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Молодь ринула писати заяви на 
набір у нову патрульну поліцію

Кількість українців, які 
працюють за кордоном, 
зростає
Кількість трудових мігрантів із України, які пра-
цюють за кордоном неофіційно, значно зросла, 
повідомила керівник відділу соціальних і полі-
тичних досліджень GfK Ukraine Інна Волосевич. 
«Ми спостерігаємо негативну тенденцію: частка 
трудових мігрантів, які працюють за кордоном 
неофіційно, зросла з 28% у 2011 році до 41% у 
2015», — проінформувала вона.

СБУ затримала на хабарі 
податківця
У Житомирській області Служба безпеки України 
спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою 
Державної фіскальної служби регіону запобігла ко-
рупційній діяльності старшого ревізора Новоград-Во-
линської об’єднаної державної податкової інспекції. 
Податківець за гроші допомагав ухилятися від сплати 
податку за прийняте у спадщину майно. Зловмисник 
виключав спадкоємців зі списку боржників за 50 від-
сотків від суми податку. Хабарника затримано одразу 
після одержання ним 7 тисяч гривень хабара.  

80 
стільки вугілля надійшло з Пів-
денно-Африканської Республіки, 
повідомив віце-прем’єр-міністр 
Валерій Вощевський. При цьому 
Вощевський не уточнив, за яким 
саме контрактом і в чиїх інтер-
есах здійснюються поставки. 
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Суспільство

У Луцьку розпочався набір до нової 
поліції. Претенденти уже запо-
внюють анкети. З 10-ї ранку в холі 
Будинку культури вишикувалася 
довжелезна черга молодих людей, 
серед яких немало й представниць 
слабкої статі. Однак після розмови 
з ними розумієш, що не такі вони й 
слабкі: це вольові, впевнені в собі 
та своїх силах дівчата й жінки. Про-
фесія, пов’язана з небезпекою та 
ризиком, їх не лякає.

— Я в липні закінчила школу мі-
ліції, здобула професію спеціаліста 
з організації охорони майнової та 
особистої безпеки громадян, — роз-
повіла молода претендентка Анна 
Мальнєва. — Хочу працювати за 
професією, тобто реалізовувати свої 
вміння та навички. Йду в поліцію, 
бо хочу змінити хоча б щось, внести 
якийсь свій, хоч маленький, вклад у 
покращення життя.

А Вікторія Рудь вирішила зміни-
ти кардинально професію, адже за-
раз вона вчитель початкових класів.

— Я працюю в іншому районі, 
доводиться їздити на роботу, в мене 
молода сім’я, маленька дитина, — 
розповідає жінка. — Тому я виріши-
ла, що це перший варіант влаштува-
тися на роботу в Луцьку без хабарів 
і так відкрито.

— З вимогами Ви знайомі?
— Так, от необхідна наявність 

водійського посвідчення, в мене 
нема, але якщо треба, то вивчуся.

— А фізична підготовка?
— Я думаю, впораюся: ми, укра-

їнські жінки, гори перевернемо.
У холі, де претенденти пишуть 

заяви, помічаю чоловіка з малень-
ким хлопчиком, який не хоче сидіти 
на руках у татка й біжить до мами, 
яка пише заяву.  

— Ви як чоловік відпускаєте 
свою дружину на службу в поліцію, 
адже ця робота пов’язана з ризиком? 
— запитую у нього.

— Я не переживаю, — відпові-
дає, — це її мрія ще з дитинства, і 
яким я буду чоловіком, якщо не до-
поможу втілити мрію. Якщо стри-
муватиму — це ж неправильно, про-
живемо років 20–30 разом — і вона 
мені буде докоряти за це. 

— Я вчилася на факультеті фі-
зичної культури, — підходить до 
своєї сім’ї молода мама Тетяна Тка-
чук. — Кандидат у майстри спорту 
з кікбоксингу, тому, думаю, з пра-
вопорушниками впоратися не буде 
проблем, — посміхається. 

До цього Тетяна працювала про-
давцем. Сподівається, що у нову по-
ліцію прийдуть люди з новими зна-
ннями, новими пропозиціями.

У цей день писали заяви й ни-
нішні працівники правоохоронних 
структур.

Поспілкувалися з молодим хлоп-
цем Владом Іванківим — і хоча йому 
ще поки 20 років, однак упевнений, 
що його кандидатура пройде. Зараз 
він навчається в Київському наці-

ональному університеті фізичного 
виховання і спорту.

— В країні йдуть зміни, хочеться 
взяти участь у цьому процесі, мак-
симально допомагати, — каже Влад. 
— В принципі, поліція — це вже не 
міліція, це вже щось нове, це ближче 
до Європи, відповідно — дуже ціка-
ве. Сьогодні тільки писав заяву, ще 
буде етап відбору, я на все готовий.

Міський голова Микола Рома-
нюк, звертаючись до кандидатів у 
нову поліцію, зазначив, що приєм-
но бачити багато молодих людей, 
які прийшли подати заяву, це дасть 
можливість відібрати найкращих.

— Це нова сторінка історії не 
лише правоохоронних органів, а й 
Луцька, — сказав він. — Мешканці 
нашого міста очікують на кращий 
захист, оперативне реагування на 
правопорушення. Це один із кроків 
на шляху до євроінтеграції.

Микола Романюк наголосив, що 
міська влада зробить усе можливе 
для матеріально-технічного забез-
печення новоствореної структури. 
Над цим вони працюють спіль-
но з УМВС у Волинській області. 
Уже посприяли з приміщенням і 
комп’ютерним забезпеченням.

Начальник УМВС у Волинській 
області Петро Шпига повідомив, що 
наша область у числі перших розпо-
чала створювати патрульну поліцію. 
Прийом заяв триватиме протягом 
десяти днів. Потім буде тестування. 
З 1 вересня розпочнеться навчання, 

а вже в листопаді-грудні поліція при-
ступить до виконання обов’язків. 
Загалом буде 160 поліцейських у міс-
ті Луцьку, 20 постійно діючих патру-
лів. Поліція працюватиме 24 години 
на добу, 7 днів на тиждень. 20 патру-
лів перебуватиме на вулицях міста з 
тим, аби гарантувати безпеку грома-
дян і допомогти кожній людині, яка 
цього потребуватиме. Вік патруль-
них поліцейських — від 21 до 35 ро-
ків. Зі створенням інших підрозділів 
віковий ценз буде розширено.

Крім того, серед вимог до кан-
дидатів: повна загальна середня 
або вища освіта, наявність посвід-
чення водія категорії В, відсутність 

судимості, фізичне здоров’я та мо-
ральна стійкість. Також кандидат 
у нові поліціянти мусить бути мо-
тивованим, відповідальним; уміти 
аргументовано висловлювати свою 
думку, приймати рішення та діяти 
в екстремальних ситуаціях. Профе-
сійну підготовку за міжнародними 
стандартами здійснюватимуть ви-
кладачі, які також будуть проходити 
конкурсний відбір. 

Натомість новоспеченим по-
лісменам (і полісвумен, звісно) дер-
жава пропонує: принципово нову 
для України систему правопорядку; 
стипендію під час навчання; гідну 
заробітну плату й престижну ро-
боту; нову уніформу та службовий 
автомобіль; перспективу кар’єрного 
росту.

В обов’язки нових поліціянтів 
буде входити: патрулювання ви-
значеної території (пішки, на па-
трульному автомобілі або на інших 
транспортних засобах) та забезпе-
чення охорони громадського поряд-
ку, надання інформації пішоходам і 
водіям. На плечі нової поліції ляже 
перевірка та фіксація будь-якого по-
рушення законодавства, виписуван-
ня штрафів, виїзд на місце події, ви-
вчення скарг громадян, реагування 
на виклики щодо побутових право-
порушень (проявів домашнього на-
сильства тощо).

Нова поліція надаватиме невід-
кладну допомогу потерпілим від сус-
пільно небезпечних діянь, нещасних 

випадків, особам з обмеженими фі-
зичними можливостями та особам, 
що втратили можливість самостійно 
пересуватися.

Серед обов’язків нових право-
охоронців також буде забезпечення 
безпеки дорожнього руху, зупинка 
дорожньо-транспортних засобів, 
перевірка посвідчення водія та ін-
ших необхідних документів, органі-
зація заходів безпеки на місці ДТП. 
Поліція також здійснюватиме опера-
тивно-розшукові заходи та слідчі дії 
з метою виявлення і попередження 
злочинів та інших правопорушень.

Людмила ШИШКО

Судили лікаря-корупціонера, що був у 
складі військово-лікарської комісії

Батьки, крім звичних шкільних поборів, 
робитимуть внески у благодійні фонди

Депутати вимагають звільнення судді 
Ковтуненка

Набув чинності вирок Горо-
доцького районного суду 

Хмельницької області стосовно лі-
каря центральної районної лікарні 
та члена військово-лікарської ко-
місії (ВЛК) Городоцько-Ярмоли-
нецького об’єднаного районного 
військового комісаріату.

У лютому співробітники СБУ 
затримали зловмисника на хабарі в 
10 тисяч гривень від призовника за 
визнання непридатним до військо-

вої служби. Суд визнав хабарника 
винним у злочині, передбаченому 
ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправо-
мірної вигоди службовою особою) 
Кримінального кодексу України. 
Йому призначено покарання у ви-
гляді штрафу в розмірі 19 550 гри-
вень із позбавленням права обійма-
ти посади чи провадити діяльність, 
пов’язану з його участю у складі 
ВЛК, строком на два роки. 

Депутати Луцької міськради на 
останній сесії прийняли рі-

шення про врегулювання окремих 
питань батьківської фінансової до-
помоги в діяльності закладів осві-
ти м. Луцька з внесеними пропози-
ціями від постійної комісії міської 
ради з питань освіти, науки, куль-
тури, мови. Проект рішення на 

розгляд сесії запропонувала Ірина 
Констанкевич.

Депутат Григорій Пустовіт вніс 
поправки, які задовольняли б усю 
батьківську громаду. Передбачаєть-
ся, за бажанням батьків, створення 
благодійного фонду, проте це не об-
межує функції батьківських коміте-
тів.

Депутати Луцької міської ради 
прийняли звернення до Пре-

зидента України, Голови Верхо-
вної Ради України, заступника 
Генерального Прокурора Укра-
їни Сакваралідзе Д. Г., міністра 
юстиції України, голови Вищої 
атестаційної комісії суддів щодо 
неправомірності перебування 
Ковтуненка В. В. на посаді судді 
Луцького міськрайонного суду.

Депутат міської ради Сергій 
Сівак поінформував присутніх 
про важливість і необхідність 
прийняття звернення, адже воно 
дає оцінку роботі окремо взятого 
служителя Феміди. Він наголосив, 
що Віталій Ковтуненко ухвалю-
вав рішення проти учасників Ре-
волюції Гідності, а також приймав  
інші неправомірні рішення та має 
бути звільнений із посади та по-
нести покарання. 

тисяч 
тонн


