
Чинний Закон України «Про зайня-
тість населення» передбачає низку 
механізмів, які мають позитивно 
вплинути на підвищення рівня офі-
ційної зайнятості молоді. Зокрема, 
держава гарантує роботодавцям, 
які надаватимуть перше робоче 
місце, пільги зі сплати єдиного со-
ціального внеску.

— В Україні молодою людиною 
вважається особа віком до 35 років, 
а у Європі — лише до 25, — пояснює 
нововведення закону директор Во-
линського обласного центру зайня-
тості Раїса Кучмук. — Важко уяви-
ти, що до 35 років людина ніде не 
працювала. Вона трудилася, тільки 
запис у трудовій книжці відсутній. 
А тому саме перше робоче місце, 
перший запис у трудовій книжці 
підтримується діями нового Закону 
«Про зайнятість населення», який 
став результатом реалізації соціаль-
них ініціатив Президента. Роботода-
вець, як я кажу, який став хресним 
батьком для молодої людини, коли 
вона тільки виходить на ринок пра-

ці, отримуватиме компенсацію єди-
ного соціального внеску протягом 
року. Таким чином роботодавцю 
держава частково компенсує ті за-
трати, які йому приносить молода 
людина, коли не має досвіду роботи, 
навиків.

Саме таким молодим людям осо-
бливо важко конкурувати на ринку 
праці. Адже на Волині навантажен-
ня на одне робоче місце — 14 осіб, 
в тому числі соціально незахищених, 
тому роботодавець має з кого вибра-
ти. Тож пропонована пільга робото-
давцю стане своєрідним стимулом 
працевлаштовувати на перше робо-
че місце.

Раїса Кучмук зауважила, що ком-
пенсація єдиного соціального вне-
ску є своєрідною заміною звичних 
дотацій, які уже себе вичерпали. 

— Для багатьох була незрозуміла 
ця норма закону, — продовжує Раїса 
Євгенівна. — Бо під час дотування 
роботодавець отримував більшу 
суму, ніж зараз матиме компенса-
ції єдиного внеску. Але ті робото-
давці, які користувалися дотацією, 
часто стикалися з проблемою, коли 
людина халатно ставилася до своїх 
обов’язків, мовляв, біржа відшкодо-
вує заробітну плату, то нехай робо-
тодавець і терпить. 

Серед інших механізмів, які ма-
ють позитивно вплинути на підви-
щення офіційної зайнятості молоді, 
закон дасть змогу вирішити вічну 
проблему відсутності досвіду ро-
боти. Ще будучи студентом, молода 
людина може пройти стажування 
строком до півроку. Інформація про 
стажування буде вноситися у тру-
дову книжку як стаж, а от заробітна 
плата може й не виплачуватися.  

На сьогодні у роботі з молоддю 
фахівці волинської служби зайня-

тості використовують найрізно-
манітніші заходи: ярмарки освітніх 
послуг, презентації професій, еко-
номічні екскурсії, профорієнтаційні 
уроки, КВК. При вищих навчальних 
закладах створюються центри спри-
яння працевлаштуванню студентів. 
З ініціативи обласного центру за-
йнятості пройшли міжвідомчі на-
ради щодо надання адресних соці-
альних послуг молоді, в тому числі 
неповнолітнім. Протягом січня-
травня 2013 року на Волині мали 
статус безробітного 292 неповноліт-
ні особи, з них працевлаштовані 89 
(81 попередньо направили на про-
фесійне навчання). Служба зайня-
тості орієнтує молодь на здобуття 
нових професій, додаткових умінь 
та навичок. Як результат — 54% від 
загальної кількості безробітних, які 
навчаються, — особи до 35 років. 

Також Раїса Євгенівна нагадала 
про можливість отримання ваучерів 
для навчання людей, яким за 45 і які 
мають 15 років страхового стажу. 

— На прикладі ось цих старших 
людей молодь має зрозуміти, що 
вчитися доведеться упродовж всьо-
го життя, — резюмує Раїса Кучмук. 
— А старші люди мають показати, 
що вони ще сміливі, молоді і в 45 ро-
ків можуть здобувати професію або 
вдосконалювати свій фах. 

На Волині поки що лише 19 пре-
тендентів на отримання ваучера. 
Щоб збільшити їх кількість, під час 
засідання обласного координацій-
ного комітету сприяння зайнятості 
Раїса Євгенівна внесла пропозицію 
ініціювати зміни до Порядку видачі 
ваучерів, надавши можливість осо-
бам із вищою освітою категорії 45+ 
отримати ваучер для здобуття робіт-
ничої професії. 

Людмила ШИШКО

На Волині запровадили єдині 
правила надання мислив-

ських угідь. Про це йшлося під 
час нещодавніх сесійних слухань. 
Волинські лісівники представили 
для обговорення проект Порядку 
надання у користування мислив-
ських угідь. 

За словами першого заступни-

ка начальника обласного управ-
ління лісового та мисливського 
господарства Сергія Шеремети, 
серед новацій, які запровадяться 
цим Порядком у разі затверджен-
ня радою, — надання мисливських 
угідь у користування на конкурс-
ній основі. Угіддя пропонують на-
давати у користування на 15 років 
на площі не менше як 3000 га і не 
більше 45% від загальних площ в 
області. 

Площа дещо насторожила 
депутатів Волиньради. Вони за-
підозрили, чи, бува, не поділить 
угіддя між собою кілька місцевих 
багатіїв. Депутат Василь Пецентій 
висловив думку, що найефективні-
шим і найчеснішим користувачем 
є Українське товариство мислив-
ців і рибалок, в якого у 2014-му 
спливає термін користування угід-
дями. Чи продовжать його, зале-
жить від депутатів облради. 
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Події

Мисливські угіддя надаватимуть 
на 15 років 

На Закарпатті та Львівщині 
людей атакують змії 
В Україні почастішали випадки укусів змій. Так, 
на Львівщині за один день у стані середнього 
ступеня тяжкості до лікарні потрапили двоє 
людей, а на Закарпатті станом на сьогодні за-
фіксовано понад 20 випадків нападу плазунів на 
місцевих жителів. Біологи пов’язують стрімкий 
ріст популяції змій зі спекою, яка сприяє їхньому 
розмноженню. Слід додати, що найчастіше змії 
нападають на грибників, рибалок, дачників і 
любителів відпочинку на природі. 

Україна заборонила 
ввозити свиней із Білорусі 
Із 22 червня Україна ввела заборону на вве-
зення з Бiлорусi свиней, продукцiї та сировини 
з них у зв’язку з виявленням на територiї цiєї 
країни африканської чуми свиней (АЧС). Про це 
повідомляє прес-служба Державної ветеринар-
ної i фітосанітарної служби України. Пiд ембар-
го потрапили корми для свиней i генетичний 
матерiал. Заборону введено пiсля офiцiйного 
пiдтвердження ветслужби Бiлорусi про спалах 
АЧС на територiї Гродненської областi. 

84% 
на стільки Міністерство охо-
рони здоров’я виконало план 
державних закупівель ліків. На 
це вже витратили 1,76 мільярда 
гривень, обіцяють докупити 
ліків іще приблизно на 300 
мільйонів. 
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До редакції звертаються читачі з 
проханням пояснити, чи мож-

на скасувати видане певній особі 
раніше доручення і як правильно 
це зробити. За роз’ясненням ми 
звернулися до приватного нотарі-
уса Луцька Ірини Онищук. Ось що 
вона розповіла. 

— Відзначу передусім, що 
Цивільним кодексом України 
визначено поняття та підстави 
представництва, яким є право-
відношення, в якому одна сторо-
на (представник) зобов’язана або 
має право вчинити правочини 
від імені другої сторони, яку вона 
представляє. Представництво пе-
ред третіми особами виникає на 
підставі договору, закону, акта 
органу юридичної особи та з ін-
ших підстав, встановлених акта-
ми цивільного законодавства. За 
договором доручення одна сто-
рона (повірений) зобов’язується 
вчинити від імені та за рахунок 
другої сторони (довірителя) певні 
юридичні дії. Правочин, вчинений 
повіреним, створює, змінює, при-
пиняє цивільні права й обов’язки 
довірителя. Представництво, яке 
ґрунтується на договорі, може 
здійснюватися за довіреністю. На 
вчинення юридичних дій, перед-
бачених договором доручення, до-
віритель зобов’язаний видати по-
віреному довіреність, яка підлягає 
нотаріальному посвідченню. 

Цивільний кодекс України 
встановлює також, що особа, яка 
видала довіреність, за винятком 
безвідкличної довіреності, може 
в будь-який час скасувати її. Від-
мова від цього права є нікчемною. 
Встановлено також, що особа, яка 
видала довіреність і згодом скасу-

вала її, повинна негайно повідо-
мити про це представника, а також 
відомих їй третіх осіб, для пред-
ставництва перед якими була ви-
дана довіреність. Важливо мати на 
увазі, що права й обов’язки щодо 
третіх осіб, які виникли внаслідок 
вчинення правочину представни-
ком до того, як він довідався або 
міг довідатися про скасування до-
віреності, зберігають чинність для 
особи, яка видала довіреність, і її 
правонаступників. Це правило не 
застосовується, якщо третя особа 
знала або могла знати, що дія до-
віреності припинилася. Довіри-
тель, який скасував довіреність, 
надає (надсилає) нотаріусу, що її 
посвідчив, заяву, в якій повідо-
мляє, що видана ним довіреність 
уже скасована. Отримавши таку 
заяву, нотаріус вчиняє відповідні 
дії, передбачені Порядком вчи-
нення нотаріальних дій нотаріу-
сами України. Якщо ж довіритель 
не має можливості звернутися до 
того нотаріуса, який посвідчив 
довіреність, то він повинен звер-
нутися до іншого нотаріуса, який 
вчинить певні дії та надішле від-
повідні документи нотаріусу, який 
посвідчив скасовану довіреність. 

Законом встановлено також 
право представника (повіреного) 
відмовитися від вчинення дій, які 
були визначені довіреністю. Про 
це він зобов’язаний негайно по-
відомити особу, яку він представ-
ляє. Однак представник не може 
відмовитися від вчинення дій, які 
були визначені довіреністю, якщо 
ці дії були невідкладними або та-
кими, що спрямовані на запобі-
гання завданню збитків особі, яку 
він представляє, чи іншим особам. 

Чи можна та як правильно скасувати 
раніше видане доручення 

За надане перше робоче місце — пільги 
зі сплати єдиного соціального внеску 

 ПОГОДА

У західних областях 27 черв-
ня прогнозують хмарну погоду, 
йтиме дощ. Температура по-
вітря вночі +12...+14°C, вдень 
+22...+24°C. 28 червня хмарно 
з проясненнями, місцями про-
йдуть грози. Вночі +12...+13°C, 
денна температура +21...+24°C. 29 
червня похмуро, дощитиме. Вно-
чі +13...+15°C, вдень +23...+25°C. 

У північних регіонах 27 
червня прогнозується похмура 
погода, очікуються грози. Темпе-
ратура вночі +17...+19°C, вдень 
+30...+32°C. 28 червня буде хмар-
но, йтимуть грозові дощі. Вночі 
+16...+18°C, вдень +29...+32°C. 29 
червня буде похмуро, по всій те-
риторії країни йтимуть дощі. Ніч-
на температура +15...+17°C, денна 
становитиме +27...+29°C. 

У Києві 27 червня буде по-
хмуро, очікуються грози. Нічна 
температура +18...+20°C, денна 

+29...+31°C. 28 червня синопти-
ки прогнозують похмуру погоду, 
сильні дощі. Вночі +17...+19°C, 
вдень +28...+30°C. 29 червня буде 
хмарно, місцями зливи. Темпе-
ратура вночі +15...+17°C, вдень 
+26...+27°C. 

У східних регіонах 27 черв-
ня буде ясно, без опадів. Уночі 
+17...+19°C, вдень +32...+34°C. 28 
червня сонячно, опадів не про-
гнозують. Нічна температура 
+18...+20°C, вдень +31...+33°C. 29 
червня буде ясно і сухо. Вночі 
+21...+23°C, вдень +34...+36°C. 

У південних областях 27 
червня похмуро, прогнозують 
дощі. Температура вночі ста-
новитиме +19...+21°C, вдень 
+27...+29°C. 28 червня хмарно, 
йтиме дощ. Вночі буде +18...+20°C, 
вдень +28...+30°C. 29 червня ясно, 
без опадів. Нічна температура 
+21...+23°C, денна +32...+34°C. 


