
Профтехосвіта країни переживає 
складний час. Під виглядом рефор-
мування галузі в 2015 році в Законі 
про держбюджет передбачено 
утримання профтехосвітніх закла-
дів за рахунок місцевих органів са-
моврядування. При цьому жодних 
додаткових фінансових асигнувань, 
управлінських функцій чи майно-
вих ресурсів органам місцевого 
самоврядування так і не передано. 
З метою збереження усталеної 
системи формування трудового 
робітничого потенціалу, підготовки 
робітничих кадрів, захисту консти-
туційного права молоді на профе-
сійну освіту, уникнення фактичної 
ліквідації професійно-технічних 
закладів, зниження соціальної на-
пруги в суспільстві, відповідно до 
ст. 25, 26, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 19, 20 Закону України «Про ста-
тус депутатів місцевих рад», Луцька 
міськрада підготувала Звернення 
до Президента України та Кабінету 
Міністрів України щодо забезпечен-
ня фінансування професійно-тех-
нічної освіти.

«Децентралізація місцевого са-
моврядування є невід’ємною скла-
довою реформування в побудові 
демократичної розвиненої держави. 
Проте вказане державне реформу-
вання має відбуватися з одночасним 
внесенням відповідних змін до Кон-
ституції та законодавства України 
щодо визначення повноважень міс-
цевого самоврядування та наділен-
ня його необхідними фінансовими 
ресурсами.  

25 грудня 2015 року було при-
йнято Закон України «Про держав-
ний бюджет України». Відповідно 

до ст. 27 вказаного закону, видатки 
на підготовку робітничих кадрів у 
професійно-технічних закладах та 
інших навчальних закладах з 2016 
року, покладено на місцеві бюдже-
ти. При цьому жодних додаткових 
фінансових асигнувань, управлін-
ських функцій та майнових ресурсів 
органам місцевого самоврядування 
не передано. 

Підготовка кваліфікованих ро-
бітничих кадрів — фундамент еко-
номічного розвитку держави та її 
стабільності. Крім того, поряд з під-
готовкою кваліфікованих робітни-
ків, ці заклади виконують важливу 
соціальну функцію в суспільстві, 
адже там навчаються діти з числа 
незахищених верств населення (ді-
ти-сироти, діти, позбавлені батьків-
ського піклування, діти з багатодіт-
них, малозабезпечених, неповних 
сімей тощо), які, крім професійно-
технічної, здобувають також і за-
гальну освіту. 

На території міста Луцька зна-
ходиться 5 професійно-технічних 
закладів, які здійснюють навчання 
студентів робітничих професій. 

Фінансування вказаних за-
кладів, оплата послуг з підготовки 
кваліфікованих робітників здійсню-
ється на умовах державного або ре-
гіонального замовлення (ст. 89 Бю-
джетного кодексу України).

Луцька міська рада не здійсню-
вала жодних комунальних замов-
лень на підготовку робітничих ка-
дрів, оскільки не вивчалися потреби 
на ринку праці Луцька. Навчання 
робітничих кадрів у професійно-
технічних закладах здійснюється за 
державним замовленням та без вра-
хування потреб міста. 

Для фінансування державного 

та регіонального замовлення з під-
готовки робітничих кадрів, лише 
по захищених статтях видатків, 
необхідно не менше 60 мільйонів 
гривень, що є суттєвим додатковим 
фінансовим навантаженням для бю-
джету міста.

Варто зауважити, що з загальної 
кількості студентів, які навчаються в 
Луцьких ПТУ, лише 24% — лучани, 
а 76% — мешканці інших населених 
пунктів нашої області та інших об-
ластей.

Відповідно до ст. 61 Закону 
України «Про освіту», держава 
зобов’язана забезпечувати бюджетні 
асигнування на освіту.

Частиною 3 ст. 142 Конституції 
України передбачено, що витрати 
органів місцевого самоврядування, 
які виникли внаслідок рішень орга-
нів державної влади, компенсуються 
державою.

Вважаємо, що зобов’язання з 
фінансування професійно-технічної 
освіти, які покладено на органи міс-
цевого самоврядування, без одно-
часної передачі функцій управління 
такими закладами є нелогічним і не-
послідовним.

А тому таке рішення та відсут-
ність комплексного підходу при 
вирішенні питань професійно-тех-
нічної освіти, призводить до її руй-
нування, позбавляє молодь можли-
востей набувати робітничі професії 
та мати вільний вибір при її отри-
манні, що спонукає до виникнення 
соціальної напруги та погіршення 
криміногенної ситуації.

Крім цього, механізм фінансу-
вання державних закладів з місце-
вого бюджету на сьогодні не розро-
блений, що унеможливлює законну 
виплату заробітної плати, стипендій 
та енергоносіїв з наявного фінансо-
вого ресурсу міста Луцька.

З метою усунення вказаних 
прогалин та зважаючи на численні 
звернення органів місцевого само-
врядування, 4 лютого 2016 року 
Верховною Радою України прийня-
то законопроект № 3830-3 про вне-
сення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2016 
рік», яким передбачається фінан-
сування професійно-технічних за-
кладів за рахунок субвенції з дер-
жавного бюджету. Однак вказаний 
законопроект так і не підписаний 
Президентом України, а тому про-
блеми із забезпеченням та належ-
ним функціонуванням професійно-
технічної освіти є невирішеними. 

З метою врегулювання вищевка-
заних питань та недопущення зане-
паду системи професійно-технічної 
освіти, просимо Вас, пане Президен-
те, підписати вказаний законопро-
ект та Вас, пане Прем’єр-Міністре, 
усунути вищевказані суперечності 
та забезпечити фінансування про-
фесійно-технічних училищ за раху-
нок субвенції з державного бюдже-
ту», — йдеться в тексті звернення.
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Учені виявили 
надмасивну чорну діру
Днями NASA повідомило, що його вчені 
виявили надмасивну чорну діру, маса якої 
в 17 мільярдів разів перевищує масу Сонця. 
Інтерес у відкритті представляє не тільки 
майже рекордний розмір чорної діри, але, 
головне, її розташування в центрі еліптичної 
галактики NGC 1600, яка знаходиться в 
«малонаселеній» частині Всесвіту за 200 
мільйонів світлових років від Землі.

У Великобританії злодій, який вкрав 
гроші, повернув їх власникові через 12 
років

Компанія Toyota 
розробила екологічний 
автомобіль із дерева
Концепт-кар представлять публіці на «Тижні 
дизайну» в Мілані. Виготовили автомобіль 
з берези, кипарису та японського кедра. 
Майже сотня дерев’яних пластин з’єднані між 
собою без жодного цвяха чи шурупа. Технічні 
характеристики новинки не розголошують. 
Відомо лише, що це — електромобіль. Його 
швидкість — не більше 50 км за годину.

Президент затримує фінансування 
професійно-технічної освіти

102-річна американка закінчила 
університет через 60 років після вступу

Львів’янку ошукала телефонна шахрайка, яка представилася 
слідчим поліції

У Харкові на хабарі затримали лікаря

Минуло дванадцять років з 
того дня, коли в 2004 році в 

таксиста, жителя британського 
міста Блекберн графства Ланка-
шир, невідома особа викрала ви-
ручку в £ 250.

49-річний Абубакар Лоргат 
вже забув про цю неприємну іс-
торію, проте недавно він отримав 
лист з вибаченнями і п’ятьма ку-
пюрами по £ 50. Як виявилося, 
автор листа — той самий злодій, 
який колись обікрав таксиста, 
а тепер намагається загладити 
свою провину. У своєму листі не-
відомий злодюжка пише, що йому 
дуже соромно за свій вчинок і він 
просить містера Лоргата його про-
бачити.

Як згадує той день сам Абуба-
кар, він помітив пропажу грошей, 
коли повернувся після роботи до-
дому.

За його словами, він не відра-
зу зрозумів, що сталося: загубив 
виручку чи хтось її привласнив. 
Дружина Абу Аміна була дуже за-
смучена цим, оскільки вона не зна-

ла, як їй тепер оплачувати рахунки 
і що поставити на стіл. Після того, 
що сталося, сім’я Абубакара від-
чувала матеріальні труднощі про-
тягом декількох тижнів.

Як зазначив пан Лоргат, отри-
мавши такий зворушливий лист, 
він був дуже здивований, але ще 
більше вражений тим, що злодій 
повернув вкрадені гроші. Він та-
кож додав, що цей випадок дозво-
ляє сподіватися на те, що багато 
людей могли б зробити те ж саме 
— виправити помилку навіть че-
рез такий відрізок часу.

Також Абубакар Лоргат поді-
лився своїми планами: під час по-
їздки до своїх літніх батьків, які 
проживають у індійському штаті 
Гуджарат, він збирається витра-
тити ці гроші, зробивши пожерт-
вування на користь місцевих бід-
няків.

Крім того, таксист з Блекберн 
зауважив, що він не відчуває воро-
жості щодо злодія і обіцяє, що по-
вернуті гроші не будуть витрачені 
даремно.

102-річна мешканка штату 
Кентуккі (США) закін-

чила університет Брешія через 60 
років після того, як почала відвід-
увати заняття.

Сесілія Мішель Боармен всту-
пила до навчального закладу в 
1957 році. Тоді жінці було 40 років 
і вона займалася разом зі своєю 
дочкою, яка вчилася в тому ж уні-
верситеті. Не закінчивши навчан-
ня, Боармен змушена була  виїхати 
з Кентуккі в штат Арізона. Їй так 
і не вдалося повернутися до сту-
дентського життя.

Дочка пенсіонерки розпові-
ла співробітниці адміністрації 
університету Трейсі Нейлор про 
те, що її матері виповнюється 102 
роки, а вона так і не здобула вищої 
освіти. Тоді керівництво закладу 
прийняло рішення видати амери-
канці диплом про закінчення Бре-
шії. Після отримання документа 
Боармен стала найстаршою з ви-

пускників закладу.
У травні 2015-го 67-річний жи-

тель Великобританії Рей Реддік за-
кінчив університет через 35 років 
після вступу. Після шести років 
навчання він вирішив взяти акаде-
мічну відпустку, яка розтягнулася 
на 23 роки.

Правоохоронці встановлюють 
особу шахрайки, жертвою якої 

стала 76-річна жителька одного з сіл 
Золочівського району Львівської об-
ласті.

Пенсіонерка повідомила, що на 
її мобільний із невизначеного номе-
ра зателефонувала невідома жінка, 
яка представилася слідчим поліції 
і повідомила, що в онука «пробле-
ми з поліцією».  Для того, щоб йому 
вдалося уникнути відповідальності, 
«слідча» запропонувала жінці пере-
казати  гроші в сумі 5 400 гривень.

Збентежена повідомленням про 
те, що онук потрапив до поліції, 
пенсіонерка, не перевіривши, де він 
знаходиться, та сприйнявши на віру 
слова жінки, переказала кошти на 

вказаний їй рахунок.
Коли онук вийшов на зв’язок 

та повідомив, що з ним все гаразд і  
жодних «проблем з поліцією» в ньо-
го немає, жінка зрозуміла, що стала 
жертвою шахраїв, та звернулася за 
допомогою до поліції.

За цим фактом відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 1 ст. 190 
КК України (Шахрайство), санкція 
якої передбачає штраф до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян або виправні роботи 
на строк до двох років, або обмежен-
ня волі на строк до трьох років. Три-
ває досудове розслідування.

«Шановні громадяни! Не реагуй-
те на дзвінки від сторонніх осіб, які 
представляються працівниками по-

ліції, а також родичами, які потра-
пили в біду чи під будь-яким іншим 
приводом та вимагають грошові 
суми. На цей час такі випадки не по-
одинокі, і через засоби масової ін-
формації застерігаємо всіх громадян 
від таких телефонних афер. Якщо 
серед ночі чи в будь-який інший час 
у вас проситимуть грошової допо-
моги для кого б це не було — зателе-
фонуйте спочатку до них, а потім до 
поліції для того, щоб переконатися, 
чи зареєстрований там факт затри-
мання. Адже в черговій частині по-
ліції реєструються всі виклики, на 
які виїжджають наряди поліції», — 
наголошують працівники поліції.

Працівники Управління захис-
ту економіки (УЗЕ) Нацполіції 

викрили посадовця лікарняного 
закладу, який налагодив коруп-
ційну схему отримання грошових 
коштів.

За цим фактом прокурату-
рою Харківської області відкрито 
кримінальне провадження за ч. 3 
ст. 368 (Прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправо-
мірної вигоди службовою особою) 
та 369 (Пропозиція, обіцянка або 
надання неправомірної вигоди 
службовій особі) Кримінального 
кодексу України.

Під час проведення слідчо-
оперативних заходів оперативни-
ки УЗЕ встановили, що завідувач 
відділення медичної установи за 
госпіталізацію та оформлення гру-
пи інвалідності вимагав 11,5 тисяч 
гривень неправомірної вигоди. 
Зокрема, 3,5 тисячі гривень — за 

прийняття у відділення, яке він 
очолює, а 8 тисяч гривень — для 
передачі до медико-соціальної екс-
пертної комісії. Поліцейські задо-
кументували кілька фактів отри-
мання посадовцем хабара.

Затримали медика в службово-
му кабінеті, коли 43-річний лікар 
одержав від громадянина останню 
частину хабара. Грошові кошти ви-
лучено, проводяться слідчі дії.

Санкція статті 368 КК України 
передбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від 5-ти 
до 10-ти років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років, з конфіска-
цією майна. Стаття 369 передбачає 
позбавлення волі на строк від чо-
тирьох до восьми років з конфіска-
цією майна або без такої, інформує 
департамент захисту економіки 
Національної поліції України.


