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Події
ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА 

МЕДИЧНА ІНВЕСТИЦІЯ 
ГАРНА ТЕНДЕНЦІЯ  

Депутати пропонують скоротити 
повноваження міліції

Фонд Рината Ахметова купить для Волинського 
онкодиспансеру нове обладнання

На Волині ще одна сільська школа 
з новим автобусом

Про це сказано в законопроек-
ті №9637, зареєстрованому в 

Раді 22 грудня. Зокрема, проектом 
закону «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів (щодо вдо-
сконалення окремих положень, які 
регулюють провадження у справах 
про адміністративні правопору-
шення)» пропонується позбавити 
міліцію повноважень розглядати 
справи про адмінправопорушен-
ня і накладати адмінстягнення за 
несвоєчасну здачу виторгу під-
приємствами всіх форм власності, 
які реалізують товари за готівкові 
кошти.

Також законопроект передба-
чає позбавлення органів внутріш-
ніх справ повноважень складати 
протоколи про адміністративні 
правопорушення у справах: про 
порушення державних стандар-
тів, норм і правил у сфері благо-
устрою населених пунктів, правил 
благоустрою територій населених 
пунктів; про порушення правил 
торгівлі та надання послуг пра-
цівниками торгівлі, громадського 
харчування і сфери послуг грома-
дянами, які займаються підпри-

ємницькою діяльністю; про пору-
шення законодавства про захист 
прав споживачів; про порушення 
правил торгівлі на ринках.

Крім цього, документом про-
понується вилучити з завдань 
міліції складання протоколів про 
адміністративні порушення за ве-
дення торгівлі з рук у невстанов-
лених місцях, порушення порядку 
ведення господарської діяльності, 
подання декларації про доходи та 
ведення обліку доходів і витрат. А 
також необхідність міліції забезпе-
чувати дотримання вимог закону в 
сфері торгівлі, а також утримання 
в належній чистоті вулиць, прибу-
динкових територій і дворів у міс-
тах та інших населених пунктах.

На думку депутатів, доцільні-
ше віднести питання боротьби з 
зазначеними правопорушеннями 
до компетенції органів, повнова-
ження яких прямо пов’язані з ве-
денням контрольних (наглядових) 
функцій у відповідній сфері гро-
мадських відносин, — фінансових 
органів, органів захисту прав спо-
живачів, органів місцевого само-
врядування.

Наприкінці жовтня волинська 
влада отримала унікальну про-

позицію від фонду Рината Ахметова 
«Розвиток України». А саме — фонд 
висловив намір придбати для Во-
линської області сучасний комплекс 
для проведення дистанційної про-
меневої терапії. Для цього фонд на-
діслав обласним раді й адміністрації 
пропозицію підписати договір щодо 
державно-приватного партнерства. 
Упродовж двох місяців у області ду-
мали: приймати пропозицію чи ні. 

Як розповів «Відомостям» голо-
вний лікар онкодиспансеру Орест 
Андрусенко, обладнання, яке за-
пропонував придбати фонд Ахме-
това, дуже потрібне установі. Адже 
існуюча система для здійснення 
променевої терапії — застаріла. А її 
потребують 70% онкохворих. Тому 
пропозиція фонду закупити облад-
нання вчасна.

— До нас приїжджали представ-
ники фонду, оглянули приміщення 
й висунули умову: зробити ремонт, 
— сказав Орест Андрусенко. — Гро-
ші на це має виділити обласний бю-
джет. Поки (а розмова відбувалася 
23 грудня, — авт.) точно не складено 

кошторис. Приблизно це може бути 
понад мільйон гривень. 

Як зазначили у фонді Ахме-
това, одночасно з Волинською 
пропозиції про співпрацю були 
надіслані ще трьом областям — 
Івано-Франківській, Хмельницькій і 
Закарпатській. 

— Суть пропозиції у тому, що ко-
жен диспансер сам обирає собі необ-
хідне обладнання на суму до мільйо-
на доларів, — зазначили у «Розвитку 
України». — Для Волині ми маємо 
придбати гама-терапевтичний апа-
рат чеського виробництва. Зі свого 
боку гарантуємо також оплату по-
слуг із монтажу, навчання персо-
налу, гарантійного обслуговування 
протягом двох років. 

Оскільки гроші фонд виділяє 
чималі, то потребує гарантій із боку 
влади щодо сприяння. Тобто, щоб 
отримати обладнання, обласна вла-
да має підписати договір державно-
приватного партнерства. Вимоги, 
треба сказати, справедливі. Адже 
фонд вимагає, щоб обладнання 
працювало, а отже, для цього по-
трібне відповідне приміщення. Далі 
— «медичні послуги повинні бути 

доступними (у тому числі безоплат-
ними для соціально незабезпечених 
верств населення). Платні послуги 
повинні надаватися лише на підставі 
попередньо погоджених із фондом і 
належним чином затверджених 
правил». Цей пункт прописаний у 
договорі. Серед вимог також забез-
печення представникам фонду віль-
ного доступу до перевірки роботи 
обладнання та документації. 

Крім того, у бюджеті області та-
кож мають бути передбачені гроші 
на експлуатаційні витрати на утри-
мання блоку, включаючи закупівлю 
видаткових матеріалів. 

Якщо проаналізувати умови, 
які ставить благодійний фонд перед 
місцевою владою та медичною уста-
новою, то можна зробити висновок, 
що променеву терапію на новому 
обладнанні мають робити, по суті, 
безплатно. 

Зазначимо, що Фонд Рината Ах-
метова «Розвиток України» вже не 
один рік здійснює проект «Рак ви-
ліковний. Своєчасна діагностика та 
лікування онкологічних хвороб». 
Завдяки йому не одна область уже 
отримала необхідне дороге облад-
нання. 

Зауважимо, що проект «Рак ви-
ліковний. Своєчасна діагностика і 
лікування онкологічних хвороб», 
який втілює фонд Рината Ахмето-
ва «Розвиток України», — перший і 
єдиний в Україні масштабний про-
ект із підтримки державної систе-
ми допомоги онкологічним хворим. 
Цей проект — найбільша інвести-
ція у розвиток онкологічної служби 
України. Він спрямований на ство-
рення умов для ефективної роботи 
державної онкологічної служби і 
поліпшення якості діагностики та 
лікування онкохворих за допомогою 
новітнього устаткування і впрова-
дження передового досвіду лікуван-
ня раку.

Наталка СЛЮСАР

Відтепер учні Сереховичівської 
загальноосвітньої школи, що 

у Старовижівському районі Во-
линської області, їздитимуть на 
навчання на новенькому авто-
бусі. Його, у присутності школя-
рів, педагогів і батьків, передав у 
користування заступник голови 
Волинської облдержадміністрації 
Олександр Курилюк.

Цього року на Волині для по-
треб школярів трьох районів при-
дбано шість автобусів на загальну 
суму майже два мільйони гривень. 
Зокрема, три — за рахунок дер-
жавного бюджету, стільки ж — за 
місцеві кошти.

Загалом за час дії програми 
«Шкільний автобус» в області 
придбали 120 автобусів, із них дві 
третини — за гроші місцевих бю-
джетів.

«На Волині підвезенням до 
шкіл забезпечено більше 99% 
учнів, одначе парк шкільних авто-
бусів потребує оновлення. Тому 
прогнозована потреба у придбанні 
шкільних автобусів до 2015 року 
складає 50 машин», — сказав Олек-
сандр Курилюк під час спілкуван-
ня з батьківським і вчительським 
колективами сільської школи.

У Луцьку хочуть підняти тарифи на 
опалення
У приміщенні ДКП «Луцьктепло» 
відбувся круглий стіл, на якому об-
говорювалася потреба збільшити 
тарифи населенню на послуги опа-
лення. Хоча оголошення про захід 
було розміщене заздалегідь, окрім 
самих працівників «Луцьктепла» та 
журналістів, до тарифів на опален-
ня діла нікому не було.

Як повідомила начальник еконо-
мічного відділу «Луцьктепла» Оль-
га Кравчук, необхідність підняття 
тарифу виникла у зв’язку з впрова-
дженням державної програми щодо 
стовідсоткового забезпечення жит-
лового фонду лічильниками обліку 
тепла до 2016 року. Наразі у Луцьку з 
785 багатоквартирних будинків при-
лади обліку мають 165. 

— На виконання державної про-
грами підприємство розробило ін-
вестиційну програму, — зазначила 
Ольга Кравчук. — Вона розрахована 
на три роки, загальна вартість — 
29,2 мільйона гривень. Це за цінами 
вересня цього року. На її виконання 
вже в 2012-му маємо включити у та-
рифи 9,8 мільйона гривень.

Для кожної окремо взятої луцької 
сім’ї це означатиме, що тариф на опа-
лення у сезон зросте: для однокімнат-
ної квартири — на 22 гривні, для дво-
кімнатної — на 33, для трикімнатної 
— на 40 гривень. У міжопалюваль-
ний сезон доведеться платити більше 
— на 11, 18 і 21 гривню відповідно. 

Незважаючи на це, у «Луцькте-
плі» переконують, що встановити 
лічильники тепла у будинках влас-
ним коштом лучанам буде вигідно.

— Аналіз споживання теплової 
енергії на опалення в будинках, які 

обладнані автоматизованими при-
ладами обліку споживання теплової 
енергії, показує, що споживання те-
плоенергії на опалення одного ква-
дратного метра знижується в межах 
15-17% за опалювальний сезон, тоді 
як ріст тарифу на опалення одно-
го квадратного метра становить 
14%, — зазначила Ольга Кравчук. 
— Встановлення автоматизованих 
засобів обліку підприємство планує 
здійснити у міру надходження ко-
штів від споживачів за три роки.

Наразі тарифи ще мають по-
годити на виконкомі міської ради. 
Проте у цьому питанні є одне «але». 
Коли влітку київські державні мужі 
говорили про реформу житлово-
комунального господарства, то пе-
редбачалося, що її проводитимуть за 
гроші держбюджету. Зокрема, пер-

ший віце-прем’єр-міністр Андрій 
Клюєв у липні наголошував, що «на-
ступного року (в 2012-му) плануєть-
ся забезпечити всі будинки прилада-
ми обліку тепла, на що необхідно 3,3 
мільярда гривень. Ця сума має бути 
закладена в держбюджеті та Програ-
мі соціально-економічного розвитку 
України на 2012 рік».

Державний бюджет на 2012 рік 
маємо. У результаті в ньому на об-
лаштування багатоквартирних бу-
динків сучасними засобами обліку і 
регулювання води та теплової енер-
гії виділено лише 200 мільйонів гри-
вень.

Так що на практиці фінансовий 
тягар житлово-комунальної рефор-
ми уряд усе ж перекладає на плечі 
пересічних громадян. 

Наталка СЛЮСАР

ПОГОДА 

У західних областях 29 груд-
ня очікується хмарна погода, без 
опадів. Температура повітря вно-
чі становитиме 0...+3°C, вдень 
+2...+5°C. 30 грудня очікується 
змінна хмарність, сухо. Вно-
чі +1...+3°C, вдень +2...+4°C. 31 
грудня хмарно з проясненнями, 
мокрий сніг. Температура повітря 
вночі становитиме 0...+2°C, вдень 
+2...+4°C. 

У північних регіонах 29 
грудня похмуро, сніг із дощем. 
Нічна температура становити-
ме -1...+2°C, денна +1...+3°C. 30 
грудня хмарно, мокрий сніг. Тем-
пература повітря вночі +1...+3°C, 
вдень -0...+2°C. 31 грудня хмарно, 
очікуються опади. Температура 
вночі -1...+2°C, вдень +1...+3°C. 

У Києві 29 грудня очікується 
хмарність, опади не передбача-
ються. Температура вночі стано-
витиме 0…+2°C, вдень +1...+3°C. 

30 грудня буде похмуро, мо-
крий сніг. Уночі +1…+3°C, вдень 
+1...+2°C. 31 грудня хмарно, не-
значні опади. Нічна температу-
ра становитиме -1…+2°C, денна 
+1...+4°C.

У східних регіонах 29 грудня 
переважно сонячно, без опадів. 
Уночі -1...0°C, вдень 0…+4°C. 30 
грудня ясно, опадів не очікується. 
Нічна температура становитиме 
-2...0°C, денна -1...+3°C. 31 грудня 
похмуро, дощитиме. Температура 
вночі 0...+2°C, вдень +2...+7°C.

У південних областях 29 
грудня хмарно з проясненнями, 
дощитиме. Температура пові-
тря вночі становитиме +3...+6°C, 
вдень +4...+6°C. 30 грудня хмар-
ність, очікуються опади. Вно-
чі +3...+5°C, вдень +4...+7°C. 31 
грудня похмуро, йтиме дощ. Ніч-
на температура +3...+6°C, денна 
+4...+6°C. 

Третина українців не радіє 
Новому року через важке життя 
Тільки 16% українців оцінили рік, що минає, як в цілому 
вдалий для себе та своєї сім’ї. Про це свідчать результати 
соціологічного опитування «Research & Branding Group».
Так, більшість жителів країни (72%) оцінюють 2011 рік 
як у цілому важкий, кожен п’ятий (19%) — як у чомусь 
важкий, а в чомусь вдалий, 4% — як у цілому вдалий. 
Більш оптимістичними в оцінці року, що минає, для себе 
та сім’ї є респонденти у віці до 30 років — 27% оцінюють 
його як вдалий.

Сільгосппродукцію будуть 
страхувати
Депутати ухвалили Закон України «Про особливості 
страхування сільгосппродукції з держпідтрим-
кою», яким передбачене відновлення держсубси-
дій для здешевлення страхових премій, пишуть 
«Экономические известия». Передбачається, що 
клієнт сплачуватиме лише свою частину платежу. 
Решту коштів держава перераховуватиме централізо-
вано в Аграрний страховий пул. Якщо раніше розмір 
субсидії становив 50% премії, то тепер її граничний 
розмір буде визначатися щорічно в держбюджеті. 

54%
стільки українців від 2012 року 
чекають економічних проблем. 
Згідно з результатами опитуван-
ня, проведеного Київським між-
народним інститутом соціології, 
лише 6% очікують від 2012-го 
економічного процвітання. 

ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ 


