
З участю волинських суб’єктів 
транскордонного співробітни-

цтва в регіоні впроваджуватиметься 
13 проектів загальною вартістю 6,3 
мільйона євро. Про це повідомив на 
прес-конференції заступник голови 
ОДА Едуард Стоєв. За його словами, 
проекти були затверджені 30-31 лип-
ня цього року у Варшаві на 6-му за-
сіданні Спільного моніторингового 
комітету Програми прикордонного 
співробітництва «Польща — Біло-
русь — Україна 2002-2013». Загалом 
же фінансування української сторо-
ни склало 13,6 мільйона євро. 

— Втілення транскордонних 
проектів у нашій області дасть мож-
ливість поглибити транскордонне 
співробітництво у таких сферах, як 
охорона здоров’я, культура та ту-
ризм, соціальне забезпечення. Крім 
цього, співпраця триватиме у надан-
ні адміністративних послуг та обмі-
ні досвідом неурядових громадських 
організацій. Зокрема, за кошти Єв-
росоюзу будуватимуть каналізації у 
Шацьку, Любомльській центральній 

райлікарні закуплять медичне об-
ладнання для ранньої діагностики та 
лікування онкозахворювань і тубер-
кульозу, — зазначив Едуард Стоєв.

За його словами, написання 
спільних проектів дає змогу реально 
залучити кошти на вирішення тих 
чи інших проблем краю. Так, євро-
пейські гроші планують застосувати 
для будівництва притулку бездо-
мних собак у місті Луцьку, очисних 
споруд у Володимирі-Волинському, 
закупівлі спецтехніки для Мініс-
терства внутрішніх справ, а також 
нового пожежного автомобіля для 
МНС.

У 2009 році Україна приєдналася 
до міжнародної Конвенції про 
права інвалідів, але економічно не 
була готова виконувати відповідні 
соціальні програми. Чи відбулися 
зрушення за останні три роки? За 
20 років незалежності кількість осіб 
із інвалідністю збільшилася майже 
вдвічі: з 1,6 мільйона осіб у 1991 
році до 2,7 мільйона у 2011-му. 
Більше половини з них — пра-
цездатні, та працює менше чверті 
інвалідів, бо важко дістатися до 
робочого місця: до цього непристо-
сований громадський транспорт, 
відсутні пандуси на пішохідних 
переходах і в цілому по населених 
пунктах.

УКРАЇНА ТА ЄВРОПА

Рівень турботи держави про 
людей із обмеженими фізичними 
можливостями — це відображення 
рівня розвитку суспільства в ціло-
му. В розвинутих країнах Європи 
для інвалідів створені всі умови, аби 
вони не втрачали зв’язок із суспіль-
ством, а навпаки, мали можливості 
для повноцінної роботи, культур-
ного життя, громадської діяльності 
тощо. Навіть людина на візку може 
з відносною легкістю пересувати-
ся містом, відвідувати ресторани, 
кінотеатри, подорожувати тощо. 
Безумовно, не все ідеально навіть у 
Європі, тому європейці й досі бо-
рються за те, щоб інфраструктура 
ще краще враховувала потреби ін-
валідів. Утім, нам і до європейської 
недосконалості ще далеко. Ви ска-
жете, що у Європи на їхніх інвалідів 
є гроші, яких в Україні бракує. Це 
правда. Проте проблема не лише у 
нестачі фінансів.

Українське законодавство — не-
досконале: недостатньо жорсткі 
вимоги до місцевої влади у сфері 
допомоги людям із обмеженими фі-
зичними можливостями, зокрема, 
у сфері працевлаштування, немає 
чітко виписаних санкцій щодо тих, 
хто порушує права інвалідів. Також 
порівняння міжнародної та вітчиз-
няної статистики свідчить, що в 
Україні завищені вимоги щодо вста-
новлення інвалідності. Всесвітня 
організація охорони здоров’я зазна-
чила, що від 15% до 19,4% населення 
світу живуть із інвалідністю. В Укра-
їні це 6%.

Відколи Україна прийняла Кон-
венцію про права інвалідів, вона 
взяла на себе відповідальність пе-
ред міжнародною спільнотою. Але 
у 2009 році прийняття Конвенції 
було лише порожньою декларацією 
— уряд Тимошенко не мав ресурсів, 
аби турбуватися про таких людей і 
виконати зобов’язання перед сві-

том.
Наскільки правління уряду Аза-

рова зрушило ситуацію з місця?

ЗМІНИ НА КРАЩЕ

По-перше, інваліди потребують 
доступних засобів реабілітації. Цьо-
го року майже три сотні інвалідів 
Великої Вітчизняної війни (ВВВ) 
отримали слухові протези, штучні 
кришталики ока, електрокардіос-
тимулятори та пільгове ендопроте-
зування. Звісно, це лише крапля в 
морі, але принаймні у 2012 році дер-
жава здійснює ці витрати та контр-
олює їх надходження до адресата.

Міністр соціальної політики 
Сергій Тігіпко закликав місцеві дер-
жадміністрації вжити заходів, аби 
всі інваліди були забезпечені візка-
ми та протезами за індивідуальною 
заявкою. Опозиція розкритикувала 
той факт, що ці замовлення вико-
нуються без оголошення тендера, 
а отже, буцімто не прозоро. Проте 
міністр соцполітики відкинув зви-
нувачення, адже, коли йдеться про 
людей із вадами здоров’я, важлива 
швидкість надання допомоги та її 
адресність, а не дотримання фор-
мальностей. Тендерна процедура 
суттєво гальмувала процес і дозво-
ляла чиновникам наживатися на 
проблемах неповносправних.

«Ми прийняли зміни до законів, 
що дозволяють інваліду отримати 
крісло чи протез за індивідуальним 
замовленням. На місцях деякі чи-
новники несерйозно ставляться до 
цього. Ми забезпечимо, щоб меха-
нізм індивідуального замовлення 
працював як годинник», — наголо-
сив Сергій Тігіпко.

По-друге, необхідно повернути 

особам із обмеженими можливос-
тями пересування здатність подо-
рожувати містом без обов’язкової 
сторонньої допомоги. У великих 
містах країни останні два роки по-
вним ходом ведеться облаштування 
будівель, приміщень і вулично-до-
рожньої мережі задля зручності ін-
валідів. Уряд встановив нові стан-
дарти для громадського транспорту, 
щоби тролейбуси, автобуси та трам-
ваї були пристосовані для зручності 
людей на візках. 

Також інвалідам надають індиві-
дуальний транспорт. Із початку 2012 
року 110 автомобілів були роздані у 
п’яти областях України учасникам 
ВВВ та інвалідам ЧАЕС.

Передбачено фінансування про-
грам оплати товарів і послуг, у тому 
числі за принципом «гроші ходять 
за інвалідом», тобто за умови, коли 
передбачені безкоштовні соціальні 
послуги компенсуються тому, хто 
їх надає, при цьому інвалід вільний 
у виборі того, хто надаватиме йому 
ці послуги.

Збільшено державні видатки на 
соціальну допомогу. Сотні інвалідів 
і малозабезпечених громадян різних 
областей у липні цього року отри-
мали ТВ-тюнери. Обсяг загального 
фінансування урядових програм до 
2020 року становитиме майже 38 
мільярдів гривень. Ця сума переви-
щує десяту частину річного бюдже-
ту України.

Проблема далека від остаточно-
го вирішення. Але те, що робиться 
зараз, дає велику надію, що життя 
людей із обмеженими фізичними 
можливостями в Україні суттєво 
наблизиться до європейських стан-
дартів.

Марія ВИСОКА
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Події
Кабмін із 1 вересня підвищує мінімальні 
стипендії

З 1 вересня 2012-го зростуть мі-
німальні стипендії для учнів 

ПТУ, вузів, а також стипендії для 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Про це 
йдеться у постанові №703 від 25 
липня, розміщеній на сайті уряду.

Згідно з документом, розмір 
мінімальної стипендії для учнів 
ПТУ зросте до 275 гривень, для 
студентів вузів I-II рівня акре-
дитації, які навчаються за освіт-
ньо-кваліфікаційними рівнями 
«молодший спеціаліст» або «ба-
калавр» — до 550, для студентів 
вузів III-IV рівня акредитації, 
які навчаються за освітньо-ква-
ліфікаційними рівнями «бака-
лавр», «спеціаліст», «магістр», — 
до 730 гривень.

Також із 1 вересня соціальні 
стипендії для учнів із числа ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а та-
кож тих, хто в період навчання у 

віці від 18 до 23 років залишився 
без батьків, сягнуть 850 гривень 
на місяць; для студентів вузів із 
числа дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування, 
а також таких, які в період на-
вчання у віці від 18 до 23 років 
залишилися без батьків, — 1760 
гривень у місяць. 

Нагадаємо, 3 серпня Прем’єр-
міністр України Микола Азаров 
повідомив, що стипендії студен-
тів вузів не стануть меншими. 

«Ніхто не буде отримувати 
менше, ніж він отримує», — ска-
зав він у інтерв’ю українським 
телеканалам. На запитання про 
те, чому в липні студенти отри-
мали стипендію на 200 гривень 
меншу, ніж раніше, Прем’єр від-
повів, що це сталося через недба-
лість чиновників Міністерства 
освіти, які на додаток до розпо-
ряджень уряду випустили власні 
внутрішні інструкції.

У західних областях 9 серп-
ня буде хмарно з прояснення-
ми, прогнозують невеликий 
дощ. Температура повітря вночі 
+12...+16°C, вдень +22...+24°C. 10 
серпня хмарно, йтиме дощ. Вно-
чі +13...+16°C, денна температура 
+20...+22°C. 11 серпня хмарно з 
проясненнями, синоптики про-
гнозують невеликий дощ. Тем-
пература вночі +9...+13°C, вдень 
+18...+21°C. 

У північних регіонах 9 серп-
ня прогнозується змінна хмар-
ність, опадів не очікується. Тем-
пература вночі +12...+16°C, вдень 
+23...+25°C. 10 серпня хмарно 
з проясненнями, можливий не-
великий дощ. Уночі +13...+17°C, 
вдень +23...+25°C. 11 серпня 
змінна хмарність, можливий 
дощ. Нічна температура стано-
витиме +13...+17°C, денна сягне 
+22...+25°C.

У Києві 9 серпня буде змінна 
хмарність, опадів не очікується. 
Нічна температура +11...+16°C, 
денна становитиме +23...+26°C. 

10 серпня синоптики прогнозу-
ють невелику хмарність, подеку-
ди дощ. Вночі +13...+17°C, вдень 
+23...+26°C. 11 серпня змінна 
хмарність, опадів не очікується. 
Температура вночі +12...+17°C, 
вдень +21...+25°C. 

У східних регіонах 9 серпня 
буде хмарно, йтиме дощ. Уночі 
+22...+25°C, вдень прогнозують 
+27...+32°C. 10 серпня змінна 
хмарність, без істотних опадів. 
Нічна температура +18...+22°C, 
денна становитиме +27...+30°C. 11 
серпня змінна хмарність, опадів 
не очікується. Вночі +16...+20°C, 
вдень +28...+30°C.

У південних областях 9 серп-
ня буде ясно, опадів не очікуєть-
ся. Температура вночі становити-
ме +21...+26°C, вдень +30...+32°C. 
10 серпня ясно, опадів не прогно-
зують. Уночі +17...+23°C, вдень 
+28...+30°C. 11 серпня прогнозу-
ють змінну хмарність, без опадів. 
Нічна температура +19...+21°C, 
денна становитиме +29...+32°C. 

У вересні Україна віддасть 
МВФ $1 мільярд боргу
Про це сказав Прем’єр-міністр Микола Азаров у 
інтерв’ю українським телеканалам. При цьому він 
зазначив, що недавно Україна повернула МВФ 
$1,5 мільярда. За його словами, ідеться про по-
зики, які держава здійснила в попередні роки. Як 
відомо, нині тривають перемовини з МВФ щодо 
продовження співробітництва в рамках програми 
stand-by. Місія Міжнародного валютного фонду 
відвідає Україну в вересні для проведення оцінки 
бюджетної політики країни на 2013 рік.

В Україну намагалися завезти 
літак за ціною автомобіля 
Аферу на кілька мільйонів гривень зірвали митники. Підпри-
ємці України та Сербії оформили договір купівлі-продажу 
літака Як-40, оцінивши його вартість у 473 тисячі гривень. 
Така сума здалася неадекватною митникам із Запоріжжя, 
котрі провели розслідування та з’ясували, що реальна 
вартість апарата в 12 разів більша за заявлену і сягає майже 
5 мільйонів 800 тисяч гривень. А занижено цю суму було, 
припускають фахівці, для зменшення відрахувань до бюдже-
ту країни. Тепер ділки заплатять штраф у розмірі 100% від 
вартості товару, сам літак конфіскують.

$7
понад стільки мільярдів стано-
вить сумарний капітал першої 
сотні кандидатів за списками 
Партії регіонів. Про це свідчать 
аналіз потенційно прохідного 
партійного списку та результати 
рейтингу журналу «Фокус».

Волинь залучила €6,3 мільйона коштів ЄС

 ПОГОДА

Хто потурбується про інвалідів?

Ахметов будує 
приватну школу

Будівництво школи міжнарод-
ного рівня почала в Донецьку 

компанія СКМ, що належить 
найбагатшій людині України 
Ринату Ахметову. Про це сказав 
Донецький міський голова Олек-
сандр Лук’янченко, пише «Ост-
ров». Відкрити заклад планують  
1 вересня 2014 року. За словами 
Лук’янченка, навчання в доне-
цькій міжнародній школі буде 
здійснюватися за українською та 
міжнародною програмами. Ви-
пускники отримають дипломи 
вітчизняного та міжнародного 
зразка, що дозволить їм про-
довжити навчання як в україн-
ських, так і в іноземних вузах. 
При цьому диплом міжнародно-
го зразка не вимагатиме підтвер-
дження при вступі до універ-
ситетів Європи та Сполучених 
Штатів Америки. Передбачаєть-
ся, що в школі буде навчатися 
більше 600 осіб. 
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