
Прокуратурою Волинської об-
ласті проведено перевірки з 

питань додержання законодавства 
щодо працевлаштування випус-
кників у двох вищих навчальних 
закладах області – Східноєвропей-
ському національному університе-
ті імені Лесі Українки та Луцькому 
національному технічному універ-
ситеті. 

Встановлено, що в обох на-
вчальних закладах належним 
чином не виконуються завдання 
щодо сприяння працевлаштуван-
ню випускників. Не всі випус-
кники 2012 року, які навчались за 
державним замовленням, працев-
лаштовані. Із 27 випускників Схід-
ноєвропейського університету, 
які мали статус дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання, або в період навчання у віці 

від 18 до 23 років залишилися без 
батьків, працевлаштовано лише 
шість. Із 10 таких випускників 
ЛНТУ — троє.

Перевіркою встановлено та-
кож, що трьом випускникам СНУ з 
числа дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, 
не виплачено грошових допомог у 
зв’язку із працевлаштуванням. 

Такі ж порушення виявлені і 
під час проведення перевірки у ді-
яльності Луцького національного 
технічного університету. Виявлено 
в ЛНТУ і факти недотримання ви-
мог Закону України «Про благодій-
ництво та благодійні організації». 
Студентам цього вузу при посе-
ленні у гуртожиток пропонували 
внести на рахунки навчального 
закладу фіксовані суми «благодій-
ної допомоги», що є порушенням 
права молоді на доступність та 
безоплатність вищої освіти в дер-
жавних та комунальних навчаль-
них закладах.

На усунення порушень про-
куратурою області ректорам вузів 
внесено подання, на виконання 
яких випускникам з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, що працев-
лаштувались, уже виплачено 20 
тис. грн., до відповідальності при-
тягнуто одну посадову особу. 

На останній сесії Луцької місь-
кої ради начальник управління 
фінансів та бюджету Лілія Єлова 
доповідала про розподіл держав-
ної субвенції, а це 4 мільйони 733 
тисячі грн. на оплату праці освітя-
нам, медикам та соціальній сфері. 
За її словами, першим передбачено 
3 277 700 грн., медичним праців-
никам — 1 072 700 грн. і працівни-
кам для територіального центру 
соціального обслуговування 382,9 
тисячі грн. Однак такий розпо-
діл депутат Ганна Кравчук, яка є 
головою постійної комісії міської 
ради з питань соціального захисту, 
охорони здоров’я, материнства та 
дитинства й обіймає посаду  голов-
ного лікаря Луцької поліклініки №2 
назвала несправедливим, вимага-
ючи забрати по сто тисяч з освітян 
і соціальної сфери на користь ліка-
рів. Аргументуючи тим, що, мовляв, 
медпрацівники трудилися еко-
номлячи кошти, зокрема ходили у 
відпустки за власний рахунок. 

— Справа в тому, що нестача 
фонду оплати праці була у всіх, — 
пояснює Лілія Анатоліївна. — Уста-
нови почали проводити заходи по 
оптимізації видатків, економії і  не-
стача фонду оплати праці зменши-
лася. — І відповідно до розрахунків, 

які нам надали установи, їх потреба 
становила 7,5 мільйона. Ми поді-
лили ті гроші, які нам виділили, у 
процентному відношенні до тієї за-
явки, яку подавали заклади — це 
становило 60% від потреби. Дещо 
більше було дано для територіально-
го центру, тому що першопочатково 
там нестача у процентному відно-
шенні значно більша, як по освіті і 
охороні здоров’я. Це було зумовлено 
контрольними показниками, які нам 
довів Мінфін. Враховуючи те, що 
відповідно до Бюджетного кодексу 
на управління фінансів покладена 
функція по координації діяльності 
учасників бюджетного процесу, то 
якогось упередженого чи поблажли-
вого ставлення до когось у мене вза-
галі немає. Мою роботу перевіряють 
обласне фінансове управління, про-
куратура і інші контролюючі ор-
гани, тому ми завжди дивимося на 
реальний стан справ. Ми поділили 
гроші пропорційно між галузями.

Однак пані Ганна Кравчук насто-
ювала на своєму, наголошуючи, що 
в медицині середній показник від-
пусток за власний рахунок на одно-
го працівника становить 4,5 дня, а у 
освіті — 1,40. (Хоча звідки такі циф-
ри — то ще питання — авт.).

Начальник управління фінансів 
пояснила, що цей коефіцієнт раху-

вався по-різному. 
— Якщо у медицині кількість 

днів відпустки за власний рахунок 
поділити на загальну кількість пра-
цюючих, то цей коефіцієнт 2,18, 
— каже Лілія Єлова, — а в освіті — 
1,46. Але ж є ще специфіка галузі, не 
може вчитель залишити роботу без 
заміни, адже уроки хтось має за ньо-
го викладати. 

Також вона нагадала про недав-
ній казус, коли управління охорони 
здоров’я, прозвітували, що по їх га-
лузі є навіть залишки, а не нестача 
фонду оплати праці.  

— Сказали, що була допущена 
помилка, а насправді за останньою 
цифрою нестача 1 мільйон 300 тисяч 
грн., — розповідає Лілія Анатоліїв-
на. — Ми повинні контролювати, 
але у мене одна людина веде всю 
медицину і фізично сісти і перера-
хувати фонд зарплати для трьох ти-
сяч працівників не може. Натомість 
кількість бухгалтерів по медицині, 
напевно, чоловік п’ятдесят. Коли 
люди подають такі дані, то вони по-
винні за це відповідати. Я розумію: 
кожен може помилитися, нехай на 
пару тисяч, але не на мільйон.  

Через таку неконкретність у зві-
тах депутат Василь Гриб запропо-
нував на наступній сесії заслухати 
звіт начальника управління охорони 
здоров’я й освіти про реальний фі-
нансовий стан у їх галузях. 

З першого разу депутати не 
проголосували за запропонований 
головним фінансистом міста розпо-
діл субвенції. І лише коли Юрій Ко-
рольчук закликав колег схаменутися 
і проголосувати, бо інакше гроші 
доведеться повернути і тоді взагалі 
ніхто нічого не отримує й міський 
голова Микола Романюк запропо-
нував підтримати проект рішення з 
уточненням, що для потреб медици-
ни все-таки відшукати у бюджеті тих 
200 тисяч, депутати сказали «за». 

— Не можу сказати, що у нас 
проблема із заробітною платою, — 
прокоментувала «Відомостям» Лілія 
Єлова. — Враховуючи, що ми отри-
мали більше 20 мільйонів дотації, 
вважаю, що фонду оплати праці нам 
вистачить, якщо гроші використову-
вати економно і раціонально.

Людмила ШИШКО
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Події

Українці віддають 
перевагу 
заощадженням 
готівкою «під 
матрац»

З початку року найбільше зросли в ціні 
фрукти і кисломолочні продукти

У дослідженні «Ставлення до за-
ощаджень», що проводилося 

протягом серпня-вересня 2012 року 
у Незалежній асоціації банків Укра-
їни (НАБУ) йдеться, що лише 30% 
наших співвітчизників намагається 
регулярно відкладати певну суму 
грошей. 74% робить це час від часу, 
«іноді більше, іноді менше, — за умо-
ви, що є «вільні кошти». При цьому 
41% громадян, що роблять заоща-
дження, вкрай незадоволені сумою 
коштів, яку їм вдається «відкласти», 
адже 64% з них відкладає менше 550 
гривень на місяць, і тільки 5% — 
понад 1100 гривень. У середньому 
українець, який піклується про своє 
фінансове майбутнє, щомісяця від-
кладає 488 гривень.

Українці традиційно віддають 
перевагу заощадженням готівкою 
«під матрац». Таких 51%. Попу-
лярність банківських продуктів 
розподілилася так: 27% опитаних 
зберігають свої кошти на картко-
вих рахунках, 17% — на депозитах 
і тільки 7% — на поточних рахун-
ках. Більшість наших співгромадян 
(69%) висловили зацікавленість у 
підвищенні рівня своєї фінансової 
та економічної обізнаності.

Бухгалтери управління охорони здоров’я 
помилилися на мільйон гривень 

Ахметов виявився багатшим за 
всіх росіян
Український бізнесмен Рінат Ахметов посів 38-е місце 
серед найбагатших людей планети зі статками 18,9 млрд. 
доларів. За даними рейтингу Bloomberg, за останній рік 
статки Ахметова зросли на 31,5% або на 4,5 млрд. дола-
рів. Ахметов випереджає в списку Bloomberg всіх росіян, 
найбагатший з яких — Алішер Усманов — виявився на 
40-му рядку зі статками на 18 млрд. доларів. Очолює рей-
тинг Bloomberg мексиканський бізнесмен Карлос Слім, 
який має статки в 77,5 мільярда доларів. 

Кожна сільська рада матиме 
землевпорядника
Станом на 5 листопада лише в 41 населеному 
пункті не проведено нормативно-грошової оцінки 
земель. Начальник Держкомземагенства в області 
Василь Василенко повідомив, що працівники його 
відомства до 10 листопада завершать видавати 
людям державні акти на землю. Правда, в області 
бракує землевпорядників. Голова ОДА дав вказівку 
забезпечити кожну сільську раду цією посадою, 
як мінімум на півробочої ставки. Контролювати 
виконання розпочнуть з 1 грудня.

53%
на стільки з початку 2012 року 
у порівнянні з 2011-м змен-
шилося договорів відчуження 
автомобілів. Про це повідо-
мив міністр юстиції Олександр 
Лавринович.

У Нововолинську засудили торговців 
вибухівкою 

На споживчому ринку області, 
як повідомили в головному 

управлінні статистики, протягом 
січня–вересня ціни на продукти 
харчування та безалкогольні на-
пої знизились на 2,8%. Серед про-
дуктів харчування найбільше 
подешевшали яйця (на 33,4%). 
Знизились ціни на овочі, молоко, 
цукор (на 23,5–13,0%). В той же 
час підвищились ціни на м’ясо 
птиці, маргарин та інші рослинні 
жири, фрукти, спеції, безалко-
гольні напої, кисломолочну про-
дукцію, яловичину, свинину, хліб 
(на 5,6–0,7%). Алкогольні напої та 
тютюнові вироби в загальному по-
дорожчали на 2,2%.

Ціни і тарифи на житло, воду, 
електроенергію, газ та інші види 
палива підвищились в цілому на 
2,2%.

В сфері охорони здоров’я по-
дорожчали послуги санаторно-ку-
рортних установ та стоматологічні 
послуги на 7,9% і 3,4% відповідно.

Ціни  на транспорт у цілому 
зросли на 2,8%, що зумовлено по-
дорожчанням палива та мастил 
(на 5,6%), обслуговування та ре-
монту власних транспортних за-
собів (на 4,9%) та транспортних 
послуг (на 0,9%). 

На 2,6–1,6% стали дорожчими 
послуги освіти, ресторанів, готелів 
та зв’язку.
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Прокуратура виявила, що обидва луцькі 
національні університети порушують 
права дітей-сиріт 

Нововолинським міським су-
дом завершено розгляд кри-

мінальної справи, порушеної і 
розслідуваної Службою безпеки 
України стосовно колишнього 
працівника та завідуючого підзем-
ним складом вибухових матеріалів 
однієї з шахт Нововолинська. 

Працівники викрадали та збу-
вали промислову вибухівку (амо-
ніт) та електродетонатори. Про 
це повідомляє прес-служба СБУ.  
Протягом лютого-квітня 2012 
року посадовець державного під-
приємства викрадав та виносив 
з території шахти залишки вибу-
хових матеріалів, які залишались 
після проведення підривних робіт 
на шахті. Вибухівку зловмисник 
передавав своєму спільнику – ко-
лишньому працівнику цього під-

приємства, який зберігав її та не-
великими партіями реалізовував 
у Нововолинську. Встановлено, 
що правопорушникам вдалося 
викрасти з шахти понад 40 кг ви-
бухової речовини (амоніт) та 45 
електродетонаторів. У квітні цього 
року співробітники СБУ затрима-
ли зловмисників «на гарячому» під 
час спроби реалізувати майже 20 
кг вибухових речовин. У ході об-
шуку приміщень шахти додатково 
знайдено 45 електродетонаторів, 
які були приховані у сейфі та за до-
кументами проходили як списані.

Вироком суду зловмисників 
визнано винними у вчиненні зло-
чинів та призначено покарання 
у вигляді п’яти років позбавлен-
ня волі з іспитовим терміном два 
роки.

Будуть розроблені типові проек-
ти для полегшення процедури 

отримання державної компенса-
ції за висадку та догляд за садами. 
Адже основною метою програми 
державної підтримки галузі садів-
ництва є стимулювання одноосіб-
ників. 

Тому претендувати на дер-
жавну допомогу можуть не тільки 
великотоварні виробники, але й 
селяни з двадцятьма сотками саду.  
Про це під час візиту до Інституту 
садівництва НААНУ сказав Мі-
ністр агрополітики та продоволь-

ства Микола Присяжнюк, — по-
відомили у прес-службі відомства. 

Міністр наголосив, що Україна 
поступово нарощує темпи вироб-
ництва плодово-ягідної продук-
ції. Завдяки цьому зростає обсяг 
споживання фруктів українцями. 
«Наше завдання – забезпечити 
норму споживання плодово-ягід-
ної продукції в Україні. Так, фак-
тичне споживання в нинішньому 
році  складає 42 кг, і за підрахунка-
ми, в наступному році воно збіль-
шиться до 44 кілограмів», − додав 
Микола Присяжнюк.

Фахівцями випробувального 
центру ДП «Волиньстандарт-

метрологія», протягом жовтня 
цього року проведено за звер-
ненням суб’єктів підприємниць-
кої діяльності випробування 182 
зразків сировини та харчової про-
дукції, виготовленої на Волині та 
в інших регіонах нашої держави. 
Про це повідомляє сайт «Волинь-
стандартметрології».

У результаті проведених ла-
бораторних досліджень за орга-
нолептичними, фізико-хімічними 
показниками та показниками без-
пеки виявлено, що вимогам чин-
них нормативних документів не 
відповідало 7 зразків, що складає 
3,8 відсотка від загальної кількос-
ті перевірених. А саме: какао-по-
рошок – виявлено бактерії групи 
кишкової палички, завищений 
вміст плісеневих грибів і мезо-
фільних аеробних та факультатив-
но-анаеробних мікроорганізмів; 
ковбаса сиров’ялена «Креза» – ви-
явлено бактерії групи кишкової 
палички, олія волоського горіха 

– завищене кислотне число, мо-
локо незбиране згущене з цукром 
— завищена масова частка вологи, 
занижена масова частка жиру та 
сахарози; хліб з борошна пшенич-
ного вищого сорту — завищена 
кислотність м’якушки.

За результатами проведених 
досліджень всі замовники отри-
мали відповідні протоколи випро-
бувань щодо якості та безпечності 
наданої харчової продукції.

Мінагрополітики спростить процедуру 
отримання коштів на створення садів

На Волині в какао-порошку і ковбасі 
знайшли кишкову паличку


