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Торгову мережу Волині оснастять 
терміналами та касовими апара-

тами. Про це заявив голова облдер-
жадміністрації Борис Клімчук на 
оперативній нараді.

«Розпочинаємо серйозну роботу 
зі встановлення у торгових мережах 
області електронно-торгового облад-
нання — терміналів і касових апара-
тів. Ці кроки спрямовані насамперед 
на потреби споживача», — зазначив 
голова ОДА.    Клімчук зауважив, що 
це стосується лише тих підприємців, 
які здійснюють діяльність у населе-
них пунктах, де проживає понад 25 
тис. осіб, а площа торговельного за-
кладу — більше 20 кв. м. Окрім того, 
таке обладнання обов’язкове на за-
правках і бажане в аптечній мережі.

25 січня Президент України Віктор 
Янукович підписав доручення 
про вирішення актуальних питань 
соціально-економічного розвитку 
Волинської області у 2012 році. 
У документі виокремлено низку 
соціальних об’єктів регіону, на спо-
рудження яких держава виділить 
кошти. 

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ

З метою забезпечення вирішен-
ня актуальних питань соціально- 
економічного розвитку Волинської 
області у 2012 році:

М. Азарову
1. Вжити в установленому по-

рядку заходи щодо належного вико-
нання Державної цільової правоохо-
ронної програми «Облаштування та 
реконструкція державного кордону» 
на період до 2015 року, зокрема:

- прискорення облаштування 
пункту пропуску «Заболоття»;

- будівництва й облаштування 
пунктів пропуску через українсько- 
білоруський державний кордон 
«Гута» і «Хрипськ»;

Доповісти до 1 березня 2012 р.
- активізації роботи з залучення 

технічної допомоги Європейського 
Союзу з метою забезпечення у 2012 
році реконструкції пункту пропуску 
«Устилуг».

Доповісти до 16 квітня 2012 р.
2. Розглянути питання щодо:
- будівництва аеропорту «Луцьк», 

у тому числі щодо використання ае-
ропортом злітно-посадкової смуги 
військового аеродрому військової 
частини А 3186; 

Термін — 2 квітня 2012 р.

- передачі будівлі колишнього 
Будинку офіцерів (м. Луцьк, вул. 
Винниченка, 8) зі сфери управління 
Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України в управління Во-
линської обласної державної адміні-
страції для облаштування в ньому 
концертних залів Волинської облас-
ної філармонії.

Термін — 31 грудня 2012 р.
3. Забезпечити здійснення в уста-

новленому порядку заходів із водо-
відведення на території Шацького 
національного природного парку.

Термін — 2 липня 2012 р.
4. Опрацювати питання щодо 

створення у м. Луцьку Східного єв-
ропейського університету та будів-
ництва студентського містечка єв-
ропейського зразка.

Термін — 1 березня 2012 року
М. Азарову

Б. Клімчуку
1. Опрацювати в установленому 

порядку питання щодо надання дер-
жавної фінансової підтримки для:

- створення обласного перина-
тального центру в м. Луцьку і можли-
вості введення його в експлуатацію у 
2013 році, а також будівництва у се-
лищі Іваничах блоку «А» централь-
ної районної лікарні, на базі якої 
планується утворення лікарні пла-
нового лікування у структурі Ново-
волинського госпітального округу;

- будівництва навчально-
виховного комплексу в 55-му мікро-
районі у м. Луцьку;

- будівництва котельні (м. Ко-
вель, вул. Заводська, 27а).

Термін —15 березня 2012 р.
2. Забезпечити реалізацію на 

території Волинської області інвес-
тиційних проектів, спрямованих на 
зменшення споживання природного 

газу, в рамках виконання Держав-
ної цільової економічної програми 
енергоефективності та розвитку 
сфери виробництва енергоносіїв 
із відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на 
2010-2015 роки.

Термін — 31 грудня 2012 р.
3. Забезпечити проведення у 

2012 році ремонтно-реставраційних 
робіт на таких пам’ятках культурної 
спадщини національного значення: 
будинок, у якому жив і працював 
композитор І. Ф. Стравінський (м. 
Устилуг Володимир-Волинського 
району); городище «Вали» (IX 
— XIII століття) (м. Володимир-
Волинський, вул. Соборна); Владича 
башта, кріпосні мури, жилий бу-
динок «Шляхетський» у комплексі 
Луцького замку; Покровська церк-
ва (с. Піддубці Луцького району) та 
Дмитрівська церква (с. Гішин Ко-
вельського району).

Термін — 25 грудня 2012 рю
Ю. Бойку

Б. Клімчуку
Забезпечити виконання в уста-

новленому порядку програми роз-
витку відокремленого підрозділу 
«Шахта «Бужанська» державного 
підприємства «Волиньвугілля» та бу-
дівництва водопониження масиву за-
будови шахти №3 «Нововолинська».

Термін — 31 грудня 2012 р.
О. Аніщенку
Б. Клімчуку

Опрацювати питання щодо до-
оснащення:

- закладів охорони здоров’я, на 
базі яких планується утворення бага-
топрофільних лікарень інтенсивно-
го лікування (у рамках госпітальних 
округів), медичним обладнанням 
і забезпечення їх автомобілями 
швидкої медичної допомоги з ураху-
ванням визначеної потреби;

— у м. Луцьку Волинської облас-
ної інфекційної лікарні, Волинського 
обласного онкологічного диспансе-
ру, Волинського обласного госпіталю 
для інвалідів війни, Волинської об-
ласної дитячої клінічної лікарні, Во-
линської обласної клінічної лікарні, 
Волинського обласного територіаль-
ного медичного протитуберкульоз-
ного об’єднання необхідним медич-
ним обладнанням із урахуванням 
профілю та визначеної потреби.

Термін — 31 грудня 2012 р.
В. Демішкану

Опрацювати питання щодо 
включення до плану дорожніх ро-
біт на 2012 рік проведення ремонту 
доріг загального користування дер-
жавного значення М-19 Доманове 
(на Брест) — Ковель — Чернівці — 
Тереблече (на Бухарест) і Н-22 Усти-
луг — Луцьк — Рівне (у напрямку 
Луцьк — Рівне).

Строк — 1 березня 2012 р.
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13,6
стільки мільйонів користу-
вачів нараховує аудиторія 
українського Інтернету. В 
порівнянні з листопадом 2010 
року кількість користувачів 
збільшилася на 2,6 мільйона 
осіб. 

Менше 10% українських 
підлітків є відносно здоровими
Про це під час засідання організаційного комітету, при-
свяченого проведенню Року спорту і здорового способу 
життя, сказав голова Держслужби з питань молоді і спор-
ту Равіль Сафіуллін. «За останні 10 років захворюваність 
дітей шкільного віку зросла на 27%. Якщо у перших класах 
налічується більше 30% дітей, які мають хронічні захворю-
вання, то в 5-му класі цей відсоток зростає до 50, а до 9-го 
цей показник збільшується до 64%, і лише 6-10% підлітків 
у віці від 14 до 18 років є відносно здоровими», — зазна-
чив Сафіуллін.

Головна причина розлучень 
в Україні — ранні шлюби
«Головна причина розлучень у нашому соціумі — це 
те, що дівчата і хлопці дуже рано беруть шлюб. Вони 
ні морально, ні фізично, ні психологічно до цього 
не готові, вони ще не стоять на ногах. І десь через 
три-чотири роки все це розпадається, бо люди до-
рослішають», — розповіла психолог Тіна Берадзе. За 
її словами, за ранніми шлюбами йдуть інші причини 
— фінансові та соціальні. Нагадаємо, в Україні, згідно 
з даними статистики, розпадається 40% офіційно за-
реєстрованих шлюбів.

НОВОВВЕДЕННЯ У ЗАКОНОДАВСТВІ 

І ТАКЕ БУВАЄ 

ПЛАТЕЖІ 

ШЛЯХИ 

Держслужбовців стане менше, але їхня зарплата зросте

Водій мало не розбив голову, 
аби не платити штраф

Касові апарати 
обов’язкові у 
магазинах площею 
понад 20 кв. м

Більше тисячі кілометрів 
дороги відремонтують на 
Старовижівщині

Як відомо, з 1 січня 2013 року 
набере чинності новий Закон 

України «Про державну службу». 
Чого чекати від змін претенден-
там на держслужбу та нинішнім її 
працівникам, розповів начальник 
управління державної служби Голо-
вдержслужби України у Волинській 
області Валентин Малиновський. 

За його словами, у перших стат-
тях виписано, на кого не розпо-
всюджується закон про державну 
службу. Серед них ті, хто виконує в 
органах державної влади допоміжні 
й обслуговуючі функції. 

— Тому в кожному органі влади 
буде чітко визначено, кого виведуть 
зі статусу держслужбовця, — пояс-
нює Валентин Ярославович. — Та-
ким чином, кількість держслужбов-
ців в Україні скоротиться. Хоча і 
так у нас, якщо порівняти з іншими 
європейськими країнами, їх кіль-

кість є найменшою.
Принципово поміняється кла-

сифікація посад державного служ-
бовця. Якщо сьогодні — сім кате-
горій і п’ятнадцять рангів, то буде 
п’ять груп, кожна з яких ділити-
меться на підгрупи. І буде дев’ять 
рангів. Тим, кому вже присвоєні 
ранги, їх понижувати не будуть.

— Вводиться поняття «про-
філь професійної компетентності», 
— продовжує Валентин Малинов-
ський. — Тобто до кожної посади 
буде чітко виписано вимоги — осві-
та, стаж і так далі. Раніше вимоги 
мали рекомендаційний характер. 

Плюсом є те, що для найниж-
чих посад, а це в основному всі 
спеціалісти, не вимагається стаж 
роботи, а лише базова вища освіта. 
Таким чином закон відкриває шлях 
у державну службу для випускни-
ків університетів. Крім того, на всі 

посади, крім першої групи (голови 
та заступники обласних і районних 
адміністрацій) передбачається кон-
курсний відбір. 

— Це позитив, бо була низка 
посад без конкурсу, — зауважує 
Валентин Ярославович. — Уже з 
1 січня цього року запроваджена 
процедура спецперевірки. Якщо 
людина хоче взяти участь у кон-
курсі, вона дає згоду на проведення 
спецперевірки (чи не притягалася 
до адміністративної чи криміналь-
ної відповідальності, наявність 
корпоративних прав, стан здоров’я, 
дипломи про освіту, фінансова де-
кларація й інше). Також претендент 
даватиме згоду на обробку персо-
нальних даних.

При цьому відміняється кадро-
вий резерв і стажування, тому при 
конкурсі у всіх будуть рівні права. 
Однак передбачається випробу-

вальний термін для новоприйнятих 
працівників від двох до чотирьох 
місяців. 

Щодо заробітних плат, то держ-
службовець найнижчого рівня 
отримуватиме два мінімальних 
оклади. На сьогодні це 2146 грн. 
Окрім того, новий закон визначає 
і пенсію держслужбовцям. Це 80% 
від останньої зарплатні службовця 
на державній роботі. Також, якщо 
службовець пропрацював двад-
цять років на державній службі, 
то потім він може з неї йти та за-
йматися чимось іншим, але йому 
все одно будуть платити 80% від 
останньої зарплатні на держслужбі. 
Незважаючи на те, що пенсійний 
вік жінок-службовців настає у 60 
років, а чоловіків у 62, вони за ба-
жанням можуть його продовжити 
до 65 років. 

Людмила ШИШКО

Працівники дорожньо-
патрульної служби відділу 

ДАІ міста Луцька зупинили авто-
мобіль, за кермом якого виявився 
водій у нетверезому стані. Пра-
воохоронці повезли чоловіка до 
наркодиспансеру для виявлення 
вмісту алкоголю у крові. Про це 
інформують у СЗГ УМВС України 
у Волинській області.

Увійшовши до будівлі, пияк 
упав, почав кричати, що пошкодив 
ногу і не може йти далі. Медики 
оглянули потерпілого та дійшли 
висновку, що він імітує біль. Чоло-
вік же не припинив опір медикам і 
міліціонерам і почав залякувати їх 
погрозами про звільнення.

Потрапивши до відділу ДАІ 
міста Луцька для складання адмі-
ністративного протоколу, водій 
не вгамувався: почав кричати, що 
звернеться в прокуратуру з повідо-
мленням, нібито даішники завда-
ли йому тілесних ушкоджень. І тут 
сталося неочікуване: п’яненький 
чолов’яга встав, розігнався та з 
усієї сили вдарився головою об 
стіну. Тільки побачивши, що мілі-
ціонери взяли мобільний телефон 
і знімають його поведінку на відео, 
заспокоївся. 

Яким буде покарання горе-
водію за керування у нетверезому 
стані та злісну непокору працівни-
кам міліції, вирішить суд.

Капітального ремонту цього 
року зазнає дорога сполучен-

ням Стара Вижівка — Стара Гута. 
Про це повідомили в прес-службі 
обласної ради.

Депутат облради Василь Пе-
центій у одному зі своїх запитів 
просив ОДА включити дорогу до 
переліку об’єктів, які потребують 
капітального ремонту.

У відповіді головного управ-

ління промисловості та розвитку 
інфраструктури ОДА йдеться про 
те, що запит розглянуто спільно 
зі службою автомобільних доріг в 
області.

«Згідно з інформацією служ-
би автомобільних доріг в області, 
ремонт автодороги Адамчуки — 
Згорани — Стара Гута — Мильці 
— Хотешів — Підгір’я (47+900 — 
57+100 км) включено в інвестицій-
ні наміри ремонтів 2012 року. Роз-
рахункова вартість робіт становить 
4,4 млн. грн. Вони будуть проводи-
тися після виділення відповідних 
коштів і затвердження Державним 
агентством автомобільних доріг 
України фінансування дорожньо-
го господарства області на 2012 
рік», — повідав начальник управ-
ління Леонід Кирильчук.

Волинська область на контролі 
в Президента

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові будівлі. 
Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під магазин. Розглянеться 
варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.

ОГОЛОШЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЯ
Волинського аукціонного центру 

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки майна, що належить територіальним 
громадам сіл, селищ, міст Волинської області в особі Волинської обласної ради
Назва об’єкта:      
Частина нежитлового приміщення аптеки в Луцьку на вул.Теремнівській, 68 загаль-
ною площею 86,9 кв.м.
Балансоутримувач: ДВТП “Волиньфармпостач”.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його відчуження шля-
хом продажу на аукціоні.  
Конкурс відбудеться 17.02.12р. об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. 
Кінцевий термін подання документів: 10.02.12р.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних 
документів, що містяться в конверті. Перелік документів, необхідних для участі в 
конкурсі, можна отримати за вищевказаною адресою.
Телефон для довідок (0332) 24-41-88, 24-20-65.


