
Цьогоріч в обласному центрі 
вперше було проведено конкурс 

на визначення кращих громадських 
ініціатив.

Нагадаємо, що згідно із затвер-
дженою міською радою «Програмою 
підтримки ініціатив жителів міста 
Луцька на 2015–2017 роки» з 10 до 
31 липня тривав прийом анкет іні-
ціатив мешканців міста Луцька. З 
15 до 24 серпня на офіційному сайті 
міської ради відбулося голосування, 
під час якого лучани називали кращі 
ініціативи. Члени робочої групи ви-
значили переможцями 12 ініціатив 
на загальну суму 492, 6 тис. грн ко-
штів бюджету міста.

Варто зауважити, що загалом 
до участі в конкурсі було подано 71 
проект, 21 із них — відхилено. При-
чини різні — це, зокрема, переви-
щення кошторису, у деяких — мета 
ініціативи не відповідала тим, які 
вказані в умовах Програми. Проек-
ти планували реалізувати до кінця 
цього року.

І от відбулася презентація реа-
лізованого першого такого проек-

ту. Ним стала ініціатива мешканців 
будинку на вулиці В’ячеслава Чор-
новола, 2а. Нею було передбачено 
вкладання бруківки з бетонних еле-
ментів перед будинком. Вартість цієї 
громадської ініціативи становила 49 
985,56 грн. Згідно з умовами конкур-
су, мешканці будинку вносять 10% 
від кошторисної вартості проекту як 
співфінансування.

Нині перед будинком вкладено 
нову, сучасну бруківку, облаштова-
но клумби. Мешканці задоволені. 
На їхнє переконання, такі конкурси 
необхідні, адже дають можливість 
спільно з владою вирішувати про-
блемні питання, покращувати життя 
громади. Крім того, під час зустрічі 
вони зауважили, що планують й на-
далі брати участь у таких конкурсах, 
адже ініціатив та ідей ще багато.

Роботи виконали працівники 
підприємства «БетонБрукСервіс».

Секретар міської ради Сергій 
Григоренко, який взяв участь у пре-
зентації, запевнив, що наступного 
року також планують проводити 
конкурс кращих громадських іні-
ціатив і, можливо, залежно від на-
явності фінансового ресурсу, збіль-
шать суму коштів на подібні цілі. Він 
переконаний, що такі конкурси — це 
черговий приклад того, що спіль-
ними зусиллями влади та громади 
можна робити наш Луцьк кращим 
та комфортнішим.

Активісти патріотично-мистець-
кого проекту «АРТ Постріл» 

провели унікальну оздоровчу зву-
кову арт-терапію, зцілюючи воїнів 
АТО релаксацією під дзвінку ме-
лодію бронзи, повідомляє видання 
«Район. Луцьк».

Як пишуть на сторінці «АРТ по-
стрілу» в Facebook, звукову терапію 
організував гурт «Миродзвін» у залі 
Мистецької галереї на вулиці Лесі 
Українки.

«Сьогодні була справжня арт-
реабілітація через гармонію звуку, 
— розповіли ініціатори проекту. — 
Неймовірне враження. Більшість 
учасників дійства поглинули в сві-
домий сон, дехто заплакав, дехто ле-
жав з посмішкою на вустах. Всі роз-
слабитися і ввібрали в себе надтонкі 
звуки дзвонів і мелодію чаш.

Надзвичайна подяка людям, ко-
трі створили нам цю гармонію звуку 
— Максимові, Оксані, Владиславу та 
Олегові. Музиканти грали абсолют-
но безкоштовно і відгукнулися за 
першим проханням подарувати лю-
дям радість. Ваш «Миродзвін» дій-
сно несе МИР».

Організатори дійства вдячні во-

лонтерам, які надали мати та каре-
мати для проведення акції.

«Найбільше вдячні людям: ді-
вчатам, дружинам і дітям наших бій-
ців АТО за те, що були поряд з ними 
і допомагали їм розслабитися та по-
бути відкритими, — пишуть на сто-

рінці. — Вдячні лікареві госпіталю 
Тетяні Масіковій за допомогу в орга-
нізації дороги бійців до галереї. Було 
сильно. Краса і гармонія робить чу-
деса. Потрібно не зупинятися».
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Книга Ігоря Павлюка «Політ над 
Чорним морем» посіла перше 

місце за підсумками відкритого 
голосування.

Уперше український поет здо-
був перемогу на Туманному Аль-
біоні. Збірка поезій Ігоря Павлюка 
визнана книгою року у Великобри-
танії. 10 листопада були опубліко-
вані результати відкритого голо-
сування. На думку читачів з усього 
світу і британського ПЕН-центру, 
кращою книгою в цьому році ста-
ла «Політ над Чорним морем» («A 
Flight Over the Black Sea», переклав 
Стівен Комарницький), повідо-
мляє «Дзеркало тижня».

Вірші Павлюка, зібрані в книзі, 
запрошують читача відправитися 
на прогулянку українським Поліс-
сям, описуючи зустрічні явища за 
допомогою витончених метафор.

Павлюк навчався у Ленінград-
ському вищому військово-інже-

нерному училищі, яке кинув на 
другому курсі, коли почав писати 
вірші. За це він був засланий до 
Забайкальської тайги будувати ав-
томобільну дорогу з ув’язненими. 
Він є одним з найвідоміших по-
етів Європи. Твори Павлюка пере-
кладені на кілька мов, включаючи 
англійську, французьку, польську, 
російську та японську.

Життя

В Іваничівському районі 
неповнолітній пограбував 
шкільну їдальню
У селі Мишів Іваничівського району з їдальні місце-
вої школи шляхом пошкодження вікна в підвально-
му приміщенні скоєно крадіжку коштів, повідомляє 
інформаційний сайт «Буг». Проведеними заходами 
встановлено, що до злочину причетний неповно-
літній учень того ж навчального закладу. Такі дії 
караються позбавленням волі на строк від трьох до 
шести років.

У Нововолинську поліція 
спіймала крадія велосипедів
Сторож, який охороняє територію підприємства, 
побачив, як злодій перекидає велосипед через 
паркан та скористався тривожною кнопкою ви-
клику наряду поліції охорони. Поліцейські негайно 
прибули на місце події, повідомляє прес-служба 
Управління поліції охорони у Волинській області. 
Затриманим виявився місцевий мешканець 1976 
року народження. Велосипед вилучено.

На Волині спіймали крадія електровимикачів

Збірка віршів волинського поета визнана 
книгою року у Великобританії

У Луцьку започатковано тренінгові 
заняття для дітей із сімей, які потребують 
особливої соціальної підтримки

У Луцьку на місці Старого ринку можуть 
облаштувати площу для проведення 
ярмарків та фестивалів.

У рамках реалізації проекту 
«Створення підліткового клу-

бу «Твоє доросле майбутнє» Луць-
кий міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
започаткував проведення тренін-
гових занять для дітей із сімей, які 
потребують особливої соціальної 
підтримки, вікової категорії 12–14 
років.

Метою створення підлітково-
го клубу є: формування життєвих 
орієнтирів; мотивація учасників 
до самопізнання та пізнання ото-
чення; спонукання до усвідомле-
ного життєвого вибору та відпо-
відального ставлення до власного 
життя; розвиток навичок та вмінь, 
необхідних для повноцінної со-
ціальної інтеграції та успішного 
самостійного життя; розширення 
мережі позитивних соціальних 
контактів.

У рамках діяльності клубу 

планують проводити тренінги, 
майстер-класи, зустрічі з цікави-
ми та успішними людьми, пікніки, 
екскурсії, квести та виставки. Тре-
нінгові заняття побудовані на ви-
користанні таких форм і методів 
роботи, як робота в парах, малих 
групах, обговорення в загальній 
групі, індивідуальна робота, реф-
лексія та інше.

Перше заняття відбулося 12 
листопада. На ньому презентува-
ли тренінгову форму роботи та 
ознайомили учасників з діяльніс-
тю молодіжного клубу «Як стати 
успішним», який реалізовувався 
в рамках проекту «Створення мо-
лодіжних клубів», що впроваджу-
вався Благодійним Фондом «Ві-
трила Дитинства» за підтримки 
Міжнародної благодійної органі-
зації «Партнерство «Кожній дити-
ні» з листопада 2014 року до черв-
ня 2015 року.

Перша петиція за назвою «Ста-
рий ринок — це клоака у цен-

трі міста» набрала 386 голосів і 
буде відправлена в терміни згідно 
з чинним законодавством у відпо-
відний департамент для розгляду. 
Автор петиції пропонує перенести 
Старий ринок із центру міста, а на 
його місці облаштувати площу для 
проведення ярмарків та фестива-
лів.

Нагадаємо, наприкінці жов-
тня 2015 року, за сприяння та під-
тримки Асоціації відкритих міст 
України, для розширення можли-
востей прямої участі територіаль-
ної громади у вирішенні місцевих 
справ, міська рада запровадила 
єдину систему петицій, за допо-

могою якої лучани можуть колек-
тивно підтримувати пропозиції 
мешканців міста. Банер електро-
нних петицій розміщений на сайті 
Луцької міської ради. Петиція на 
сайті знаходиться 14 днів, під час 
яких за неї можна проголосувати. 
Якщо за цей час вона набирає 300 
голосів, то відправляється у відпо-
відний департамент, який її роз-
глядає та надає вичерпну відпо-
відь. Якщо потрібно, таку петицію 
розглядають на сесії міської ради, 
де депутати зможуть за неї про-
голосувати. Окрім того, сам автор 
петиції може представити її перед 
обранцями громади. Варто заува-
жити, що Луцьк — перше місто, 
яке впроваджує подібний проект.

У Луцьку реалізовано першу 
громадську ініціативу

Учасників АТО лікували передзвоном

До чергової частини Луцького від-
ділення поліції протягом місяця 

надходили повідомлення від жите-
лів села Липини, які повідомляли 
про те, що в будинку де вони про-
живають, з електрощита за невідо-
мих обставин зникають електричні 
вимикачі, повідомляє прес-служба 
Луцького відділення поліції.

Працівники сектору карного 
розшуку поліції провели ряд опе-
ративно-розшукових заходів і вста-
новили, що кримінальне правопо-
рушення скоїв 31-річний місцевий 
житель. До слова, зловмисник рані-

ше судимий за вчинення злочину, 
передбаченого ст. 185 (Крадіжка) 
Кримінального кодексу України.

— Спритник раніше працював 
електромеханіком, а тому знав, як 
правильно зняти електричні вими-
качі. Протягом місяця крадій викру-
чував по одному вимикачу з під’їзду 
будинку та одразу їхав до обласного 
центру на ринок, де реалізовував 
електричні прилади. «Зароблені» 
гроші тратив на власні потреби. За-
галом завдав жителям будинку ма-
теріальної шкоди на суму близько 
4000 гривень, — розповів начальник 

Луцького відділення поліції Олег Кі-
чук.

Відомості внесено до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за 
ознакам кримінального правопо-
рушення передбаченого ч. 2 ст. 185 
(Крадіжка) Кримінального кодексу 
України. Зловмисникові оголошено 
про підозру та вирішується питання 
про обрання міри запобіжного захо-
ду. Санкція статті передбачає обме-
ження волі на строк до п’яти років 
або позбавлення волі на той самий 
термін.


