
Давно вже не секрет, що дитсадки 
виживають практично за рахунок 
батьків. Відправляючи малюка в 
дошкільний заклад, потрібно бути 
готовим щомісяця розставатися з 
немалими грошима. За розповід-
ями мам і тат, перед вступом до са-
дочків їм дають цілий список того, з 
чим потрібно з’явитися, виписують 
кругленьку суму на вступний вне-
сок. А далі на них чекають щомісяч-
ні збори на різні потреби ДНЗ. 

Із цим твердженням погоджу-
ється і начальник управління освіти 
Луцькради Олег Гребенюк. Нещо-
давно під час круглого столу «По-
шук нових форм і методів вирішен-
ня соціальних потреб дошкільних 
навчальних закладів Луцька» він 
зазначив, що поряд із п’ятьма міль-
йонами, які виділяє на підготовку 
навчальних закладів до нового на-
вчального року держава, ще стільки 
ж дає батьківська громада міста. 

— Наші дитсадки навіть у по-
рівнянні з європейськими вигляда-
ють досить позитивно. Часто в їхніх 
садочках немає ігрових кімнат, ді-
тки сплять на двоярусних ліжках, а 
харчування повністю лягає на бать-
ківські плечі, — каже Олег Володи-
мирович. — Також якось ми бували 
у Львові, обмінювались досвідом, і 
нам демонстрували приватний са-
дочок, де місячна плата сягала 800 
гривень. Вони вихвалялися своїми 
сучасними умовами, хоча в Луцьку 
як мінімум 10 садків мають кращу 
базу і є набагато дешевшими. 

Управлінець похвалився, що 
кращих за благоустроєм дворових 
територій, як у садочках, годі й шу-
кати і це в основному завдяки під-
тримці батьків. Крім цього, Олег 
Гребенюк розповів, що в одному з 
дошкільних закладів мами і тати ще 
й додаткове харчування для малечі 
оплачують. 

— У батьківського колективу 
виникла ідея, і ми працювали, щоб 
її реалізувати. Тепер самі проводи-
мо тендери, закуповуємо продукти, 
складаємо меню. Харчування у на-
ших дітей зараз прекрасне, — роз-
повіла мама дитини, що відвідує цей 
садочок, пані Оксана. 

Також у цьому дитсадку батьки 
додатково платять за уроки вчите-
лям іноземної мови, бо тут її ви-
вчають поглиблено. Крім цього, 
Олег Володимирович зазначив, що 
й функціонування басейнів у місь-
ких навчальних закладах повністю 
лежить на батьках, оскільки держа-
ва не виділяє коштів на утримання 
працівників басейну. 

Пан Гребенюк також повідав, що 
часто батьки самі ініціюють різно-
манітні поліпшення благоустрою 
в садочках. Щоправда, такі чудові 
умови влітають їм у копійчину. І це 
ще добре, коли вони знають, на що 
саме пішли їхні кровні. Але, як по-
казує практика, часто батьки не ві-
дають, як розподілятимуть фондові 
гроші. 

Член піклувальної ради ДНЗ 
№31 пані Наталія розповіла, що в 
них у садочку віднедавна самі бать-
ки й розпоряджаються зібраними 
коштами. Тож тепер їм телефонують 
лучани, чиї чада ходять до інших 
дитсадків, щоб дізнатись, як вони 
змогли це зробити. 

— Люди дуже бояться тиску, і 
це правда. Ми самі боялися, коли 
починали цю справу восени мину-
лого року. Ми стільки часу жили, 
як у мішках, не знали, що й куди. А 
тепер завдяки тому, що кошти в ру-
ках батьків, вдалося навіть створити 
резервний фонд, де зараз уже шість 
тисяч гривень. Це гроші на різні не-
передбачувані обставини. Раніше 
ж коштів ніколи не вистачало, хоча 
збирали стільки ж, як і нині, — до-
дала пані Наталія. 

У ДНЗ №32 теж працюють за 
такою системою, про що розповів 
голова його піклувальної ради Ві-
талій Шнит. Понад те, в цьому са-
дочку складають список необхідних 
покупок на весь рік із помісячними 
планами. 

Поряд із тим існує ще ціла низ-
ка дитячих садочків, де мами й тати 

з різних причин не можуть узяти 
фондові гроші у свої руки. Началь-
ник управління освіти зазначив, що 
якщо цьому перешкоджають завіду-
вачі дошкільних закладів, то батькам 
потрібно звернутися відразу до ньо-
го з конкретною інформацією. Свою 
допомогу запропонували й інші 
присутні на засіданні батьки. Один 
із них виступив з ініціативою ство-
рити загальноміський батьківський 
комітет дитячих садочків, щоб люди 
могли спільно вирішувати проблеми 
та ділитися досвідом. Більше того, 
батьки з ДНЗ №31 повідали, що в 
них у садку навіть немає загальних 
зборів, які б не завадили, адже тати 
й мами дошкільнят часто не знають 
про різні можливості, завдяки яким 
можна зекономити кошти. 

В той же час представник Во-
линського інституту підтримки та 
розвитку громадських ініціатив Пе-
тро Лавринюк розповів, що, крім 
державного та батьківського фінан-
сування дошкільних навчальних 
закладів, є ще третій варіант — різ-
ні програми та конкурси, завдяки 
яким можна залучити додаткові гро-
ші. Щоправда, працювати над про-
ектами мають самі батьки, а от по-
відомляти їх про можливість участі 
— завдання адміністрації навчаль-
них закладів. Тому, щоб корисна 
інформація не пролітала мимо бать-
ківських вух, Інститут підтримки та 
розвитку громадських ініціатив під-
писав договір співпраці з управлін-
ням освіти. 

Ольга УРИНА 
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Волиняни привезли «золото» з чемпіонату 
України з кіокушинкайкан карате 

Волинські батьки можуть слідкувати за своїми дітьми в онлайн-режимі Ковель матиме 
перший у краї 
майданчик для 
паркуру 

У лютому Молодіжний фонд 
«Наше майбутнє» звернувся 

до Ковельської міськради з про-
ханням дозволити побудувати 
спортмайданчик і виділити для 
цього землю. Більше 300 спортс-
менів у місті захоплюються пар-
куром і стрітворкаутом, але міс-
ця для тренувань у Ковелі немає. 

Тож ініціативна група на чолі 
з Сергієм Дружиновичем розро-
била проект спортивного май-
данчика. Виконком Ковельської 
міської ради прийняв рішення 
про виділення земельної ділянки 
для занять паркуром і стрітвор-
каутом на вул. Мічуріна, побли-
зу дитсадка №3. 

Майданчик наразі у процесі 
облаштування, триває організа-
ція міжрегіональних змагань із 
цих видів спорту. 

Незаконне полювання 
на козулю не вдалося 
Днями в урочищі Вісов Маневицького району під час 
рейду лісова охорона ДП «Маневицьке ЛГ» затримала 
двох жителів села Комарове. «Чоловіки зі зброєю зі-
зналися, що хотіли вполювати козулю, але документів 
у них немає», — розповів мисливствознавець Мане-
вицького лісгоспу Микола Корець. У потенційних бра-
коньєрів вилучили два екземпляри незареєстрованої 
мисливської гладкоствольної зброї. Зараз працівники 
Маневицького РВ УМВС ведуть перевірку за фактом 
незаконного полювання. 

Якщо раніше працівники Держ-
служби охорони пропонували спо-
стереження лише за приміщеннями 
будівель, щоб туди не занадилися 
злодії, то тепер цілодобовий 
контроль можна встановити й за 
рухомими об’єктами, зокрема за 
людиною. Та це не означає, що 
когось скрізь супроводжуватиме 
дядько в чорному костюмі — все 
зробить невеличкий пристрій роз-
міром із мобільний телефон, який 
достатньо покласти до кишені. 
Кажуть, така послуга особливо 
згодиться турботливим батькам, які 
непокояться за своїх чад. Завдяки 
сучасним технологіям можна буде 
слідкувати практично за кожним 
кроком дитини. Детальніше про це 
«Відомостям» розповів начальник 
відділу Державної служби охорони 
при УМВС України у Волинській об-
ласті Дмитро Новицький. 

— Фактично відбувається супут-
никовий контроль за місцем розта-
шування об’єкта: якщо той рухаєть-
ся, то система автоматично вимірює 

його швидкість і географічні коор-
динати. Це можливо завдяки неве-
личкому пристрою з GPS-системою 
нагляду. Наразі його розміри такі ж, 
як у мобільного телефона, а перспек-
тива тільки до зменшення, — каже 
керівник ДСО. 

Сьогодні таким чином охороня-
ють різні рухомі об’єкти, зокрема ін-
касаторські автомобілі. Але так само 
можна наглядати і за будь-якою лю-

диною. 
Кажуть, ревнивим подружжям 

послугу не надаватимуть, бо брати 
під нагляд повнолітню людину без її 
відома суперечить закону, а от за ба-
жанням батьків слідкувати за дітьми 
— саме враз. 

— Ця послуга дуже зручна для 
батьків, які непокояться за безпе-
ку своїх нащадків і хочуть знати, 
де вони перебувають у цю хвилину. 
Щоб замовити таку послугу, людина 
має звернутися до нас письмово га-
рантійним листом і підписати дого-
вір на спостереження, — розповідає 
Дмитро Новицький. — Далі визна-
чаємося з режимом спостереження 
та вибираємо його межі. Скажімо, 
можна наглядати за дитиною лише 
на території одного міста, в меж-
ах області або навіть усієї України. 
Від цієї опції залежить ціна послу-
ги. Адже, щоб здійснювати повний 
контроль над рухомими об’єктами, 
користуємося тільки сертифікова-
ними якісними GPS-картами. 

Отже, мамам і татам достатньо 
буде дати своєму чаду цей пристрій, 

слідкувати, щоб він був заряджений 
і щоб дитина не загубила його. А 
далі справа за працівниками ДСО. 
Оператори в онлайн-режимі, з ін-
тервалом у кілька секунд, відслідко-
вуватимуть кожен крок дитини. На 
екрани моніторів виводитиметься 
достатньо детальне зображення міс-
ця перебування об’єкта, з назвами 
вулиць і номерами будинків. При 
наданні інформації замовнику ми 
можемо навіть сказати, біля якого 
під’їзду перебуває той, за ким ве-
деться спостереження, а в кінці дня 
взагалі можна буде скласти історію 
руху спостережуваного. 

Тим, хто хоче взяти під контр-
оль свого малюка, потрібно бути 
готовим щомісяця витрачати на це 
не менше 350 гривень. Ціна залежа-
тиме від меж дії послуги, кількості 
додаткових опцій, таких як режим 
«Тривожна кнопка» з реагуванням 
наряду міліції. Треба додати, що 
вартість самого пристрою на сьогод-
ні становить орієнтовно від півтори 
тисячі гривень. 

Ольга УРИНА

Студенти обрали нового мера 
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Студентського мера та депута-
тів студентського магістрату 

Волині обирали у рамках восьмо-
го регіонального студентського 
фестивалю «Студентська респу-
бліка — 2013», який відбувався з 
24 по 26 травня на базі дитячого 
оздоровчого табору «Сонячний» 
(село Гаразджа Луцького району). 

На заході було представлено 13 
навчальних закладів. За підсумка-
ми всіх змагань перше місце отри-
мала команда Луцького національ-
ного технічного університету. 

В останній день фестивалю в 
боротьбі за посаду студентського 
мера зійшлися два студентських 
лідери найбільших волинських 
навчальних закладів — студент 
Луцького національного техніч-
ного університету Назар Грищук 
і його конкурент, студент Схід-
ноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки 
Володимир Ковальчук. 

Усього за обох кандидатів у 
студмери проголосувало 139 осіб, 

89 із яких віддали свій голос Наза-
ру Грищуку. 

Загальнокомандні змагання 
закінчилися перемогою ЛНТУ, 
друге місце посіла команда Во-
линського державного училища 
культури і мистецтв, третє — СНУ 
імені Лесі Українки. 

Керівник оргкомітету фес-
тивалю Валерій Пельц розповів: 
«Обрані студентські депутати 
представлятимуть область на Все-
українському фестивалі «Студент-
ська республіка», який відбудеться 
у Криму в серпні». 

25 травня в місті Бровари Київ-
ської області пройшов чем-

піонат України з кіокушинкайкан 
карате серед чоловіків і жінок, а 
також всеукраїнський турнір із 
кіокушинкайкан карате серед юні-
орів. 

Чемпіонат України проводить-
ся один раз на рік і є відбірковим 
турніром до чемпіонату Європи, 
який у жовтні цього року пройде в 
Україні — в Донецьку. 

Команду Волині на цих змаган-
нях представляли три спортсмени: 
Лавренчук Олександр, Лещук Оль-
га (1 місце), Кулай Дмитро (1 міс-
це), тренером яких є Бранч Чіф 
України Волинець Дмитро Леоні-
дович (4 дан). 

До слова, у червні 2012 року 
Лещук Ольга вже виборола брон-
зову медаль на чемпіонаті світу з 
кіокушинкайкан карате, що про-
ходив у Японії. 

Про туристичні принади 
Шацького району склали 
окремий буклет 
Корисна інформація про туристичні принади Шаць-
кого району зібрана в буклеті для гостей краю. Го-
лова ОДА Борис Клімчук представив макет буклета. 
Щороку край відвідують сотні тисяч гостей, але ту-
ристи мало обізнані з інфраструктурою волинсько-
го курорту. Тож у буклеті будуть вказані необхідні 
контакти: екстрені номери телефонів, адреси садиб 
зеленого туризму, закладів харчування. 

Гарні умови в дитячих садочках 
влітають батькам у копійчину 


