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Верховна Рада має намір увести 
інститут державних секретарів 

міністерств і заборонити державним 
службовцям членство у політичних 
партіях, брати участь у передвибор-
чій агітації. 

Якщо Центральна виборча ко-
місія реєструватиме держслужбов-
ця як кандидата у депутати, то він 
буде зобов’язаний в одноденний 
термін письмово повідомити про 
це керівника державної служби. 

Держслужбовцю-кандидату в 
депутати на час виборчої кампанії 
надаватиметься відпустка без збере-
ження зарплати. 

Законопроектом передбачено за-
провадження інституту державних 
секретарів у міністерствах, які ор-
ганізовують роботу апарату мініс-
терств. 

Держсекретарі призначатимуть-
ся Кабінетом Міністрів за поданням 
відповідних міністрів на підставі 
конкурсного відбору строком на 
п’ять років із правом перепризна-
чення. 

Рада має намір встановити уве-
дення трьох категорій посад замість 
семи, які існують на цей момент: 
«А» — вищий корпус держслужби, 
«Б» — керівники структурних під-
розділів та «В» — решта держслуж-
бовців. 

Також законопроектом передба-
чається створення Комісії з питань 
вищого корпусу держслужби, склад 
якої затверджується Кабміном. 

До складу Комісії входять: пред-
ставник, запропонований комітетом 
Ради, до повноважень якого нале-
жать питання державної служби; 
представники, запропоновані Пре-
зидентом і урядом із числа осіб, які 
обіймають посади вищого корпусу 
держслужби; керівник центрально-
го органу виконавчої влади, який 
забезпечує формування та реалізує 
державну політику в сфері держ-
служби; керівник Національного 
агентства з питань запобігання ко-
рупції; керівник Національної ака-
демії державного управління при 
Президентові; по одному представ-
нику від спільного представниць-
кого органу репрезентативних все-
українських об’єднань профспілок і 
спільного представницького органу 
сторони роботодавців, а також чо-
тири представники громадських 
об’єднань, наукових установ та екс-
пертних організацій. 

Термін повноважень члена Комі-
сії становить чотири роки. 

Цей орган проводитиме кон-
курсний відбір вищих держслуж-
бовців (категорія «А»), за результа-
тами якого суб’єкту призначення 

буде пропонуватися не більше трьох 
кандидатур. 

Окрім того, Комісія може вноси-
ти суб’єкту призначення пропозиції 
про застосування дисциплінарних 
стягнень стосовно вищих держ-
службовців. 

Рада має затвердити посадовий 
оклад держслужбовця — 70% усієї 
заробітної плати, премії — не більше 
30% фонду посадового окладу служ-
бовця. 

Надбавка за вислугу років на 
держслужбі встановлюється на рів-
ні 3% посадового окладу за кожен 
календарний рік стажу держслуж-
би, але не більше 50% посадового 
окладу (норма набуває чинності з 
2016 року). 

У разі схвалення в цілому закон 
набере сили з 1 червня, крім норми, 
яка передбачає обов’язковість воло-
діння держслужбовцями категорії 
«А» іноземною мовою, яка є офіцій-
ною в Раді Європи (англійська та 
французька), та набуває чинності 
1 липня 2020 року. 

Голова Національного агентства 
з питань державної служби Кос-
тянтин Ващенко прогнозує, що в 
разі прийняття парламентом ново-
го закону «Про державну службу» 
30 тис. осіб втратять статус держ-
службовця. 

Слідчий поліції буде 
заробляти близько 20 тисяч 
гривень 
Перший заступник міністра внутрішніх справ 
України Ека Згуладзе заявила, що слідчий у новій 
поліції буде заробляти мінімум удвічі більше 
звичайного патрульного поліцейського. Ще 
раніше Згуладзе пообіцяла, що зарплата співро-
бітників нової патрульної служби МВС буде на 
рівні 6–8 тис. грн. Крім того, за її словами, сама 
реформа поліції може тривати від 5 до 10 років. 

СБУ виловила ще чотирьох 
диверсантів із Росії 
Кожна диверсійна група, до складу яких вони вхо-
дили, нейтралізована. Про це повідомив голова СБУ 
Валентин Наливайченко. «Я хотів би повідомити, що 
протягом п’яти днів заарештовано за нашими матеріа-
лами і затримано відповідно СБУ, МВС і прокуратурою 
четверо громадян Росії. Кожна диверсійна група, до 
складу яких вони входили, нами нейтралізована. Двоє 
з них — це Харківська область, двоє — Донецька. Їхні 
прізвища і їхні дані так само ми не приховуємо. Це 
громадяни Росії», — сказав він. 

400
на стільки гривень зросла 
середня зарплата українців у 
порівнянні з минулим роком. І 
тепер становить 3643 гривні. Од-
наче купівельна спроможність 
людей за цей час знизилася 
учетверо. 
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Події

Доки народ зубожіє, голова Волинської 
облради нарощує статки 
Про зловживання голови Волин-
ської обласної ради Валентина 
Вітра «Відомості» уже писали мину-
лого року. 

Для читачів нагадаємо: працює 
чоловік на цій посаді лише рік. Так 
сталося, що під час революційних 
подій громадськість регіону заста-
вила скласти повноваження керів-
ників попередньої влади, зокрема 
й обласної ради, віддавши перева-
гу демократам. І саме у цей момент 
дуже пощастило Валентину Вітру, 
який на той час працював заступни-
ком голови облради. Обрали його, 
бо вважали, що, будучи представни-
ком опозиційної партії «Батьківщи-
на» (ми пам’ятаємо, що владу між 
собою ділили тоді на трьох «Свобо-
да», «УДАР» і «Батьківщина»), саме 
він повинен очолити обласний пред-
ставницький орган. 

Як постановили, так і зробили: 
віжки управління передали Вален-
тину Вітру. 

Хоча, якщо бути справедливим, 
в області про цю людину мало хто до 
цього знав, незважаючи на посаду. А 
тут така влада! Голову закрутило від 
емоцій, від усвідомлення своєї зна-
чимості… 

Як результат, уже через кілька 
місяців після обрання Вітер відзна-
чився у скандалі з приватизацією 
обласного комунального майна. Ро-
зуміючи, що депутатська каденція 
завершується (25 жовтня цього року 
— чергові вибори до місцевих рад)
і надії потрапити у представницьку 
владу особливо немає, чому б на-
останок не провернути кілька афер 
із комунальною власністю? Не дов-
го думаючи, за підтримки депутатів, 
грубо порушуючи законодавство, 
правові норми голосування, з ви-
користанням неправдивої та при-
хованої інформації, обласна рада 
приймає рішення віддати під при-
ватизацію об’єкти, два з яких розмі-
щені у самісінькому центрі Луцька, 
що є надзвичайно привабливим для 
бізнесу. Після розголосу інформації 
в газеті «Відомості» облрада почала 
робити «поп’ятну». 

В цій ситуації проявилися не-
найкращі риси нинішнього де-

путатського складу Волиньради. 
По-перше, стало зрозуміло, що час-
тина депутатів, на той час це була 
більшість, насправді невігласи в за-
конодавчій сфері. По-друге, вони 
й далі, незважаючи на зміни в сус-
пільно-політичному житті країни, 
намагаються діяти проти інтересів 
населення. По-третє, їхня хитрість 
не має меж. 

І все ж таки повернемося персо-
нально до Валентина Вітра, який є 
головою Волинської обласної ради 
з лютого 2014 року. Ніхто б його не 
згадував, якби не рішення Луць-
кої міської ради від 16.04.2015 року 
«Про передачу громадянам Ві-
тру В. С., Вітер Н. О., Романюку Р. О. 
безоплатно у спільну часткову влас-
ність земельної ділянки для будів-
ництва й обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Тополевій, 12». 

Виявляється, з таким клопотан-
ням пан Вітер звернувся до Луцької 
міськради, яка йому, відповідно, не 
відмовила. 

Цей факт змусив нас пильніше 
придивитися до декларації нещо-
давно спеченого голови обласної 
ради. Проаналізували, що змінилося 

за рік його перебування на посаді го-
лови порівняно з тим періодом, коли 
він працював заступником. Зістави-
ли декларації за 2013-й і минулий, 
2014-й, роки. Й ось що виявили. 

У 2013 році тоді ще заступник 
голови Волинської обласної ради 
Валентин Вітер заробив майже 
130 тис. грн сукупного доходу. З 
них близько 108 тисяч — зарплата, 
понад 14 — матеріальна допомога, 
приблизно чотири — доходи від ви-
кладацької діяльності, понад три 
тисячі — інші види надходжень. У 
його користуванні була зареєстро-
вана земельна ділянка — 10,5 сотки, 
житловий будинок — 297 кв. м, са-
довий будинок — 110 кв. м. У влас-
ності сім’ї — автомобіль Peugeot 308 
2011 р. в. Загалом доходи сім’ї стано-
вили 51 526 грн. 

А тепер декларація за 2014-й —
рік, коли пан Вітер очолив облраду. 

Сукупний дохід сягнув уже 
150 тис. 890 грн. Із них 143 тисячі 
— заробітна плата. Майже вісім ти-
сяч — дивіденди і проценти, чого не 
було на посаді заступника. З’явились 
і гроші на рахунках в «Укрінбанку». 
Ні мало ні багато — 76 тис. 652 грн. 
До уже зазначеної земельної ділянки 

та будинків площею 297 та 110 кв. м 
додався ще один будинок на 62 «ква-
драти». Не швидко? А сьогодні ми 
вже можемо говорити і ще про одну 
ділянку в 10 сотих, які йому 14 квіт-
ня цього року виділила Луцька місь-
ка рада. Доходи сім’ї практично не 
змінилися. 

І тут постає запитання: звідки 
у Вітра гроші? Людина бізнесом не 
займається, працює на державній 
посаді. Інших доходів, як зарплата, 
можлива викладацька діяльність, 
бути не може. То звідки дивіденди, 
банківські рахунки? І чи не є там 
частка від позитивно прийнятих де-
путатських рішень на користь при-
ватних осіб чи юридичних структур? 
Тим паче питання з приватизацією 
комунальної власності засвідчило, 
що не все чисто у владі. 

А звідси, якщо вже країна за-
говорила про корупцію в органах 
влади, то, можливо, варто пильніше 
придивитися до місцевих чиновни-
ків: як живуть, із чого живуть і чи не 
множать на фоні війни свої статки? 
Приклад показує: множать. 

А недавно стало відомо, що ро-
дич голови облради Роман Рома-
нюк 29 жовтня 2014 року придбав 

у Волинської обласної ради на аук-
ціоні автомобіль Chevrolet Captiva 
2008 р. в. за мізерною ціною — 
51 750 грн. Про це повідомив сайт 
vgolos.com.ua. Принаймні прізвище 
саме цього громадянина фігурує 
у рішенні Луцької міськради від 
16 квітня цього року про передачу у 
спільну часткову власність земель-
ної ділянки. 

Про те, що Вітер не склався ще 
й як голова обласної ради, сьогодні 
заявляють і його колеги-депутати. 
Ось який лист надійшов на адресу 
газети  «Відомості». Цитуємо: «34-а 
сесія Волинської обласної ради в 
черговий раз не може відбутися. Від-
повідальність за її зрив несе голова 
ради Валентин Вітер. Зрив черго-
вого сесійного засідання 29 квітня 
2015 року через відсутність квору-
му дає підстави говорити про не-
спроможність голови обласної ради 
організувати роботу депутатського 
корпусу. 

34-а сесія Волинської обласної 
ради, яка розпочалася ще 20 берез-
ня, має всі підстави встановити аб-
солютний рекорд за своєю триваліс-
тю. Сесійні засідання 20 березня, 2, 
16 та 29 квітня засвідчили, що голо-
ва обласної ради не хоче або не може 
забезпечити дієву роботу депутат-
ського корпусу. 

У повному складі на сесію 
29 квітня прибула лише фракція 
ВО «Свобода», в сесійній залі заре-
єструвалося лише 38 обласних депу-
татів при необхідних для наявності 
кворуму 41. Відсутність більшості 
представників інших фракцій може 
свідчити про те, що голова обласної 
ради Валентин Вітер утратив їхню 
довіру. 

Розв’язка цієї проблеми очевид-
на: або Валентин Вітер таки орга-
нізує роботу ради, або ж повинен 
визнати власну неспроможність 
забезпечити її дієздатність і піти у 
відставку. В іншому разі постає пи-
тання доцільності такої ради та її 
розпуску: навіщо волинянам така 
рада, яка не дає собі ради? Фракція 
ВО «Свобода» не виключає такого 
розвитку подій і готова йти на поза-
чергові вибори». 

Галина ФЕДОРЕНКО 

Звідки у Вітра гроші? Лю-
дина бізнесом не займа-
ється, працює на держав-
ній посаді. Інших доходів, 
як зарплата, можлива 
викладацька діяльність, 
бути не може. То звідки 
дивіденди, банківські 
рахунки? І чи не є там 
частка від позитивно 
прийнятих депутатських 
рішень на користь при-
ватних осіб чи юридичних 
структур? 

В Україні з’явиться інститут державних секретарів міністерств, 
а держслужбовцям заборонять членство в партіях 

У західних областях 7 трав-
ня мінлива хмарність, можли-
вий дощ. Температура вночі 
+10...+12 °C, вдень +18...+20 °C. 
8 травня хмарно, без опадів. Уно-
чі +8...+10 °C, вдень +18...+20 °C. 
9 травня хмарно, грози. Вночі 
+10...+12 °C, вдень +16...+18 °C. 

У північних регіонах 7 трав-
ня хмарно з проясненнями, не-
великий дощ. Температура вно-
чі +6... +8 °C, вдень +14...+16 °C. 
8 травня хмарно, дощ. Уночі 
+8...+10 °C, вдень +13...+15 °C. 
9 травня мінлива хмарність, міс-
цями грози. Вночі +10...+12 °C, 
вдень +17...+19 °C. 

У Києві 7 травня хмарно 
з проясненнями, зливи. Нічна 
температура +8...+10 °C, денна 
+11...+13 °C. 8 травня хмарна по-
года, дощ. Уночі +8...+10 °C, вдень 

+14...+16 °C. 9 травня мінлива 
хмарність, короткочасні дощі. 
Температура вночі +9...+11 °C, 
вдень +17...+19 °C. 

У східних регіонах 7 травня 
змінна хмарність, невеликий дощ. 
Уночі +6...+8 °C, вдень +16...+18 °C. 
8 травня хмарно з прояснення-
ми, без опадів. Нічна температу-
ра +8...+10 °C, денна +16...+18 °C. 
9 травня невелика хмарність, 
дощі. Вночі +10...+12 °C, вдень 
+17...+19 °C. 

У південних областях 7 трав-
ня хмарно з проясненнями, мож-
ливі зливи. Температура вночі 
+10...+12 °C, вдень +17...+19 °C. 
8 травня хмарно, очікуються 
грози. Вночі +10...+12 °C, вдень 
+17...+19 °C. 9 травня хмарна по-
года, дощ. Нічна температура 
+9...+11 °C, денна +18...+20 °C. 

 ПОГОДА

Лікаря, який стріляв у людину, засудили 

Сталася подія у серпні минулого 
року поблизу магазину в селі 

Коршів Луцького району. Напід-
питку 34-річний лікар Волинської 
обласної клінічної лікарні напра-
вив споряджену набоями мислив-
ську рушницю в іншого чоловіка, 
однак той зумів перехопити її та 
спрямувати постріл у землю. Зло-
вмисник одразу ж вистрілив удру-
ге, після чого у нього відібрали 

зброю. Інцидент обійшовся без 
постраждалих. 

У суді чоловік своєї вини не 
визнав та у скоєному не розкаявся. 
Вироком Луцького міськрайонно-
го суду медика визнано винним у 
вчиненні хуліганства із застосу-
ванням вогнепальної зброї й при-
значено покарання у вигляді 4 ро-
ків та 2 місяців позбавлення волі. 


