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Події

870
мільйонів гривень витратили 
на підготовку олімпійської 
збірної України для участі в 
Іграх-2012.

Перед виборами міліція 
запасається засобами захисту
Міністерство внутрішніх справ закупило тисячу 
металевих загороджувальних турнікетів за 3 мільйони 
570 тисяч гривень. Про це йдеться у «Віснику 
державних закупівель». Турнікети закуплені у 
донецького ТОВ «ТПК «ВЕТЕК». Також МВС мало намір 
закупити 10 тисяч 140 металевих захисних щитів. 
Однак цей тендер не відбувся, оскільки до оцінки на 
конкурсі було допущено пропозиції менше ніж двох 
учасників.

У Павлівці відремонтували 
сільську амбулаторію
У селі Павлівка Іваничівського району зроблено 
ремонт в амбулаторії: замінено старі дерев’яні 
вікна та двері на металопластикові, встановлено 
енергозберігальні лампи, здійснено ремонт системи 
водопостачання та опалення, а також монтаж 
сантехніки. На це з районного бюджету використано 
36 тисяч гривень. В амбулаторії функціонує денний 
стаціонар на чотири ліжка, а також фізіотерапевтичний 
і стоматологічний кабінети. 
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Час від часу в ЗМІ з’являється ін-
формація про те, як хтось із грома-
дян не дочекався «швидкої» через 
брак у медиків пального або ма-
шин. Були й окремі випадки, коли у 
лікарів не виявилося необхідного 
обладнання, а найближча клініка 
відмовляла в допомозі постраж-
далим людям, оскільки належала 
приватному власнику. Нові зміни в 
законодавстві дозволять уникнути 
таких випадків у майбутньому.

15 серпня 2012 року Президент 
підписав новий Закон України «Про 
екстрену медичну допомогу». Він га-
рантує надання медичної допомоги 
усім громадянам, що знаходяться 
на території України. Цей закон вхо-
дить до списку соціальних ініціатив 
Президента, а також є важливою 
складовою реформи системи охоро-
ни здоров’я.

«Цей закон набирає чинності з 
1 січня 2013 року. Ми сподіваємося, 
що його прийняття дозволить сут-
тєво підвищити якість і доступність 
екстреної медичної допомоги та збе-
регти життя багатьом нашим грома-
дянам», — заявила голова Комітету з 
питань охорони здоров’я Верховної 
Ради Тетяна Бахтєєва.

ПОРЯТУНОК — СПРАВА РУК 
УСІХ І КОЖНОГО

Життя людини — найважливі-

ша цінність кожного суспільства. За 
словами Бахтєєвої, в Україні близько 
52 тисяч співробітників «швидкої» 
працюють задля збереження люд-
ських життів. За рік вони виїжджа-
ють на 12-13 мільйонів викликів. Це 
до 36 тисяч виїздів на день по всій 
країні. Цілком очевидно, що нашим 
лікарям потрібна підтримка.

Саме тому новий закон закрі-
плює соціальні права і гарантії пра-
цівників системи екстреної медичної 
допомоги. Передбачається регуляр-
не підвищення посадових окладів, 
уведення надбавок за особливий 
характер праці й особливі умови 
праці. Встановлюється обов’язкова 
матеріальна допомога на оздоров-
лення в розмірі посадового окладу. 
Таким чином, цей закон підвищить 
престижність роботи «швидкої» і 
допоможе залучити нові кадри.

Найважливішим пунктом зако-
ну є те, що всі медичні заклади, неза-
лежно від форми власності та відо-
мчої підпорядкованості, зобов’язані 
надавати допомогу в тих випадках, 
коли «швидка» не може довезти па-
цієнта до місця призначення, а його 
стан погіршується.

Ірина Акімова, перший заступ-
ник глави Адміністрації Президен-
та, також звернула увагу на норми 
закону, які визначають обов’язок на-
давати невідкладну медичну допо-
могу не тільки медиків: «Цей закон 
зобов’язує надавати першу медичну 

допомогу рятувальників аварійних 
служб, пожежної охорони, праців-
ників різних підрозділів міліції, 
фармацевтичних працівників, про-
відників пасажирських вагонів, бор-
тпровідників тощо», — зазначила 
вона.

Президентська ініціатива не 
знімає відповідальності з держави. 
Вона розподіляє відповідальність за 
людські життя на всіх, хто може їх 
врятувати.

ЗБІЛЬШИТИ БЮДЖЕТ ГАЛУЗІ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ШІСТЬ 
РАЗІВ

З 2013 року в кожному регіо-
ні України почнеться формування 
Центру екстреної медичної допо-
моги та медицини. До організацій-
ної структури цих центрів увійдуть 
станції, бригади, а також відділення, 
що функціонують при лікарнях.

Силами бюджетів районного рів-
ня неможливо вирішити накопичені 
проблеми та забезпечити бригади 
швидкої допомоги спецтранспортом 
і засобами зв’язку, модернізувати 
приймальні відділення лікарень, 
до яких привозять пацієнтів для 
отримання екстреної допомоги. Те-
пер кошти будуть сконцентровані в 
одному місці, що дозволить області 
поступово закуповувати необхідне 
обладнання. Регіональні центри бу-
дуть розподіляти фінансування, яке 
виділить держбюджет на екстрену 
медицину.

Процес перерозподілу бюдже-
ту для потреб «швидкої» вже йде 
швидкими темпами. Зокрема, в 
столиці витрати на один виклик 
бригади швидкої допомоги збіль-
шили в шість разів. Окрім того, ще 
закуплено 44 нові машини. Дніпро-
петровськ одержав 50 нових «швид-
ких», Донецьк — 90, Вінниця — 34. 
Незабаром оновлення автомобіль-
ного парку станцій швидкої допомо-
ги отримають усі області.

За словами Ірини Акімової, та-
кож буде створена єдина диспет-
черська служба екстреної медичної 
допомоги. «Закон передбачає май-
бутню інтеграцію в загальнодер-
жавну систему виклику екстреної 
допомоги за номером 112. «Швидку 
допомогу» можна буде викликати як 
за номером 112, коли система запра-
цює по всій Україні, так і за номером 
103», — повідомила Акімова.

У новому центрі зайнятості втілюватимуть 
у життя туристичну мрію Волині Зробити «швидку» швидкою

Волинські артисти будуть виступати у нових костюмах. 
Цьому посприяв народний депутат України Ігор Палиця 
Благодійництво народного депу-

тата України Ігоря Палиці його 
конкуренти називають купівлею 
виборців, а самі виборці — конкрет-
ними справами. Ми теж відчули, що 
наш земляк більше робить, аніж го-
ворить. 

Зараз перебуваємо у такій ситу-
ації, що культура на залишковому 
фінансуванні. Тепер головне — пла-
тити заробітну плату і за комунальні 
послуги. Цим мінімумом держава 
нас забезпечує. Ми, як бюджетна ор-
ганізація, платимо усі податки, крім 
податку на землю. Та життя не стоїть 
на місці, нам потрібні також музичні 
інструменти, костюми. А костюм — 
це, так би мовити, витратний мате-
ріал: три, п’ять, ну десять років — і 
він зношується, тим більше, якщо у 
ньому часто виступати. Приміром, 
Волинський хор чи ансамбль «Кан-
табіле» виступають у рік вісімдесят 
разів, концерт у середньому триває 
не менше години. Та й час від часу 
сценічне вбрання артистів потрібно 
оновлювати. 

Так само зношуються й музичні 

інструменти, а вони теж недешеві. 
Новий баян «Юпітер» — майже 10 
тисяч доларів. Нам хоча б купити 
вживаного, але у хорошому стані. 
Уявіть, нашим баянам уже по 34 
роки! Щороку їх настроюємо, ре-
монтуємо, але вони своє вже віді-
грали. 

Проте грошей ні на одне, ні на 
друге у нас нема. Того, що заробимо, 
вистачає на утримання транспорту, 
а це двадцять автобусів, мікроав-
тобусів. Навіть є автобус ЛАЗ, 1957 
року випуску, який уже просять для 
музею, а він їздить — настільки ми 
цінуємо усе, що маємо. 

Наша філармонія єдина в Укра-
їні, яка не має свого залу! І це при 
тому, що знаходимося у прикордон-
ному місті, яке позиціонує себе як 
європейське. Тому мусимо часто ви-
їжджати зі своїми концертами. 

З 2004 року пишу листи до Киє-
ва, пояснюючи, що Волинська філар-
монія єдина, яка не має свого кон-
цертного залу. До цього вже звикли, 
але це не військовий час — уже пора 
його мати. Коли закривали Будинок 

офіцерів, звернувся до уряду Тим-
ошенко, щоби військові передали 
його нам. Філармонія за декілька ро-
ків зробила б там хороший ремонт. 
Нам відповіли, що це неможливо, бо 
за гроші від продажу куплять вій-
ськовим квартири. 

Насправді Будинок офіцерів пе-
редали якомусь банку, ті перепрода-
ли, зрозуміло, ніяких квартир не ку-
пили. Тепер якимось чином отримав 
його Луцький національний техніч-
ний університет, хоча їм він настіль-
ки, як нам, не потрібний. Письмово 
зі своїми проханнями звертався до 
губернаторів, до Президента Ющен-
ка, але марно. Так що проблем нам 
вистачає. Рятує те, що на них відгу-
куються.

Чесно кажучи, звертатися до на-
родного депутата Ігоря Палиці не 
думав, бо, дивлячись, скільки коштів 
він виділив для луцької громади, ро-
зумів: на всіх грошей не вистачить. І 
найприємніше, що він сам проявив 
ініціативу, запропонувавши допо-
могу. Це для мене як сніг на голову. 
За гроші, які нам надійшли від Ігоря 

Палиці, зможемо дошити повністю 
костюми для Волинського хору, ан-
самблю «Кантабіле», пошити кон-
цертне вбрання для створеного два 
роки тому квартету «Автограф» і ще 
двом солістам. І нарешті зможемо 
купити баян! Цей рік був важким, 
а тому й не сподівалися, що нам так 
пощастить. 

«Чи потрібен Луцьку і громаді 
такий благодійник?» — таке рито-
ричне запитання випливає із того, 
що з’явилося чимало критиків, які 
звинувачують Палицю у «купівлі» 
виборців. Потрібен. І важливо, щоб 
такий благодійник був завжди. При 
благенькому бюджеті та фінансова 
допомога, яку надає наш земляк, 
дуже важлива. А він виділяв ко-
шти для лучан задовго до виборів. 
Від «правильних» лозунгів, мітин-
гувальників усі вже втомилися. До 
речі, нема що придумувати: за усі ці 
роки ми тисячі разів чули найкращі 
слова про справедливість, чесність, 
патріотизм, боротьбу з корупцією. 
Але ті солодкі обіцянки зависли в 
повітрі, тому сьогодні переконати 

людей можна лише конкретними 
справами. 

Ще років п’ять тому я казав, що 
найдієвіша реклама для депутата —
це заасфальтований ним кілометр 
чи два дороги, якою будуть корис-
туватися усі. Хто працює для гро-
мади — той наш депутат. Зрештою, 
повірити можна тому, хто ділиться з 
людьми. Так було споконвіку: маєш 
гроші — поділись, віддай тим, кому 
вони дуже потрібні. Це приклад 
усім, як треба чинити багатим лю-
дям України. Ми бачимо, як Луцьк 
зараз програє на фоні Рівного. Там 
не лише центр у порядку, а й інші ву-
лиці. У нас гірша ситуація, то невже 
за те, що Ігор Палиця виділив мину-
лого року гроші на реконструкцію 
Театрального майдану, його треба 
звинувачувати у підкупі виборців? 
Якщо Ігор Палиця буде продовжу-
вати розпочату справу, кращого де-
путата для Луцька не треба. У цьому 
щодня переконується дедалі більше 
жителів обласного центру Волині.

Сергій ЄФІМЕНКО, 
директор Волинської філармонії

Минулого тижня у Шацьку 
було урочисто відкрито но-

возбудований районний центр 
зайнятості, адже донедавна він 
розміщувався у трьох кабінетах в 
орендованому старому приміщен-
ні. Тепер же тут створено всі умо-
ви для того, щоб надавати якісні 
послуги як безробітним, так і ро-
ботодавцям. Як зазначила дирек-
тор обласного центру зайнятості 
Раїса Кучмук, неформально тут 
розміщуватиметься центр туриз-
му, адже, за її словами, «Шацьк — 
туристична мрія Волині».

Новозбудоване приміщення 
центру зайнятості допоможе вті-
лювати цю мрію у реальність. У 
цьому переконаний і голова об-
лдержадміністрації Борис Клім-
чук.

— Сьогодні бракує робочих 
місць, — наголосив Борис Петро-
вич, — але не треба чекати, що 
хтось прийде і їх нам створить, 
треба навчити людей самих ство-
рювати ці місця. Любомль-Шацьк 
— зона особливої державної ува-
ги не тільки тому, що неподалік 
кордон, а й через те, що тут непо-
вторна природа, озера. І якщо ми 
хочемо приймати туристів з-за 
кордону, то мусимо вчитися на-
давати ці послуги якісно. Влітку в 
Шацьку люди більш-менш зайня-
ті, а от осінь і зима в цьому плані 
проблемні. Тому ми маємо зроби-
ти все для цілорічної зайнятості 
населення району. Перспектива 
краю — нові агросадиби, нові са-
наторії.

Про те, що у Шацьку потрібно 
акцентувати увагу на туристичній 
галузі, говорив і народний депу-
тат Григорій Смітюх. Він закликав 
працівників служби зайнятості та 
представників місцевої влади під-
тримувати підприємницькі ініціа-
тиви населення, спонукати людей 

до самозайнятості, що створюва-
тиме нові робочі місця. 

— Один турист дає зайнятість 
для семи людей, — переконує Раїса 
Кучмук. — Ви подивіться, скільки 
наших громадян їдуть за кордон 
із туристичною метою, хоча у нас 
не менш красиві краєвиди, визна-
чні місця. Нам важливо, щоб люди 
побачили у цьому перспективу, 
змогли на туризмі побудувати ро-
динний бізнес. 

У новозбудованому примі-
щенні є всі умови, щоб проводи-
ти відповідні семінари, тренінги, 
агрошколи. Просторі коридори, 
конференц-зал, індивідуальні ро-
бочі місця для роботодавців із 
доступом до інтернет-ресурсів, 
інформаційні сектори та стенди 
з корисною інформацією для по-
шукачів роботи, дитячий куточок, 
відпочинкова кімнатка тощо. 

Як зазначив голова Шацької 
райдержадміністрації Володимир 
Найда, розвиток інфраструктури, 
зведення будівель за євростандар-
тами є важливими моментами для 
району, який знаходиться поряд із 
Польщею та Білоруссю, а тому має 
достойно представляти державу. 

— Думаю, цей об’єкт буде по-
трібний і людям, які тут працю-
ють, і тим, хто його відвідуватиме, 
— зазначив Володимир Степано-
вич. 

Варто зауважити, що двопо-
верхове приміщення районного 
центру зайнятості успішно звели 
за рік. Головним виконавцем робіт 
було ТзОВ «Житлобуд-2». 

За кошти служби зайнятості 
зведено також нові центри у Ста-
рій Вижівці, Камені-Каширсько-
му, Любешові та Рожищі. До кінця 
року заплановано ввести в експлу-
атацію ще два — у Володимирі-Во-
линському й Іваничах.

Людмила ШИШКО

Новий Закон України «Про екстрену медичну допомогу» зобов’яже 
комерційні клініки надавати медичну допомогу людям у критичних ситуаціях


