
10
Відомості.UA

№ 17 (605)

26 квітня - 2 травня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

  НЕОБІЗНАНІСТЬ   НА РОЗВИТОК

У «Вікно життя» не принесли 
ще жодного малюка

Шацький район отримає 32 мільйони на каналізацію

Резонансний випадок, який тра-
пився два тижні тому в Луць-

ку, вразив не лише городян, а й 
медиків пологового. Нагадаємо, 
рано-вранці на вулиці Кравчука 
знайшли маля, замотане двома 
рушниками.

Завідувач Центру планування 
сім’ї Луцького пологового будин-
ку Лариса Шендибило каже, що 
шокованим був увесь персонал 
закладу. А ще більше вразила нео-
бізнаність матері, яка зважилась 
покинути немовля при тому, що у 
Луцьку з серпня минулого року діє 
«Вікно життя». 

— Жінка може залишити дити-
ну у віконечку анонімно, а медики 
вже подбають про її здоров’я. Збе-
режеться життя, і є ймовірність 

того, що маляті знайдуть нову ро-
дину, — повідала пані Шендибило.

До речі, за увесь період дії «Ві-
кна життя» до нього не принесли 
жодного малюка, у Луцькому по-
логовому також не зареєстровано 
жодного випадку відмови матерів 
від народжених діток.

Цьогоріч загальна сума інвести-
цій на соціально-економічний 

розвиток Волині сягне до півмільяр-
да гривень, повідомив голова об-
лдержадміністрації Борис Клімчук. 

— З державного бюджету вже 
розподілено більше 238 мільйонів 
плюс область отримає майже 70 
мільйонів цільової субвенції, до-
даткові дотації на соціальні виплати 
— перерахунок пенсій громадянам, 
які вийшли на пенсію до 2008 року, 
доплати до пенсій для учасників ві-
йни, поетапне підвищення пенсій 
військовослужбовців, підвищення 
забезпечення інвалідів-пенсіонерів і 
дітей, видатки на придбання житла 
для 350 ветеранів-інвалідів, ліквіда-
торів. Економіка Волині торік спра-
цювала з позитивним результатом 
на 730 мільйонів, тож маємо 17,4 
мільйона премії за перевиконання 

податку на прибуток підприємств і 
організацій. Так копійка до копієчки 
назбирався солідний фінансовий ре-
сурс, — розповів голова ОДА.

Всі гроші, за словами Бориса 
Клімчука, вже розписані в Києві, щоб 
не було спокуси тут щось редагува-
ти. Будуть фінансуватися ті об’єкти, 
що включені до Плану стратегічного 
розвитку області ще 2010 року. 

— Продовжиться будівництво 
поліклінік у Ковелі та Шацьку, шкіл 
у Любохинах Старовижівського ра-
йону та Білині Ковельського райо-
ну, центральної районної лікарні у 
смт. Іваничі, вирішимо багаторічну 
проблему котельні для житлового 
масиву в Ковелі. На будівництво 
школи з дитсадком і басейном у 55-
му мікрорайоні Луцька виділено 25 
мільйонів. У кінці літа буде введено 
в експлуатацію дитячий садок на 

260 місць — фактично перший до-
шкільний заклад за останні 25 років 
у Луцьку. Крім того, почнеться ре-
конструкція садочків у селі Головне 
Любомльського району та селищі 
Торчин Луцького району — дода-
дуться групи. 32 мільйони передба-
чено для Шацького району, зокрема, 
на будівництво напірного колектора 
і побутової каналізації на терито-
рії Шацького національного парку 
від санаторію «Лісова пісня». Старі 
очисні споруди знаходяться за 300 
метрів від санаторію і за 400 — від 
озера Пісочне. Перша черга очисних 
споруд у Шацьку була здана в 2002 
році. Зараз їх будемо розширювати. 

Голова ОДА наголосив, що буді-
вельникам, аби здати заплановані на 
цей рік соціальні об’єкти, доведеться 
працювати і в другу, і в третю зміну. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

«Український вибір» представив своє бачення розвитку 
демократичного суспільства
Шановні читачі! Пропоную вашій 
увазі Маніфест нашого громад-
ського руху. Цей документ повинен 
стати основою майбутньої про-
грами «Українського вибору», яку 
ми разом розробимо й обов’язково 
втілимо в життя. Демократія – це 
влада більшості, і Громадський рух 
«Український вибір» створюється 
для захисту прав більшості грома-
дян України. Я звертаюся до всіх 
небайдужих об’єднатися навколо 
нашої спільної ідеї та повернути 
українському народу його консти-
туційне право на владу. З повагою 
ініціатор Громадського руху «Укра-
їнський вибір» Віктор МЕДВЕДЧУК.

МАНІФЕСТ
ГРОМАДСЬКОГО РУХУ 
«УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР»

Соромно так далі жити!
Двадцять років тому громадяни 

України обрали свій власний шлях, 
одноголосно проголосувавши за 
незалежність і суверенітет. Ми ви-
брали право самим визначати долю 
держави. За ці роки незалежності ми 
неодноразово делегували своє право 
на владу різним політикам та парті-
ям, і щоразу політики або політичні 
сили, приходячи до влади, починали 
втілювати в життя курс, який кар-
динально відрізнявся від їхніх пе-
редвиборних обіцянок. Ідеологічні 
гасла і програми стали для політиків 
усього лише ширмою. Чому ж після 
цього вони продовжують займати 
свої посади та кабінети? Хто і як по-
винен та може змусити їх виконува-
ти нашу волю і свої обіцянки?

Будь-яка влада, усвідомлюючи 
безконтрольність і безкарність, за-
буває про інтереси народу. І згадує 
про них лише напередодні чергових 
виборів. Чи є рішення цієї пробле-
ми? Рішення є! Нам треба мати не 
тільки право голосувати в день ви-
борів, а й право та механізми здій-
снення контролю над тими, кому 
делегуємо свою владу.

Чекати приходу «нової справед-
ливої влади» – це утопія!

Ми повинні змусити будь-яку 
обрану народом владу рахуватися 
з думкою та виконувати волю біль-
шості громадян!

І. Наші принципи та завдання:
1. Права і свободи кожного 

громадянина повинні неухильно 
дотримуватися. Україна має стати 
по-справжньому правовою і демо-
кратичною державою, що гарантує 
громадянам право визначати стра-
тегічний курс у питаннях внутріш-
ньої та зовнішньої політики, дер-
жавного устрою.

В Україні треба відновити пар-
ламентсько-президентську форму 
правління, за якої парламент фор-

мує Уряд, контролює його роботу, 
призначає та звільняє з посад керів-
ників правоохоронних органів.

2. Реальна турбота про здоров’я, 
добробут і високий рівень життя 
кожного українця, його соціальну 
безпеку повинна стати головним 
пріоритетом держави.

Гідна заробітна плата, створення 
нових робочих місць, забезпечення 
високого рівня освіти й зайнятості 
молоді, гідні пенсії та соціальні ви-
плати ветеранам, інвалідам і мало-
забезпеченим, чорнобильцям та 
афганцям – це гарантія соціальної та 
політичної стабільності України.

Тільки високий рівень розви-
тку нашої економіки, її конкурен-
тоспроможність у світовому поділі 
праці можуть гарантувати високі 
соціальні стандарти. 

Тому політика держави має ста-
ти прагматичною й забезпечити 
неухильне зростання національної 
економіки. Без цього неможливо до-
сягти постійного підвищення жит-
тєвого рівня громадян, особливо ма-
лозабезпечених, зберегти високий 
рівень зайнятості. Повинен стати 
пріоритетним розвиток наукоміст-
ких і високотехнологічних галузей, 
таких, як машино-, судно- та авіа-
будування, ракетно-космічного ви-
робництва і підприємств ВПК.

У цьому зв’язку вирішальне зна-
чення на тривалу перспективу має 
вибір вектора зовнішньоекономіч-
ної інтеграції України. Порівняльні 
оцінки ефективності інтеграції: або 
з країнами Євросоюзу, або в на-
прямку Митного союзу з Росією, 
Білоруссю та Казахстаном, Єдино-
го економічного простору, участі 
в Євразійському економічному со-
юзі, здійснені вченими Національної 
академії наук України та незалежни-
ми експертами, показують безпере-
чну ефективність східного вектора 
інтеграції. Це відновить попит на 
нашу продукцію, дасть можливість 
реалізувати транспортний і тран-
зитний потенціал країни, створить 
невичерпний ринок збуту для про-
дукції нашого сільського господар-
ства.

Саме цей напрямок допоможе 
зупинити економічну деградацію 
країни, еміграцію талановитої мо-
лоді, процес зубожіння громадян, 
відродити колись потужний потен-
ціал української науки, сприятиме 
піднесенню національної культури і 
мистецтва.

3. Ми повинні почати реальну 
боротьбу з корупцією. Антикоруп-
ційний закон має ухвалюватися 
всенародно. Тільки тоді він стане ді-
євим механізмом для перемоги над 
таким національним злом, яким є 
корупція. Не можуть приймати ан-
тикорупційний закон ті, проти кого 
він спрямований.

4. Землі сільськогосподарського 
призначення – це останнє, що нам 
вдалося зберегти. Ми проти того, 
щоб під виглядом земельної рефор-
ми фактично сталося захоплення 
землі кількома фінансово-промис-
ловими групами. Питання купівлі-
продажу землі має вирішувати не 
парламент, а народ.

5. Україна – двомовна держава, і 
ніхто не може обмежувати права лю-
дей використовувати російську мову 
в усіх сферах суспільного життя. Ми 
проти того, щоб держава втручала-
ся в приватне життя громадян, ви-
значаючи мову спілкування з пред-
ставниками державних органів. Ми 
виходимо з принципу, що в системі 
освіти мову навчання визначають 
батьки дітей, а не держава.

6. Українські громадяни повинні 
мати право на друге громадянство. 
Заборона на друге громадянство в 
сучасному цивілізованому світі є 
анахронізмом, що принижує гід-
ність людей.

ІІ. Основні напрямки нашої ді-
яльності.

Для того, щоб реалізувати ці за-

вдання, ми пропонуємо надати чин-
ності головному постулату прямої 
демократії, який викладений у ст. 5 
Конституції України: «Носієм суве-
ренітету і єдиним джерелом влади 
в Україні є народ. Народ здійснює 
владу безпосередньо і через органи 
влади та органи місцевого самовря-
дування».

Громадський рух «Український 
вибір» спрямує свою діяльність на:

1. Розробку та прийняття Зако-
ну України «Про всеукраїнський і 
місцевий референдум за народною 
ініціативою», котрий має закріпити 
право народу безпосередньо вирі-
шувати стратегічні питання вну-
трішньої та зовнішньої політики, 
управління державними справами й 
актуальні питання в регіонах.

На всеукраїнському референду-
мі ми будемо:

– Приймати стратегічно важли-
ві закони і скасовувати чинні, що не 
відповідають інтересам більшості 
громадян;

– Ухвалювати рішення з найваж-
ливіших питань суспільного жит-
тя, інтеграції України в міжнародні 

спілки та об’єднання;
– Приймати Акти народної волі, 

наслідками яких можуть бути: роз-
пуск парламенту, відставка Уряду, 
припинення повноважень складу 
суддів Конституційного та Верхо-
вного Судів України.

На місцевих референдумах:
– Вирішення важливих соціаль-

но-економічних питань;
– Приймати рішення про роз-

пуск рад усіх рівнів;
– Приймати рішення про звіль-

нення від займаних посад голів 
місцевих державних адміністрацій, 
а також міських, селищних чи сіль-
ських рад.

Рішення влади легітимні, якщо 
це думка більшості громадян!

2. Для вироблення конкретних 
стратегій і планів розвитку країни, 
регіону, населеного пункту, пошуку 
шляхів вирішення наболілих про-
блем ми будемо організовувати семі-
нари, круглі столи, дискусійні клуби 
за участю експертів, учених, журна-
лістів, представників громадськості.

3. Для визначення основних тем, 
проблем, тенденцій, які хвилюють 
людей, проводитимемо регуляр-
ні соціологічні опитування, у тому 
числі регіонального рівня. Це дозво-
лить встановити пріоритети грома-
дян і проблеми, які влада повинна 
вирішувати першочергово.

4. Проведення громадських екс-
пертиз рішень органів влади і міс-
цевого самоврядування, публікацію 
інформаційно-аналітичних матеріа-
лів про її діяльність. Інформування 
громадян з усіх питань діяльності 
нашого громадського руху.

5. Підтримку ЗМІ у створенні 
рубрик і передач, які висвітлюють 
актуальні регіональні питання, під-
німають проблеми, які замовчують-
ся владою. Громадські інформацій-
ні кампанії, оприлюднення фактів 
протиправних дій органів влади та 
окремих чиновників повинні стати 
дієвою зброєю в боротьбі за наші 
права.

6. Проведення публічних заходів 
та акцій протесту, які мають змуси-
ти владу вирішувати наші спільні 
проблеми, дотримуватися інтересів 
громадян та законних прав народу.

«Український вибір» діятиме в 
інтересах більшості громадян, спи-
раючись на ініціативу та активність 
людей, як самостійно, так і в парт-
нерстві з іншими громадськими 
організаціями, з кожним, хто поді-
ляє наші переконання. Ми повинні 
об’єднатися!

«Український вибір» – це меха-
нізм, який приведе в дію справжнє 
народовладдя.

Вставай поруч! Країною керуєш 
ти!

Сайт нашого руху: 
www.vybor-ua.org.ua

У Луцьку еменесники врятували 
життя 21-річній дівчині
22 квітня до оперативно-координаційного центру 
МНС надійшло повідомлення про сильне задимлення 
у квартирі на дев’ятому поверсі житлового будинку, 
що на проспекті Молоді. На момент прибуття підроз-
ділів рятувальників у задимленій квартирі перебувала 
21-річна квартирантка, яка через запаморочення не 
могла самостійно залишити приміщення. Рятувальники 
винесли постраждалу на свіже повітря та передали її 
медикам. До пожежі призвела необережність із вогнем 
під час куріння.

У Луцьку на виробництві 
постраждало 55 осіб 
Під час оперативної наради начальник відділу 
охорони праці Володимир Чепурний поінфор-
мував присутніх про рівень травматизму в місті 
Луцьку. За його словами, у 2011 році стан вироб-
ничого травматизму в місті залишився незмін-
ним. На підприємствах міста зареєстровано 52 
нещасних випадки на виробництві, з них чотири 
зі смертельними наслідками та три групових. 
Загалом на виробництві постраждало 55 осіб 
(проти 58 у 2010 році).


