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Минулого тижня Волинь відвідав 
Уповноважений Президента Укра-
їни з прав дитини Юрій Павленко. 
Під час наради у режимі відеосе-
лекторного зв’язку з участю голови 
Волинської ОДА, начальників 
управлінь, міських голів і голів РДА 
він розповів про плюси та мінуси 
роботи з соціально-правового за-
хисту дітей в області. 

Зокрема, він зазначив, що від-
тепер оцінка діяльності обласного 
керівництва буде визначатися й за 
показниками діяльності щодо захис-
ту прав дітей. 

За його словами, одним із пунк-
тів рейтингової оцінки є питома вага 
дітей-сиріт, яким надано житло.

— На сьогодні лише 18% із них 
мають житло, — розповів про під-
сумки моніторингу в області Юрій 
Павленко. — У своїх звітах ви пи-
шете, що 30-40% мають житло на 
правах користування. Але звертаю 
увагу, що право на користування 
житлом у дитини закінчується у 18 
років. Тому з тих дітей у вашому ре-
гіоні, які набувають повноліття, 80% 
йдуть у нікуди. 

Уповноважений Президента 
наголосив на необхідності затвер-
дження регіональної програми з за-
безпечення дітей-сиріт житлом. Бо-
рис Клімчук у свою чергу поставив 
завдання районним керівникам вно-
сити пропозиції щодо його будівни-
цтва. І пообіцяв, що потрібні кошти 
будуть виділені.

— Маємо 17 мільйонів держав-
них субвенцій, із них стільки, скіль-
ки необхідно, витратимо на житло 
дітям-сиротам, — сказав Клімчук. 

Також голова облдержадміні-
страції висловив своє незадово-
лення щодо роботи в районах із 
формування інституції прийомної 
сім’ї. Адже однією з вимог чинного 
Президента і його попередника є 
охоплення дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених батьківського піклуван-
ня, сімейними формами виховання. 
На Волині ж ще багато таких дітла-
хів потрапляють в інтернати, і це 
погано. 

— Наступний момент, — про-
довжив Уповноважений Президен-
та, — кількість дітей, охоплених 
оздоровленням і відпочинком за 
бюджетні кошти. — Необхідно роз-
ділити на два окремих пункти оздо-
ровлення та відпочинок. На жаль, 
усі звіти, які надійшли за підсумка-

ми півріччя 2011 року, так само й 
2009-го і 2010-го, об’єднують оздо-
ровлення та відпочинок в одну по-
зицію. Не повинна повторюватися 
минулорічна ситуація, коли наради 
з оздоровлення відбувалися після 1 
червня, коли оздоровлення вже роз-
почалося. 

Голова ОДА за такий стан дорік-
нув управлінню освіти й управлінню 
охорони здоров’я, мовляв, у них не-
має контакту і співпраці. 

Уповноважений також наголо-
сив на розвитку мережі дошкільних 
навчальних закладів. Акцент ро-
биться на ясельних групах (від одно-
го до трьох років).

Юрій Павленко повідав про від-
відини Володимир-Волинської спе-
ціальної загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів для дітей із 
особливими потребами. Й підкрес-
лив, що діти з особливими потреба-
ми повинні навчатись у звичайних 
школах, тобто потрібно розвивати 
інклюзивне навчання. А на Волині 
інклюзивна освіта розвивається не-
задовільно. В області функціонує 
два заклади та шість класів із інклю-
зивним навчанням, де вчаться 11 
школярів.

— Попрацювали у Володимирі-
Волинському, — поділився вражен-
нями Павленко, — бачили добре і не 
дуже добре. У районній лікарні були 
у відремонтованому пологовому — 
прекрасні ліжка, одномісні палати. 
А потім потрапили у педіатричне 
відділення: матрац, ліжка й усе інше 
— грубе знущання над дитиною. Ми 
її лікуємо й паралельно калічимо, 
даємо їй додаткові діагнози. Біль-
шість дитячих відділень у районних 
лікарнях потребує ремонту, але ма-
трац і ліжко — це те, що потрібно 

зробити негайно. 
— П’ять гривень виділяли на 

харчування дитини в лікарні мину-
лого року, — продовжив Юрій Пав-
ленко. — Чому цього року перші 
місяці виділяєте три гривні? Якщо 
є державні програми, то ви за них 
відповідаєте. Я знаю, що половини 
необхідних вакцин, гарантованих 
державою, у Волинській області не-
має, але чому ви Президенту пише-
те, що все добре? 

Серед недопрацювань і те, що 
в області не перейменовано інтер-
натні заклади з дискримінаційними 
назвами (на Волині таких є п’ять), 
незважаючи на те, що діє закон, 
який цього вимагає й було надано 
інструкції, як це зробити. Проте це 
проігнорували й дотепер пишуть у 
назвах, наприклад, «із психічними 
розладами» або «з вадами здоров’я». 
Для дітей-випускників таких закла-
дів це стає тавром на все життя. 

Позитивом Юрій Павленко на-
звав те, що на Волині зростає кіль-
кість багатодітних сімей. А також у 
нас найнижчий рівень дитячої зло-
чинності. 

Уповноважений також проін-
формував про ініціативи Президен-
та щодо впровадження у правоохо-
ронних структурах посад дитячого 
слідчого, а в судових органах — ди-
тячих суддів. 

Спілкуючись пізніше з журна-
лістами, Павленко поділився свої-
ми враженнями від Луцька. На його 
думку, вони не найкращі. По-перше, 
у місті він не побачив належної чи-
стоти, по-друге, зазначив, що тут не 
дотримується вимога обмеження на 
продаж алкоголю поблизу навчаль-
них закладів. 

Людмила ШИШКО

Незабаром усіх платників по-
датків волинська податкова 

служба обіцяє потішити новим 
комфортним центром обслугову-
вання. Наразі йдеться про його 
відкриття лише у Луцьку. Заступ-
ник начальника обласної подат-
кової служби Мирослава Конечна 
каже, що це пов’язано з тим, що 
близько 80% платників податків 
зосереджено саме в обласному 
центрі. Пані Конечна повідомила, 
що центр базуватиметься на пер-
шому поверсі податкової — у тому 
приміщенні, де нині розташоване 
кафе. Складатиметься він із трьох 
секцій: в одній займатимуться ви-
дачею дозволів, друга надаватиме 
консультативну допомогу, праців-
ники третьої секції прийматимуть 
звітність і видаватимуть необхідні 
довідки.

Ціна питання — близько двох 
мільйонів гривень. 1,4 мільйона 
виділила Луцька міська рада, ще 
на сто тисяч гривень розщедрився 
районний бюджет, від обласно-
го податківці просять допомоги у 
сумі 473 тисяч гривень. Для цього 
навіть створили спеціальну про-

граму на наступні два роки. Думки 
депутатів облради, які розглядали 
її на засіданні комісії з питань бю-
джету, розійшлися.

Наприклад, депутат Борис За-
грева поцікавився, для чого подат-
ковій така сума коштів, якщо у них 
вистачає і приміщень, і техніки. 
Мирослава Конечна переконува-
ла, що гроші потрібні винятково 
на інформаційне забезпечення.

Головний фінансист області 
Ігор Никитюк теж висловися не 
на користь підтримки програми, 
мовляв, коштів не передбачено, а 
фінансування програми зі ство-
рення Центру платників податків 
можливе лише за умови перевико-
нання бюджету. 

На захист програми та від-
криття центру став голова ОДА 
Борис Клімчук.

— У мене немає сумнівів, що 
треба допомогти з фінансуванням. 
Хоча б з огляду на те, що завдяки 
податковій за зібраний податок на 
прибуток область отримала 17,4 
мільйона гривень додаткової дота-
ції, — наголосив Клімчук.

Ірина КОСТЮК

Відомості.UA

№ 17 (605)

26 квітня - 2 травня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події
  РОЗШИРЕННЯ 

  ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА

У Луцьку замість кафе відкриють 
Центр платників податків

На доступне та молодіжне житло 
для волинян заклали 13 мільйонів

Діти-сироти без житла, жахливі ліжка 
у педіатричних відділеннях, 

«Ощадбанк» віддаватиме 
вклади готівкою
Компенсації за знецінені вклади СРСР із 1 червня 
2012-го будуть виплачувати готівкою. Лише за 
бажанням тисячу оформлять на платіжну картку або 
на депозит. Про це повідомили у Кабміні. Раніше пла-
нувалось, що кошти будуть видаватись на кредитних 
картках «Ощадбанку». Втім, багато людей літнього 
віку не вміють користуватися ні картками, ні бан-
коматами. Тому механізм виплат вирішили змінити. 
Планується, що цього року на руки громадянам буде 
видано 6,15 мільярда гривень.

В Україні хочуть заборонити 
графіті
На розгляд ВР внесено законопроект, згідно з яким 
під заборону потрапляють як звичайні написи на 
парканах, так і художнє графіті. Позафракційний 
нардеп Валерій Писаренко пропонує доповнити 
Кодекс про адміністративні правопорушення 
статтею, що передбачає штраф  від 5100 до 8500 
гривень. На думку Писаренка, художники графіті та 
громадяни, «що займаються писаниною на парка-
нах», завдають своєю творчістю фінансовий збиток 
місцевим бюджетам.

11%
на стільки, згідно з даними Київ-
ського міжнародного інституту 
соціології, зросла в 2011 році 
кількість користувачів Інтерне-
ту в Україні. 

У рамках виконання Комплек-
сної регіональної програми 

розвитку житлового будівництва 
на 2012 рік Державному фонду 
сприяння молодіжному житлово-
му будівництву у Волинській об-
ласті спрямується 9,665 мільйона 
гривень (117,24% проти 2011-го). 

З цих коштів передбачено 2,79 
мільйона на надання пільгових 
довготермінових кредитів, 6,7 
мільйона — на часткову компен-
сацію відсоткової ставки кредитів 
комерційних банків, 153 тисячі 
— на обслуговування кредитних 
коштів. Крім того, регіональному 

управлінню фонду на 2012-й за-
плановано ще 3 мільйони гривень.

Станом на 1 квітня з держбю-
джету отримано 1 мільйон 715 
тисяч 18 гривень. Зокрема, у ви-
датковій частині місцевих бю-
джетів на 2012 рік Волинській об-
ласті для кредитування молоді на 
будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла заплановано 1 
мільйон 39 тисяч 254 гривні, з них: 
462,1 тисячі — для надання піль-
гових довготермінових кредитів 
на будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла; 37,9 тисячі 
— на обслуговування кредитних 
коштів; 539,254 тисячі гривень — 
кошти рефінансування в розрізі 
міст і районів. 

У регіональному управлінні 
фонду станом на 01.04.2012 року 
перебуває на обліку 1059 молодих 
сімей та одиноких молодих гро-
мадян на отримання пільгового 
довготермінового кредиту та 1300 
кандидатів на одержання частко-
вої компенсації відсоткової ставки 
кредитів комерційних банків.

або Що побачив Уповноважений Президента з прав дитини на Волині


