
Два тижні залишилося до завер-
шення навчального року, а отже, 
і до початку проведення літньої 
оздоровчої кампанії школярів. Про 
її особливості, пріоритети «Відо-
мостям» розповів заступник голови 
Волинської облдержадміністрації 
Олександр Курилюк. 

За його словами, якщо у 2009-му 
39% школярів було охоплено оздо-
ровленням і відпочинком, то вже у 
2012-му — 57%. 

— Однак для нас головне не 
цифри, — зауважує Олександр Іва-
нович, — а те, щоб дітям подарувати 
літо, забезпечити їх відпочинком. 
Тому важливо відшукати фінансо-
вий ресурс, адже оздоровчі послуги 
сьогодні недешеві, особливо у ста-
ціонарних закладах — санаторіях, 
таборах. Цьогоріч усього з місцевих, 
обласного, державного бюджетів на 
оздоровлення та відпочинок буде 
направлено 25 мільйонів. Це без ура-
хування вартості відпочинку дітей, 
що мають статус постраждалих від 
Чорнобильської катастрофи, адже 
це кошти, які йдуть централізовано 
з держбюджету через Мінсоцполі-
тики. Ще не знаємо, скільки буде 
«чорнобильських» путівок. Хоча за-
звичай на Волині оздоровлювалося 
близько чотирьох тисяч дітей із та-
ким статусом. Цього року Мінсоц-
політики має намір трохи змінити 
процедуру: буде визначено перелік 
закладів, а діти самі обиратимуть 
той, де хочуть відпочити. 

Хорошою новиною Олександр 
Іванович назвав те, що Фонд соці-
ального страхування цього року на 
оздоровлення дітей виділяє 7 міль-
йонів 750 тисяч: торік було лише 2 
мільйони 600 тисяч. І тепер 90% вар-
тості путівок оплачуватиме фонд, а 

лише 10% — батьки. 
— Будемо проводити активну ін-

формаційну кампанію, щоб батьки 
(одна умова — вони повинні пра-
цювати і бути платниками єдиного 
соціального внеску) звертались у 
міжрайонні дирекції і працювали з 
фондом, — каже Олександр Кури-
люк. — Фонд зараз проводить тен-
дер за сімома лотами на цю суму. За-
звичай у торгах беруть участь наші 
стаціонарні табори, яких в області 
є 12. У нас правило — максимально 
використовувати свої рекреаційні 
можливості, бо не завжди умови, 
скажімо, у таборах у Вінницькій об-
ласті кращі, як у нас. 

За інформацією заступника го-
лови ОДА, цього року більше дітей 
відвідає «Артек» і «Молоду гвардію». 
Туди відправлятимуть обдарованих 
школярів, переможців конкурсів та 
олімпіад. Тому батькам уже зараз 
треба звертатися в управління сім’ї, 
молоді та спорту, щоб записатись у 
чергу на таку путівку. Вона не є без-
коштовною — доведеться сплатити 
50, 30 або 20 відсотків від її вартості. 
Посадовець запевняє, що процедура 
буде чесною і прозорою. 

Оздоровчі зміни для обдарова-
них дітей діятимуть і у волинських 
стаціонарних таборах, також для 
них буде організовано літні школи. 

Щодо пільгових категорій, то пе-
редбачається, що діти-сироти, а їх є 
1225, будуть 100% оздоровлені. Для 
дітей із малозабезпечених родин 
орієнтир — 70%. 

— Більше уваги будемо приді-
ляти дітям-інвалідам, — продовжує 
Олександр Курилюк. — Вихован-
ці всіх наших спеціальних шкіл у 
принципі проходять оздоровлення 
та відпочинок. Наприклад, Володи-
мир-Волинська школа-інтернат має 

свій оздоровчий табір «Світязь» у 
селі Пульмо — це один із таборів, де 
найліпша інфраструктура. 

— Минулого року ви казали, що, 
можливо, буде збудований ще один 
корпус «Світязя», — зауважуємо. 

— Щоб реалізувати плани, по-
трібні кошти, — пояснює Олександр 
Іванович. — От у «Супутнику» тре-
ба у двох корпусах дахи перекрити. 
«Сонячний» розвиваємо, йдемо 
шляхом зміцнення та розвитку бази 
наших стаціонарних таборів. Можна 
поїхати у табір «Дачне» — там нор-
мальна база, басейн є. Так само у 
Терешківцях Горохівського району: 
нові будиночки, басейн. Санаторій 
«Згорани» фактично перепрофілю-
вали. Минулого року працював як 
повноцінний оздоровчий заклад. 
Там база санаторію дозволяє прово-
дити певні фізіотерапевтичні проце-
дури, тому він і надалі буде перебу-
вати у віданні управління охорони 
здоров’я та працюватиме як оздо-
ровчий заклад зі зміною у 21 день. 
Санаторій матері та дитини «Турія» 
працює, зокрема, за чорнобильськи-
ми програмами — минулого року 
там було до тисячі дітей. База закла-
ду поступово покращується. 

Олександр Курилюк також за-
уважив, що у волинських кліматич-
них умовах оздоровчу зміну трива-
лістю 21 день проводити не зовсім 
доцільно, тому що діти втомлюють-
ся. Оскільки бувають дощові сезони 
і висидіти у таборі стільки часу важ-
кувато. Крім того, нашим сільським 
дітям удома потрібно допомагати 
батькам. 

— Тому треба вносити зміни у 
закон, бо коли дитина у таборі 15 
днів, то це вважається відпочинком, 
а якщо 21 — оздоровленням. Ми 
вносили пропозиції у Мінсоцполі-
тики щодо перегляду цієї норми. 

Якщо ще кілька років тому го-
ворили про табори праці та відпо-
чинку й наметові містечка, то зараз, 
як зауважив Олександр Іванович, ці 
форми відходять. Адже санепідем-
станція не дає дозволу відкривати 
наметове містечко, якщо там немає 
проточної води, каналізації. 

— Натомість популярні такі 
форми відпочинку, як туристичні 
походи, які організовує Центр екс-
курсій і туризму, — розповідає по-
садовець. — І надалі розвиватимемо 
табори відпочинку при школах — їх 
буде 654. Хоч би як їх не критику-
вали, але діти ними задоволені. Я 
сам особисто відвідав із сотню при-
шкільних таборів — там дітлахи 
малюють, співають, танцюють, гра-
ють в ігри, вдосконалюють знання 
з англійської. Тобто цікаве дозвілля 
плюс повноцінне харчування, чого 
часто вдома вони не отримують. 

Людмила ШИШКО 
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Заробітчанам дали шанс накопичити пенсію в Україні 

З 9 травня набув чинності закон 
про внески до Пенсійного фонду 

українцями, які працюють за кордо-
ном. 

Законодавчим актом внесено 
зміни до ЗУ «Про збір та облік єди-
ного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» та 
ЗУ «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування». 

Зокрема, українцям, що працю-
ють за кордоном, надано можливість 
добровільної участі у солідарній або 
накопичувальній системі пенсійно-
го страхування, а також визначені 
розміри внеску в разі добровільної 
сплати страхових внесків до Пенсій-
ного фонду України. 

Також законодавчими змінами 
врегульовані питання сплати стра-
хових внесків до Пенсійного фонду 
України в іноземній валюті розта-

шованими за межами України під-
приємствами, установами, органі-
заціями (зокрема міжнародними) 
за їх працівників-громадян України, 
а також громадянами України, які 
працюють за межами країни. 

Крім того, законом врегульова-
но питання одноразової сплати за-
страхованою особою єдиного вне-
ску за попередні періоди (зокрема 
за період із 1 січня 2004 року по 31 
грудня 2010-го). При цьому сума 
сплаченого єдиного внеску за кож-
ний місяць такого періоду не може 
бути меншою від мінімального та 
більшою від максимального страхо-
вого внеску, встановленого на дату 
підписання договору. 

Нагадаємо, з 1 січня 2013 року 
розмір мінімальної пенсії в Україні 
встановлений на рівні 894 гривень. 
Середній розмір пенсії становить 
1454 гривень. 

Раніше ЗМІ повідомляли, що в 
першому кварталі 2013 року тільки 
з використанням систем переказу 
коштів в Україну було переведено $1 
мільярд.  

Польські лікарі готують 
Луценка до операції на вусі 
Юрій Луценко з 25 квітня проходить курс лікування 
у військовому госпіталі у Варшаві. За три тижні йому 
встигли зробити операцію на кишечнику, розповіла 
його дружина Ірина Луценко, пише видання «Дело».
Оскільки у в’язниці Луценко частково втратив слух, то 
польські лікарі зараз готують його до операції, щоб 
поставити протез на вусі. Втручання повинне відбути-
ся найближчими днями. Юрію Луценку ще доведеться 
продовжити лікування в Австрії. У Відні його чекає 
клініка, яка спеціалізується на гепатитах. 

Податок на нерухомість 
платитиме 90 тисяч українців 
У податковій службі вже підрахували приблизну кіль-
кість потенційних платників податку на нерухомість. 
Про це заявив начальник відділу майнових податків 
Міністерства доходів і зборів України Юрій Тимощук: 
«Можу сказати, що в Україні зараз налічується 28 
мільйонів об’єктів житлової нерухомості. Українців, які 
володіють квартирами загальною площею більше ніж 
200 кв. м і житловими будинками загальною площею 
понад 500 кв. м, — близько 80-90 тис. осіб. Вони і будуть 
платниками податку на нерухомість». 

1,9
на стільки років зросла за часи 
незалежності середня трива-
лість життя українців. Про це 
повідомили у Держстаті. Серед-
ня тривалість життя досягла 
найвищого показника в 2011 
році, що становив 71,02 року. 

Європа збирається скасувати банківську 
таємницю 

Єврокомісії припала до душі 
ініціатива про обмін банків-

ськими даними п’яти країн ЄС 
(Великобританії, Франції, Італії, 
Німеччини й Іспанії). Єврокомісар 
із питань оподаткування Альгідрас 
Шемету пообіцяв країнам-учасни-
цям презентувати нову угоду про 
співпрацю в рамках усього ЄС уже 
протягом найближчих місяців, ін-
формує «Сегодня». 

Йдеться, зокрема, про ство-
рення системи автоматичного об-
міну даними, яка дозволить отри-
мувати повну інформацію про 
вклади, зокрема про інвестицій-
ний дохід. Такий захід дозволить 
Брюсселю стежити не тільки за 
індивідуальними вкладниками, а 
й за найбільшими інвестиційними 
та хеджевими фондами. 

Такий крок передусім вдарить 
по Люксембургу та Ірландії, які 
через особливості місцевого за-
конодавства стали притулком для 
більшості фондів із континенталь-
ної Європи. 

Ініціатива з посилення контро-
лю над ухильниками зустріла сер-
йозний опір окремих членів ЄС. 
Так, від її прийняття відмовилася 
Австрія, в конституції якої міс-
титься положення про непоруш-
ність банківської таємниці. 

Проте експерти вважають, що 
опір усе ж буде зламано: «Шан-
си на схвалення такої ініціативи 
високі як ніколи. В ЄС склалася 
необхідна політико-економічна 
ситуація, коли країнам доведеться 
шукати нові засоби фінансуван-
ня бюджетних дефіцитів в умо-
вах низьких темпів економічного 
зростання», — пояснив старший 
економіст Berenberg Bank Крістіан 
Шульц. 

Упевненості в тому, що ініціа-
тива буде прийнята, експертам на-
дають і недавні зрушення у справі 
спільного контролю над ухильни-
ками в Європі. 

Минулого тижня стало відомо, 
що заморські території Велико-
британії (Кайманові острови, Бри-
танські Віргінські острови, Мен, 
Джерсі й ін.) погодилися брати 
участь у створеній автоматичній 
системі обміну інформацією, нада-
ючи дані про зареєстровані компа-
нії владі Великобританії, Франції, 
Німеччини, Іспанії та Італії. 

Такий крок став великим про-
ривом, оскільки ці території тра-
диційно вважаються податковими 
гаванями. Більше того, прем’єр-
міністр Великобританії Девід Ке-
мерон заявив, що офшори повинні 
збільшити обсяг інформації, що 
підлягає розкриттю зарубіжним 
партнерам. 

Президента Ірану покарають 74 ударами 
батогом 
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Президенту Ірану Махмуду Ах-
мадінежаду загрожує пока-

рання у вигляді 74 ударів батогом 
або ж півроку позбавлення волі. 
Він порушив жорсткі правила ре-
єстрації кандидатів у президенти і 
тепер мусить розплатитися. 

Чинний президент країни до-
помагав зареєструватися одному з 
кандидатів на пост глави держави. 
Згідно з іранськими законами, такі 
дії мають каратися. 

Очільник держави пробував 
виправдатися перед громадяна-
ми, мовляв, у нього був вихідний. 
Одначе Рада вартових конституції 
Ірану не прийняла його пояснень і 
пообіцяла: Ахмадінежаду буде ви-
сунуто обвинувальний вирок. 

Сам нинішній президент не 
може балотуватися на пост очіль-
ника країни, оскільки цьогоріч за-

кінчується його другий термін на 
посаді. 

Нагадаємо, 12 травня в Ірані 
завершилася реєстрація кандида-
тів на пост президента Ісламської 
Республіки. Охочих очолити країну 
виявилося дуже багато — 686 осіб. 
Вибори відбудуться 14 червня. 

Події

В Україні станом на 1 травня по-
точна заборгованість перед 

Пенсійним фондом складає вісім 
мільярдів гривень. Про це заявила 
міністр соціальної політики Ната-
лія Королевська під час селектор-
ної наради у Кабінеті Міністрів. 

Міністр повідомила, що близь-
ко 3,3 мільярда гривень забор-
гованості склав недоотриманий 
страховий внесок, а сума відшко-
дування пільгових пенсій стано-
вить 5,5 мільярда гривень. 

Королевська доручила ПФ узя-
ти під жорсткий моніторинг вико-
нання графіків погашення пенсій, 
визначити посадових осіб орга-
нів виконавчої влади, керівників 
держпідприємств, які зірвали ви-
конання графіків, і притягнути їх 
до відповідальності. 

Водночас, за словами глави ві-
домства, з січня по квітень 2013-го 
до Пенсійного фонду надійшло 53 

мільярди гривень, що на 4,6 мі-
льярда перевищило надходження 
за аналогічний період минулого 
року. 

«Це дозволяє нам до кінця 
року своєчасно виплачувати пен-
сії. Але ми чудово розуміємо: щоб 
збільшити пенсію, осучаснити її, 
нам потрібен додатковий ресурс, 
а для цього необхідні відшкоду-
вання боргів із пільгових пенсій і 
ліквідація боргів перед Пенсійним 
фондом», — заявила Королевська. 

Королевська заявила, що на підвищення 
пенсій сьогодні грошей немає 

Олександр КУРИЛЮК: 

Цьогоріч оздоровлення дітей пройде 
максимально якісно та комфортно 


