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Останнім часом випускники-
бюджетники, які не працевла-
штувались у державному секторі, 
стали отримувати «листи щастя» з 
вимогою повернути державі гроші, 
витрачені на їх навчання. Чи є такі 
на Волині — з’ясовували «Відо-
мості». 

Виявляється, на Волині також 
розшукують випускників, які не від-
працювали належних три роки за 
те, що держава дала безплатну вищу 
освіту. Робиться це, згідно з поста-
новою Кабміну, ще від 1996 року.

— Ми виявили, що з 89 випус-
кників 2009 року шістдесят один не 
працевлаштувався за місцем направ-
лення, — зазначила «Відомостям» 
заступник начальника юридичного 
відділу Волинського національного 
університету Тетяна Качан. — Ма-
теріали стосовно 20 випускників 
уже направили у прокуратуру. Щодо 
решти — проводимо перевірку. 
З’ясувалося, що дехто з наших ви-
пускників працює, але не оформив 
належним чином документи. Дехто 
працевлаштувався в інших держав-
них структурах. 

Хоча нормативний доку-
мент, який зобов’язує студентів-
державників відпрацьовувати своє 
навчання, діє з 1996 року, особливо 
ретельно за його виконанням стали 
стежити лише цьогоріч. Для бага-
тьох колишніх студентів ця новина, 
як сніг на голову. 

— Коли вступила до ВНУ на 
держзамовлення — зраділа, бо у 
батьків не було грошей, аби платити 
за моє навчання, — розповіла «Відо-
мостям» колишня випускниця Оль-
га. — Отримала фах учителя матема-
тики. У школі в райцентрі, де я живу, 
не запропонували повної ставки. А 
працювати на половину — отриму-
вати мізер. Підпрацьовувати у на-
вколишніх селах також невигідно 
— на проїзд витратиш більше, ніж 
заробиш. Тому і не пішла на роботу 
за фахом. Влаштувалась у приватну 
фірму. Тепер із острахом чекаю, що 
гроші за навчання змусять поверну-
ти. Хоча, коли вступала до вузу, ніх-
то не говорив про відпрацювання. 

У лютому цього року, звітуючи 
про роботу Контрольно-ревізійного 
управління у Волинській області за 
2010 рік, його начальник Анатолій 
Омельчук зазначив, що «два волин-
ські виші — ВНУ та ЛНТУ — зі сту-
дентами, що навчалися за рахунок 
державного замовлення, не уклали 
договори на відпрацювання за на-
правленням у держсекторі. Через 
це втрачено можливість стягнення з 

них вартості навчання в сумі десять 
мільйонів гривень».

За словами Тетяни Качан, ко-
жен студент, який вступає на дер-
жавну форму навчання, підписує 
з вузом угоду. У ній є пункт про те, 
що молода людина, здобувши осві-
ту, зобов’язується три роки відпра-
цювати за направленням держави. 
Тому сьогодні навчальні заклади 
і перевіряють тих, хто не виконав 
умов угоди. 

Якщо суд скаже, що підстави для 
компенсації коштів за навчання є, то 
колишнім студентам доведеться по-
вернути чималу суму — за п’ять ро-
ків навчання 33 тисячі 420 гривень. 
За рік, коли за рахунок держави здо-
бували освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста, — 11 тисяч 143 
гривні.

Щоправда, не всі студенти-
державники мають обов’язково від-
працьовувати своє навчання. Є ви-
нятки. 

Як зазначила заступник юридич-
ного відділу ВНУ, в першу чергу це 
стосується випадків, якщо випус-
кникові встановлено інвалідність 
1 або 2 групи, внаслідок чого він не 
може виїхати на роботу за призна-
ченням; встановлено інвалідність 
1 або 2 групи у дружини (чоловіка) 
випускника, одного з батьків (або 
осіб, які їх замінюють) випускника; 
якщо випускник — вагітна жінка, 
мати або батько, які мають дити-
ну у віці до трьох років або дитину, 
яка, згідно з медичним висновком, 
потребує догляду (до досягнення 
нею шестирічного віку); одинока 
мати або батько, які мають дитину 
до чотирнадцяти років або дитину-
інваліда; проходження чоловіком 
(дружиною) військової служби (крім 
строкової) або ж вступу до вищих 
навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації для випускників вишів 
I-II рівнів акредитації. 

Трапляються випадки, коли дер-
жава взагалі не може забезпечити 
роботою фахівця, на підготовку яко-
го витратила гроші. Це, наприклад, 
дуже часто стається з випускниками 
факультету міжнародних відносин. 
Тоді, за словами Тетяни Качан, мо-
лодій людині видають довідку про 
право на самостійне працевлашту-
вання. 

Як бачимо, підстав, аби не від-
працьовувати бюджетні гроші на на-
вчання, — достатньо. Проте є багато 
молодих людей, які згідні працювати 
за направленням, аби робота була та 
житло для молодого спеціаліста. І 
тут, як кажуть, держава руками роз-
водить. 
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Події

За шенгенською візою —
з трудовою книжкою 
Довідки з зазначенням посади та зарплати, яку пода-
вали раніше, навіть задовго до підписання договору 
про спрощення оформлення шенгенських віз, уже не 
достатньо. Неприємним сюрпризом останніх місяців 
для мандрівників стала відмова консульств приймати 
документи з бронюванням готелів, зробленим через 
Інтернет. «Консульство вимагає повної оплати, а також 
документ із мокрою печаткою з готелю, який би під-
тверджував проплату. Це межує з маразмом», — заявив 
Олександр Сушко, аналітик із міжнародних питань.

УГКЦ вимагає повернення 
церковного майна
Глава греко-католиків Блаженніший Святослав 
Шевчук на прес-конференції у Дрогобичі Львівської 
області заявив, що для здійснення свого служіння в 
суспільстві церкві необхідно повернути її майно. 
Він повідомив, що це питання піднімалося під час 
зустрічі з Президентом. Нагадаємо, що Греко-
католицька церква вимагає, щоби держава повер-
нула їй десятки тисяч гектарів землі та нерухомість, 
якої її позбавили у 1946 році.

9,7
стільки відсотків вiд рiвня 
сiчня-березня 2010 року 
становило в Україні в пер-
шому кварталі 2011 року 
зростання промислового 
виробництва.

ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ 

ДЕКЛАРАЦІЯ ДОХОДІВ 

У Києві — 800 мільйонерів

У столиці декларують доходи 
97% тих, кого зобов’язує це 

робити служба. Серед «підпіль-
них багатіїв» є продавці ювелірки, 
комп’ютерної техніки, карток по-
повнення рахунку мобільних теле-
фонів і навіть власники великих 
квартир, які здають їх в оренду. 
Про це пише «Сегодня». Напри-
клад, дві торговки ювелірними ви-
робами «забули» вказати 1,8 млн. 
грн. прибутку. Одна торгувала в 
підземному переході на станції 
метро «Академмістечко», інша — в 
Деснянському районі. У Шевчен-
ківському районі бізнесмен не ві-
добразив у фінзвіті операції з про-
дажу карток поповнення рахунку 
на 5,3 млн. грн. А в одному з тор-
гових центрів податківці знайшли 
продавця одягу, яка приховала 
прибуток в 1,7 млн. грн. За ухилен-
ня від сплати податків у особливо 
великих розмірах порушникам 
може загрожувати ув’язнення до 
10 років і конфіскація майна. 

У Києві задекларували доходи 
розміром понад мільйон гривень 

близько 800 осіб. Найчастіше, за 
словами податківців, такі доходи 
приносять інвестиції в цінні па-
пери, будівельний бізнес, нерухо-
мість (земля та будівлі), торгівля 
бензином. 

ПЕРЕВІРКИ 

У волинських лісах КРУ знайшло 
пеньків на 700 тисяч гривень

Волинське обласне управління 
лісового та мисливського гос-

подарства перевіряли працівники 
КРУ. Разом із ними перевірку здій-
снювали й спеціалісти з Рівнен-
ської області. Про це під час селек-
торної наради повідомив голова 
ВОДА Борис Клімчук.

У результаті виявилося, що во-
линський ліс самовільно вирізали 
на кругленьку суму.

«Пеньків нарахували дуже ба-
гато, на 700 тисяч гривень», — за-
значив Борис Клімчук. Очільник 
ОДА додав, що начальник управ-
ління лісового та мисливського 
господарства Богдан Колісник під-

німає заробітну плату лісникам. 
Це, на його думку, є правильною 
політикою, оскільки лісник доро-
житиме посадою, і тому зменшить-
ся кількість самовільних вирубок.

Кожен студент, який всту-
пає на державну форму 
навчання, підписує з 
вузом угоду. У ній є пункт 
про те, що молода лю-
дина, здобувши освіту, 
зобов’язується три роки 
відпрацювати за направ-
ленням держави. 

Випускників волинських вишів змусять 
повернути кошти за навчання 

Міносвіти придумало черговий 
спосіб власного збагачення 

Міносвіти розіслало в україн-
ські вищі навчальні заклади 

листи з вимогою оплатити послу-
ги сайту osvita.com для створення 
«Єдиного освітнього інформацій-
ного вікна». Внесок кожного ВНЗ 
має скласти 7,5 тисячі гривень на 
квартал, тобто 30 тисяч гривень на 
рік, пише «Свідомо».

Відомство обґрунтовує таку 
вимогу рішенням колегії міністер-
ства від 20.08.2010 року та наказом 
від 06.10.2010 року.

Сайт osvita.com належить при-
ватній структурі «Імперія-інфо», 
власником якої є 24-річний кия-
нин Олександр Гудков. Його бать-
ко — Микола Гудков — працює 

на посаді керівника департаменту 
персоналу та керівних кадрів у Мі-
носвіти.

До приходу в Міністерство осві-
ти Гудков-старший очолював прес-
службу депутата Київради Дениса 
Костржевського. Відтоді працю-
вав і разом із Сергієм Барановим-
Мохортом, який потрапив у Київ-
раду від Партії регіонів.

За даними МОН, зараз в Укра-
їні 854 вищі навчальні заклади 
1-4 рівня акредитації. Відповідно, 
«Імперія-інфо» за допомогою Мі-
носвіти має шанс заробити 25,6 
мільйона гривень цього року та 
по стільки ж — упродовж усіх на-
ступних років.

ПОГОДА 

У західних областях 12 трав-
ня переважно ясно, сухо. Темпе-
ратура повітря вночі +5...+11°C, 
вдень +20...+22°C. 13 травня буде 
сонячно, дощу не передбачаєть-
ся. Вночі +6...+12°C, денна тем-
пература +20 ...+23°C. 14 травня 
ясно, сухо. Температура вночі 
+7...+13°C, вдень +19 ...+23°C. 

У північних регіонах 12 
травня змінна хмарність, опа-
ди не передбачаються. Нічна 
температура +6...+11°C, денна 
+20...+22°C. 13 травня незначна 
хмарність, сухо. Вночі +6...+11°C, 
вдень +20...+23°C. 14 травня ясно, 
без опадів. Температура вночі 
+8...+13°C, вдень +19...+22°C. 

У Києві 12 травня соняч-
но, сухо. Температура вночі 
+7...+11°C, вдень +19...+22°C. 13 
травня невелика хмарність, без 
опадів. Вночі +6...+11°C, вдень 

+20…+23°C. 14 травня ясно, дощу 
не очікується. Нічна температура 
+8…+13°C, денна становитиме 
+20...+23°C.

У східних регіонах 12 трав-
ня змінна хмарність, невели-
кий дощ. Вночі +9...+14°C, вдень 
+19…+22°C. 13 травня невели-
ка хмарність, без опадів. Нічна 
температура +9...+14°C, денна 
+19...+22°C. 14 травня ясно, сухо. 
Нічна температура +6...+10°C, 
денна +20...+22°C.

У південних областях 12 трав-
ня незначна хмарність, без опадів. 
Температура вночі становитиме 
+8...+11°C, вдень +19...+21°C. 13 
травня сонячно, опади не очіку-
ються. Вночі +10...+15°C, вдень 
+20...+23°C. 14 травня ясно, 
дощу не передбачається. Нічна 
температура +8...+14°C, денна 
+21...+23°C. 

НАРОЩЕННЯ БОРГУ 
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