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З вересня ГПУ почне 
працювати над зняттям 
недоторканності з нардепів
До вересня Генпрокуратура не вноситиме подань 
про зняття недоторканності й арешт народних 
депутатів. Про це сказав Генеральний Прокурор 
України Віктор Шокін під час брифінгу. При цьому 
Шокін додав, що ГПУ внесе подання до парламен-
ту про зняття недоторканності з народних депу-
татів, колишніх представників Партії регіонів. 

Суд заочно судить 
Богатирьову та Януковича 
Суд почав заочне засудження щодо екс-президента 
України Віктора Януковича та екс-високопосадовців 
Раїси Богатирьової, Андрія Ігнатова. Про це сказав 
Генеральний Прокурор України Віктор Шокін під 
час брифінгу. «Зібрано достатньо доводів і доказів 
співробітниками Генпрокуратури відносно Бога-
тирьової, Ігнатова та Януковича», — заявив Шокін. 
На суд чекають також Сергій Арбузов, Олександр 
Стащенко та Олександр Клименко. 

3,2
стільки мільярдів доларів креди-
тів до кінця року має отримати 
Україна від різних міжнародних 
донорів. Цього року нашій держа-
ві вже виділили майже 5 млрд дол. 
Такі цифри оприлюднило Мініс-
терство фінансів України. 
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Події

У провалля впала вантажівка з людьми 

Повістки вручають на постах ДАІ та при 
перетині кордону

У понеділок, 27 липня, зранку в 
Свалявському районі Закар-

патської області сталася ДТП із 
тяжкими наслідками. 

За повідомленням, близько 6-ї 
години 35 мешканців с. Березники 
та Керецьки Свалявського району 
виїхали для збору чорниці на гору 
Стій. Люди сиділи на дерев’яних 
лавочках у вантажному бортовому 
автомобілі ГАЗ-66, що не призна-
чений для перевезення пасажирів.

«При підйомі на полонину в 
урочищі Граб вантажівка заглухла, 

а потім перекинулася в провал-
ля. За попередніми даними, одна 
жінка (їй було 55 років) загину-
ла на місці, ще 16 осіб отримали 
травми різного ступеня важкості. 
Водій (молодий хлопець, що керу-
вав вантажівкою за дорученням) 
у важкому стані. Поранених ева-
куювали з місця аварії за допомо-
гою всюдиходів (до підніжжя гори 
виїхало більше 10 «швидких»), усі 
вони госпіталізовані», — зазначи-
ли у прес-службі. 

Хто такий староста і що він вирішуватиме 

Перекрито канал зв’язку між терористами 
та російськими спецслужбами 

Це питання під час зустрічей у 
громадах виникає чи не найчас-

тіше, кажуть представники Офісу 
реформ у Волинській області. І по-
яснюють, що люди цілком виправ-
дано бояться лишитися без сільської 
ради та голови, ще не розуміючи, що 
в адміністративному центрі громади 
буде повністю самодостатня струк-
тура, а у створеному рішенням (на-
голошуємо!) тієї ж громади викон-
комі — люди, які захищатимуть їхні 
інтереси, — саме старости. 

Закон України «Про добровіль-
не об’єднання територіальних гро-
мад» у 5-му розділі прикінцевих по-
ложень у ст. 6 каже, що в населених 
пунктах, котрі не визначені адмін-
центрами, обиратимуть старосту на 
строк повноважень місцевої ради. 
Наголошуємо: це виборна посада. 
І староста, відповідно, є посадовою 
особою місцевого самоврядування, 
котрий:

1) представляє інтереси жителів 
села, селища у виконавчих органах 
сільської, селищної, міської ради; 

2) сприяє жителям села, селища 
у підготовці документів, що пода-
ються до органів місцевого самовря-
дування; 

3) бере участь у підготовці про-
екту бюджету територіальної грома-
ди в частині фінансування програм, 
що реалізуються на території відпо-
відного села, селища;

4) вносить пропозиції до вико-
навчого комітету сільської, селищ-
ної, міської ради з питань діяльності 
на території відповідного села, сели-
ща виконавчих органів сільської, се-
лищної, міської ради, підприємств, 
установ, організацій комунальної 
форми власності та їх посадових 
осіб; 

5) здійснює інші обов’язки, ви-
значені Положенням про старосту.

Положення про старосту за-
тверджується сільською, селищ-
ною, міською радою відповідної 
об’єднаної територіальної громади. 
У Положенні визначаються права й 
обов’язки старости, порядок його 
звітності, інші питання, пов’язані 
з діяльністю старости. Староста 
обирається в порядку, визначеному 
законом. Староста є членом вико-
навчого комітету ради об’єднаної 
територіальної громади за посадою. 

Які повноваження матиме ста-
роста, визначає насамперед сама 
громада — у тому ж Положенні. І 

воно має бути розроблене відповід-
но до законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про 
добровільне об’єднання територі-
альних громад» і статуту сільської 
(селищної, міської) об’єднаної те-
риторіальної громади, визначатиме 
права й обов’язки старости, поря-
док його обрання та припинення 
повноважень, порядок звітування, 
відповідальність й інші питання, 
пов’язані з діяльністю старости. 

У тому ж Положенні має бути 
чітко прописано графік та розпо-
рядок його роботи, механізм при-
пинення повноважень, спосіб його 
підзвітності й контролю (як і ким). 

В 5-му розділі прикінцевих 
положень ЗУ «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» 
сказано, що: «у селах, селищах, в 
яких розміщувались органи місцево-
го самоврядування територіальних 
громад, що об’єдналися, обов’язки 
старости до обрання на перших ви-
борах старости виконує особа, яка 
здійснювала повноваження сіль-
ського, селищного голови відпо-
відної територіальної громади до 
об’єднання». 

«З 19 червня в області розпоча-
то шосту хвилю мобілізації, 

яка триватиме до 17 серпня по-
точного року, — зазначив т. в. о. 
обласного військового комісаріату 
Роман Кулик. — Загалом Волинь 
виконала завдання з постановки 
мобілізаційних ресурсів на 28%, 
зокрема 13% — із постачання тех-
ніки». 

Нині ж працівники військо-
вих комісаріатів продовжують 
роботу з приводу ухилення від 
мобілізації: уточнюють списки 
військовозобов’язаних, розшуку-
ють тих, хто був оповіщений, але 
з невідомих причин не прибув для 
проходження медичного огляду, 
вручають повістки на постах ДАІ, 

зокрема, й при перетині кордону. 
На сьогодні, за даними Романа 
Кулика, 10 165 осіб перебуває в 
розшуку. Спільними зусиллями з 
ДАІ вдалося вручити 33 повістки 
військовозобов’язаним. Під час 
перетину кордону — 37 повісток. 
Складено 11 актів про відмову в 
отриманні документа.

Заступник голови облдержад-
міністрації Сергій Кошарук дав 
доручення міським головам та 
головам районних державних ад-
міністрацій активізувати роботу 
щодо ефективної організації ви-
конання мобілізаційних завдань, 
адже насамперед від цього зале-
жить обороноздатність нашої дер-
жави. 

22 червня голова Волинської об-
ласної адміністрації Володимир 
Гунчик відзвітувався про роботу за 
рік перебування на посаді: з чого 
починали, які ставили перед собою 
цілі, чого досягли, а що не вдалося.

«Приступивши до нових 
обов’язків, я чітко для себе окреслив 
кілька головних завдань, з яких по-
винен почати. Найперше, для мене 
було важливим відновити роботу 
Нововолинської шахти № 10, бо не-
правильно, що одна з потужних 
галузей на Волині стояла на місці. 
Тому відразу поновили роботи на 
копальні, почали видавати заборго-
вані заробітні плати працівникам, а 
цього року ми вже отримали близь-
ко 200 млн грн із державного бюдже-
ту на фінансування добудови шахти, 
проте маємо намір просити ще про 
150 млн грн, щоби повністю покри-
ти борги та завершити будівництво. 
Крім шахти, на порядку денному 
стояло питання підготовки до зими. 
Всі чудово розуміли, що агресор 
підніматиме ціну на газ. Тому було 
створено спеціальний антикризо-
вий штаб, який слідкував за опален-
ням навчальних, медичних та інших 
закладів. Цього року ми плануємо 
прийняти програму переведення га-
зових котлів на твердопаливні. А все 
тому, що наша область має достатню 
кількість деревини, торфу та інших 
копалин, щоби повністю відмовити-
ся від блакитного палива, — заявив 
Володимир Петрович.

Голова ОДА розповів, що осо-
бливу увагу приділив соціальному 
захисту в області: підтримці вояків 
АТО, демобілізованих та сімей заги-
блих унаслідок воєнних дій на сході 
України. Тому за рахунок резервного 
фонду обласного бюджету було ви-
плачено одноразову допомогу в роз-
мірі 100 тис. грн сім’ям 123 загиблих. 
153 члени таких сімей отримують 
пенсію у разі втрати годувальника. 
Для підтримки демобілізованих вій-
ськовослужбовців на базі Луцько-
го військового госпіталю створено 
перший в Україні Центр медичної та 
психологічної реабілітації учасників 
антитерористичної операції.

 Наступне важливе завдання — 
розбудувати економіку Волині.

 «Тому, — пояснює Володимир 
Петрович, — ми спробували залучи-
ти зовнішні інвестиції. Нам вдалося 
переконати інвесторів, що, незва-
жаючи на війну в країні та постійне 

послаблення гривні, вкладати кошти 
в нашу економіку можна, бо це себе 
виправдовує. До слова, за січень-бе-
резень цього року іноземцями було 

вкладено 4,9 млн дол. США, 98% 
надійшло від країн ЄС. А сьогодні 
можемо пишатися результатами — 
відновили роботу ДП «Луцьке КХП 
№ 2» та спиртогорілчаний завод, 
збільшився обсяг поставок пластмас, 
полімерних матеріалів, меблів, елек-
тричного обладнання за кордон».

Поділився голова ОДА також 
тим, що не вдалося зробити. Зокре-
ма, так і не збудували перинаталь-

ний центр, також невирішеним за-
лишилося питання з фінансуванням 
через заборгованості за держпрогра-
мами у розмірі 40 млн грн. Проте, за 
словами керівника найвищої вико-
навчої гілки влади області, вони не 
зняті з порядку денного, робота над 
ними триває.

І, звісно, не міг не згадати Во-
лодимир Петрович про розхитання 
конфесійних відносин на Волині. 
Власне, про ситуацію в с. Угринів 
Горохівського району, де храм пе-
рейшов від УПЦ (МП) до УПЦ (КП) 
за сприяння депутата обласної ради 
Андрія Турака.

«Розібратись у ситуації повинна 
громада, а не влада. Бо в населеному 
пункті живуть знайомі між собою 
люди, можливо, навіть і родичі. Щоб 
у майбутньому не сталося такого, 
говорити повинні саме вони. Якщо 
ж доведеться втрутитись і нам, то 
треба пам’ятати, що храм перебуває 
у державній власності. За законом 
такі конфлікти можна вирішити 
лише дозволивши молитись обом 
конфесіям почергово», — додав він.

На завершення прес-конференції 
голова ОДА зазначив, що робота 
над покращенням життя волинян 
постійно триває, а значить, те, що 
не зроблено за цей рік, обов’язково 
реалізується наступного.

Любов ШЕКЕЛЬ

Володимир Гунчик розповів 
про рік своєї роботи

Служба безпеки України спіль-
но із Міністерством внутріш-

ніх справ перекрили неконтрольо-
вані канали міжнародного зв’язку 
між бойовиками та представника-
ми російських спецслужб. Як по-
відомляє прес-служба відомства, 
силовики викрили та припинили 
роботу програмно-апаратних те-
лекомунікаційних комплексів у 
Дніпропетровській, Волинській та 
Чернівецькій областях. 

Міжнародний трафік надхо-
див в Україну безпосередньо із 
Росії за технологією ІР-телефонії 
в обхід міжнародних центрів ко-
мутації. Завдяки спеціальному 
обладнанню трафік оброблявся та 

під виглядом місцевих розмов на-
правлявся на мережі українських 
мобільних операторів. 

Ці канали використовувалися 
для організації зв’язку російських 
спецслужб із членами терористич-
них організацій «ДНР/ЛНР».

Під час обшуків вилучили по-
над 150 одиниць телекомуніка-
ційного обладнання для прийому 
й обробки трафіку, 17,5 тисячі 
сім-карток українських мобільних 
операторів, близько 20 одиниць 
комп’ютерної техніки. Правоохо-
ронці встановили особи 10 зло-
вмисників, причетних до органі-
зації неконтрольованих каналів 
міжнародного зв’язку. 

Апаратні комплекси були у Дніпропетровській, Волинській та 
Чернівецькій областях 

Ми спробували залучити 
зовнішні інвестиції. Нам 
вдалося переконати 
інвесторів, що, незва-
жаючи на війну в країні 
та постійне послаблення 
гривні, вкладати кошти в 
нашу економіку можна, бо 
це себе виправдовує


