
Раїса Кучмук — одна з тих жінок, які 
не лише знають і вміють ставити пе-
ред собою цілі, вона вміло органі-
зовує людей на виконання визначе-
них завдань. Робота у Волинському 
обласному центрі зайнятості, який 
Раїса Євгенівна очолює вже понад 
десять років, вимагає від неї та її 
колективу вишукувати різні форми 
та методи, аби максимальну кіль-
кість безробітних працевлаштувати 
і в більшій мірі — навчити їх легко 
перепрофільовуватися на інші 
професії залежно від потреб сус-
пільства, розвитку краю, інтересів 
бізнесу… 15 травня Раїса Євгенівна 
відмічає своє 55-річчя. Ми скорис-
тались нагодою і поспілкувалися 
з цією чудовою людиною, вмілим 
керівником і хорошим другом.

— Раїсо Євгенівно, з позиції 
багатолітньої діяльності, як бачите 
реформу у сфері зайнятості?

— Це чесне законодавче визна-
чення профілів за готовністю безро-
бітних до праці. До першого мають 
належати ті, хто згідний приступити 
до роботи. Від служби зайнятості 
їм потрібні знання для підготовки 
ефективного резюме, короткотер-
мінові навчальні курси цільового 
призначення. Другий профіль — це 
самовизначені, самозайняті, що по-
требують активних програм: одно-
разової виплати допомоги по безро-
біттю для відкриття власної справи, 
професійного навчання і перена-
вчання, участі в освітніх проектах, 
нових тем для підприємництва, за-
йнятості. Третій профіль — ті, хто 
потребують соціальної опіки, тобто 
соціально неспроможні. Вони очіку-
ють від служби зайнятості підтрим-
ки у формі дотацій, компенсацій, за-
лежні від субсидій.

— А як можна визначати на-
лежність безробітного до певного 
профілю?

— Досвід польських колег пе-
реконує, що це можна зробити 
за допомогою тестування через 
комп’ютерні програми, без впливу 
людського фактора, тобто чиновни-
ка.

— Яка роль Фонду державного 
соціального страхування на випа-
док безробіття?

— Відповідно до профілю безро-
бітного має здійснюватися виплата 
допомоги по безробіттю — дифе-
ренціація розміру цієї допомоги, яка 
мотивує до пошуку роботи.

— Гаразд, на вашу думку, з чого 
варто розпочати реформування?

— Однозначно з ідеології, слова, 
популяризації людей діла, справи, 
праці. Рекомендації політиків на те-
лебаченні набридли. Варто популя-
ризувати організаторів-практиків, 

виробничників-роботодавців, їхніх 
менеджерів.

— Звідки, від чого таке настир-
ливе бажання, тверда уява змін?

— Якщо чисто меркантильно, 
щоб зрозуміти, перший мій вне-
сок заради виконання вимог щодо 
вступу в ЄС — 5 років відстрочки 
пенсійного віку, моє пенсійне забез-
печення відтерміновано.

По-друге, маю досвід і багатьох 
вчителів — справжніх українців, 
якими пишаюсь і не тільки я. Вони 
навчили, що демократія — це чіт-
ко виписані порядки та норми, які 
максимально враховують інтереси 
громадян.

По-третє, маю найавторитетні-
ших люстраторів моїх думок і дій 
— майбутнє внуків, дітей, молодих 
колег.

— Що відносите до досвіду, 
який наразі не дуже модний аргу-
мент у кадровій політиці?

— Мій досвід бере початок з 
першого запису в трудовій книжці і 
знайомства в с. Любче з вчителями, 
які в 40–50-х роках приїхали зі сходу 
України на захід, з їхніх розповідей, 
як єдналася Україна.

Модно-немодно, але основи 
управлінського менеджменту в мені, 
сільському голові, сформувало спіл-
кування зі столітніми старожилами 
Рудко-Козинської громади.

Ази ринкової економіки довело-
ся самотужки пізнавати, коли роз-
коловся колгосп-мільйонер і мене 
обрали управляти його бунтівною 

частиною.
2000-й рік закарбувався як су-

первідповідальність за примирення 
церков, партизанів.

Дотична до громадських органі-
зацій, які народжувалися на початку 
цього століття, як природне явище, і 
підтвердили себе волонтерським ру-
хом, завдяки якому Україна вистоя-
ла. Це досвід небайдужості.

— Що допомагає найбільше? 
— Живе спілкування з людьми. 

Для оперативності — довідники, 
тлумачні словники. Для впевненості 
— філософська література, вислови 
мудреців, афоризми.

— Що, на Ваш погляд, було по-
милкою?

— Недотримання класики при 
формуванні політичних організацій, 
партій. Поширилася, розрослася 
дурна і невиправдана мода іменних, 
брендових партій, розповзлась полі-
тична ненависть до рівня сім’ї.

Мій протест вилився в те, що 
професійну освіту син здобув за 
спеціальністю «правознавство» в 
Академії внутрішніх справ, дочка — 
політолог. Вважаю, що материнське 
погодження вибору було як запо-
біжник, як імунітет. 2014 рік побачи-
ла ще в 2004 на власних дітях, коли 
студентка — на акції протесту, а син 
— молодий міліціонер — на іншій 
стороні барикади. 10 років пішло в 
державі на політичний бізнес, а не на 
державотворення.

Розмовляла Ольга ПРОКОПЧУК
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Луцький відділ поліції розшукує 
Воротнікова Олексія Юрійовича, 

1989 року народження, котрий скоїв 
кримінальне правопорушення, пе-
редбачене ч. 4 ст. 186 (Грабіж) ККУ.

«Якщо вам відома будь-яка ін-
формація про місцезнаходження 
цієї людини, просимо повідомити 
поліцію за но-
мерами телефо-
нів: (066) 540-
36-92, (0332) 
24-92-48, 24-44-
17, або «102», 
— йдеться в 
повідомленні 
Луцького ВП 
ГУНП.

На Волині найбільше заробляють 
автотранспортники

У Луцьку  водій маршрутки затиснув ногу 
пасажирці з однорічною дитиною на руках 

Середня заробітна плата у Во-
линській області в березні 

становила 3 660 гривень, тоді як в 
Україні — 4 920.

Про це інформує видання 
«Вголос», посилаючись на комен-
тарі Головного управління статис-
тики у Волинській області.

Найбільшу заробітну плату 
отримують працівники, зайняті 
виробництвом автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів, 
— 7 355 грн та меблів — 7 040 грн. 
Шахтарі в середньому заробляють 
по 6 150 грн, лісники та праців-
ники, що займаються лісозаготів-
лями, — 6 005 грн, фінансисти та 
страхові агенти — 5 862 грн.

По 2 266–2 481 грн отримують 
працівники у сферах адміністра-
тивного та допоміжного обслуго-
вування, поштової та кур’єрської 

діяльності, наукових досліджень 
та розробок і надання інших видів 
послуг.

Загалом на промислових під-
приємствах середня зарплата ста-
новила 5 131 грн, у будівельних 
організаціях — 4 075 грн, на під-
приємствах транспорту, склад-
ського господарства та допоміжної 
діяльності у сфері транспорту — 
4 045 грн, сільськогосподарських 
підприємствах — 3 012 грн, закла-
дах освіти — 2 981 грн, установах 
охорони здоров’я — 2 675 грн.

За рівнем зарплати Волинь ви-
передила Кіровоградську, Терно-
пільську та Чернівецьку області.

На кінець березня заборгова-
ність із виплати заробітної плати 
становила майже 13 мільйонів 
гривень.

9 травня близько 19 години на зу-
пинці громадського транспорту 

біля готелю «Україна» 46-річний 
водій маршрутного таксі затиснув 
дверима ногу пасажирці й розпо-
чав рух.

Як з’ясувалось, 33-річна лу-
чанка тримала на руках однорічну 
дитину. Водій під час висадки па-
сажирів затиснув дверима їй ногу 
й розпочав рух транспортного за-
собу. Жінка не втрималась, втра-
тила рівновагу та впала разом з 
дитиною на проїжджу частину до-
роги. Внаслідок пригоди пасажир-
ка й дитина травмувалися. Однак 
за медичною допомогою вони не 
зверталися.

Поліція внесла відомості за 
цим фактом до Журналу єдиного 
обліку заяв та повідомлень про 
вчинені кримінальні правопору-
шення та інші події. Триває пере-
вірка.

Нагадаємо, кілька років поді-
бна ситуація трапилася на 40-му 
кварталі, тільки взимку. У гонитві 
за пасажирами водій маршрутки 
зачинив двері раніше, ніж всти-
гла вийти пасажирка. Затиснувши 
пальто дверима, маршрутка по-
чала рух. Жінка падаючи, встигла 
голосно кілька разів гримнути в 
двері. Тоді все обійшлося без осо-
бливих травм.

У Ковельській квартирі виявили підпільну 
гуральню 

В Україні з 1 липня подорожчає гаряча 
вода

На Волині створено Агенцію регіонального 
розвитку

Волинська 
поліція розшукує 
грабіжника

Під час санкціонованого обшу-
ку за одним із кримінальних 

проваджень у помешканні жителя 
райцентру Ковель поліцейські ви-
крили підпільну гуральню.

Виробництво алкогольного 
сурогату чоловік облаштував за 
місцем проживання в одній із ба-
гатоповерхівок міста на вулиці За-
водській. Під час обшуку на кухні 
працівники поліції виявили 21 л 

готового алкоголю, 700 л браги та 
апарат для виготовлення алкоголю. 
У цей час саме йшов процес виго-
товлення алкогольного напою.

Закваску поліцейські знищи-
ли, а на чоловіка склали адміні-
стративний протокол за статтею 
176 (Виготовлення, зберігання 
самогону та апаратів для його ви-
роблення) Кодексу України про 
адміністративні правопорушення.

Тарифи на гаряче водопоста-
чання в Україні збільшаться з 1 

липня 2016 року до 63–78 гривень 
за кубометр.

Про це йдеться у постанові 
Національної комісії, що здійснює 
держрегулювання у сфері енерге-
тики і комунальних послуг.

Згідно з постановою, вартість 
1 кубометра води залежатиме від 
постачальника послуги і наявності 
рушникосушки в квартирі.

Різниця в тарифах різних ком-
паній утворилася через те, що 
вони використовують різні матері-
али для вироблення теплової енер-
гії (природний газ та вугілля).

Як відомо, Національна комі-
сія, що здійснює держрегулювання 
в сфері енергетики та комуналь-
них послуг, підвищила тарифи на 
теплову енергію та послуги цен-
трального опалення на 75–90% з 1 
липня 2016 року.

«З метою поглиблення проце-
су децентралізації в області 

створено Агенцію регіонального 
розвитку Волинської області», — 
розповів голова облдержадміні-
страції Володимир Гунчик у ході 
оперативної наради.

Агенція регіонального розви-
тку створена в результаті реоргані-
зації «Офісу реформ» у Волинській 
області. Директором Агенції об-
рано Анатолія Пархом’юка, який 
до цього очолював реорганізовану 
структуру та займався питаннями 
впровадженням реформи місцево-
го самоврядування в області. Від-
повідним розпорядженням голови 
облдержадміністрації затверджено 
положення агенції регіонального 
розвитку та проведена її офіційна 

реєстрація. 
Голова облдержадміністрації 

звернувся до всіх зацікавлених 
сторін — представників органів 
виконавчої влади та місцевого са-
моврядування, громадських орга-
нізацій узяти активну участь у ро-
боті новоствореної агенції. 

— В області два роки працю-
вав «Офіс реформ», який показав 
непогані результати в питаннях 
впровадження реформи місцевого 
самоврядування на Волині, — на-
голосив Володимир Петрович. — 
На виконання Постанови Кабінету 
Міністрів України проведено ре-
організацію офісу реформ та ство-
рено нову структуру, яка й надалі 
працюватиме в напрямку децен-
тралізації влади. 

Раїса Кучмук: Допомога по 
безробіттю має стимулювати до 
пошуку роботи

Кабмін підвищив зарплати 
секретарям і помічникам 
вищих чиновників
Це закріплено постановою уряду № 323 від 5 
травня. Згідно з доповненням до постанови, 
радник Президента, прес-секретар та уповно-
важені Президента отримують оклад в сумі 
9 477 грн. Оклад керівника секретаріату голови 
Верховної Ради тепер становить 9 046 грн, прес-
секретаря, першого помічника спікера парла-
менту — 7 754–8 529 гривень.

Кожному десятому 
бійцеві АТО потрібна 
допомога психолога 
Десять зі ста військових після фронту 
звертаються до психологів. Часом 
бійці просто починають зловжива-
ти алкоголем і це лише погіршує 
їхній стан. Саме тому психологічну 
допомогу військовим намагаються 
надавати ще на передовій або одразу 
після повернення додому.

1,3 
Стільки трильйонів доларів становив відтік із Росії в 
офшори. Згідно з результатами дослідження, яке про-
вів професор Колумбійського університету Джеймс 
Генрі, з країн, що розвиваються, у тому числі Росії та 
Китаю, до кінця 2014 року було виведено понад 12 
трлн доларів, з них 1,3 трлн доларів — з Росії. Дослі-
дження проводилося протягом останніх 18 місяців. Суспільство


