
Держбюджет України на 2014 рік 
передбачає підняття соцвиплат і 
посилення фінансування регіонів. 

16 січня парламентом було при-
йнято, а наступного дня — підписа-
но Президентом Державний бюджет 
на 2014 рік. Саме соціальна складова 
є пріоритетною у законі, що вже на-
брав чинності. 

Визначальним моментом у по-
будові всієї соціальної стратегії на 
2014 рік стало підняття прожитко-
вого мінімуму з 1176 гривень у січні 
до 1207 гривень із 1 липня та до 1256 
— із 1 жовтня. Пропорційно до ньо-
го зростатимуть і мінімальні зарпла-
ти, що становитимуть у місячному 
розмірі: з 1 січня — 1218 гривень, із 
1 липня — 1250 гривень, із 1 жовтня 
— 1301 гривню. На практиці ці змі-
ни повинні відчути всі працівники 
бюджетної сфери, надбавки до зарп-
лат яких, звісно, вираховуватимуть-
ся окремо у кожному випадку. Так, 
скажімо, якщо фельдшер до кінця 
року отримуватиме на 401 гривню 
більше, то лікар вищої категорії — 
на 602 гривні більше щомісячно. За-
галом на заробітну плату в 2014 році 
передбачено 7,86 млрд грн, що на 
410 млн грн більше, ніж торік. 

Соціальні гарантії отримують 
із законом про Держбюджет у 2014 
році й соціально незахищені вер-
стви населення, на потреби яких 
виділено Міністерству соціальної 
політики 92,27 млрд грн — це майже 
на чотири мільярди більше, ніж то-
рік. І ці цифри, безумовно, свідчать 
про високу соціальну направленість 
бюджету-2014 і абсолютно спросто-
вують усі опозиційні закиди. 

Звісно, відчують зміни у випла-
тах і пенсіонери, адже фінансова 
допомога Пенсійному фонду збіль-
шиться до 87,4 млрд грн, а розмір 
мінімальної пенсії буде підвищено 
до 1014 гривень. Окрім того, буде 
продовжено перерахунок виплат 
громадянам, які вийшли на пенсію 
до 2008 року. 

Особливу увагу цього року буде 
приділено вищим навчальним за-
кладам І і ІI рівнів, яким на підготов-
ку кадрів виділяють 4,02 млрд грн, 
що на 10% більше, ніж минулого 
року. А студенти-відмінники вишів 
отримають до своїх стипендій над-
бавки у 120 гривень. На чверть біль-
шою, ніж торік, є і сума, що виділя-
ється на виплати дітям-сиротам та 
їхнім прийомним батькам. Цьогоріч 
на ці потреби місцеві бюджети одер-

жать 610 млн грн. 
Тож ЗУ «Про Державний бю-

джет України на 2014 рік» визначає 
одним із пріоритетних питань фі-
нансування саме соціальних виплат. 
У тому, що ці цифри не залишаться 
на папері, впевнені й парламентарі, 
що проголосували за закон, і експер-
ти. А президент Українського аналі-
тичного центру Олександр Охрімен-
ко зауважує, що розбалансування 
бюджету не допустить той факт, що 
всі підвищення та зміни у виплатах 
відбуватимуться поетапно. 

Інша направленість бюдже-
ту-2014 — це розвиток регіонів і ор-
ганів місцевого самоврядування. В 
чотири рази цього року збільшують-
ся видатки на фінансування Держав-
ного фонду регіонального розвитку. 
«У своїй політиці влада прагне по-
ступово переміщати центр ваги у 
регіони України та посилювати міс-
цеве самоврядування, працюючи 
над децентралізацією влади», — за-
значає директор інвестиційно-бан-
ківської компанії European Capital 
Management Вадим Браїлівський. А 
от витрати на утримання держслуж-
бовців, чи не вперше в історії країни, 
буде зменшено. 

Таким чином, новий бюджет 
цілком відповідає потребам суспіль-
ства, його вдалося розробити з до-
сить реалістичними економічними 
показниками. А щодо того, що його 
проголосували руками, то не страш-
но. Головне, не залишили країну без 
виплат, що не дозволить звинувати-
ти владу в злочинності. 

Так, бюджет прийняли руками, 
підтримали його 249 народних де-
путатів, серед яких, до речі, й деякі 
опозиціонери. Зокрема, проголо-
сував за прийняття цього закону й 
опозиціонер-мажоритарник Олесь 
Доній: «Я свої пропозиції подав на 
30 мільйонів по Коломиї, Коломий-
щині, Городенківщині. І ці пропо-
зиції були включені до бюджету». 
Тобто для цього депутата інтереси 
його округу виявилися важливіши-
ми, ніж загальні туманні гасла опо-
зиції. Хоча, якби бюджет не був того 
вартий, напевно, ні Доній, ні інші 
249 нардепів просто не голосували 
б за нього. 
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Народна рада візьметься за оборону 
населення

1299 волинянам встановлено 
та збільшено пенсії за особливі заслуги 

25 січня депутати-опозиціоне-
ри Волинської обласної ради 

ухвалили рішення про створення 
обласної Народної ради. За їхніми 
словами, вона працюватиме пара-
лельно з чинними органами міс-
цевого самоврядування та пред-
ставлятиме інтереси волинської 
громади. 

В Народну раду ввійшло 34 
депутати. Також було обрано її 
президію, до якої увійшли: Ва-
лентин Вітер (фракція ВО «Бать-
ківщина»), Олександр Пирожик 
(фракція ВО «Свобода»), Роман 
Карпюк («Батьківщина») та Сергій 
Слабенко («Наша Україна»). Крім 
цього, був створений виконавчий 
комітет ради, який очолив народ-
ний депутат України Євген Мель-
ник. Першим заступником голови 
виконкому було обрано Віктора 
Швидкого, який раніше очолював 
волинське управління МВС. Саме 
він дбатиме про організацію му-
ніципальної дружини. Ще одним 
першим заступником виконкому 
ради став голова обласної органі-
зації «УДАРу» Ігор Алексєєв. 

Крім того, до виконкому уві-
йшли: Микола Собуцький, за яким 
закріпили аграрний напрям, Майя 
Москвич — очолить молодіжний 
сектор, за економічно-промисло-
вий блок відповідатиме Ігор Ди-
льов, а гуманітарний напрямок ко-
ординуватиме Лілія Кревська. 

Ми вирішили поцікавитися в 
очільника виконкому Волинської 

Народної ради, яке ж призначення 
та першочергові завдання цього 
комітету. 

— Виконавчий комітет Волин-
ського осередку ради поступово 
перебиратиме на себе функції об-
ласної державної адміністрації. А 
головним завданням наразі є фор-
мування загонів самооборони або 
муніципальної дружини, — корот-
ко відповів Євген Мельник. 

Депутат обласної ради Сер-
гій Слабенко пояснив, що загони 
самооборони необхідні для того, 
щоби краяни почувалися більш 
захищено, оскільки в нинішній час 
будь-кого можуть затримати на 
вулиці та звинуватити в усіх грі-
хах. На його думку, правоохоронні 
органи працюють так, що це зни-
жує рівень довіри народу до них. 

— Якщо ці інститути почина-
ють працювати проти народу, то 
народ має право шукати форми са-
моорганізації та самозахисту для 
того, щоб мати можливості спіль-
ного відстоювання своїх прав, — 
вважає депутат.

Разом із тим, як каже Слабен-
ко, Волинська Народна рада пра-
цюватиме над тим, щоб у Києві 
виконувалися вимоги громадян. 
Ідеться про відставку Президента 
й уряду, справедливе розслідуван-
ня ситуації, що склалась у Києві, 
покарання правоохоронців, котрі 
використовували зброю та спецза-
соби з порушенням закону.

Ольга УРИНА

У 2013 році 1299 волинянам 
встановлено та збільшено пен-

сії за особливі заслуги перед Укра-
їною. Про це звітує Головне управ-
ління Пенсійного фонду України в 
області. 

Розпорядженням голови об-
лдержадміністрації утворена ро-
боча група з підготовки докумен-
тів для встановлення пенсій за 
особливі заслуги перед Україною. 
Минулого року спеціалісти про-
вели шість засідань, де розглянули 
787 клопотань про встановлення 
(збільшення) пенсій за особливі 
заслуги перед Україною. 

Поряд із робочою групою пра-
цювала й комісія. Вона провела 
п’ять засідань, на яких розглянула 
512 клопотань голів РДА і міських 
голів міст обласного значення на 
призначення таких пенсій (211 — 
на встановлення, 301 — на збіль-
шення).

Так, ветеранам війни при-
значено 103 пенсії за особливі 
заслуги; особам, нагородженим 
орденами України та колишньо-
го СРСР, Грамотами Президії ВР 
Української РСР і яким присвоєне 
почесне звання «Заслужений...», — 
164; депутатам обласної, міських, 
районних рад чотирьох і більше 
скликань — 14; багатодітним мате-

рям, які народили п’ятьох і більше 
дітей, встановлено 358 пенсій за 
заслуги та збільшено 660. 

Днями відбулося сьоме засі-
дання робочої групи, на розгляд 
якої було винесено 42 клопотання 
з 10 районів і міст обласного зна-
чення.

На засіданні розглянули кло-
потання на встановлення пенсій 
за заслуги трьом дружинам за по-
мерлих чоловіків, нагороджених 
за участь у Великій Вітчизняній 
орденами; дружині за померлого 
учасника бойових дій в Афганіс-
тані, нагородженого медаллю «За 
відвагу»; учаснику бойових дій в 
Афганістані, нагородженому орде-
ном Червоної Зірки; трьом особам, 
нагородженим орденом «Знак По-
шани» (з них двом — через втра-
ту годувальника) та двом особам, 
нагородженим орденами України; 
трьом заявникам, яким присвоєне 
почесне звання «Заслужений...»; 
18 багатодітним матерям та од-
ному чоловікові, який виховав 
п’ятьох дітей до шестирічного віку 
(дружина померла й не мала права 
на отримання пенсії за особливі 
заслуги), та клопотання на збіль-
шення надбавок за особливі заслу-
ги 10 багатодітним матерям. 

Польські фермери поділилися 
досвідом у галузі тваринництва 
з волинянами 
У Шацьку проходять навчання для керівників 
сільськогосподарських підприємств і фермерських 
господарств області. Поділитися досвідом із 
волинськими господарниками приїхали польські 
фахівці. Закордонні фермери розповіли про європейські 
технології у галузі тваринництва. Зокрема, волинян 
ознайомили з роботою доїльних міні-залів і принципами 
системи управління стадом. 

У Луцьку бойкотуватимуть 
«Епіцентр» 
Акція відбудеться в рамках всеукраїнської кампанії 
з бойкоту бізнесу членів Партії регіонів. Гіпермаркет 
за адресою с. Липини, вул. Окружна, 37 буде першим 
об’єктом, тут бойкот розпочнуть 31 січня 2014 року о 
12:00. Бойкот відбуватиметься протягом дня, активні 
дії проходитимуть тричі: о 12:00, 15:00, 18:00. Деталі 
будуть повідомлені учасникам на місці проведення 
акції. Нагадаємо, що власниками «Епіцентру» є народний 
депутат від Партії регіонів Олександр Герега і його 
дружина Галина Герега. 

$265
на стільки мільйонів протягом 
2013 року було імпортовано до 
України косметики в обсязі 20 тис. т. 
Парфумерії за період цього року 
імпортували 7,3 тис. т на суму 
136 млн дол. 

В основі бюджету на 2014 рік — розвиток 
регіонів і соціальна захищеність громадян 

Контрабандисти покинули товар 
на 90 тисяч 

На Волині прикордонники 
Луцького загону та працівни-

ки митниці виявили у двох іномар-
ках приховані сигарети. Про це ін-
формує прес-служба ДПС України 
в області. Перевезти до Польщі то-
вар під обшивкою дверцят і сидінь 
авто намагалися двоє наших спів-
вітчизників. І хоча кожен із них 
сховав у автомобілях марки «Фіат» 
по кілька сотень пачок цигарок, 
їм довелося залишити машини у 
пункті пропуску «Ягодин». 

Попередня сума вилучених 
тютюнових виробів і транспорт-
них засобів 2001-го та 1995 років 

випуску сягнула понад 90 тисяч 
гривень. Cирні палички, що розриваються, — здорова та смачна 

альтернатива фаст-фуду 

Культура здорового харчування 
формується передусім у сім’ї — 

змалку та на все життя. З настанням 
навчального року в батьків додасть-
ся турбот, зокрема з приводу здо-
рового харчування школярів і сту-
дентів, адже продумати корисні та 
смачні перекуски не завжди просто. 

Нерідко це завдання вирішується 
таким способом: мами й тати вида-
ють дітям якусь суму, на яку ті купу-
ють на свій розсуд продукти, часто 
насичені шкідливими хімічними сма-
ковими добавками та барвниками 
— чипси, горішки, снеки, солодощі. 
Таку їжу складно назвати здоровою! 
Чудовою альтернативою популяр-
ному фаст-фуду є корисні та смачні 
сирні палички, що розриваються, від 
європейського виробника в зручній 
вакуумній упаковці. 

Вироблені в країнах Європей-
ського Союзу твердий сир і сирні 
палички — одне з найкращих дже-
рел амінокислот, із яких складають-
ся білки — будівельний матеріал, 
що бере участь у багатьох процесах 
життєдіяльності, а тому особливо 
важливий для здоров’я організму, 
що росте. 

Cирні палички, що розривають-
ся, виготовляються зі свіжого сиру 
і є цінним джерелом білка та легко-
засвоюваних мінеральних речовин. 
Як за формою, так і за вмістом цей 
здоровий молочний продукт опти-
мальний для споживання дітьми 

та підлітками: пропорція кальцію 
і фосфору, що містяться в ньому, 
дорівнює 1:1,5. Саме в такому спів-
відношенні кальцій і фосфор, які є 
основною складовою кісток і зубів, 
найкраще засвоюються організмом. 

Окрім того, сирні палички, що 
розриваються, — багате джерело ві-
таміну А, який підвищує імунітет, 
є антиоксидантом, важливим для 
здоров’я зору, бере участь у базово-
му та білковому синтезі нуклеїнових 
кислот у кістках, хрящах і м’язах, 
впливає на зростання всього орга-
нізму. 

За даними наукових досліджень, 
при вживанні 100 г сирних паличок, 
що розриваються, організм отримує 
близько 60% рекомендованої добо-
вої норми кальцію, 58% — фосфору, 
24% — вітаміну А.

Дотримувані в країнах ЄС ви-
сокі стандарти виробництва, строгі 
правила гігієни, використання від-
бірного пастеризованого молока 
забезпечують європейським сирам 
найкращу якість, відмінний нату-
ральний смак і високу харчову цін-
ність, що робить їх незамінними для 
здоров’я дітей. 


