В Україні хочуть заборонити
продаж секонд-хенду
Нардеп від «Батьківщини» Віталій Немилостивий
вніс у Раду законопроект, яким пропонується заборонити оптову та роздрібну торгівлю секонд-хендом. «У 2012 році обсяг товарів, які були ввезені на
територію України, склав 98,6 тис. тонн, а за останні
5 років він склав 447,8 млн. кг (це по 10 кг на кожного українця). Ці показники щорічно збільшуються,
що негативно впливає на розвиток як вітчизняної
легкої промисловості, так і економіки країни в цілому», — йдеться у пояснювальній записці.

Волинські роботодавці
заборгували 4 млн. зарплати

5%

понад стільки українців у
грудні минулого року отримали
зарплату нижчу, ніж прожитковий мінімум, тобто менше за 1
тис. 134 грн. Таких робітників
статистична служба нарахувала
понад 510 тис. чоловік.

Заборгованість із заробітної плати на Волині зменшилася на 1 млн. гривень, повідомив голова Волинської ОДА Борис Клімчук. «Станом на 1 лютого борг
із виплати зарплати становить 4 млн. 309 тис. грн. А
станом на 1 січня заборгованість сягала 5 млн. 174
тис. грн.», — сказав він. Також голова ОДА розповів,
що всі економічно активні, неактивні та збанкрутілі
підприємства й установи почали зменшувати заборгованість із зарплати.

Волинь позбулася клейма
малоперспективного регіону

Торік п’ять разів підвищувалися
соціальні стандарти — мінімальна
заробітна плата і прожитковий мінімум. А отже, зростали і соціальні
виплати сім’ям із дітьми, малозабезпеченим родинам, інвалідам із дитинства та дітям-інвалідам. Загалом
для забезпечення виплати державних соціальних допомог торік спрямовано 1 мільярд 175 мільйонів 900
тисяч гривень, що на 177,5 мільйона
більше, ніж у 2011-му.
У 2012 році 2695 волинянок
одержало винагороду, яка виплачується при отриманні почесного
звання України «Мати-героїня».
Розмір одноразової виплати за надане звання збільшився з 8690 гривень
до 10730. Всі винагороди повністю
виплачені, за три роки сума склала
понад 102 мільйони гривень.
У рамках соціальних ініціатив
для ветеранів та інвалідів війни суттєво збільшено одноразову допомогу, яка становить від 1720 до 2200
гривень. Торік одноразову допомогу
отримали понад три тисячі інвалідів
війни. Загалом понад 54 тисячі ветеранів до Дня Перемоги одержали
одноразову грошову допомогу. Минулого року 70 інвалідів отримали
спецтранспорт, для порівняння, у
2011-му — 44. Крім цього, Волинь
одержала понад 14 тисяч телетюнерів для інвалідів, якими їх забезпечують безкоштовно.
БОРОТЬБА З ПІДТОПЛЕННЯМ
У 2011 році вперше Кабінет Міністрів виділив області 22,5 мільйона гривень на меліорацію. Збудовано захисні дамби в селищі Любешів
і селі Люб’язь. У 2012-му на продовження протипаводкових заходів Волинь отримала 12 мільйонів:
за ці гроші відремонтовано 95 км
внутрішньогосподарських меліоративних і 60 км лісових каналів, відновлено 20 км русел річок Прип’ять,
Вижівка, Осина. Все це має убезпе-

рем’єр Микола Азаров заявив, що робота, яка зараз
триває щодо видобутку українського сланцевого газу, дасть
плоди приблизно через п’ять-сім
років. Про це глава уряду написав на своїй сторінці в соцмережі
Facebook.
«Запасів сланцевого газу в нас
достатньо для забезпечення потреб України в цьому виді палива. Те, що ми зараз робимо, — це
велика й важка робота, яка дасть
віддачу та принесе конкретні результати приблизно через п’ятьсім років», — написав глава уряду.
Крім того, чиновник додав, що,
найімовірніше, до того часу він
вже не буде Прем’єром.
«Але головне завдання будьякої влади — завжди приймати
не тільки одномоментні рішення,
але і ті, які працюють на перспективу країни», — додав він.
Нагадаємо, 24 січня було укладено угоду між компанією Shell і

кс-начальника відділу освіти Ківерцівської РДА Юрія Барчука
суд визнав винним у хабарництві,
повідомляє ЗІК. Щоправда, чоловік
за ґрати не потрапить — йому дали
умовний термін, до того ж від 31 січня він обіймає посаду директора районної дитячо-юнацької спортивної

компанією «Надра Юзівська» про
розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській
площі в Харківській і Донецькій
областях. Прогнозні ресурси родовища оцінюються в 4,054 трильйона куб. м газу.

Кожен учитель недоотримує
до п’яти тисяч гривень щомісяця
чити від підтоплення повеневими і
тало-дощовими водами майже 1000
обійсть у 55 населених пунктах, а також понад п’ять тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

сів — тепер 99,9% дітей забезпечені
перевезенням на навчання.

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ СІЛ

У 2012 році за динамікою виробництва сільськогосподарської продукції Волинь посідає шосте місце
в державі, за обсягами — 12-е, а за
січень 2013-го — третю сходинку в
Україні. У 2012-му державними програмами охоплено майже 30 тисяч
селян, тоді як три роки тому підтримкою держави користувалися
лише три-п’ять сільгосппідприємств
Волині.
Вдалося припинити негативну тенденцію спаду поголів’я ВРХ,
яке збільшилося на 3,3 тисячі голів
у порівнянні з кількістю трирічної
давнини. З 2011-го почала діяти програма підтримки селян, які утримують три і більше корів. Таких родин
станом на 1 січня цього року — 2723,
вони вигодовують 9236 корів. За кошти місцевих бюджетів протягом
2011-2012 років закуплено та передано сільським господарям понад
2200 установок індивідуального доїння, ними забезпечено понад 80%
сімейних ферм.
У розвиток аграрної галузі за
три останні роки було інвестовано
понад 500 мільйонів гривень, які
спрямовано на відновлення та реконструкцію молочних ферм. За ці
роки побудовано та введено в дію
десять тваринницьких об’єктів.
— Ми намагаємось ефективно
використовувати ресурс, що виділяє держава, та місцевий потенціал,
— підсумував Борис Клімчук. — В
обласному бюджеті змогли сконцентрувати 35 мільйонів на соціально-економічний розвиток краю.
Можливість уперше в історії мати
власний фінансовий ресурс дали
ліквідація зайвих витрат, правильні
закупівлі й управління комунальним майном. Деякі райони змогли
заощадити півтора-два мільйони,
які зараз будуть розподіляти. Гроші
є, ними треба грамотно розпоряджатися. Це нормальний менеджмент.

За останні роки в селах встановлено понад 13 тисяч ліхтарів, освітлено 651 село. Рівень оснащення в
середньому по області становить
60%. Найвищий показник зовнішнього освітлення населених пунктів
у Старовижівському (96,2%), Ківерцівському (88,8%), Турійському
(84,5%) та Ковельському (75,8%) районах.
РЕМОНТ І БУДІВНИЦТВО ШКІЛ
І ДИТСАДКІВ
За три роки на Волині збудовано
та реконструйовано 16 нових шкіл і
40 дитсадків. Торік уперше за роки
незалежності відкрито три нових
ДНЗ на 320 місць: у селах Жидичин
Ківерцівського, Мельники Шацького районів та у місті Луцьк.
Загалом реконструйовано, відновлено чи переведено з короткотривалого на постійний режим
роботи дитсадки у 15 селах. На базі
чинних дошкільних закладів у 14 районах відкрито 38 додаткових груп
— на 720 місць. Загалом упродовж
2012-го створено 1420 додаткових
місць для дошкільнят.
За 2010-2012 роки відновлено й
облаштовано внутрішні санітарні
вузли у 260 загальноосвітніх школах. На 100% їх відновлено в школах,
де вони мали бути згідно з планом.
Крім того, пристосовано приміщення чи добудовано санітарні кімнати.
Торік за кошти держави було
капітально відремонтовано дев’ять
шкіл: у селах Купичів Турійського,
Смідин і Чевель Старовижівського,
Волошки Ковельського, Видраниця
Ратнівського, Мостище Камінь-Каширського, Карпилівка Ківерцівського, Марковичі Локачинського
районів і смт. Шацьк.
За останні роки сільські школи
Волині отримали 49 нових автобу-

ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА

Ольга ЮЗЕПЧУК

Освітянин-хабарник став директором спортивної школи в Ківерцях
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Волинь позбулася клейма малоперспективного, винятково аграрного,
дотаційного регіону, впевнений
голова облдержадміністрації Борис
Клімчук. Сума уваги до Волині в
рази перевищує формулу, за якою,
виділяючи гроші з держбюджету,
зважають на розмір території і
кількість населення області. Що
зроблено для волинян у 2012 році
та загалом за три останніх роки,
голова ОДА розповів на пресконференції, присвяченій реалізації програми «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава».

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
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Українці зможуть грітися сланцевим
газом через п’ять-сім років

Голова Волинської ОДА Борис КЛІМЧУК:

— За три роки капітальні вкладення з бюджету в розвиток інфраструктури області склали майже 849
мільйонів гривень: торік — понад
300 мільйонів, у 2011-му — 182 мільйони. Тоді як у 2009 році була вбивча
цифра — 13,9 мільйона, — наголосив Борис Клімчук. — Я не займаюсь
політикою, для мене є один критерій
роботи — ефективність. Фундамент
стабільності в державі та в нашій області закладений.
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школи.
Хабар у сумі 100 доларів США
посадовець одержав за працевлаштування «своєї людини» у відділі
освіти РДА. Іще 400 «зелених» — за
сприяння у влаштуванні дитини у
дошкільний навчальний заклад.
Вироком суду колишньому на-

чальнику райвідділу освіти призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ять років
із іспитовим терміном у два роки.
Його також було позбавлено права
два роки обіймати керівні посади,
пов’язані з перебуванням на державній службі.
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ожен учитель і викладач в
Україні недоотримує три-п’ять
тисяч гривень щомісяця, що в цілому становить 60 мільярдів у рік.
Це зумовлено невиконанням Закону «Про освіту», пише у своїй статті для zn.ua екс-міністр освіти Станіслав Ніколаєнко. «Назріли зміни
у ставленні суспільства та держави
до вчителя, викладача, а також в
оцінюванні їхньої діяльності. Те, що
слід підвищити зарплату, зробити її

справедливою, передбачити надання житла педагогам, — аксіома», —
підкреслив Ніколаєнко.
При цьому він зазначив, що без
диференціації оцінювання діяльності педагогів, стимулювання найкращих також не обійтися.
«Зараз багато нарікань із боку
суспільства на діяльність окремих
учителів, буває, і цілих колективів, а
також із приводу поборів і хабарів.
У зарплаті вчителя плата за якісну
роботу повинна становити не менше половини або хоча б третину заробітку», — вважає Ніколаєнко.
За його словами, джерелами
фінансування освіти сьогодні є в
основному держбюджет і кошти
батьків і студентів, а також незначна частка бізнесу.
«У вищій школі це співвідношення приблизно 65:34:1. Роль бізнесу в зміцненні матеріально-технічної бази освіти — мізерна. А тим
часом у країнах Євросоюзу в структурі бюджетів університетів частка
коштів бізнесу становить 15-25%»,
— відзначив Ніколаєнко.

У Луцьку економлять на харчуванні
дітей-інвалідів

У

комунальному закладі «Навч а л ь н о - р е а б і л і т а ц і й н и й
центр Луцької міської ради» не дотримуються законодавства щодо
захисту прав дітей-інвалідів. Про
це повідомили у прес-службі прокуратури міста.
Під час перевірки було виявлено низку порушень. Головне з них
— хворим діткам давали менше
їжі: м’ясних, молочних продуктів
і овочів. Ці факти підтвердили й
фахівці Луцького міськрайонного
управління Головного управління
Держсанепідслужби у Волинській
області. Щоденне меню не відповідає перспективному, до того ж порції менші на 30-50% за ті, якими
мали б бути.
Ба більше, з раціону дітей-інвалідів виключали цілі страви. Однією з причин такого незадовільного стану харчування вихованців
Луцького
навчально-реабілітаційного центру є неналежне його
фінансування з міського бюджету.
Проте з’ясувалося, що й керівництво комунального закладу не порушувало перед органами місцевого самоврядування питання про
збільшення виділення коштів на ці
потреби, хоча це належить до їхніх
повноважень.
Відповідно до розпорядження
Луцького міського голови №426 від

31.08.2012 року «Про організацію
та норми видатків на харчування
учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2012/2013
рік» встановлено безкоштовне
харчування для вихованців комунального закладу «Навчальнореабілітаційний центр Луцької
міської ради» та затверджено грошову норму для його організації —
дев’ять гривень.
На усунення виявленого порушення прокуратурою міста внесене подання.

