрема на соціально-
економічний розвиток краю, що 
передбачено лише для 12 регіонів 
України. Посадовці кажуть, що Во-
линь матиме чималий фінансовий 
ресурс, головне ж завдання влади 
на місцях — правильно ним розпо-
рядитися. 

Заступник голови ОДА Едуард 
Стоєв навів кілька важливих показ-
ників, від яких ведуться розрахунки. 
Так, у проекті бюджету передбачено 
поступово підвищувати розмір міні-
мальної заробітної плати: з 1 січня 
2012 року вона становитиме 1073 
гривні, а на 1 грудня «мінімалка» до-
росте до 1134 гривень. За його сло-
вами, у 2012-му середня заробітна 
плата штатного працівника по об-
ласті зросте на 43% (понад 700 грн.) 
— очікувано до 2420 гривень. Це 
виведе Волинь зі списку областей-
аутсайдерів за рівнем зарплат. 

Зміниться й посадовий оклад 
працівника першого тарифного роз-
ряду Єдиної тарифної сітки: з 704 

гривень на кінець 2011-го протягом 
наступного року він підвищиться до 
839 гривень. Відповідно, будуть пе-
реглянуті доходи всіх, хто входить у 
Єдину тарифну сітку. Для прикладу 
Едуард Стоєв повідомив, що середня 
заробітна плата завідувача дитсадка 
зросте на 35,3%, дільничного лікаря-
терапевта — на 29,3% (на 704 грив-
ні), лікаря-хірурга вищої категорії у 
стаціонарі — на 31,2%, фельдшера 
вищої категорії — на 29,6% (на 540 
грн.). 

Мінімальна пенсія у 2012 році 
складе 842 гривні (на 75 гривень біль-
ше, ніж цьогоріч). Обіцяють держав-
ці й зростання стипендій: у вишах IІІ-
IV рівнів студенти отримуватимуть 
787 гривень, у вищих навчальних за-
кладах I-ІІ рівнів акредитації — 594 
гривні, учні професійно-технічних 
закладів одержуватимуть майже 300 
гривень на місяць.

Збільшиться соціальна допомога 
малозабезпеченим сім’ям на кожну 
дитину віком до трьох років — із 60 
до 120 гривень, на дітей до 13 років 
— зі ста до 230 гривень. 

— За рахунок цільової субвенції 
на соціально-економічний розвиток 
територій, якої в Держбюджеті для 
Волині передбачено 41,6 мільйона, 
здійснюватимуться будівництво 
шкіл, реконструкція, добудова, ре-
монт лікарень, поліклінік тощо, — 
додав Едуард Стоєв. — Зокрема, у 
2012 році плануються завершення 
будівництва центральної районної 
лікарні в селищі Іваничі, ЗОШ у селі 
Карпилівка Ківерцівського району, 
реконструкція приміщення під полі-
клінічне відділення Шацької район-
ної лікарні, продовжиться зведення 
шкіл у селі Любохини Старовижів-
ського району, Білин Ковельського 
району, поліклініки у місті Ковелі, 
розпочнеться будівництво школи 
з дитсадком у 55-му мікрорайоні 
Луцька.

— Вперше у 2012 році місцевим 
бюджетам області передбачаєть-

ся передати 67,3 мільйона гривень 
цільових субвенцій на медицину, 
— звернув увагу Ігор Никитюк. — 
10 мільйонів — на придбання ме-
дичного автотранспорту, понад сім 
мільйонів — на закупівлю ліків для 
забезпечення швидкої медичної до-
помоги, 4,3 мільйона — на мамогра-
фічне, рентгенологічне обладнання 
й апарати УЗД вітчизняного ви-
робництва, решта — на придбання 
медикаментів і виробів медприз-
начення для виконання державних 
цільових програм (лікування СНІ-
Ду, туберкульозу, онкології тощо). 
У минулих роках такі видатки були 
централізовані й, можна сказати, їх 
використання було не зовсім прозо-
рим, — додав чиновник. — Бо МОЗ 
безпосередньо визначало, що нам 
потрібно та в яких обсягах, не роз-
бираючись у потребах на місцях. 

Також уперше передбачено ви-
датки на виплату надбавки (20% 
ставки зарплати) педагогам і допо-
моги на оздоровлення медиків та 
фармацевтів державних і комуналь-
них закладів у обсязі посадового 
окладу під час надання основної що-
річної відпустки.

— Ще одна суттєва стаття — суб-
венція з Держбюджету на будівни-
цтво, ремонт та утримання вулиць 
і доріг комунальної власності у на-
селених пунктах, — поінформував 
Ігор Никитюк. — Наступного року 
вона складе 87,5 мільйона гривень. 
Цьогоріч сума на будівництво доріг 
комунального значення становила 
68 мільйонів. Із передбачених на 2012 
рік грошей 33 млн. — із обласного 
бюджету, їх розподілятимуть на се-
сії облради, а решта вже розподілена 
проектом закону про Держбюджет 
між районами і містами. Крім того, в 
резерві головного фінансового доку-
мента країни є чотири мільярди, які 
після прийняття Держбюджету теж 
ділитимуть між областями. Думаю, і 
Волині перепаде до 200 мільйонів. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

36,7
стільки відсотків опитаних україн-
ців хотіли б отримувати зарплату 
розміром 10 тис. грн. 2 тис. 694 
грн. — така середня місячна за-
робітна плата в Україні. Платня в 
2500 грн. влаштовує тільки 1,5% 
українців. 

На розвиток зеленого туризму 
Волині дають мільйон
При головному управлінні економіки Волинської об-
лдержадміністрації створено сектор туризму, головним 
завданням якого буде розвиток і популяризація зеле-
ного туризму, для чого з обласного бюджету виділять 
близько мільйона гривень. «Ми повинні дати власникам 
агросадиб шанс заробляти гроші. Це сімейний бізнес, 
який може приносити хороший заробіток. У нашій 
області є чимало красивих місць для якісного відпо-
чинку, тому ми повинні створювати для туристів сучасні 
умови», — зазначив голова ОДА Борис Клімчук.

Військового комісара 
піймали на хабарі в $200
Військова прокуратура Луцького гарнізону поруши-
ла кримінальну справу стосовно військового коміса-
ра одного з районів Волинської області. Він вимагав 
і одержав у призовника хабар у розмірі 200 доларів 
США за надання відстрочки від призову. В разі вима-
гання службовими особами області грошей, товарів, 
послуг, робіт тощо громадяни можуть звернутися 
за допомогою у військову прокуратуру Луцького 
гарнізону за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 2, 
або за телефоном 24-90-02; 24-00-00.

Супермаркети завищують ціни 
на сільгосппродукцію

Професія будівельника стає знову затребуваною

Студенти Луцького вищого училища будівництва та архітектури

Заняття з народного ремесла


