
Починаючи з 1991 року, кількість 
сільського населення в Україні 
зменшилася на 2,5 мільйона осіб, а 
сільських населених пунктів — на 
348 одиниць. Із майже 12 тисяч 
територіальних громад більше 
половини має чисельність жителів 
менше 3 тисяч осіб, а 1129 громад 
— менш як 500 осіб. У більшості з 
них немає органів самоврядуван-
ня, відсутні бюджетні організації, 
комунальні та промислові підпри-
ємства. Дотаційність 5419 місцевих 
бюджетів становить понад 70%, 
483 територіальні громади на 90% 
утримуються за рахунок коштів 
державного бюджету. Як відродити 
українське село? 

Селяни повинні одержувати такі 
ж послуги, як і городяни, наголо-
шує заступник глави Адміністрації 
Президента Сергій Ларін. Діти ма-
ють ходити в дитсадки, навчатися в 
комп’ютеризованих школах, набира-
тися сил у спортзалах і басейнах. У 
них має бути свій клуб або Будинок 
культури. Вони повинні вчасно та 
якісно отримувати медичну допомо-
гу. Їздити асфальтованими й освіт-
леними дорогами. 

Такої ж думки притримується 
і голова Волинської облдержадмі-
ністрації Борис Клімчук. За його 
словами, за останні роки Волинська 
область із дотаційного, малопер-
спективного регіону переросла у 
важливого стратегічного партнера 
для держави. «Такого результату ми 
досягли завдяки постійному лобію-
ванню інтересів Волині та її краян 
на всіх рівнях», — каже волинський 
керманич. 

Хорошим прикладом на під-
твердження цього є Боратинська 
сільська рада Луцького району, яку 
віднедавна справедливо називають 
«частинкою Європи». З приходом до 
керма сільради вмілого менеджера 
й управлінця Сергія Яручика бора-
тинська громада показує унікальний 
приклад господарювання всій Украї-
ні. За лічені роки тут збудували нову 
простору школу, лікарську амбула-
торію, дитсадок, європейського рів-
ня стадіон. Сільрада також має свій 
хор, драмгурток, духовий оркестр. 

У 2008 році на Волині старту-
вала перша фаза спільного проекту 
Європейського Союзу та Програми 
розвитку ООН «Місцевий розви-
ток, орієнтований на громаду», мета 
якого — допомагати сільським гро-
мадам у вирішенні найважливіших 
потреб для їх розвитку та поліпшен-
ня умов життя. Сьогодні на Волині 
створено 47 сільських громадських 
організацій, які вже реалізували 57 
мікропроектів, загальна вартість 
яких — майже 9,5 мільйона гривень. 
До речі, частка залучених в область 
коштів замість очікуваних 5% від за-
гальнодержавного показника зросла 
майже до 7%. Успіх реалізованого у 
Волинській області проекту відзна-
чив навіть радник постійного пред-
ставника Представництва ООН в 
Україні Берді Бердієв. 

Добрим прикладом ділового під-
ходу до втілення ідей розвитку села 
слугує досвід громади Кисилина Ло-
качинського району, яка написала й 
успішно реалізувала проект «Енер-
гозберігаючі заходи у школі-дит-
садку села Кисилин». Чимало таких 
прикладів має Ратнівщина. Співпра-
цю з проектом тут розпочали з ре-
монту ФАПу в селі Лучичі. На його 

ремонт вдалося залучити 193 тисячі 
гривень — це більше, ніж бюджет 
сільради. 

Влітку 2011 року розпочала свою 
діяльність друга фаза спільного 
проекту. Підписано Угоду про парт-
нерство між обласною радою, об-

лдержадміністрацією та Програмою 
розвитку ООН. Проект має бюджет 
17 мільйонів євро і діятиме до черв-
ня 2015 року в усіх областях України 
та Автономній Республіці Крим. Ви-
рішено відмовитися від рівномірно-
го розподілу ресурсів по областях. 
Від цього волинські громади, як одні 
з найактивніших, тільки виграють. 
Волинь має шанси отримати не мен-
ше 400 тисяч доларів США. Фінансо-
ва підтримка одного мікропроекту 
може сягати 25 тисяч доларів. Серед 
пріоритетних напрямів — охорона 
здоров’я, заходи з енергозбережен-
ня, водопостачання й ін. 

— Спільна праця згуртовує гро-
маду, і якщо є одна ціль, то можна 
вирішити ті проблеми, які не вирі-
шувалися роками, — переконаний 
голова облради Володимир Войто-
вич. 

— Коли ми говоримо про розви-
ток сільських територій, то відразу 
аналізуємо, які сфери потрібно на-
самперед розвивати. А це обслуго-
вування, фінансові послуги, іннова-
ційні технології. Цього року Україна 
готується прийняти закон про пріо-
ритетний розвиток сільських тери-
торій. Також народні депутати від 
Волині ініціюють законопроект про 
підтримку Полісся, який передбача-
тиме багато стимулювальних фак-
торів. Тому в наших планах на по-
точний рік — комплексна розбудова 
сільської інфраструктури. Дороги, 
школи, дитсадки, освітлення — все в 
пріоритеті! — наголошує голова об-
лдержадміністрації Борис Клімчук. 

Не обійдеться Волинь і без дер-
жавної підтримки. Згідно з індика-
тивним показником Мінекономіки, 
для області передбачено 104,3 міль-
йона гривень із Державного фонду 
регіонального розвитку. Серед ін-
вестиційних проектів — розбудова 
сільських об’єктів. 

Створення сучасних умов життя 
на селі в соціальному, культурному 
та духовному розумінні — найпер-
ше завдання влади. Саме тому зе-
мельна, медична, освітня реформи, 
реформа соціального забезпечення 
мають працювати на підвищення 
якості життя селян. 

Петро ПАВЛЮК 
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Волинські пластуни провели мистецький табір для дівчат і дітей 

Лучани здобули Гран-прі 
на Міжнародному фестивалі 
пісні Na językach 
На Міжнародному фестивалі пісні Na językach, що від-
бувався у місті Торунь Республіки Польща, камерний 
квартет Луцької музичної школи №1 імені Фридерика 
Шопена «Скерцо» та солістка Емілія Михайловська здо-
були найвищу нагороду — Гран-прі. Серед 17 музикан-
тів із різних куточків світу «Скерцо» й Емілія Михайлов-
ська були єдиними конкурсантами з України. 

«Сучасне українське село 
повинне мати розви-
нуту інфраструктуру. Її 
невід’ємною складовою 
повинні стати комплексна 
розбудова аграрного рин-
ку, розвиток доріг, тран-
спорту, житлово-комуналь-
ної та інженерної сфер», 
— наголошує Президент 
України Віктор Янукович 

Із 30 червня по 13 липня пластуни 
в селі Костюхнівка Маневицького 

району провели мистецьке табору-
вання, яке зібрало понад п’ятдесят 
учасників. Дівчата-юначки з куреня 
імені Олени Левчанівської жили у 
наметах, орієнтувалися на місце-
вості та фізично загартовувалися, 
здійснили кілька пізнавальних ман-
дрівок, учились надавати першу ме-
дичну допомогу. Програма табору 
складалася з лекцій, на яких юнкам 
розповідали про історію, міфологію 
та традиції України. Також були за-
няття з композиції та кольорознав-
ства, дизайну і співів тощо. Ще ді-

вчата вчилися ткацтву, розпису по 
тканині, робили ляльки-мотанки, 
букети з цукерок, браслети з глини 
та прикраси для волосся, купальські 
вінки та багато іншого. 

Вперше в історії Пласту на Во-
лині був організований підтабір для 
дітей віком від 1,5 до 6 років — так 
званих пташат. Для них була складе-
на насичена програма «Автостопом 
по казках». Щодня дітям презенту-
вали якусь казку, що ставала темою 
дня, і всі заняття перегукувалися з 
нею. 

На творчих заняттях учасники 
табору разом із батьками робили 
аплікації з паперу та круп, малюва-
ли, ліпили з солоного тіста і плас-
тиліну. Також для малечі було ство-
рено справжню смугу перешкод, де 
малюки на свіжому повітрі грали 
у рухливі ігри та долали естафети. 
Були у них і практичні завдання: 
садити і доглядати городину, пекти 
печиво та допомагати мамам і татам 
у прибиранні оселі. 

На музичних заняттях діти спі-
вали улюблені пісні та пробували 
грати на різних музичних інстру-
ментах (сопілках, гітарі, маракасах 
та ін.). Маленькі учасники табору 
також мали можливість проявити 
свої таланти, беручи участь у що-

денних театралізованих дійствах, 
де вони перетворювались на героїв 
улюблених казок. 

Програма також передбачала 
оздоровчу йогу і танці. Щовечора 
біля ватри збиралися всі учасники, 
які за час перебування у таборі ста-
ли справжніми друзями, ділилися 
враженнями, співали. Ще однією 
особливістю табору було те, що він 
допоміг здружитись скаутам двох 
країн, адже на території центру в 
той час проводили свій табір поль-
ські харцери. 

Боратинська сільська рада і її голова Сергій Яручик

Троє краєзнавців 
Волині отримали 
національні премії 
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У номінації «За внесок у му-
зейну та пам’яткоохоронну 

справу» Всеукраїнською премі-
єю відзначена завідувач Літера-
турно-меморіального музею Лесі 
Українки Віра Комзюк, яка біль-
ше третини століття поглиблює 
експозицію у Колодяжному. На-
городжена і головний хранитель 
фондів Волинського краєзнавчо-
го музею Наталія Пушкар, яка 
музейній справі віддала майже 
півстоліття свого життя. А у но-
мінації «За видання краєзнавчої 
літератури» премію імені ака-
деміка Петра Тронька вручено 
власному кореспонденту газети 
«Урядовий кур’єр» на Волині 
Валерію Мельнику. Він — автор 
десятка книг, сотень публікацій 
на краєзнавчу та природничу те-
матику. 

Усім нагородженим присвоє-
но звання «Лауреат Премії імені 
академіка Петра Тронька» з вру-
ченням диплома, почесного зна-
ка та грошової премії. 

В Одесі затримали 
іноземця, який зчитував 
дані з карток у банкоматах 
Зловмисника викрили оперативники Управ-
ління боротьби з кіберзлочинністю в Одеській 
області. 28-річний громадянин однієї з євро-
пейських країн встановив на банкомат у центрі 
Одеси саморобний пристрій для зчитування 
інформації. Таким чином він мав намір незакон-
но зняти гроші з банківських рахунків шляхом 
використання підроблених платіжних карток. 

Тільки реформи допоможуть 
відродити українське село 
Основою реформування має стати розширення прав територіальних громад, децентралізація влади 
та нова якість адміністративних послуг населенню 


