
Депутати Рожищенської районної 
ради делегували свої повноважен-
ня у сфері управління комунальним 
майном райдержадміністрації. 
«За» проголосувала більшість — 
31 депутат із 60. Деяких обранців 
громади така позиція обурила. Що 
стоїть за цим рішенням, спробува-
ли з’ясувати «Відомості». 

Для початку трохи інформації 
для читача. Чи не найголовнішим 
повноваженням органів місцевого 
самоврядування є управління май-
ном комунальної власності. Депу-
тати Рожищенської районної ради 
минулої каденції взяли управління 
майном у свої руки. Було створено 
електронний реєстр комунального 
майна, розроблено Положення про 
управління комунальним майном, 
у якому було регламентовано кож-
ну процедуру: продаж приміщен-
ня, здачу в оренду, призначення чи 
звільнення керівників комунальних 
підприємств тощо. 

Оперативне управління ра-
йонною комунальною власністю 
здійснювала депутатська комісія 
з питань промисловості, розви-
тку підприємництва, комунального 
господарства, торгівлі, транспорту 
і зв’язку. Без її рішення жодна дія з 
комунальним майном громади була 
неможлива. На останній же сесії 
районної ради депутати проголосу-
вали за делегування функцій управ-
ління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селища і 
міста Рожищенського району місце-
вій райдержадміністрації. 

Заступник голови комісії, пред-
ставник «Свободи» Олександр Ни-
кончук вважає, що рішення райра-
ди прийняте з порушенням закону, 
оскільки було внесене на розгляд 
порядку денного буквально напе-
редодні сесії. До того ж профільна 

комісія це питання не підтримала. 
Прийнято воно, на думку депутата, 
з єдиною метою — непрозоро роз-
поряджатися майном громади та 
призначати керівників комунальних 
підприємств на розсуд держадміні-
страції. 

— Таким чином громада району 
втратила всі можливості впливу на 
комунальне майно. Рішення Рожи-
щенської райради дозволить вла-
ді району проводити сумнозвісну 
оптимізацію медицини і ліквідову-
вати комунальні підприємства та за-
клади на власний розсуд, — вважає 
Олександр Никончук. 

З ним категорично не згодний 
голова Рожищенської райради Ан-
дрій Музика. 

— У цьому рішенні чітко за-
писано, що питання створення, 

ліквідації, реорганізації установ, 
заснованих на спільній власності 
територіальних громад сіл, селища 
та міста району, відчуження неру-
хомого майна цих установ і переда-
чі в оренду вищевказаного майна, 
загальна площа якого перевищує 
200 кв. м на одне підприємство, 
установу, організацію, вирішуються 
виключно на пленарних засіданнях 
районної ради. Рожищенська РДА 
готує необхідну документацію на 
пленарні засідання. Так що і надалі 
майнові та кадрові питання вирішу-
ватимуть депутати райради. А рі-
шення прийняте для того, щоб опе-
ративно вирішувати деякі питання 
управління майном. Адже оператив-
не управління — це вчасне реагуван-
ня на робочі питання. Наприклад, 
закінчується контракт із керівником 

підприємства, його треба продовжу-
вати, адже якщо не переукласти у 
10-денний термін, то людина почи-
нає працювати на загальних підста-
вах. Рішення про те, чи продовжува-
ти контракт, має приймати комісія. 
Якщо вона не збирається у необхідні 
терміни, ми втрачаємо можливість 
регулювати кадрові питання. Ми-
нулої каденції цього не траплялося, 
депутати були відповідальні. А тут 
мали випадки, коли чотири рази під-
ряд збиралося засідання комісії і не 
було кворуму. Так втрачається сам 
сенс оперативного управління. 

«Відомостям» вдалося поспілку-
ватися з головою профільної комісії 
Марією Приходько. Вона зазначила, 
що здебільшого комісія збиралася, 
всі питання вирішувались. 

— Один чи два рази переносило-
ся засідання, але тому, що члени ко-
місії були на лікарняному, — сказала 
депутат. — Так що, на мій погляд, 
комісія працювала нормально. Ми і 
надалі готові працювати. 

— Коли на нашу комісію виноси-
лися ті чи інші питання, що стосува-
лись управління комунальним май-
ном, ми їх детально вивчали, тільки 
після цього даючи свої рекомендації, 
приймати рішення на сесії чи ні, — 
пояснив Олександр Никончук. — 
Так було, наприклад, із котельнею 
нашої центральної районної лікарні. 
Ми прийняли рішення замінити га-
зовий котел на твердопаливний. За-
мінили. Після цього з’явилась якась 
приватна фірма з Ківерців і сказала: 
давайте ми будемо обслуговувати 
котельню, а ви платитимете нам на 
20% менше, ніж платили, коли стояв 
газовий котел. Ми ж порахували, що 
економія від заміни котла має бути 
вищою за 20%. Тому відмовили. А 
цю фірму, до речі, «просували» в 
РДА. Що їм тепер заважатиме уклас-
ти з ними угоду? Адже площа ко-

тельні менша за 200 «квадратів». До 
того ж, зверніть увагу, на сесію ви-
носитимуться питання лише про ті 
приміщення, площа яких перевищує 
200 кв. м на одне підприємство чи 
установу. Що це значить? Приміром, 
приміщення має 300 «квадратів». 
Його орендує три фірми. Кожна — 
по 100 кв. м. Районна рада не матиме 
на них ніякого впливу. 

Зазначимо, що в апараті Рожи-
щенської райради працює 11 чоло-
вік включно з шофером. Ми поціка-
вились у голови районної ради, що 
робитимуть ці люди, якщо питання 
управління майном перейдуть до 
райдержадміністрації. 

— У нас роботи вистачить. Ми 
готуємо і приймаємо районні про-
грами, вносимо зміни до норматив-
них документів, виконуємо функції, 
передбачені законодавством Укра-
їни про місцеве самоврядування, 
тощо, — зазначив Андрій Музика. 

«Відомості» проаналізували рі-
шення, прийняті депутатами Рожи-
щенської райради протягом 2012 
року. Відбулося вісім чергових і по-
зачергових сесій. Більшість програм 
— десять — було прийнято впро-
довж однієї позачергової сесії. Серед 
них Програма зайнятості населення 
Рожищенського району на 2012–
2013 роки, Програма економічної 
підтримки районної газети «Наш 
край» на 2012–2016 роки, Програма 
інформатизації Рожищенського ра-
йону на 2012–2014 роки, Програма 
відзначення ювілейних дат, держав-
них і професійних свят у Рожищен-
ському районі на 2012–2016 роки і 
т. д. Левова частка питань, які роз-
глядали депутати, все ж стосувалася 
комунального майна. Їх, звичайно, 
готували в апараті ради. Постає пи-
тання: чим тепер займатимуться її 
працівники? 

Наталка СЛЮСАР

Рада міністрів Білорусі затвер-
дила перелік автомобільних 

доріг, проїзд якими з 1 липня 2013 
року буде платним. Про це йдеться 
в повідомленні прес-служби біло-
руського уряду. 

Згідно з документом, проїзд 
стане платним на ділянках авто-
шляхів загальною протяжністю 
близько 815 км. 

Раніше повідомлялося, що 
австрійська компанія Kapsch 
TrafficCom AG, яка є інвестором, 
направить більше 267 мільйонів 
євро на реалізацію проекту ство-
рення в Білорусі електронної сис-
теми BelToll, яка почне роботу з 1 
липня цього року. Також повідо-
млялося, що в Білорусі, згідно з 
указом президента, від плати за 
проїзд на деяких автотрасах бу-
дуть звільнені транспортні засоби, 
зареєстровані на території дер-
жав — учасниць Митного союзу, 
з технічно допустимою загальною 
масою не більше 3,5 тонни. 

Безкоштовним буде проїзд для 
мопедів і мотоциклів, зареєстро-
ваних у Білорусі, колісних тракто-
рів і самохідних машин, транспор-
ту оперативного призначення, а 
також транспорту, який викорис-
товується для забезпечення обо-
роноздатності та правопорядку. 

Раніше уряд встановив розмір 
плати за проїзд. Тарифи диферен-
ційовані залежно від допустимої 
загальної маси транспортного за-
собу та кількості осей і складають 
0,04–0,12 євро за 1 км. 

Волинь продовжує активно роз-
вивати рекреаційну інфраструк-

туру краю, наголосив голова облдер-
жадміністрації Борис Клімчук на 
оперативній нараді. Традиційно у 
полі зору — туристичний Шацький 
район. Ще з 2010 року влада інтен-
сивно працює над підвищенням ту-
ристичної привабливості області. 
«Зроблено за цей період уже багато. 
Акцент — благоустрій, упорядку-
вання земельних ділянок. Збудова-
но кільцеву дорогу навколо озера 
Світязь і до урочища Гряда. Щоро-
ку інспектуємо оздоровчі заклади в 
районі. Ті, які належним чином не 
були підготовлені, не мали дозволу 
для відкриття. Так буде і цьогоріч», 
— зазначив Борис Клімчук. 

Голова ОДА відзначив, що у 2013 
році держава профінансує оновлен-
ня водоочисної системи на терито-
рії Шацького національного парку. 
Нагадаємо, у планах обласної вла-

ди — збудувати напірний колектор 
від санаторію «Лісова пісня» з під-
ключенням побутової каналізації 
села Мельники до очисних споруд 
смт. Шацьк. Загальна вартість робіт 
на цих об’єктах — понад 24 мільйо-
ни гривень, із яких десять спряму-
ють із обласного бюджету. 

Крім того, Волинь на каналіза-
ційну мережу Шацька залучає ре-
сурси Європейського Союзу. Грант 
виграний у рамках Програми при-
кордонного співробітництва Поль-
ща — Білорусь — Україна на 2007–
2013 роки. 

За дорученням голови облдер-
жадміністрації уже в травні екологи, 
санепідеміологи та еменесники роз-
почнуть перевірки баз відпочин-
ку. Також Борис Клімчук вважає 
за доцільне розробити проспект 
для туристів Шацького району, в 
якому буде викладено детальну ін-
формацію про бази відпочинку та 

розважальні заклади, з адресами та 
телефонними номерами медичних 
установ, про місця для паркування 
машин тощо. Одне слово, все те, що 
необхідно знати відпочивальнику 
для активного дозвілля та шанобли-
вого ставлення до природи націо-
нального парку. 
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Події

Міліціонер використав мертвих понятих, за що й поплатився

Фото- і відеофіксацію порушень Правил 
дорожнього руху відновлять 

Проїзд по автомобільних дорогах Білорусі 
стане платним

Правоохоронець обласного цен-
тру, розслідуючи кримінальну 

справу, під час досудового слідства 
навіть не виїздив на місце крадіж-
ки, а підробив у своєму робочому 
кабінеті підписи в офіційному доку-
менті. Склав завідомо неправдивий 
протокол про відтворення обставин 
і подій, внісши відомості про при-
сутність на слідчих діях мертвих по-
нятих. Як стверджують у прокура-
турі міста, діяв він із однією метою 
— збільшити показник направлених 
із обвинувальними висновками кар-
них справ до суду. 

В результаті таких умисних дій 
слідчий дискредитував працівників 

органів внутрішніх справ, підірвав 
їхній авторитет. У ході судового 
розгляду справи, порушеної щодо 
волинянина, який досудовим слід-
ством обвинувачувався у вчиненні 
багатьох крадіжок, було виявлено 
значні порушення закону, допущені 
слідчим, у провадженні якого була 
ця кримінальна справа. 

«Відповідно, — розповідає стар-
ший прокурор прокуратури міста 
Луцька Ірина Ващук, — було пові-
домлено прокуратуру міста, а воли-
нянина за окремими епізодами зло-
чинної діяльності виправдано». 

Згідно з вироком міськрайонно-
го суду, колишній слідчий Луцького 

міськвідділу міліції засуджений до 
п’яти років позбавлення волі з по-
збавленням права обіймати посади 
в правоохоронних органах на три 
роки. Через дискредитацію силового 
відомства суд позбавив його також 
звання старшого лейтенанта міліції. 

На підставі ст. 75 КК України суд 
звільнив його від відбування при-
значеного основного покарання за 
умови, що він упродовж двох років 
іспитового строку не вчинить ново-
го злочину та не виїде на постійне 
місце проживання за кордон без до-
зволу кримінально-виконавчої ін-
спекції. 

Оксана ШВЕЦЬ

Кабінет Міністрів має намір від-
новити автоматичну фото- та 

відеофіксацію порушень Правил 
дорожнього руху. Повідомляється, 
що в уряді завершують підготовку 
нового законопроекту, який від-
новить автоматичну фіксацію по-
рушень. 

Очікується, що відзначати на 
камері будуть усі порушення ПДР, 
а дані про їх фіксацію та штрафні 

санкції водіям надішлють поштою, 
зазначає «Кореспондент». 

Планується, що це буде запо-
внений протокол і фото, на якому 
знято порушення, з точними коор-
динатами та часом. Якщо штраф 
не буде погашений упродовж двох 
тижнів, його сума зросте вдвічі, а 
через два місяці справу передава-
тимуть у виконавчу службу, і ма-
шину можуть заарештувати. 

У Шацьку вже думають про туристичний сезон 

На свята українці активно 
мандрували за кордон 
Цього року за час Великодніх і травневих свят (із 1 до 6 
травня) через західний кордон України пропустили понад 
400 тисяч осіб і майже 122 тисячі транспортних засобів. 
Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального 
управління Державної прикордонної служби України. Най-
більш активно перетинали кордон на польській, словаць-
кій та угорській ділянках, на які припало понад 53% усіх 
мандрівників. Також спостерігалося незначне, в межах 6%, 
збільшення кількості туристів на українсько-молдовсько-
му сегменті державного кордону. 

Бензин і надалі дешевшатиме 
З початком травневих свят істотно знизилися ціни на 
бензин. За два дні травня ціна впала на 20-25 копійок за 
літр. Звичайний А-95 подешевшав до 10,8–10,9 гривні, 
преміальний — до 11,24–12,29. Аналітики паливного 
ринку пояснюють це серйозним падінням (із 116 до 
100 доларів за барель) світових цін на нафту в квітні 
(зазвичай нафтопродукти дешевшають у роздробі з за-
пізненням у 15-20 днів, за які на АЗС продадуть дорожчі 
запаси). У консалтинговій групі «А-95» переконують, 
що нафтопродукти дешевшатимуть протягом усього 
травня. 

700
у стільки тисяч гривень у 2013 
році обійдеться державному 
бюджету утримання одно-
го нардепа. Сума виведена з 
урахуванням пільг і надбавок. 
Сюди не входять витрати на 
оздоровлення. 
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Рожищенські депутати відмовились 
управляти майном громади 


