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Календарний рік добігає кінця. 
Владці різних рівнів звітують про 
виконану роботу, а також діляться 
планами на наступні дванадцять 
місяців. Голова Волинської облради  
Володимир Войтович запевнив на 
підсумковій прес-конференції, що 
обласна рада працювала старанно: 
відбулось 12 пленарних засідань, 
на яких прийнято 340 рішень, хоча, 
згідно з законом, достатньо було 
провести чотири сесії у рік. А якщо 
в сесійному залі розпалюються 
дискусії, це, за словами голови 
облради, означає одне — волин-
ська громада обрала небайдужих 
людей.

— Удосконалюємо таку форму 
роботи, як День депутата, — розпо-
вів Володимир Войтович. — Перш 
ніж голосувати за якесь рішення по 
певному об’єкту, депутати повинні 
його побачити, зробити свідомий 
вибір. 90% часу маємо приділяти 
вирішенню проблемних питань, зо-
крема пов’язаних із комунальним 
майном (у спільній власності тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст 
області перебуває 102 об’єкти та під-
приємства, — авт.).

Зокрема прийнято рішення пере-
дати комплекс «Будинок приїжджих 
«Круча», що на території водокана-
лу в Луцьку, Волинському обласно-

му центру здоров’я, який має намір 
створити тут кардіологічний центр. 
ВАТ «Луцьке авіапідприємство», що 
в селі Крупа Луцького району, від-
дали у комунальну власність міста 
Луцька для реалізації інвестиційних 
проектів. Ліквідували Волинське об-
ласне кіновідеомузичне підприєм-
ство, яке багато років було фінансо-
вим тягарем для обласного бюджету, 
а комплекс будівель цього підпри-
ємства передали в користування Во-
линському технікуму національного 
університету харчових технологій. 

Окрім цього, як повідомив голо-
ва Волиньради, протягом 2011 року 
від продажу об’єктів нерухомості 
до обласного бюджету надійшло 202 
тисячі гривень. Фактично минулого 
тижня продали з аукціону майно-
вий комплекс на вулиці Єршова у 
Луцьку, який перебував на балансі 
зубожілого комунального підпри-
ємства «Волиньінтехбуд». Виручили 
1,1 мільйона гривень, ці гроші після 
податкових відрахувань поповнять 
волинську казну. Від оренди кому-
нального майна обласний бюджет 
збагатився на понад півмільйона. 

— Якщо підприємства комуналь-
ної власності не дають прибутку, треба 
віддавати їх бізнесу, — переконаний 
Володимир Войтович. — Наприклад, 
у селі Журавичі Ківерцівського райо-
ну є родовище лікувальних грязей, 
яке не використовується. Чому не 
пустити туди бізнес? Звісно, є такі 
об’єкти, приватизації яких допус-
тити не можна. Так, Маневицький і 
Сойненський торфобрикетні заводи 
маневиччани пропонують прийняти 
в обласну комунальну власність (за-
раз — у державній). Ці підприємства 
необхідно зберегти, бо вони забезпе-
чують робочі місця, податки, власну 
продукцію.

Керівник депутатів Волині ак-
центував увагу і на підтримці села, 
на зайнятості сільської молоді.

— Людям треба дати максималь-
не заохочення, аби вони працювали 
на землі. Цьогоріч програмами під-
тримки у сільському господарстві 
охоплено 15 тисяч волинян, наступ-
ного року хочемо цю цифру подво-
їти. Особлива увага до особистих 
селянських господарств. Одна з 
чудових ідей — дарувати доїльні 

апарати власникам трьох і більше 
корів. Люди кажуть: якщо буде таке 
ставлення, ми будемо збільшувати 
поголів’я. Адже багато років поспіль 
не вдається подолати скорочення 
поголів’я великої рогатої худоби: 
порівняно з минулим роком чисель-
ність ВРХ зменшилася на 7,8 тисячі 
голів (на 4 %), у тому числі корів — 
на 4,5 тисячі. 

— Нам дорікають: чи доцільно 
мати понад 70 прийнятих програм, 
а фінансувати трохи більше полови-
ни? — додає Володимир Іванович. 
— Не обов’язково кожного року ви-
діляти гроші на всі програми. Деякі 
взагалі не потребують фінансуван-
ня, а інші дають можливість дивити-
ся на кілька кроків уперед. 

Особливо радіє Володимир Вой-
тович проекту ООН «Місцевий роз-
виток, орієнтований на громаду», що 
втілюється на Волині з 2007 року. У 
селах вдалося реалізувати 57 мікро-
проектів у школах, ФАПах, дитячих 
садочках на 9 мільйонів 250 тисяч 
гривень із різних джерел.

— Друга фаза проекту дасть 
можливість найближчим часом реа-
лізувати мікропроекти у 41 терито-
ріальній громаді на території дев’яти 
районів: Рожищенського, Любомль-
ського, Турійського, Ратнівського, 
Ковельського, Локачинського, Ківер-
цівського, Камінь-Каширського та 
Володимир-Волинського. Для спів-
фінансування в обласному бюдже-
ті буде передбачено майже півтора 
мільйона гривень із розрахунку 25% 
вартості кожного мікропроекту.

Не упускають на Волині й інші 
грантові варіанти. Так, у 2011 році 
виконувались дев’ять проектів, що 
перемогли у Всеукраїнському кон-
курсі. Загальна вартість задуманого 
громадами становить 3,7 мільйона 
гривень. Цього року органи місце-
вого самоврядування області пода-
ли на всеукраїнський конкурс іще 34 
проекти.

— За активністю участі в різних 
програмах і проектах Волинь має 
другий-третій показник по Україні. 
Але важливо не скільки проектів по-
дають, а скільки виграють реальні 
гроші, — підсумував голова Волин-
ської облради.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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приблизно стільки тисяч 
українців помирає щороку 
від алкогольного отруєння. 
Про це повідомив головний 
позаштатний спеціаліст із 
токсикології Борис Шейман. 

Волинські волейболістки 
заволоділи Кубком України 
Вперше у своїй історії Кубок України з волейболу серед 
жінок виборола луцька команда «Континіум-Волинь-
Університет». У напруженому фінальному поєдинку лучан-
ки з рахунком 3:2 перемогли у господарів майданчика 
— южненського «Хіміка». До «Фіналу чотирьох» розіграшу 
Кубка України потрапили, крім лучанок і «Хіміка», ще єв-
паторійська «Керкинітида» та «Сіверодончанка» (Сєверо-
донецьк). «Дівчата зробили маленьке чудо», — зауважив 
голова Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук. 
— Це вперше в історії Волині». 

Шацькому району виділили 32 
мільйони на розбудову
На розвиток одного з найпотужніших рекреаційних 
районів Волині — Шацького — держава заклала 32 
мільйони гривень, повідомив голова ОДА Борис Клім-
чук. Цього року відкрито 2 км дороги у напрямку сіл 
Вільшанка, Кошари, Залісся, що веде до урочища Гря-
да. Розпочато будівництво й кільцевої дороги навколо 
озера Світязь від села Пульмо до Гряди. «Наступного 
року продовжимо ремонтувати дороги, їх буде п’ять. 
Важливим аспектом є електрифікація та каналізаційна 
мережа», — додав голова адміністрації.

ТЕМА ДЛЯ РОЗДУМІВ 

ЖИТЛОФОНД 

ПРИЄМНА ІНФОРМАЦІЯ 

Влаштуватися на роботу жінкам важче, хоча вони досить перспективні

В облраді роздавали квартири 
малозабезпеченим і не тільки

Найкраща питна вода — 
на Закарпатті та Волині

Житловий фонд обласної ради 
поменшав на 14 однокімнат-

них квартир. Рішення про надання 
помешкань волинянам розглядали 
21 грудня на засіданні бюджетної 
комісії.

У проекті рішення — 14 во-
линян, серед яких працівники об-
ласної ради та малозабезпечені 
громадяни. Щоправда, у списку 
так званих «малозабезпечених» 
трапляються не зовсім малозабез-
печені.

Отже, комісія рекомендува-
ла розглянути на сесії рішення 

про надання квартир: начальни-
ку відділу з юридичних питань 
облради Інні Міщук, начальнику 
загального відділу виконавчого 
апарату облради Ларисі Федо-
рович, заступнику начальника з 
питань організаційного забезпе-
чення діяльності облради Вікто-
рії Мацьосі, начальнику відділу з 
організаційно-консультативного 
забезпечення виконавчого апарату 
облради Сергію Назаруку.

Крім того, у списку фігурують 
імена журналіста газети «Волинь-
нова» Володимира Лиса, началь-
ника обласного бюро судово-
медичної експертизи Ігоря Жибака 
та колишнього голови обласної 
ради Анатолія Грицюка.

Однокімнатні помешкання, 
ймовірно, дістануться і лучанці 
Світлані Бобровській, медсестрі 
Галині Козак, працівнику бюджет-
ної сфери Степану Мойсі, Вірі Ба-
ран, сім’ї із 14 дітьми Володимира 
Бурика, інваліду першої групи Ва-
лерію Бакаєвичу та працівниці об-
ласної філармонії Ользі Савчук.

Ірина КОСТЮК

Заступник голови Державно-
го агентства водних ресурсів 

Олексій Чунарьов заявив, що най-
кращу питну воду несуть річки 
Закарпаття. «Донецька, Дніпропе-
тровська, Луганська й Одеська об-
ласті — райони, де річки найбіль-
ше забруднюються промисловими 
відходами. Саме в цих областях 
розташовані великі промислові 
підприємства. Найкраща якість 
питної води на Закарпатті — там 
річки найчистіші. Також гарна 
вода на Поліссі: від Волинської до 
Чернігівської області», — зазначив 
експерт.

За словами фахівця, на жаль, 
не можна говорити про хорошу 
якість води в центрі, на сході та на 
півдні України. Майже 18 тисяч на-
селених пунктів в Україні не мають 
доступу до якісної питної води.

За словами Чунарьова, в Украї-

ні на одну людину припадає всього 
одна тисяча кубічних метрів води. 
«Країна мало забезпечена водни-
ми ресурсами. На душу населення 
припадає приблизно одна тисяча 
кубометрів води, в Європі ж се-
редній показник становить 1,7 ти-
сячі кубометрів на одного жителя. 
Поки ми займаємо одне з останніх 
місць», — констатував експерт. 

Володимир ВОЙТОВИЧ:

Обласна служба зайнятості про-
аналізувала ринок праці Волині 

та дійшла висновку, що чоловікам 
сьогодні легше працевлаштувати-
ся. Адже вакансії, які надходять від 
роботодавців, переважно чоловічо-
го спрямування. У чому проблема 
жіночого безробіття на Волині та як 
її можна вирішити, обговорили під 
час прес-конференції представники 
центру зайнятості, роботодавці, під-
приємці, громадськість.

За словами першого заступ-
ника директора обласного центру 
зайнятості Світлани Мишковець, 
в області є лише два райони — Ло-
качинський і Турійський, де все на-
впаки — на обліку зареєстровано 
більше безробітних чоловіків, аніж 
жінок. А от найвищий відсоток без-
робітних жінок — 67,3% — у Камінь-
Каширському районі. Чоловіки ж 
часто виїжджають на заробітки в 
Росію, здебільшого на будівництво 
мостів у Санкт-Петербурзі.

— Керівники підприємств нео-
хоче беруть на роботу жінок із ді-
тьми до шести років і зволікають із 
їх підвищенням службовими сходи-
нами, — каже Світлана Євтихіївна. 
— І хоча в офіційних документах 
працедавці під час добору персоналу 
не висувають вимог щодо віку й ста-
ті, проте часто керуються саме цими 
критеріями. Для працевлаштування 

безробітних із соціально незахище-
них категорій населення роботодав-
цям надаються дотації. Таким чином 
цього року вже працевлаштовано 
1416 безробітних, із них 804 жінки.

У службі зайнятості розумі-
ють проблему гендерної рівності 
й намагаються її вирішити, впро-
ваджуючи різні заходи. Постійно 
йде інформаційно-роз’яснювальна 
робота з працедавцями. Для жінок 
розроблено низку заходів, аби підви-
щити їхню обізнаність, упевненість у 
власних силах і можливостях на рин-
ку праці. У цьому службі зайнятості 
допомагають соціальні партнери. 

Зокрема, присутня на прес-
конференції голова правління гро-
мадської молодіжної організації «Ре-
гіональний інститут європейського 
розвитку» Олена Кобріна розповіла 
про тренінги, які допомагають лю-
дям знайти себе у житті, стати впев-
ненішими. 

Посадовці обласного центру за-

йнятості зауважують, що наші жінки 
мають лідерські якості, а тому їх лег-
ко зорієнтувати на самозайнятість. 
Лише цього року 350 безробітних 
представниць слабкої статі отрима-
ли одноразову виплату допомоги по 
безробіттю для відкриття власної 
справи (46% від загальної кількості 
безробітних). 

Однією з таких є Світлана Клим-
чук. Попри те, що у неї прекрасно 
складалася кар’єра педагога — обі-
ймала посаду заступника директо-
ра, жінка вирішила втілити в життя 
свою давню мрію — відкрити в об-
лцентрі студію танців.

— Я знала, чого хочу, — розпо-
відає пані Світлана, — знала, що маю 
стати підприємцем. Звернулася за 
допомогою у центр зайнятості, на-
писала бізнес-план, отримала одно-
разову виплату на відкриття справи 
— і тепер мрію, аби моя студія стала 
найпрестижнішою у Луцьку. 

У Світлани Писарської інша си-
туація: вона — колишня безробітна, 
мала незакінчену вищу освіту пси-
холога й влаштуватися за спеціаль-
ністю не могла. Тому й звернулася до 
центру зайнятості.

— Мені запропонували пройти 
курси навчання на кухаря, — розпо-
відає Світлана Володимирівна. — По 
завершенні працювала на громад-
ських роботах, а потім направили у 

«Наш Край» на посаду кухаря. Дуже 
добре, що центр зайнятості навчає 
людей і дає можливість влаштувати-
ся на роботу. 

Цього року Представництво Єв-
ропейського Союзу в Україні прово-
дило конкурс на визначення кращо-
го роботодавця у створенні рівних 
можливостей для чоловіків і жінок 
на робочому місці. 

— Наш гендерний план визна-
ли кращим, — розповідає спеціа-
ліст АТ «СКФ Україна» Олександр 
Дем’яненко. — Адже коли людина 
комфортно почувається на роботі, 
може вільно висловлювати свої дум-
ки, вона починає думати про резуль-
тат. Це формує певну лояльність, 
зворотне позитивне ставлення лю-
дини до самого виробництва. У нас 
підприємство специфічне — з осно-
вним машинобудівним напрямком, 
— продовжує пан Олександр. — А 
у суспільстві склався стереотип, що 
жінка не може трудитись у цій га-
лузі. Проте є багато прикладів, коли 
представниці слабкої статі так само 
працюють операторами, водіями. 
Тому про гендерну рівність треба го-
ворити ще раніше, коли формується 
світогляд школяра. Є дівчата, які чу-
дово знаються на фізиці, математи-
ці, але у технічні вузи не йдуть через 
стереотипи.

Людмила ШИШКО

ДОВІДКА 

На 01.12.2011 року на обліку в цен-
трах зайнятості Волині перебувало 
9,9 тисячі безробітних, із яких 61% 
— жінки, 39% — чоловіки. 

Світлана Мишковець демонструє альбом про соціальне патрнерство на ринку  праці

Якщо підприємства комунальної власності 
не дають прибутку, їх треба віддавати бізнесу


