
Працівникам професійно-технічних училищ Ковеля, В.-Волинського 
та Нововолинська нарешті погасять борги із заробітної плати

Таке рішення прийняли днями де-
путати обласної ради.
Виявляється, незважаючи на За-

кон про державний бюджет, у якому 
вказано, що фінансування профте-
хосвіти має здійснюватися за ра-
хунок місцевих бюджетів, Володи-
мир-Волинський, Нововолинськ та 
Ковель категорично відмовляються 
брати на баланс такі заклади і від-
повідно — фінансувати їх. Як ре-
зультат, люди в підвішеному стані: 
із зарплати заборгованість і абсо-
лютно незрозуміло, як ситуація буде 
розгортатись далі.

Вислухати думку мерів не вдало-
ся, бо всі троє проігнорували запро-
шення взяти участь у сесії обласної 
ради, депутати якої на пропозицію 
голови Ігоря Палиці вирішили під-
тримати освітян і перекинути з об-
ласного бюджету на місцеві необхід-
ну суму коштів — 6,8 млн гривень. 
З розрахунком, що потім ці гроші 
зможуть повернути.  

Ситуація, коли міські голови 

відмовляються виконувати Закон, 
мала би зацікавити на місцях право-
охоронців, зокрема прокуратуру. З 
іншого боку, напевно, людям більш 
уважно треба придивитися до своїх 
обранців: чи на своєму вони місці? 
Адже зрозуміло, якщо держава не ві-
зьме на державне фінансування про-
фесійно-технічну освіту, обласний 
бюджет не зможе теж утримувати ці 
ПТУ, бо він вимушений фінансувати 
11 сільських професійних училищ. 
Тоді місцева влада зобов’язана буде 
переглянути необхідність існування 
таких закладів. Їх або взагалі лік-
відують, або відбудеться серйозне 
скорочення. Для сільського регіо-
ну це не вихід. Але не вихід і те, що 
місцеві керманичі відмовляються 
спілкуватися з освітянами. Тільки 
діалог може привести до рішення, 
яке сприйметься громадою і виведе 
на правильний кінцевий результат. 
В іншому випадку — залишається 
тільки їхати в Київ під Адміністра-
цію Президента та вимагати, аби він 

підписав зміни до Держбюджету в 
частині фінансування профтехос-
віти. Цей законопроект уже місяць 
лежить «під сукном» у глави держа-
ви: він його і не підписує, і не ветує. 
Мабуть, розмірковує.

Галина ФЕДОРЕНКО
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З 21 березня до 1 червня в Луцьку 
триватиме конкурс на визначення кращих 
громадських ініціатив

На Волині все більше людей почи-
нають користуватися безоплатною 
вторинною правовою допомогою. 
На сьогодні громадяни можуть 
отримати допомогу в криміналь-
них, цивільних та адміністративних 
справах. Для реалізації такої мож-
ливості в липні 2015 року по всій 
Україні запрацювати 100 центрів 
правової допомоги. Зокрема, на 
Волині три — у Луцьку, Володи-
мирі-Волинському та Ковелі. Про 
можливість громадян скористатись 
правовою допомогою розповіла 
виконувач обов’язків директора 
Луцького місцевого центру з надан-
ня безоплатної вторинної правової 
допомоги Ірина Войчук.

— Що ж таке безоплатна вто-
ринна правова допомога

— Перш за все, це вид державної 
гарантії, яка створює рівні можли-
вості для доступу всіх громадян до 
правосуддя. Безоплатна вторинна 
правова допомога включає в себе за-
хист, представництва інтересів осіб 
у судах та інших державних органах, 
органах місцевого самоврядування 
перед іншими особами. Також сюди 
входить складення документів про-
цесуального характеру. Якщо лю-
дина потребує допомоги і підпадає 
під певну незахищену категорію на-
селення та в її справі необхідно за-
лучення адвоката, вона звертається 
до нас. Зі свого боку, ми приймаємо 
її звернення з пакетом необхідних 
документів і після перевірки при-
ймаємо рішення про надання без-
оплатної вторинної допомоги чи 
відмовляємо в цьому.

— Яка різниця між первинною 
та вторинною безоплатною допо-

могою?
— Головна відмінність вторин-

ної правової допомоги від первинної 
полягає в тому, що первинна — це 
надання інформації, консультацій і 
роз’яснень, складання заяв, скарг та 
інших документів правового харак-
теру (крім процесуальних). Право 
на безоплатну первинну правову 
допомогу мають усі особи, які пере-
бувають під юрисдикцією України. 
У цьому випадку, не мають значення 
ні статки, ні соціальний статус осо-
би, яка звернулася по допомогу. 

Вторинна включає в себе такі по-
слуги, як:

• складення документів процесу-
ального характеру;

• здійснення представництва ін-
тересів осіб, які мають право на 
таку допомогу, в судах та інших 
державних органах, а також в ор-
ганах місцевого самоврядуван-
ня, перед іншими особами;

• захист від обвинувачення. 
Раніше вторинна правова до-

помога надавалася громадянам на 
платній основі, але з прийняттям 1 
січня 2013 року ЗУ «Про безоплат-
ну правову допомогу» певні катего-
рії населення можуть отримувати її 
безкоштовно як у ході кримінально-
го провадження, так і в цивільному 
та адміністративному процесах.

— Хто може скористатися по-
слугами Вашого центру?

— Звернутися до місцевого цен-
тру за отриманням безоплатної вто-
ринної правової допомоги можуть 
усі громадяни. Працівники центру 
визначають: чи відноситься людина 
то тих вразливих категорій і чи має 
право на безоплатну вторинну до-
помогу. Якщо так, то допомогу по-

чинають надавати. В іншому випад-
ку громадяни будуть направлені на 
отримання безоплатної первинної 
правової допомоги в інші відповідні 
центри.

— Про які вразливі категорії 
населення йдеться?

— Луцький місцевий центр на-
дає безоплатну вторинну правову 
допомогу особам, визначеним Зако-
ном України «Про безоплатну пра-
вову допомогу», а саме:

• малозабезпечені особи;
• інваліди;
• діти-сироти, безпритульні діти, 

діти, які стали або можуть стати 
жертвами насильства сім’ї;

• учасники бойових дій (учасники 
АТО із статусом учасника бойо-
вих дій) та члени сімей загиблих 
(померлих) учасників бойових 
дій (учасників АТО);

• особи, які мають особливі заслу-
ги та особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною;

• інші соціально незахищені кате-
горії осіб.
— Громадяни яких населених 

пунктів можуть звернутися до 
Луцького місцевого центру?

— Луцький місцевий центр з 
надання БВПД обслуговує людей з 
Луцька, Луцького, Ківерцівського 
та Рожищенського районів. Але цей 
територіальний розподіл є лише 
формальністю. Якщо до нас завітала 
людина з іншого району чи навіть 
іншої області, ми із задоволенням 
приймемо її та при можливості на-
дамо всю необхідну допомогу.

— Чи можна до вашого центру 
звертатися через Інтернет чи від-
правити звернення поштою?

— Так, це можливо. Тільки варто 
зауважити, що звернення має бути 
обов’язково підписане і до нього до-
даний повний комплект документів 
(копій) із зазначенням номера кон-
тактного телефону, за яким у по-
дальшому можна буде зв’язатися з 
клієнтом.

— За якою адресою знаходить-
ся Луцький місцевий центр?

— Луцький місцевий центр з 
надання безоплатної вторинної до-
помоги чекає на відвідувачів за 
адресою: місто Луцьк, вул. Прогресу, 
7 (навпроти обласної дитячо-юнаць-
кої спортивної школи, у приміщенні 
страхової компанії «Оранта»). Та-
кож додаткову інформацію можна 
отримати за телефонами: (0332) 770-
717, (0332) 770-719 та на сайті «Ко-
ординаційного центру з надання 
правової допомоги» www.legalaid.
gov.ua або за телефоном гарячої лінії: 
0 (800) 213-103.

Розмовляла Оксана ТИМОЩУК

Волинська облдержадміністрація 
відкидає звинувачення щодо 
привласнення коштів під час будівництва 
фортифікаційних споруд на сході країни

Перший заступник міського 
голови Тарас Яковлев під-

писав розпорядження «Про про-
ведення конкурсу на визначення 
кращих громадських ініціатив у 
2016 році», який триватиме з 21 
березня до 1 червня цього року. 
Він проводиться у рамках затвер-
дженої міською радою «Програми 
підтримки ініціатив жителів міста 
Луцька на 2015–2017 роки».

З 21 березня до 21 квітня про-
водитиметься прийом анкет іні-
ціатив у Центрі надання адміні-
стративних послуг у місті Луцьку 
(вул. Лесі Українки, 35).   

Після того список ініціатив-пе-
реможців конкурсу буде опубліко-
вано в засобах масової інформації 
для ознайомлення.

Нагадаємо, що вартість реалі-
зації однієї ініціативи не повинна 
перевищувати 50 000 грн. Співфі-
нансування учасників ініціативної 
групи (жителів міста) — у розмірі 
не менше 10% від загальної вар-
тості проекту однієї ініціативи.

Ініціативи можуть бути спря-
мовані на: благоустрій мікро-
районів, вулиць, зон відпочинку 
(встановлення обмежувачів руху 
транспорту, контейнерних май-

данчиків, облаштування місць для 
вигулу собак та пішохідних до-
ріжок, озеленення та освітлення 
прибудинкової території тощо); 
покращення умов проживання 
людей з обмеженими фізичними 
можливостями та сімей, які опини-
лись у важких життєвих обстави-
нах; організація дозвілля (прове-
дення спортивно-масових заходів, 
конкурсів, концертів, святкування 
ювілейних дат будинків, мікро-
районів, облаштування ігрових 
кімнат для дітей, культурно-мис-
тецькі заходи, підтримка творчої 
та обдарованої молоді); розвиток 
велоінфраструктури (встановлен-
ня велопарковок, нанесення до-
рожньої розмітки для велоруху); 
покращення екологічної ситуації 
в місті (створення нових зелених 
зон, облаштування годівничок для 
птахів та шпаківень, встановлен-
ня смітників, облаштування місць 
збору сміття, утримання природо-
охоронних зон та берегів річок); 
розбудова, збереження та віднов-
лення історично-культурної спад-
щини міста (ознакування, ремонт 
та реставрація пам’яток архітекту-
ри, встановлення інформаційних 
таблиць).

Правова допомога стала 
ближчою для населення 

Відповідну інформацію на адре-
су редакції надіслала прес-

служба виконавчого органу.
«10 березня 2016 року депар-

тамент захисту економіки Наці-
ональної поліції України за посе-
редництвом офіційного веб-сайту 
правоохоронного відомства по-
ширив інформацію про причет-
ність посадових осіб Волинської 
облдержадміністрації до привлас-
нення державних коштів під час 
зведення на території Донецької 
області фортифікаційних споруд. 
Повідомляємо, що викладені фак-
ти не відповідають дійсності.

Передусім слід зазначити, що 
Волинська облдержадміністрація 
взагалі не будувала оборонні спо-
руди на території Тельманівського 
та Волноваського районів Доне-
цької області, як зазначено в по-
відомленні Нацполіції. Відповідні 
роботи проводили виключно у Во-
лодарському районі.

Усі роботи, пов’язані зі зве-
денням фортифікаційних споруд, 
здійснювали відповідно до про-
ектно-кошторисної документа-
ції, розробленої ДП Міністерства 
оборони України «Центральний 
проектний інститут» та ДП «НДІ 
«Проектреконструкція» (Волин-
ський філіал), і згідно з укладени-
ми договорами з ТзОВ «Житло-
буд-2» і ПАТ «Луцьксантехмонтаж 
№ 536».

Окрім того, фортифікаційні 
споруди Волинська облдержад-
міністрація збудувала в терміни, 
визначені договорами, та вчасно 
— 14 вересня 2015 року — здала 
в експлуатацію. Зокрема, 9 листо-
пада 2015-го інженерні споруди 
передали від облдержадміністра-
ції до Міноборони відповідно до 
актів прийняття-передачі споруд. 
Варто додати, що прийняття фор-
тифікаційних споруд на баланс 
головного оборонного відомства 
країни  відбулося комісією Міно-
борони України своєчасно та без 
зауважень. До складу колегіаль-
ного органу входили фахівці з вій-
ськового будівництва інженерних 
споруд та керівництво військових 
частин. Особисто інспектував хід 
робіт у травні минулого року Пре-
зидент України, Головнокоманду-
вач Збройних сил України Петро 
Порошенко, котрий оглянув один 
із об’єктів, зведений волинянами, 
та позитивно оцінив їхню роботу.

Аби унеможливити факти 
фінансових порушень та забез-
печити дотримання будівельних 
норм і правил, у липні 2015 року 
Волинська облдержадміністрація 
з власної ініціативи звернулася до 
правоохоронних та інспекційних 
органів із проханням провести ви-
бірковий аудит. За результатами 
перевірок недоліків не виявили».

У Києві серед білого дня викрали 
людину
У Голосіївському районі Києва в суботу невідомі, погро-
жуючи пістолетом, заштовхали чоловіка в багажник авто 
Toyota Prado. Викрадачі також забрали Mercedes, на якому 
їхав чоловік, та поїхали у бік Червонозоряного проспекту 
(Лобановського).  У місті було оголошено план перехо-
плення. Невдовзі правоохоронці затримали зловмисників. 
Затримання відбулося на вулиці Пост-Волинській, неподалік 
від залізничних колій.

Терористи в «ЛНР» та «ДНР» по-
звірячому катують полонених
Половина заручників, котрі мучаться в підвалах так званих 
«ЛНР» та «ДНР», — це мирні мешканці. Терористи жорстоко 
катують жінок, людей літнього віку, відомі навіть випадки 
катування до смерті. Про це розповіла голова громадської 
організації «Блакитний птах» Анна Мокроусова в інтерв’ю 
для «Радіо Свободи». «Люди, які прийшли та захопили 
владу на мирній території, вони не вміють будувати, не 
знають, як відновлювати економіку. Вони лише знають, що 
таке катування та репресії», — заявила волонтерка.
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Стільки мільярдів доларів 
Україна вимагає від Росії в 
рамках «газової» суперечки в 
Стокгольмському арбітражі. 
$ 14,5 млрд за контрактом 
купівлі-продажу і $ 8,2 млрд за 
транзитним контрактом.Події


