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В Україні впровадять систему
відстеження ліків

У Франції запровадили
виробництво равликової ікри

В Україні хочуть запровадити загальноєвропейську
систему відстеження лікарських засобів, що дозволить
вирішити проблеми ведення електронних реєстрів, за
якими можна відстежити весь ланцюжок постачань і
зміну власника лікарського засобу на всіх етапах обігу
до кінцевого споживача. Про це повідомив голова
Держлікслужби Олексій Соловйов. Він зазначив, що
автоматизована система дозволить уникнути потрапляння неякісних препаратів до споживачів, а також
допоможе боротися з шахрайством в охороні здоров’я.

На півночі Франції, в області Пікардія, з’явилася незвичайна ферма, яка виготовляє ікру равликів. Про
це повідомляють місцеві ЗМІ. Власники господарства
витратили кілька років на виведення особливої породи
виноградних равликів, які відкладають ікру чотири
рази на рік замість одного разу, як у дикій природі.
У 2012 році ферма вперше дала прибуток: було
зібрано 300 кг ікри, яка розійшлася по ресторанах
Франції і Великобританії за ціною $230 за 100 грамів.

35,2

стільки відсотків українців, опитаних фондом «Демократичні
ініціативи», заявили, що готові
брати участь в акціях протесту
у разі порушення їхніх прав,
13,5% респондентів важко визначитися з відповіддю.

Події
У Ковелі працівник реабілітаційного центру
знущався з дітей

Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей

Нещодавно прес-служба прокуратури у Волинській області повідомила про те, що в обласному центрі
соціально-психологічної реабілітації дітей, який розміщений у Ковелі,
допускається застосування фізичного насильства щодо вихованців
закладу. «Проведеними судово-медичними експертизами в одинадцятьох дітей встановлено легкі та
легкі з короткочасним розладом
здоров’я тілесні ушкодження. Працівник закладу, якого підозрюють
у правопорушенні, відсторонений
від виконання обов’язків. Триває
досудове розслідування», — йдеться у повідомленні. Яка насправді
ситуація у цьому центрі, у яких
умовах там живуть діти, з’ясовували
«Відомості».
Як повідомила начальник служби у справах дітей у Волинській
області Алла Онищук, центр соціально-психологічної реабілітації
розпочав свою діяльність із 2008-го
року. Заклад розрахований на 40
місць, станом на сьогодні там перебуває 32 вихованці, яких направили
сюди за рішенням служб у справах
дітей. Мета його створення — надання соціальної, психологічної допомоги тим дітям, які потребують
реабілітації та корекції.
— Це не сирітська установа, туди
потрапляють різні діти, — пояснює
Алла Миколаївна. — Наприклад,
вилучені з сімей, чиї батьки через
асоціальну поведінку не виконували
своїх обов’язків, або діти з благополучних сімей, які мають конфлікт у
родині, часто залишають домівку,
або мають конфлікт у навчальному
закладі з однолітками.

Вік мешканців цього центру —
від 3 до 18 років. Та здебільшого це
діти, яким більше 10 років. Перебувають вони тут терміном до дев’яти
місяців. Із ними працюють педагоги,
психологи, лікарі, але навчаються
вихованці центру в звичайній школі
міста Ковеля — ЗОШ №11, яка розміщена поруч.
— Факт знущання над дітьми
черговим із режиму виявила психолог центру в листопаді минулого
року під час індивідуальних бесід
із вихованцями, — пояснює Алла
Онищук. — Вона написала доповідну виконувачу обов’язків директора
центру. Та своєї вини черговий із
режиму не хотів визнавати, а компетенції директора установи не вистачає для повного розслідування
факту, тому й звернулися до правоохоронних органів. Прокурорська
перевірка була вже в кінці грудня.
Добре, що такий ганебний факт керівництво закладу не приховало.
Сподіваємося, розслідування буде
справедливим і винного покарають.
Як усе було насправді, «Відомостям» повідала практичний психолог цього центру Людмила Іванова.
Коли ми завітали у заклад, Людмила
Миколаївна якраз займалася з дітьми — троє хлопців під її керівництвом щось малювали.
Звернула увагу, що на стінах
ігрової кімнати дуже велика виставка дитячих малюнків.
— Люблю практикувати такий
метод, як арт-терапія, — пояснила
Людмила Миколаївна. — Через малюнок можна багато чого дізнатися
про внутрішній світ дитини, її переживання.
Працює Людмила Іванова тут

більше року, а загалом у неї 18 років
педагогічного стажу.
— Я вже збиралася додому, —
пригадує той інцидент пані Людмила, — коли старші дівчатка закликали мене до себе поговорити і
розповіли, що черговий б’є хлопців.
Чому хлопці про це мовчали? Тому
що вони звикли всі свої проблеми вирішувати самостійно. Вони
зазвичай приховують такі факти,
адже поскаржитись означає виявити
свою слабкість. Для них це момент
гри, яка передбачає адаптацію, завоювання авторитету в колективі.
Тобто ти проявляєш себе як чоловік,
ти маєш бути сильним, вижити в таких жорстких умовах. Та й у цілому

хлопці емоційно закриті, стримані.
Дівчата ж навпаки. Я потім покликала хлопців і почала з ними говорити.
Дуже важко мені вдалося розкрити
цю таємницю. Чутки про таке явище
вже ходили, але я мусила все перевірити і мати хоч якісь докази. Лише
після того як побачила синці на дітях, написала доповідну на ім’я директора. В одного був синяк на верхній частині сідниць, а в іншого — на
нозі, зі шрамом, напевно, коли бив
його ременем, то зачепив пряжкою.
Після цього випадку, розповідає Людмила Миколаївна, діти були
збудженими, дуже боялись, і навіть
дівчата.
На запитання, чому черговий із
режиму бив дітей, Людмила Миколаївна, як психолог, робить припущення, що жорстокість у його характері від попереднього місця роботи
— він працював у колонії. Але ж там
також діти! Важко собі уявити, які
знущання терплять там, адже про
такі факти в основному замовчують.
До того ж це закриті режимні заклади і навіть журналісту, щоб туди потрапити, потрібен дозвіл.
У центрі соціально-психологічної реабілітації цей черговий із
режиму працював уже не один рік,
тому, найімовірніше, не раз дозволяв собі знущання над дітьми. А відбувалося це у нічний час, коли працівники закладу йшли додому.
— Здебільшого тут усі дітки,
які зазнали фізичного насилля вдома, — веде далі Людмила Миколаївна, — були дівчата, які зазнали
сексуального насилля, тому вони

Біль і любов у одному малюнку

потребують серйозної допомоги та
корекції, можливо, навіть допомоги
психіатра. В основному потрапляють діти з неблагополучних сімей.
Майже у всіх проблеми з увагою,
пам’яттю, розумовим розвитком, є
випадки затримки психічного розвитку, відставання від навчальної
програми. Плюс до всього проблеми
з поведінкою.
Для комфортного життя у центрі створено всі умови. Директор
закладу Олена Гануліч зробила нам
екскурсію приміщенням. Для малечі
тут є багато іграшок, для старших —
гарний тренажерний зал, телевізор,
комп’ютери, доступ до Інтернету. В
дітей п’ятиразове харчування, затишні спальні кімнати, організоване
дозвілля.
Та хай як тут добре, за словами
психолога Людмили Іванової, все
одно діти хочуть додому, до батьків,
навіть якщо ті постійно п’ють, їсти
нема що, а умови проживання жахливі.
— Вдома у них свобода дій, —
каже Людмила Миколаївна, — а тут
встановлений порядок, є правила,
яких треба дотримуватись. Однак
ми стараємося не тиснути на дітей, і
якщо вони чогось не хочуть робити,
то не заставляємо.
Є діти, які вибули, але я з ними
підтримую зв’язок. Телефоную до
них, ми спілкуємося, вони радяться зі мною. Є такі, що кажуть: «Ми
б знову до вас хотіли». Та, на жаль,
дитина у центрі може перебувати
тільки один раз. Є такі, що приїжджають до нас у гості, приносять
нашим вихованцям цукерки, якісь
подаруночки, адже знають, хто тут і
як їм важко.
— Були випадки, що з нашого
центру всиновлювали дітей, — додає директор Олена Миколаївна. —
Сьогодні одного хлопчика мають забрати у Будинок дитини — йому ще
немає трьох років. Потрапив до нас
як безпритульний, підібрали його на
вокзалі знесиленим, спина — синя
від побоїв. Поки шукали його батьків, він перебував у нас. Дехто з дітей потім потрапляє до інтернату.
Але якщо батьки стають на шлях
виправлення, постійно відвідують
своїх дітей, то вихованці центру повертаються назад у сім’ю.
Оскільки ми завітали у заклад у
першій частині дня, то багато дітей
були у школі. Ті ж, що залишились
у центрі, на умови тут не жаліються.
Кажуть, що їх тут добре годують.
Коли запитала, чи не б’ють, запевнили, що ні.
Людмила ШИШКО

Волинянам пропонують прозвітувати
про доходи через Інтернет

Засудженим можуть дозволити користуватися мобільними
телефонами
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об подати декларацію про
отримані у 2012 році доходи
в режимі on-line, треба відвідати
єдиний веб-портал ДПС України
або ж сторінку субсайту ДПС у
Волинській області. У спеціальному банері «Декларування громадянами майнового стану і доходів»
— уся необхідна інформація для
декларантів щодо порядку заповнення декларації та її додатків.
Для користування послугою
платникові треба буде мати електронний ключ цифрового підпису
та відповідне програмне забезпечення. Й те й інше надається, нагадаємо, безкоштовно.
Створення декларації складатиметься з трьох простих кроків.
Передусім платнику пропонуватиметься обрати відповідну категорію — «фізична особа — підприємець» або «громадянин», а потім
— варіант збереження заповненої
декларації у паперовому чи елек-

тронному вигляді. Й уже після
цього можна буде перейти безпосередньо до заповнення документа. Після внесення всіх необхідних
даних і скріплення їх цифровим
підписом декларація за бажанням
платника або надсилатиметься до
податкової, або зберігатиметься
для друку в паперовому вигляді.
Така новація, за прогнозами
податківців, позбавить необхідності відвідувати податкову для
звітування. Оскільки подавати декларацію потрібно за місцем реєстрації, особливо зручним цей сервіс стане для тих платників, у яких
відрізняються адреси реєстрації та
фактичного проживання.
Цифровий підпис можна безкоштовно отримати в акредитованому Центрі сертифікації ключів
при ДПС і його регіональних представництвах, а саму програму —
вільно завантажити з веб-порталу
податкової.

ля гуманізації кримінально-виконавчого законодавства України й узгодження його з міжнародними стандартами захисту прав і
законних інтересів засуджених 19
грудня 2012 року Кабінет Міністрів
направив на розгляд до Верховної
Ради проект змін до Кримінально-виконавчого кодексу України.
Однією з основних змін у цьому законопроекті є надання права засудженим, які відбувають покарання
у виправних центрах, виправних колоніях мінімального рівня безпеки з
полегшеними умовами тримання та
дільницях соціальної реабілітації,
користуватися мобільними телефонами.
Зараз засуджені, які перебувають у зазначених установах, мають
право носити цивільний одяг, користуватися грішми без обмежень
і цінними речами, з дозволу адміністрації установи проживати зі
своїми сім’ями в межах населеного

пункту, де розташована установа, та
придбавати житло, виїжджати у короткочасні виїзди за межі установ,
у зв’язку з чим заборона на придбання, зберігання та використання
ними мобільних телефонів є нелогічною.
Проте для таких засуджених існуватиме декілька обмежень щодо
користування мобільними телефонами. По-перше, мобільні телефони,
які засуджені матимуть можливість
зберігати при собі, в обов’язковому
порядку повинні бути зареєстровані
в черговій частині установи у спеціальному журналі. По-друге, кожен
засуджений може зберігати при собі
лише один мобільний телефон.
У разі виявлення у засудженого
мобільного телефона, який не зареєстрований у черговій частині
установи, або понад встановлену
кількість мобільних телефонів такі
телефони будуть вилучатися та передаватися на склад установи для

зберігання до звільнення засудженого. За порушення встановленого
порядку відбування покарання до
засудженого будуть застосовані заходи стягнення.
Інших обмежень щодо зберігання та використання засудженими
мобільних телефонів не передбачається.

