
Як «Відомості» вже повідомляли, 
минулого тижня в області про-
йшла розширена нарада «Публічне 
обговорення бюджету та перспек-
тив розвитку Волині», ініційована 
головою Волинської обласної ради, 
членом політради «УКРОПу» Ігорем 
Палицею. Як працюватиме Волинь 
у найближчі п’ять років? Чому важ-
ливо формувати бюджет області 
за участі громадськості? Де знайти 
додаткові кошти для залучення на 
розвиток області? Ці та інші питан-
ня обговорили учасники заходу. 
Нагадаємо, запрошеними були 
міські, сільські та селищні голови, 
керівники райрад. 

«Я — не прихильник приймати 
рішення в кабінеті, — говорить Ігор 
Палиця. — Поки ти не зрозумієш, 
що робиться «знизу», не маєш права 
приймати таких важливих рішень, 
як бюджет. Наші помилки з розпо-
ділом бюджету коштують дуже до-
рого.  За ними тягнуться зловживан-
ня. Думаю, що в нас складатиметься 
все правильно і ми формуватимемо 
бюджет не «зверху вниз», а «знизу 
вверх».

Єдиний варіант, який ми може-
мо запропонувати людям, аби вони 
повірили, що влада може працювати 
на них, це — щоб люди брали участь 
у формуванні бюджетів, бачили їхню 
прозорість. Ми повинні показати, 
що нічого в області безконтрольно 
робитися не буде. Кожна копійка, 
яку заробляють, має податок, пови-
нна йти в бюджет. Ми повинні по-
казати, що «безпрєдєл» закінчився».

Голова обласної ради перекона-
ний, що тендерна політика повинна 
бути максимально прозорою, ко-
шти необхідно спрямовувати лише 
на виконання корисних для області 
регіональних програм, а бюджет по-
винен формуватися з урахуванням 
процесів децентралізації, які вже 
розпочалися.

У планах ще одне нововведення 
— Ігор Палиця вважає, що всі гро-
шові потоки як за доходами, так і за 
видатками обласного бюджету ма-
ють бути відображені на офіційному 
сайті облради. 

Згідно з аналізом, проведеним 
членом «бюджетної» комісії об-

лради, депутаткою від «УКРОПу», 
доктором економічних наук Іриною 
Вахович, на сьогодні економічні по-
казники Волині — невтішні. Область 
— аутсайдер серед українських регі-
онів за рівнем розвитку економіки. 

На думку голови облради Іго-
ря Палиці, один зі шляхів виходу з 
кризи — це формування стратегії 
розвитку Волині на найближчі п’ять 
років. Серед пріоритетних завдань 
— ефективне використання надр. 

«Наша область багата на надра, 
— зазначив Ігор Петрович. — Я не 
прихильник того, щоб просто роз-
давати землю інвесторам: чи то під 
видобуток торфу, чи то бурштину. 
Вважаю, що земля повинна нале-
жати громаді, а розробляти родо-
вища, які на ній знаходяться, пови-
нні комунальні підприємства. Якщо 
ж інвестор має подібні наміри, то, 
будь ласка, підписуймо договір про 
співпрацю та ділімо прибутки з гро-
мадами.

Ми будемо робити все для того, 
щоб інвестор без бюрократичних 
перепон отримав можливість пра-
цювати чесно. Але все, що є в об-
ласті, повинне лишитися в області. 
Думаю, що переконаю депутатів у 
правильності таких підходів». 

Незабаром при обласній раді з 
ініціативи голови буде створено до-
радчий орган, який сприятиме залу-
ченню інвестицій у розвиток Волині. 
Він не буде структурним підрозді-
лом виконавчого апарату обласної 
ради та працюватиме на волонтер-
ських засадах. Інвестиційні проекти 
в область залучатимуть виключно 
на конкурсній основі. 

Голова Волинської обласної ради 
Ігор Палиця говорить, що поспіша-
ти з питанням щодо прийняття бю-
джету не буде. 

«У січні можна спокійно працю-
вати по 1/12 бюджету 2015 року, — 
каже Ігор Петрович. — Тим більше, 
що сьогодні ще не прийнятий респу-
бліканський бюджет, ми не бачимо 
податкової бази, змін до податково-
го кодексу». 

За словами Ігоря Палиці, на 
Волині проведуть аудит щодо ви-
трачання бюджетних коштів у 2015 
році. Кожна цифра повинна бути 
підкріплена платіжкою чи актом ви-
конаних робіт. Завдяки такому ана-
лізові вдасться з’ясувати, чому ті чи 
інші роботи в рамках тендерів були 
не реалізовані або реалізовані лише 
частково. Відповідні запити вже на-
правили до облдержадміністрації.
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Житель Дзержинська 
зберігав у спальні 
гранатомет
Правоохоронці в оселі 49-річного раніше 
судимого за крадіжку та зберігання наркотиків 
чоловіка виявили гранатомет. Як повідомляється, 
небезпечний предмет був захований у шафі в 
спальні.
Вилучену зброю направлено на дослідження. 
Поліцейські з’ясовують джерело придбання 
гранатомета.

Сформовано перелік об’єктів фонду регіонального розвитку 
на 2016 рік 

У Києві однокласники 
побили двох школярів 
до струсу мозку та 
перелому щелепи
14 грудня у двох столичних школах під час 
бійки школярів важкі травми отримала 
10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. 
Так, у школярки медики зафіксували струс 
головного мозку. Вона в лікарні. Школяр 
отримав перелом щелепи.

Голова Волинської облради Ігор ПАЛИЦЯ: 
Ми повинні показати волинянам, що 
«безпрєдєл» в області закінчився

Савік Шустер закликав українців 
інвестувати в правду

На Волині продовжують оформляти 
субсидії 

Голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик провів під-

сумкову нараду з питань реалізації 
інвестиційних проектів у 2015 році. 
Увага учасників робочої зустрічі 
була зосереджена на переліку про-
позицій на 2016 рік. 

Голова облдержадміністрації за-
значив:

— Орієнтовний перелік об’єктів, 
які фінансуватимуть із Державно-
го фонду регіонального розвитку 
в 2016 році потрібно відправити в 
Міністерство регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-кому-

нального господарства України. А 
тому слід ухвалити остаточні рішен-
ня щодо цього переліку. Попередні 
списки вже готові, кошторисна вар-
тість об’єктів — опрацьована. Не-
закритими залишаються проекти 
чотирьох районів: Камінь-Кашир-
ського, Горохівського, Маневицько-
го та Луцького.

Присутні керівники районів по-
яснили причину зволікання. Осно-
вна проблема — застаріла проек-
тно-кошторисна документація, яка 
сформована за цінами 2013 року. 

З цього приводу Володимир 

Гунчик дав відповідні вказівки ке-
рівникові управління капітального 
будівництва Лілії Павловій щодо не-
гайного опрацювання проблемних 
моментів та прийняття відповідного 
рішення.

Також голова облдержадміні-
страції озвучив попередній перелік 
об’єктів, які фінансуватимуть у 2016 
році з фонду регіонального розви-
тку. Переважну більшість складають 
об’єкти освітньої галузі. 

— Цей перелік передаємо до 
Мінрегіонбуду, де його опрацюють 
представники відомства під час за-
сідання комісії, до роботи котрої 
долучаться й представники Волин-
ської області. Тоді й буде прийня-
те остаточне рішення по кожному 
об’єкту, — підкреслив голова об-
лдержадміністрації. 

Варто наголосити, що в попе-
редній перелік об’єктів 2016 року 
не включені об’єкти, які подавали 
міста обласного значення. За сло-
вами Володимира Гунчика, кошти 
на міські об’єкти будуть виділені зі 
стабілізаційного фонду. Відповідні 
пропозиції вже опрацьовують із Ка-
бінетом Міністрів Україні та Мінре-
гіонбудом. 

11 грудня автор і ведучий Шус-
тер LIVE в прямому ефірі 

анонсував створення клубу 3S.tv. 
Тепер кожен житель України може 
приєднатися до команди першого 
неолігархічного телеканалу та по-
трапити на «Територію Свободи».

«Я шалено люблю свободу та 
Свободу Слова. Я не хочу зверта-
тися до олігархів. Я звертаюся до 
вас, до середнього бізнесу, запро-
шую до нас в акціонери, інакше ми 
не створимо канал, який не буде 
залежати від олігархів. Я запро-
шую людей купувати нашу клубну 
картку 3S.tv і ставати частиною на-
шої команди: брати участь у про-
грамах, звертатися до нас, радити. 
Але, головне, ви будете гарантами 
Свободи Слова», — так Савік Шус-
тер анонсував програму відкрито-
го фінансування першого неолі-
гархічного телеканалу 3S.tv.

Телеканал Савіка Шустера 

3S.tv розпочав мовлення у вересні 
2015 го року. Канал можна знайти 
в кабельних мережах усіх великих 
міст України, а також на супут-
нику й онлайн. Вже з наступного 
року власники клубних карт 3S.tv 
отримають можливість голосува-
ти онлайн в прямому ефірі, вно-
сити свої пропозиції щодо роботи 
каналу та потрапити в студію. Мі-
німальна технічно допустима сума 
«інвестиції в правду» — 100 грн. 
Оформити картку можна через 
сайт www.club.3s.tv, а також у мере-
жі терміналів 24nonStop.

У цей же день після про-
грами «Шустер LIVE» відбулася 
телепрем’єра скандального філь-
му-розслідування «Чайка» Фон-
ду Боротьби з корупцією Олексія 
Навального. «Ми показуємо цей 
фільм, тому що його автори — 
мужні люди. Знімати такі фільми 
в Росії не просто. Ще складніше 
жити в Росії після таких фільмів. 
Подивимося, як жити в Україні 
після показу таких фільмів» — 
сказав Савік Шустер, представля-
ючи фільм в ефірі 3S.tv. Картина 
розповідає про корупційні схеми 
сімейства генпрокурора РФ Юрія 
Чайки, якими зараз займаються 
правоохоронні органи ЄС.

Програма Шустер LIVE у пря-
мому виходить в ефір щоп’ятниці 
о 20.30 на телеканалі 3S.tv

Шустер LIVE.Будні в прямому 
ефірі з понеділка по четвер о 20.30 
з повтором о 9.00.

Про стан надання житлових 
субсидій говорили учасники 

оперативної наради, що традицій-
но відбувалася під керівництвом 
голови облдержадміністрації Во-
лодимира Гунчика.

За словами директора депар-
таменту соціального захисту насе-
лення Оксани Гобод, робота щодо 
оформлення житлових субсидій 
продовжується, кількість заяв не 
зменшується. Працівники соці-
альних служб прогнозують, що 
динаміка від 5-ти до 6 тисяч заяв 
щотижня прогнозовано протри-
мається до 20 грудня цього року.

— Станом на 14 грудня 2015 
року з 339 тисяч домогосподарств 
програмою житлових субсидій 
охоплено майже 45% населення, 
що складає 151 тисячу 386 домо-
господарств, 10 тисяч заяв знахо-
диться в обробці, — наголосила 
Оксана Михайлівна.  

Максимально в цьому напрям-
ку спрацювали міста обласного 
значення, а саме в Ковелі відсоток 
охоплення домогосподарств ста-
новить — 68%, у Нововолинську — 
47%, у Володимирі-Волинському 
— 44% та в Луцьку — 47%. Окрім 
того, непогано працюють районні 

державні адміністрації. Найкраще 
— Ківерцівський район, де програ-
мою житлових субсидій охоплено 
46% населення, а це — 10 тисяч 
208 домогосподарств. Загалом до 
кінця 2015 року в області зможемо 
охопити субсидіями близько 50% 
домогосподарств області. 

— За одинадцять місяців по-
точного року населенню нарахо-
вано 324,2 мільйона гривень. Для 
порівняння, в минулому році за 
аналогічний період було виплаче-
но 22, 6 мільйона гривень, — за-
значила директор департаменту.

Також варто відмітити, що 
органи соціального захисту насе-
лення максимально намагаються 
сприяти населенню в отриманні 
житлових субсидій. 

Інспектор Волинської митниці своїми 
діями завадив надходженню в бюджет 
360 тисяч гривень

Встановлено, що головний дер-
жавний інспектор відділу мит-

ного оформлення одного з митних 
постів Волинської митниці ДФС, 
діючи умисно,  в інтересах суб’єкта 
господарської діяльності, що спе-
ціалізується на імпорті в Украї-
ну транспортних засобів, під час 

проведення митного оформлення 
двох вантажних транспортних 
засобів підтвердив неправиль-
ний тип транспортного засобу, 
що призвело до несплати підпри-
ємцем усіх необхідних платежів і 
зборів на суму 360 тис. грн.

Слідчим прокуратури, за по-
годженням із прокурором, до суду 
подані клопотання про обрання 
працівникові митної служби за-
побіжного заходу та його від-
сторонення від займаної посади. 
Триває досудове розслідування, 
повідомляє прес-служба прокура-
тури області.

На Волині проведуть аудит щодо витрачання бюджетних коштів у 2015 році


