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На черговій сесії обласної ради, яка 
відбулася 13 травня, губернатору 
Волині Борису Клімчуку довелося 
звітувати перед депутатами про 
делеговані йому повноваження. 
На скільки вони виконані та які 
результати від цього отримала 
Волинь, прозвучало у виступі пана 
Клімчука. Повідав губернатор про 
економічні показники, досягнен-
ня в промисловості, сільському 
господарстві, будівництві доріг і 
освітленні сільської місцевості та 
зосередився на болючих для об-
ласті питаннях: боргах із заробітної 
плати та розрахунках за енерго-
носії. Серед депутатів традиційно 
виявилися ті, хто підтримує курс 
чільника області, й ті, хто критично 
ставиться до його діяльності. Тож у 
сесійній залі звіт слухали й обгово-
рювали більше двох годин.

Борис Клімчук у першу чергу 
зупинився на економічних показни-
ках Волині. За його словами, дотація 
вирівнювання з обласного бюджету 
на кінець минулого року отримана 
в повному обсязі, а це 570,2 міль-
йона гривень, із яких 530 мільйонів 
гривень — ресурсна база, яка не ви-
ходила за межі області. Крім того, з 
метою забезпечення нормального 
функціонування бюджетних уста-
нов 166 місцевих бюджетів отри-
мали з казначейського рахунку 133 
мільйони гривень короткотерміно-
вих позичок, із яких 105 мільйонів 
станом на перше травня цього року 
вже погашені. Проводиться активна 
робота у пошуку додаткових дже-
рел надходжень до казни. Зокрема, 
завдяки коштам на банківських ра-
хунках місцеві бюджети отримали 
понад мільйон гривень відсотків.

— В область вдалося залучити 
112,9 мільйона гривень державних 
коштів інвестиційного спрямуван-
ня, — продовжив Борис Петрович. 
— Зокрема, за рахунок субвенції на 
соціально-економічний розвиток 
будуть здійснюватися роботи з бу-
дівництва шкіл у Луцькому, Ковель-
ському, Шацькому районах, будівни-
цтво центральної районної лікарні в 
Іваничах, ремонтно-реставраційні 
роботи в садибі Липинських, що в 
селі Затурці Локачинського району 
тощо. Всі ці роботи регламентовані 
та визначені постановою Кабінету 
Міністрів. Цьогоріч передбачені ко-
шти на придбання довгострокового 
медичного обладнання для облас-
ної та міської клінічних лікарень. У 

межах доручення Президента готу-
ється ще одна постанова Кабміну, 
до якої буде включено будівництво 
27-ої школи в Луцьку, добудова шко-
ли в селі Карпилівка Ківерцівського 
району, розглядається й можливість 
будівництва поліклініки у Ковелі. 

Губернатор також звернув увагу 
депутатів на той факт, що вже дру-
гий рік поспіль уряд Азарова виді-
ляє кошти населенню, яке проживає 
в зоні спостереження у Маневиць-
кому районі, в якості соціальної 
компенсації. Вже освоєно 7,4 міль-
йона гривень. Ці кошти йдуть на 
соціально-економічний розвиток 
району — будівництво доріг, шкіл. 
Завдяки цьому вже побудовано шко-
лу в селі Майдан-Липненський. 

Під час виступу стало також ві-
домо, що 11 травня вийшло розпо-
рядження Кабміну, за яким виділено 
ще 22,4 млн. грн. на першочергові ро-
боти з унеможливлення підтоплень 
на Волині. Передбачені будівництво 
дамби в Любешові, Люб’язі, рекон-
струкція гідротехнічних споруд. 

— Хочу сказати, що вперше за 
останні 25 років Волинь отримує 
таку суму грошей на конкретні ро-
боти. Якщо порахувати ті цифри, 
які я назвав, ми вже виходимо за 
сто мільйонів гривень. Думаю, що 
до кінця року сума буде більшою за 
112,9 мільйона гривень, які ми за-
планували отримати, — наголосив 
Борис Клімчук. — Для порівняння, в 
2009 році на соціально-економічний 
розвиток область отримала 13 міль-
йонів гривень, торік — майже 40 
мільйонів гривень. Волинь у хоро-

шій динаміці, в хорошому темпі. 
Ті роботи, які ми започаткували, 
наслідують інші області, до мене 
дзвонять, просять матеріали, наші 
підходи. Проте ніхто не наважив-
ся вирощувати товарний цукровий 
буряк на 20 сотках, а волиняни на-
вчилися. Честь і хвала не мені, а їм. 
Ніхто не навчився управляти дохо-
дами від дикорослих грибів і ягід, а 
ми змогли. Ніхто не зметикував, що 
сільського голову треба втягувати 
в конкретний оборот — не підписи 
ходити збирати, а займатися кон-
кретним ділом: укладати договори 
на м’ясо, на картоплю, молоко. Це 
робота сільського голови, а не пи-
сати листи Президенту, Клімчуку та 
Войтовичу, що селу школа потрібна. 
Тому я намагаюся потихеньку лама-
ти психологію, йти до правильної, 
цивілізованої, від психології чистого 
споживання та, пробачте, опущених 
рук. Ми — реальна область, гаран-
тована та вже не бідна. Бо, крім се-
реднього рівня зарплати, є ще показ-
ник, про який ми скромно мовчимо, 
— рівень доходів волинян на душу. 
Він по Україні п’ятий-шостий, і сла-
ва Богу. Чужих грошей ніколи не ра-
хував, але радію, коли в людей стоїть 
новий паркан або газон із каменюка-
ми та японським садочком. І ми не 
питаємо прізвище цього господаря, 
робимо свою роботу.

Звертаючись до депутатів, пан 
Клімчук подякував за підтримку 
своїм колегам, а опонентам — за кри-
тику, мовляв, вони завжди вказують 
на прогалини та недопрацювання. 

Ірина КОСТЮК
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Події

Кількість українців продовжує 
зменшуватися 
Станом на 1 квітня цього року чисельність населення в 
Україні склала 45 млн. 724 тис. 242 людини, за даними 
Держстату. На аналогічну дату минулого року цей по-
казник становив 45 млн. 905 тис. 341 особу. За підсум-
ками січня-березня кількість новонароджених у 2011 
році становить 10,7 на тисячу жителів (як і в 2010 році), 
кількість померлих — 15,9 на тисячу жителів (у 2010 році 
— 16,2), природне скорочення — 5,2 (2010 рік — 5,5). 
Природне скорочення населення у 2011 році становить 
58 тис. 305 осіб (2010 рік — 62 тис. 112). 

Урожай вітчизняної гречки 
чекають уже у липні 
Уряд зробив висновки з минулорічного неврожаю 
гречки та добився виправлення ситуації. До 29 
квітня, тобто у максимально ранній термін, було по-
сіяно 17 тисяч га гречки. У кінці липня — на початку 
серпня поточного року очікується намолот 13-13,5 
тисячі тонн зерна гречки нового врожаю. Загалом, 
за даними регіонів, прогнозоване виробництво 
гречки в усіх категоріях господарств очікується на 
рівні 300 тисяч тонн, що на 166 тисяч тонн більше 
врожаю 2010 року. 

15
на стільки відсотків із кож-
ним роком збільшується в 
Україні кількість виявлених 
Службою безпеки корупці-
онерів. 

Закон «Про доступ до публічної інформації» може стати 
холодним душем для чиновників

Представники органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядуван-

ня та громадських організацій Воли-
ні у прес-клубі обговорювали Закон 
України «Про доступ до публічної 
інформації». 

— Цей закон відповідає найви-
щим стандартам європейської демо-
кратії та на нашому українському по-
прищі, певно, буде дещо незвичним і 
цікавим, — зазначив Юрій Вербич, 
керуючий справами Луцької міської 
ради. — Він стане своєрідним холод-
ним душем для багатьох керівників і 
чиновників. Але це дуже добре. 

Пан Вербич повідав, що закон, 
який нещодавно вступив у силу, по-
кладає на владу низку додаткових 
зобов’язань. Одначе Луцька міська 
рада вже підготувала розпорядчий 
документ мера, що визначає осіб, 
які відповідатимуть за доступ до пу-
блічної інформації. За його словами, 
не тільки у міськраді, а й у всіх вико-
навчих органах, у комунальних під-
приємствах будуть визначені певні 
місця, куди можна буде прийти, щоб 

отримати належну інформацію, кон-
сультацію, сфотографувати щось, 
відсканувати чи взяти копію.

Так, у міськраді у відділі звер-
нень громадян для цього планують 
розмістити спеціальний інформа-
ційний пункт.

Новий закон передбачає і нові 
строки для відповідей на громадські 
запити й оприлюднення інформації. 
Юрій Вербич повідав, що вкластись 
у деякі з них буде важко. Зокрема, 
згідно з новим законом, за 20 днів 
до засідання різних робочих орга-
нів влади потрібно оприлюднити всі 
проекти рішень. Та, наприклад, ви-
конком засідає двічі на місяць, і дея-
кі документи готуються оперативно, 
за день-два до засідання. Тож опри-
люднити проекти рішень за 20 днів 
до засідання буде складно.

Також він розповів про те, що 
цим законом внесені зміни й до 
Адміністративного кодексу. Тож 
чиновники за його порушення від-
повідатимуть не лише доганою чи 
звільненням, а навіть штрафними 

санкціями в межах 800 гривень.
З упровадженням Закону Украї-

ни «Про доступ до публічної інфор-
мації» виникне й низка проблем.

— Це питання освіти держав-
них службовців, — зазначила юрист 
Мар’яна Комончук, — і збільшення 
ставок програмістів й осіб, які пра-
цюють із Інтернетом, для того, щоб 
вони могли вчасно та правильно ви-
класти інформацію. А також одним 
із підводних каменів застосування 
закону може бути його узгодження 
з іншими законами: «Про інформа-
цію», Адміністративним і Кримі-
нальним кодексами.

Представники влади хвилюють-
ся, що з впровадженням цього за-
кону значно збільшиться кількість 
людей, які безпричинно та часто 
робитимуть запити. Вербич каже, 
якщо таких запитів за один день на-
збирається багато, то працівники 
міськради нічим іншим не займати-
муться, а лише готуватимуть на них 
відповіді.

Ольга УРИНА

ПОЛІТИЧНА ЗАБОРОНА  

ЕКСПЕРИМЕНТ 

Профспілки перевірять, чи можна 
отримати землю під городництво 

Профспілки мають намір 
з’ясувати, чи можливо в Укра-

їні отримати землю та вирощувати 
продукти власноруч, як це радить 
робити Прем’єр Микола Азаров. 
Про це заявляє прес-служба Нац-
форуму профспілок України.

Під час експерименту «Земля 
трудящим?» представники регі-
ональних організацій напишуть 
до ста заяв у кожному регіоні на 
отримання землі та доведуть до 
громадськості результати своїх 
спроб отримати землю та «взятися 
за лопати».

«Передумовами для експери-
менту стала земельна реформа, яка 
постійно анонсується представни-
ками владних еліт. В українському 
суспільстві є чимало побоювань, 

що внаслідок «соціальних реформ» 
незахищені верстви населення бу-
дуть фінансово виснажені, і тоді 
відбудеться масова приватизація 
землі на користь олігархічних груп 
України та «близького зарубіжжя». 
Хоча відповідно до закону, кожен 
громадянин України має право 
безкоштовно отримати землю. А 
приводом для експерименту стали 
слова Прем’єр-міністра Азарова, 
який заявив, що українцям нема 
чого скаржитися на своє соціальне 
становище, а натомість — «брати 
до рук лопати та йти вирощувати 
собі продукти». От ми і перевіри-
мо, наскільки реальним є втілення 
пропозицій уряду», — заявляє го-
лова НФПУ Мирослав Якібчук.

Юридичними підставами екс-
перименту є статті 116, 118, 121 
Земельного кодексу, відповідно 
до яких громадяни України мають 
право на безоплатну передачу їм 
земельних ділянок із земель дер-
жавної або комунальної власності. 
Щоб отримати земельну ділянку 
у власність, громадянину України 
необхідно з відповідною заявою 
звернутися до органу місцевого 
самоврядування свого регіону.

Соціальні експерименти НФПУ 
відбуваються за участі Міжнарод-
ного інституту демократій.

ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ 

Голова Волинської ОДА Борис Клімчук: 
З ефіру Нацрадіо прибрали 
прогноз погоди через критику 
влади 

Національне радіо відмовилося 
від прямих включень прогно-

зу погоди з Укргідрометцентру.
За даними «Української прав-

ди», причиною цього став виступ 
начальника відділу метереологіч-
них прогнозів Людмили Савченко, 
яка у прямому ефірі розкритику-
вала ситуацію в країні.

Так, 12 травня під час прямого 
включення Савченко почала гово-
рити про погоду зі слів про красу 
природи. Та потім заговорила про 
«безлад і беззаконня» в Україні.

«Не можна залишатися бай-
дужим до цієї казкової краси, що 
доповнюється ніжними запахами 
бузку та конвалій, мелодійними 
трелями птахів. Часом здається, 
що такі чудові дні дарує нам при-
рода як компенсацію за той безлад, 
беззаконня та несправедливість, 
що відбуваються в нашій країні», 
— сказала Савченко.

«Незрозуміло, як можна не 
любити цей райський куточок на 
землі, цю країну, український на-
род, аби так знущатися з нього. 
Поки що нас пестить лише лагід-
не весняне сонечко. Воно і завтра 
зігріватиме теплом жителів усієї 

України — від сходу до заходу, від 
північних областей до Криму», — 
продовжила вона.

«І хоч погодні умови в цих 
регіонах часом бувають різні, та 
єдиний український народ. І дай 
Боже, щоб нас ніколи та нікому не 
вдалося роз’єднати», — зазначила 
Савченко та далі заговорила про 
погоду.

Після цього було ухвалене рі-
шення випускати прогнози погоди 
винятково в текстовому режимі 
або ж у запису. Всі матеріали від 
Укргідрометцентру будуть попере-
дньо прослуховуватися та редагу-
ватися випусковими редакторами.

ПОГОДА 

У західних областях 19 трав-
ня змінна хмарність, можливий 
невеликий дощ. Температура вно-
чі +7...+13°C, вдень +20...+25°C. 
20 травня перемінна хмарність, 
опади. Вночі +11...+15°C, ден-
на температура +22...+27°C. 21 
травня хмарно, дощитиме. Тем-
пература вночі +10...+16°C, удень 
+22...+26°C. 

У північних регіонах 19 трав-
ня змінна хмарність, сухо. Нічна 
температура +8...+13°C, денна 
+20...+23°C. 20 травня незначна 
хмарність, сухо. Вночі +8...+13°C, 
вдень +22...+24°C. 21 травня пе-
реважно ясно, без опадів. Тем-
пература вночі +8...+14°C, удень 
+22...+25°C. 

У Києві 19 травня незначна 
хмарність, сухо. Температура вно-
чі +8...+13°C, вдень +22...+24°C. 
20 травня змінна хмарність, без 

опадів. Уночі +12...+14°C, вдень 
+23…+25°C. 21 травня переваж-
но хмарно, дощу не передбачаєть-
ся. Нічна температура +9…+15°C, 
денна становитиме +23...+25°C.

У східних регіонах 19 трав-
ня сонячно, без опадів. Вночі 
+10...+15°C, вдень +24…+27°C. 20 
травня невелика хмарність, мож-
ливий дощ. Нічна температура 
+12...+16°C, денна +20...+25°C. 21 
травня хмарно, дощитиме. Нічна 
температура +14...+16°C, денна 
+18...+21°C.

У південних областях 19 
травня ясно, без опадів. Темпе-
ратура вночі +12...+14°C, вдень 
+24...+26°C. 20 травня переважно 
сонячно, можливий незначний 
дощ. Уночі +14...+18°C, вдень 
+23...+25°C. 21 травня хмар-
но, опади. Нічна температура 
+14...+16°C, денна +20...+23°C. 

«Волинь — реальна область, гарантована 
і вже не бідна»


