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Підсумки

Яким був для волинян
Високосний 2012 рік добігає кінця.
Для українців він був роком сподівань та очікувань. Через виборчі
перипетії, що тривали протягом
останніх місяців, для більшості
2012-й видався важким, адже довелося робити вибір, відстоювати
власну думку та в результаті розчаруватись або ж, навпаки, отримати заряд оптимізму. «Відомості»
вирішили поцікавитись, яким був
для волинян рік, що минає, а також
чого вони чекають від прийдешнього, 2013-го, року Чорної Водяної
Змії.

Володимир
ВОЙТОВИЧ

Голова Волинської обласної
ради

Борис КЛІМЧУК
Голова Волинської
облдержадміністрації

— Не треба забувати, що 2012
рік — високосний, тому були певні
побоювання щодо того, як він пройде. Та, дякувати Богу, завершується нормально. Кінця світу не було
й, очевидно, не буде. Якщо серйозно, то рік, що минає, був цікавим,
креативним, динамічним. Багато з того, що планували, вдалося
зробити, подекуди — понад план.
Ми продовжили роботу на соціально значимих об’єктах — школах, лікарнях. Не вдалося так, як
хотілося, розібратися з дорогами
загальнодержавного значення: не
пройшли відрізок Луцьк — Рівне,
дорогу від Любомля до Куснищ, від
Шацька до Пульма. Це те, що доведеться робити наступного року.
Понад очікування пролобіювали
проект перинатального центру —
пологового будинку, будівельники
працюють. Дасть Бог, будемо мати
наступного року заклад. Крім того,
матимемо в Луцьку два кардіологічних центри. Чекаємо на відкриття садочка-школи в 55-му мікрорайоні облцентру. Вдалося виграти
Кубок України в Прем’єр-лізі з волейболу. Мене тішить, що рейтинги
області досить високі. Хтось каже,
що це рейтинг губернатора. Та ні.
Це рейтинги Волині. Ми стабільно
йдемо на чолі першої трійки. Хоча
маємо спад промислового виробництва, пов’язаний із роботою вугільників у першій половині року.
Були проблеми зі збутом, але зараз
усе налагодилося. Спаду додало і
виробництво цукру-сирцю: у 2011
році його виготовили дуже багато
— 160 тисяч тонн, тому цього року
не виробляли зовсім. Ці дві речі
псують нам статистику.
Щодо сім’ї. Ми дуже хвилювалися, бо на Миколая в мене народився ще один внучок. Буде Миколкою. Таким чином, у Клімчука
шестеро онуків. Це мені тільки додає креативу.
Наступного року, сподіваюся,
народні депутати Верховної Ради
від Волині, без огляду на їхню
партійну приналежність, лобіюватимуть нашу область — це дороги, підтоплення та купа інших
проектів, де треба об’єднувати зусилля, вибивати гроші. Бо хороша
дорога — це ж усе: і господарка,
й інвестори, і медицина, й освіта.
Хтось каже, що гроші розділять за
формулою і більшого нам не отримати. Так, є формула, проте є ще
державні програми, з яких дістається тому, хто ходить і переконує.
Знаю, що 2013 рік у плані бюджету
буде непростим. Розробляємо кілька проектів державно-приватного
партнерства, працюємо обережно та без публічного розголосу з
інвесторами, зокрема і стосовно
луцького аеропорту.

— Я задоволений роком, що минає, адже бачу, як ідуть на компроміс різні фракції в обласній раді. Навіть у той період, коли визначальний
вплив у сесійній залі мали вибори до
парламенту, ми знаходили спільне
рішення з найгостріших питань. Як
результат, наприклад, маємо з мовного питання Звернення від фракції
Партії регіонів. Цей рік не минув для
нас даремно, це відчули всі депутати. Вибори пройшли, вже нікого не
цікавить піар. Ми прийняли багато
потрібних рішень. За підсумками
року бачимо, скільки нам вдалося
збудувати. Ми ніколи на зводили так
багато дитячих садків, не ремонтували стільки комунальних доріг. Радує, що у цих роботах значна частка
обласного бюджету.
Подумки ми вже зараз у новому
році. Бачимо нові завдання, проекти і продовження тих добрих справ,
які започаткували раніше. Нашим
пріоритетом буде медична галузь,
особливо програма «Волинькард».
Працюватимемо далі над участю у
всеукраїнських і міжнародних проектах. Наприклад, наша невеличка
Волинь у загальному бюджеті Всеукраїнського конкурсу розвитку органів місцевого самоврядування має
7% коштів державної субвенції. Ми
сповнені оптимізму та віри, що все
заплановане вдасться.

Анатолій ВІТІВ

Депутат Верховної Ради

— Для України цей рік був складним: влада вкотре робила наступ на
українську мову, культуру. Погіршився економічний стан: народ зубожів, а влада жирує. Це проблема
для України у цілому та для Волині
зокрема. Страшно, коли з телевізорів
розказують про покращення життя,
а під час зустрічей із волинянами
з’ясовується, що їхня думка та думка
чиновників суттєво різняться. Для
«Свободи» рік був успішний у тому
плані, що нарешті створилася перша
націоналістична фракція у Верховній
Раді. Це дає підстави говорити про
зміни в українському суспільстві. Тішить, що змінився хід думок громадян, вони почали вибирати близьких
їм за ідеологією, а не за мішок гречки.
Розумію, що все й одразу не
може бути, але хотілося б, щоб змінилася влада, усунулись Янукович,
Азаров. Щоби народ реально відчув покращення — не бутафорне,
декларативне від Партії регіонів, а
реальне. Ситуація в економіці надзвичайно складна, влада, розуміючи,
що коштів у бюджеті немає, починає
скорочення. Подивіться: закриваються два наших найбільших університети — це показник того, що
грошей немає. В той же час розбудовуються «Межигір’я», дороги до
їхніх мисливських господарств. А
де тут народ? Хочеться, щоб Україна
наповнилась українським змістом.

Петро ФІЛЮК

Голова Апеляційного суду
Волинської області

— Ми повинні завжди щось планувати, інакше все відбуватиметься
хаотично. Адже не все стається так,
як думаєш, але важливо те, з яким
настроєм ти це робиш. У планах
найперше — це щодня йти на роботу з хорошим настроєм. Насипало
снігу — радій, сонце — радій. Я намагаюся жити так, щоб не створювати проблем ні собі, ні людям, якнайбільше робити добрих справ. Радію,
коли рішення судді приймають законні, правильні. В нашій роботі немає критеріїв «добре» чи «погано»,
в нас головне — законність. То найбільше добро для нас і для людей.
Чогось особливого від наступного
року не чекаю. Все залежить від нас.
Талант у тому, щоб шукати позитивне.

Андрій ПАРАКА

Прокурор Волинської області

знала необґрунтовано багато перевірок. У результаті було витрачено
робочий час, плюс залишився негативний осад, бо не завжди перевіряльники були толерантними.
Було, що з дверей вони заявляли:
ми прийшли, бо нам треба виконати
показники. На жаль, мене як держслужбовця, як громадянина цієї держави, як депутата обласної ради це
не влаштовує. Проте, незважаючи на
те, що нас так часто відволікали, ми
разом із партнерами встигли багато
зробити для людей, продовжили всі
ті напрацювання, які були, з трьох
освітніх проектів, що стосуються
села, туризму, безпеки та порядку.
З’явилися нові теми, нові дослідження. І це радує. Сьогодні є за що подякувати сумлінним роботодавцям,
які дослухалися до нас, адже тисячі
людей знайшли роботу завдяки їхньому сприянню. Подякувати за те,
що в області зросла заробітна плата,
а для нас це вагомий аргумент, коли
агітуємо до працевлаштування, за
те, що легалізується праця. Ми провели п’ять галузевих навчань для
роботодавців. Явка була, можна сказати, 120%. Тобто люди хочуть вчитись, а це обнадіює. Такі тенденції
спостерігаються і серед безробітних.
Адже понад п’ять тисяч осіб здобували професію, перенавчалися і потім йшли на роботу.
Щодо очікувань і побажань на
наступний рік, то нехай Бог дасть
сил продовжувати і завершити ті
проекти, ті напрацювання, які вже
розпочали. Зважаючи на те, що
буде новий закон про зайнятість, не
тільки самим треба буде знати його
норму, а й навчити всіх, хто дотичний до нашої служби. А це, зауважу,
не мало: в рік до нас звертається 50
тисяч безробітних, а на обслуговуванні перебуває майже 20 тисяч
працедавців.

Володимир
ГАЙОВИЙ

Начальник УДАІ у Волинській
області
— 2012 рік був насичений знаковими подіями. Набрав чинності новий
Кримінально-процесуальний кодекс
України, внесено зміни до низки законів, зокрема до Закону України «Про
прокуратуру». Не перебільшу, якщо
скажу, що цей рік минув під знаком
набуття сили новим КПК. Кодекс
сприяє підвищенню оперативності,
ефективності та справедливості кримінального судочинства.
У 2013-му продовжаться зміни в українській правовій системі.
Повсякденна ж робота працівників прокуратури буде спрямована
на утвердження справедливості та
поваги до закону, зміцнення правопорядку, боротьбу зі злочинністю й
правопорушеннями та захист конституційних прав громадян.
Очікую злагодженої спільної роботи правоохоронних органів краю,
реальних результатів цієї діяльності
й зростання довіри волинян.
Користаючись із нагоди, вітаю
усіх мешканців Волині з Новим роком і Різдвом! Щиро зичу здоров’я,
щастя, любові, злагоди, родинного
тепла, достатку, миру, благополуччя!
Нехай прийдешній рік буде щедрим на добро, нові досягнення,
успіхи, здобутки й перемоги!

Раїса КУЧМУК

якийсь із того результат, це завжди
цікаво. Хоча час від часу було дуже
складно, та все одно необхідно було
свою роботу виконувати. Ми багато
зробили спільних проектів, що стосуються культури, і робота в цьому
напрямку наступного року продовжиться.
Хочу побажати собі та всім, щоб
2013-й не був гіршим, як 2012-й, а
як буде ліпшим, то й слава Богу. А
щодо отримання віз громадянами
України, то, надіюсь, ситуація буде
кращою, але не все так просто.

Микола РОМАНЮК
Міський голова Луцька

— Рік був непростий, але разом
із тим цікавий. Багато зроблено у
місті, хоча на дещо фінансів не вистачило. Загалом я задоволений
цим роком. Багато лишиться хорошого. Це вокзал, який є окрасою
міста, це понад 60 відремонтованих
вулиць, Центральний універмаг,
Центр надання адміністративних
послуг, який відкриємо вже в січні, новий дитячий садочок. Не все
вдалося зробити на прибудинкових
територіях, із перекриття дахів і ремонту під’їздів.
Для міста 2013 рік буде дуже
складним, оскільки доведеться повертати кошти, які взяли в кредит
попередники, а це близько 33,5 мільйона гривень. Тому говорити про фінансування соціально-економічного
розвитку, якихось об’єктів практично нереально. Нового нічого будуватися не буде. Лише Палац культури
на Вересневому зробимо, і все.

Микола ЯРУЧИК

Депутат Луцької міської ради

— Цього року мене перевели
працювати на Волинь, я мав певні
плани і на 99% втілив їх. Втішає те,
що область за показниками аварійності на дорогах на фоні України
виглядає гідно. Статистика показує
спад — на 15 менше загиблих. Виходить, що п’ятнадцятьом людям вдалося врятувати життя. Вважаю, що
це хороший показник.
Хотів би, щоби наступного року
люди жили щасливо. А щодо робочих планів, то працюватимемо на
зменшення показників аварійності
на дорогах, виховуватимемо у водіїв відчуття відповідальності за своє
життя і здоров’я та за безпеку інших
учасників дорожнього руху.

Кшиштоф САВІЦКІ

Директор Волинського
обласного центру зайнятості

Виконувач обов’язків
Генерального консула
Республіки Польща в Луцьку

— Рік був важким у тому плані,
що Державна служба зайнятості за-

— 2012-й був цікавим, як і кожен
рік, коли людина багато працює і є

— У 2012 році почала працювати
моя програма, яку я жартома називаю «50 на 50». У своєму виборчому
округу я почав благоустрій. Половину коштів збирає громада, стільки
ж дає мій благодійний фонд. Переважно гроші збираються на зведення якогось об’єкта, ремонт під’їзду.
Бачу, що лучани підтримують цю
програму. Вже змонтований один
дитячий майданчик на Даньшина, 52. Є ще кілька готових майданчиків, але вони поки не встановлені,
бо наразі ми радимося з людьми,
куди б їх краще поставити. Відповідно, вже є плани на наступний рік.
Почався ремонт у будинку на
вулиці Потебні, 58. Радію, що завдяки співпраці депутата і громади
досягаються такі результати. Буває
таке, що їжджу по округу, спілкуюся
з людьми, а вони запитують, нащо
я це роблю, мовляв, виборча кампанія минула. Вважаю, що в такий
спосіб вирішити проблеми будинку
простіше, ніж оббивати пороги чиновників. Мені це імпонує, це мій
обов’язок перед громадою, яка мене
підтримала.
Від 2013 року чекаю покращення
життя лучан, тісного спілкування з
ними для спільного досягнення результату.

