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В Україну ввезли 
і вивезли 
контрабанди на 
чверть мільярда

Луцьких школярів хочуть «підсадити» на електронні картки

За дев’ять місяців цього року 
українські митники зафіксу-

вали понад 10 тисяч випадків не-
законного експорту та імпорту 
товарів на загальну суму 266,44 
млн грн. Про це повідомили в 
Міністерстві доходів і зборів 
України.

За даними Міністерства, ліде-
рами з незаконного переміщення 
через український кордон є про-
довольчі товари. З початку року 
було виявлено 4600 таких випад-
ків на загальну суму майже 26 
млн грн. Також було зафіксовано 
4400 випадків порушень з пере-
міщенням промислових товарів 
на суму майже 154,6 млн грн. 

У Луцьку хочуть взятись за  ство-
рення ефективної системи здо-

рового харчування школярів, що-
правда основа системи полягає 
у безготівковому розрахунку за 
шкільні обіди. Такий проект днями 
презентували у міській раді Луцька 
програмісти із Росії. Обіцяли кож-
ному учневі — електронні картки, 
їдальням — термінали, продуктам 
харчування — чіткий облік, батькам 
— можливість відслідковувати, чим 
харчуються їхні діти. Але скільки 
коштуватиме таке задоволення, не 
відповіли. Та чи на часі для міської 
казни такі новації?

Проект «Створення ефектив-
ної системи здорового харчуван-
ня школярів» з впровадженням 
електронної картки учня презен-
тував експерт російської компанії 
«Комп’ютерні касові системи» Олек-
сандр Калінін. Як стало зрозуміло, 
головна мета проекту — перевести 
школярів на безготівковий розра-
хунок у їдальнях.  Себто учень, ви-
бравши собі страви, йтиме до каси, 
далі працівник їдальні вноситиме в 
базу те, що обрало собі чадо, і вже за 
це школяр розплачуватиметься під-
нісши картку до спеціального зчи-
тувача.  

Нагадаємо, подібна система уже 
існує в двох луцьких школах, там ді-
твора може розраховуватись за обі-
ди за допомогою юніорської картки 
від «Приватбанку». Але експерт 
компанії пояснив, що тут є деякі 
особливості. Зокрема, за допомогою 
електронної картки учня батьки змо-
жуть через Інтернет-ресур відслід-
ковувати, що саме їла їхня дитина. 
Крім цього, для кожної картки мож-
на буде прописати заборону на певні 
продукти. На думку Олександра Ка-
лініна, це дасть змогу окремим шко-
лярам харчуватись, скажімо в меж-
ах дієти. От тільки інноватори  не 
врахували буднів звичайних україн-
ських їдалень, де в принципі переби-
рати особливо немає чим і навряд чи 
підбереться харчування для кожної 

дієти. Ще одна «особливість» карт-
ки — вона дає можливість поїсти в 
борг. Тож, якщо навіть кошти на ра-
хунку закінчились, дитині все одно 
дадуть обід.

Олександр Калінін окреслив ще 
кілька можливих функцій картки. 
А це і перепустка в школу чи біблі-
отеку, і проїзний у транспорті, й 
соціальна картка на пільги та інше. 
Щоправда, для чого конкретно вона 
може згодитись саме в луцьких ре-
аліях — не сказали, адже більшість 
зазначених функцій картка просто 
не зможе виконувати, бо для цього 
немає ні відповідного технічного за-
безпечення, ні законодавчої бази.

Повернемось до проекту. В його 
назві ми бачимо слово якість. Яким 
же боком до цього картка учня? Ка-
лінін запевнив, що проектом перед-
бачені не лише картки, а ціла сис-
тема. Так, передбачається введення 
такої собі бази продуктів, до якої 
щодня вноситиметься перелік при-
дбаних товарів і на основі якого й 
складатиметься меню на день. На 
переконання експерта, завдяки цьо-
му дітям не зможуть зготувати стра-
ву з несвіжого продукту, бо система 
не дозволить її включити в меню, 
якщо термін придатності котрогось 
зі складників уже вийшов. 

— Але хто постійно вноситиме 
ці дані в базу? Нам потрібно задума-
тись про низку нових працівників? 

— резонував начальник міського 
управління освіти Олег Гребенюк. —
Також ви говорити про багатофунк-
ціональність картки, скажімо, що 
вона виконуватиме роль перепустки 
в школу, але для цього буде потрібен 
спеціально обладнаний вхід та об-
слуговуючий персонал. На кого ля-
жуть всі ці витрати?

Крім цього, управлінець заува-
жив, що якість харчування дітей в 
школах залежить не від карток, а від 
проведення тендерів, і саме за цим 
потрібно пильніше слідкувати. На 
сам кінець Олег Гребенюк поціка-
вився, в скільки обійдеться реаліза-
ція такого проекту? На жаль, чіткої 
відповіді на це так і не прозвучало. 
Олександр Калінін зазначив лише 
те, що для кожної школи, як міні-
мум, потрібно буде придбати пост-
тремінал – ціна якого від п’яти ти-
сяч гривень, комп’ютер з сенсорним 
екраном та сервер. 

Загалом питань лишилось біль-
ше, як відповідей. Міський голова 
Микола Романюк пообіцяв створити 
робочу групу, яка вивчатиме проект 
детальніше. Мер також додав, якщо 
в Луцьку візьмуться за автоматиза-
цію системи шкільного  харчування, 
то відбуватиметься це централізова-
но і аж ніяк не за кошти батьків, роз-
плачуватись доведеться державній 
чи міській казні.

Ольга УРИНА

Соціальний працівник завжди поруч
З липня 2012 року в державі запро-
вадили введення посад фахівців із 
соціальної роботи, які на закрі-
пленій території виявляють сім’ї 
та окремих осіб, що опинилися у 
складних життєвих обставинах, і 
надають їм конкретну допомогу. Це 
може бути консультація на юридич-
ні теми, психологічна підтримка, а 
в разі необхідності, звернення до 
органу місцевого самоврядування 
чи певних державних інстанцій. 
Працюють спеціалісти  і з роди-
нами, у яких батьки чи діти мають 
інвалідність, де батьки неналежно 
виконують свої обов’язки. Також 
вони цікавляться життям випускни-
ків інтернатів, сімей, у яких прожи-
вають діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування. А ще 
виявляють жінок, які мають намір 
відмовитися від новонародженої 
дитини, переконують у хибності 
такого кроку.

Робота соціальних фахівців на 
Волині має не формальний, а інди-
відуальний і дуже ретельний підхід. 
Про це голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук розповів на засіданні 
Комітету з економічних реформ під 
головуванням Президента Віктора 
Януковича у червні цього року. «На 
кожну патронатну родину соціаль-
ний фахівець впродовж тривало-
го періоду веде картку отримувача 
послуг, де фіксується все – від за-
кодованої проблеми (для конфіден-
ційності) до шляхів її вирішення і 
отриманого результату», – зазначив 
Борис Петрович.

Для запровадження 413-ти по-
сад фахівців із соціальної роботи 
Волинь у липні 2012 року отримала 
з державного бюджету 13 мільйонів 
гривень. У 2013-му через механізм 
співфінансування з державного та 
місцевого бюджетів цю мережу вда-
лося повністю зберегти, залучивши 
до праці ретельно відібраних і до-
бре навчених людей, ефективність 
роботи яких стала відчутною вже 
за півроку. Загалом їх сьогодні пра-
цює 383. Ці працівники закріплені 
за кожною, без винятків, сільською 
та селищною радою, а у містах – за 
мікрорайонами.

«Ми пішли ще далі і у поміч со-
ціальним фахівцям мобілізували 
людей, які у громадах завжди були 
в пошані. При кожній сільській, се-

лищній раді та у містах районного 
значення ми створили координа-
ційну раду. До її складу увійшли: 
сільський голова, директор школи, 
священик, завідувач ФАПу, дільнич-
ний міліціонер, працівник терцен-
тру. Окрім різнобічної практичної 
і комплексної допомоги, члени ко-
ординаційної ради є також провід-
никами інформаційно-освітньої ро-
боти, спрямованої на попередження 
соціального сирітства, бідності, на-
сильства у сім’ї, пияцтва і моральної 
деградації», – розповів Борис Клім-
чук. Додатково у районах, де населе-
ні пункти розташовані на великих 
відстанях, створили так звані муль-
тидисциплінарні команди, які нада-
ють комплекс соціальних послуг за 
місцем проживання громадян.

І результати не забарилися. 
Якщо раніше силами мобільних 
груп соціальних служб упродовж 
року вдавалося обстежити заледве 5 
тисяч родин (всього в області їх 272 
тисячі), то тепер, соціальні фахівці 
відвідали майже 46 тисяч сімей. У 
скруту чи негаразди багато родин 
потрапляють через непоінформова-
ність, банальне незнання своїх прав 
та існуючих можливостей скориста-
тися державною підтримкою і соці-
альними послугами. До прикладу, на 
території однієї сільської ради вия-
вили одразу дві багатодітні сім’ї, що 
опинилися перед загрозою відклю-
чення від газопостачання через бор-
ги. Вони навіть не знали, що мають 
право на пільги, і вперше довідалися 

про це від соціального фахівця.
Загалом під соціальним супро-

водом центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді в області 
цьогоріч перебувало 2505 сімей, що 
опинилися у складних життєвих 
обставинах (у них – 6287 дітей). В 
результаті роботи соціальних фа-
хівців 246 сім’ям оформили або 
відновили потрібні документи, 411 
родинам допомогли відновити соці-
альні зв’язки, 73-х членів кризових 
сімей влаштували на навчання, а 
75-х – працевлаштували. 161 родина 
отримала допомогу в лікуванні чи 
догляді, десятьом родинам віднови-
ли житло, 326 сімей за сприяння со-
ціальних служб отримали від благо-
дійних організацій і спонсорів одяг і 
взуття, а для 267 родин вдалося ви-
рішити житлово-побутові пробле-
ми. Як наслідок, 1046 сімей у цьому 
році зняли із соціального супроводу, 
з них 994 – у зв’язку з тим, що їм вда-
лося подолати життєві обставини.

А оскільки Волинь – лідер в Укра-
їні за кількістю багатодітних родин, 
особлива увага у роботі соціального 
фахівця зосереджена саме на дітях. 
«В його особі ми отримали не тіль-
ки постійного інспектора, а й пере-
конливого рекрута з впровадження 
сімейних форм виховання дітей, – 
каже голова облдержадміністрації. – 
За останній рік цей показник зріс на 
6%, коли раніше коливався в межах 
1%. Вже цьогоріч створено 11 при-
йомних сімей, до яких влаштовано 
17 дітей, позбавлених батьківського 

піклування. А загалом сімейними 
формами в області охоплено 85,4% 
відсотків дітей цієї категорії. Через 
суттєве зменшення дітей-сиріт, які 
виховуються в інтернатах, 2 таких 
заклади позбулися статусу сиротин-
ців, зараз у звичайний навчальний 
заклад реорганізовується третій».

На Волині для сиріт, які не ма-
ють власного помешкання, із черв-
ня 2012 року діє п’ятирічна обласна 
програму забезпечення житлом. 
Кошти на її виконання виділяються 
із обласного та районних бюджетів. 
Зокрема, з обласної скарбниці торік 
на це спрямовано 1 мільйон 140 ти-
сяч гривень, таку ж суму – з район-
них та міських бюджетів. Минулого 
року в області за рахунок власних 
коштів забезпечили соціальним 
житлом 23 дитини-сироти, які за-
кінчили інтернатні заклади і не мали 
власного помешкання, для 39-ти – 
його капітально відремонтували. 
Вже отримали цього року житло 21 
сиріта і осіби, прирівняні до них, а 
18 дітям житло відремонтували.

Соціальний гуртожиток на тере-
нах області діє у Володимирі-Волин-
ському. Тут забезпечують тимчасо-
вим житлом і проводять соціальну 
адаптацію. А особи, які потрапили 
у кризове становище через стихійне 
лихо, вчинення проти них злочину, 
зазнали насильства в сім’ї, можуть 
звернутися у Волинський обласний 
центр соціально-психологічної до-
помоги, що в Луцьку, де їм протягом 

90 днів нададуть тимчасовий при-
хисток.

Крім того, у селі Жабка Ківерців-
ського району планують створити 
«Центр матері і дитини», у якому 
тимчасово проживатимуть жінки 
на 7-9 місяцях вагітності та матерів 
з дітьми віком від народження до 18 
місяців, котрі опинились у складних 
життєвих обставинах й вирішили 
відмовитися від новонародженої 
дитини. За цей час їм надаватимуть 
психологічну допомогу. По завер-
шенні терміну соціальні працівники 
будуть супроводжувати сім’ю та до-
помагатимуть їй «стати на ноги».

Та поки такий центр запрацює, 
ми не можемо бути байдужими. І 
тому соціальні фахівці, дізнавшись, 
що якась жінка ще до пологів захо-
тіла відмовитися від своєї дитини, 
прикладають максимум зусиль для 
того, щоб переконати її так не чини-
ти. Уже цього року в області було 9 
повідомлень про необдумані наміри 
матерів. Після спілкування з ними 
п’ятеро жінок змінили своє рішен-
ня та залишили дитину в сім’ї (з них 
двох осіб взяли під подальший соці-
альний супровід).

Ефективність превентивних за-
ходів у роботі соціального фахівця 
сьогодні яскраво ілюструє навіть 
кримінальна статистика підлітково-
го середовища. В області удвічі змен-
шилась кількість кримінальних 
правопорушень, учинених неповно-
літніми або за їх участю, на 80 % – 
кількість правопорушень, скоєних 
дітьми, які раніше вчиняли злочини, 
на 90 % – кількість кримінальних 
правопорушень, учинених дітьми 
у групах з дорослими. Натомість 
посилилась адміністративна відпо-
відальність батьків та опікунів за 
неналежне виховання дітей та кри-
мінальна відповідальність дорослих 
за втягнення неповнолітніх у зло-
чинну діяльність.

«Отже, досвід Волині в органі-
зації роботи соціальних фахівців і 
отриманий за нетривалий час ре-
зультат дає нам підстави для впевне-
ності, що такий підхід до вирішення 
соціальних питань – перспектив-
ний, економічно вигідний, суспіль-
но справедливий та високомораль-
ний, за християнськими канонами», 
– переконаний голова облдержадмі-
ністрації Борис Клімчук.

Василь НЕЧИПОРУК

У Журавниках  буде нова школа
У селі Журавники Горохівського району збудують нову 
школу. Здати її в експлуатацію заплановано у 2015 
році. Про це  повідомив голова Волинської ОДА Борис 
Клімчук. Частина приміщення майбутньої школи була 
збудована раніше. Її обстежили відповідні профільні 
управління, після чого дали згоду на продовження 
будівництва. Згідно проектної документації, 
спорудження цього навчального закладу обійдеться 
бюджетам усіх рівнів у 24 млн грн. Школа розрахована 
на 176 учнів.

Міліціонера посадили на 7 років 
за «кришування» наркобізнесу 
Шевченківський районний суд Львова засудив до 
семи років ув’язнення колишнього начальника 
сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків 
Червоноградського міськвідділу міліції. Протягом 
останніх двох років міліціонер «кришував» міський 
наркобізнес та вимагав гроші від наркозалежних. За 
приблизними підрахунками, лише від останніх він 
отримав130 тисяч гривень. Також міліціонера засудили 
за перевищення влади та службових повноважень, 
підробці та збуті особливо небезпечних наркотиків.

5,89
у стільки мільйонів гривень 
оцінив Кабінет Міністрів України 
фінансування державної програми 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, 
розрахованої на 2013-2016 роки.

Президент України поста-
вив перед урядом і регіо-
нальними органами влади 
завдання удосконалити 
роботу соціальних служб 
задля охоплення їх послу-
гами найуразливіших кате-
горій населення, раннього 
виявлення проблемних 
сімей та вчасного надання 
їм підтримки


