
Чи впевнені ви, відправляючи дити-
ну до школи, що вона повернеться 
додому здоровою? 

Взятися за ретельніше вивчення 
цього питання «Відомості» змусила 
ситуація, яка сталася буквально на 
третій день навчання у Ківерців-
ській експериментальній школі. 

Учні четвертого класу гуляли на 
території навчального закладу ра-
зом із учителем. Під час прогулянки 
завалилась одна з конструкцій ігро-
вого майданчика — дитяча хатинка. 
В результаті учениця отримала трав-
му. 

Наступного дня після події ко-
респондент «Відомостей» побувала у 
Ківерцях. Одначе від дитячого май-
данчика і сліду не залишилося. Хоча 
факт інциденту керівництво школи 
підтвердило. 

— Це був нещасний випадок, 

— сказала директор Світлана Сви-
новей. — Перед початком навчаль-
ного року наш завгосп перевіряв 
усі спортивні й ігрові конструкції. 
Вони були закріплені. Чому та ха-
тинка завалилася, наразі сказати не 

можу. Можливо, тому що у перші 
дні вересня йшли сильні дощі, та й 
підлітки могли її розхитати. Голо-
вне, що з дитиною все добре і батьки 
претензій до навчального закладу не 
мають. 

«Відомостям» вдалося зв’язатися 
з мамою потерпілої дівчинки. Вона 
підтвердила, що жодних претензій 
до школи та педагогів не має. З її до-
нечкою все добре, і, незважаючи на 
тріщину в руці, вона відвідуватиме 
школу. 

Це дуже добре, що у Ківерцях усе 
закінчилося щасливо. Та ми добре 
пам’ятаємо історію кількарічної дав-
ності, коли у Камені-Каширському 
на п’ятирічну дівчинку в дитсадочку 
впала фігура зайця. Від отриманих 
травм дитина померла. Серед інших 
тоді правоохоронці перевіряли вер-
сію, чи, бува, хто вночі не розхитав 
фігуру, яка до того була «дуже міцно 
закріплена». Адже для демонтажу 
аналогічних фігур на території за-
кладу знадобилися зусилля трьох 
чоловіків. 

Не змогли лікарі врятувати і 
учня 6 класу з Черкаської області, 
на якого на спортивному майданчи-

ку навчально-виховного комплексу 
впали футбольні ворота. 

Цей страшний перелік можна 
продовжувати. «Відомості» ж вирі-
шили з’ясувати, чи відповідає хтось 
за безпеку наших дітей у навчальних 
закладах. Зокрема, чи перевіряють 
і хто перевіряє спортивне й ігро-
ве знаряддя. Отримати відповідь 
ми сподівались у територіально-
му відділенні Держгірпромнагляду 
України. Проте, як сказав началь-
ник інспекції нагляду за промисло-
вою безпекою та охороною праці 
В’ячеслав Савенко, відомство не 
проводить перевірки на підприєм-
ствах середнього та низького ступе-
нів ризику. А перевіряти готовність 
інвентарю до навчального року 
зобов’язана спеціально створена ко-
місія у самому навчальному закладі. 

Інакше кажучи, вся відповідаль-
ність за безпеку дітей у стінах на-
вчального закладу лежить виключ-
но на керівництві цього закладу. 
Правоохоронні органи серйозно бе-
руться за керівників лише у випадку, 
коли дитина отримала важкі травми 
або померла. В іншому ж разі — 
тільки за умови звернення батьків. 
Чи багато ви знаєте випадків, коли 
батьки судилися з керівництвом 
школи за перелом, отриманий дити-
ною під час фізкультури? Отож-бо. 

Разом із тим, як директори во-
линських шкіл дбають про безпеку 
дітей, видно зі статистики Головного 
управління охорони здоров’я. 

Так, минулого року в межах 
шкільних стін в області травмувало-
ся 37,1 на 10 тисяч учнів від 6 до 14 
років. Найбільше таких травм було 
отримано у школах Луцька, Новово-
линська, Локачинського, Турійсько-
го, Рожищенського, Ковельського та 
Ківерцівського районів. 

Наталка СЛЮСАР 

Відомості.інфо

№37 (677)

12 - 18 вересня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

Події

Плюралізм опозиції: від блокування трибуни до крадіжки картки 

Політичним скандалом, або ж 
«волинською бучею», охрести-

ли журналісти витівку депутатів від 
опозиції Волинської обласної ради, 
що трапилася 3 вересня під час засі-
дання чергової сесії. На догоду влас-
ним політичним амбіціям місцеві 
фракції ВО «Свободи» та «Батьків-
щини» зірвали роботу сесії, забло-
кувавши трибуну, місце спікера та 
викравши картку для голосування 
голови облради. Проте насправді 
надуманий «конфлікт ідеологій» є не 
що інше, як дешевий піар об’єднаної 
опозиції, яка без реальних справ і 
за відсутності бодай найменших ре-
зультатів роботи всіляко намагаєть-
ся нагадати про себе виборцям. 

Переконливим аргументом на 
користь цієї версії є дріб’язковість 
приводу, з якого опозиція роздму-
хала конфлікт, — кадрове питання: 
призначення ректора Волинського 
інституту післядипломної педаго-
гічної освіти. Тобто не йдеться про 
насправді доленосні рішення на 
кшталт соціальних чи економічних 
перетворень у краї, заради чого 
вартувало би зчиняти бучу в об-
ласному парламенті. Ні, бо влада не 
дала такого приводу. Тоді депутати 
«Свободи» й «Батьківщини» зна-
йшли зачіпку в голосуванні за при-
значення ректором, до речі, їхнього 
колишнього побратима-депутата 
Петра Олешка, який упродовж років 
фактично витягував за вуха рейтинг 
БЮТу в Ківерцівському районі. 

Приводом слугував голос об-
ранця Богдана Дівнича — його 
картка спрацювала, хоча самого 
нібито не було в залі. Цей голос не 
був вирішальним (за призначення 
Олешка дали «добро» 45 із 54 депу-
татів), утім, це дало шанс опозиції 
розгорнути класичний сценарій по-
казового спротиву — з блокуван-

ням трибуни, вигуками «Ганьба!» і 
навіть викраданням депутатом від 
«Свободи» картки для голосування 
голови облради Володимира Вой-
товича. Що, зрештою, призвело до 
зриву засідання сесії, а тому без роз-
гляду та вирішення зосталися десят-
ки по-справжньому важливих для 
волинян господарчих і соціальних 
питань, заради чого виборці й деле-
гували до облради депутатів. 

Відверто кажучи, можна навіть 
захоплюватися блискавичною реак-
цією і вигадливістю депутатів-опо-
зиціонерів. Бо, не маючи за плечима 
багажу виконаних перед виборцями 
обіцянок, вони таки зуміли з дрібно-
го непорозуміння одержати макси-
мальну політичну вигоду — гучну 
піар-акцію. Та гірко, що через такий 
плюралізм страждають люди, про-
сті волиняни-виборці, які змушені 
чекати вирішення їхніх проблем, за-
питів і сподівань до наступної сесії. 

Сумно й через те, що молоді по-
чатківці-політики об’єднаної опо-
зиції перетворюють сесійну залу 
облради на балаган. Переймають у 

своїх старших колег-нардепів най-
гірші традиції українського парла-
ментаризму. 

Схожа тактика й стратегія по-
літичної боротьби входить у звич-
ку для волинських депутатів. Як-от 
крадіжка картки для голосування, 
що досить спритно зробив ново-
спечений депутат від фракції «Сво-
боди» Святослав Боруцький. Вияв-
ляється, він лише наслідував свого 
побратима по об’єднаній опозиції 
Ігоря Гузя. Адже рік тому, 5 верес-
ня, під час голосування за документ 
«Про звернення Волинської облас-
ної ради до волинян із приводу під-
писання антиукраїнського «мовно-
го» закону» Ігор Гузь на якийсь час 
забрав картку для голосування голо-
ви облради Володимира Войтовича. 

Тобто методи опозиції не зміню-
ються. Змінюються лише правила 
гри, влучно підмітив на проваленій 
сесії голова ОДА Борис Клімчук: 
«Коли джентльмен не може виграти 
за правилами, він негайно змінює 
правила». 

Петро ВІЛЬЧУК 

Депутати викинули 
«на вітер» майже мільярд 
955,3 мільйона гривень неефективно використа-
ли на систему відеоспостереження на минулих 
виборах, бо «отримані відеоматеріали практич-
но не використовувалися». Про це повідомляє 
прес-служба Рахункової палати. «Подальша 
доля цієї системи залишається невизначеною. 
На сьогодні її технічні компоненти вартістю 
195,9 мільйона гривень передані на зберігання 
до місцевих держадміністрацій», — сказано в 
повідомленні. 

На Рівненщині випекли 
найбільший в Україні маковий 
пиріг 
У місті Кузнецовську, що на Рівненщині, на хлібзаводі 
випекли 260-кілограмовий маковий пиріг. На здобу зна-
добилося 120 кг борошна, 50 кг цукру, 100 яєць, майже 
5 кг дріжджів, 10 кг маргарину та аж 30 кг маку. Довжина 
гіганта становить понад 15 метрів, ширина — 75 санти-
метрів. Він став подарунком на день народження місту 
атомників: напередодні кузнецовці святкували 40-річчя 
міста. 

0,7%
на стільки у серпні в Україні знизи-
лися споживчі ціни, повідомляє Дер-
жавна служба статистики. Зокрема, 
продукти харчування та безалкоголь-
ні напої подешевшали на 1,5%, а одяг 
і взуття — на 0,6%. 

Наступного дня після події від дитячого майданчика і сліду не залишилося
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Завдання міліції при виконанні 
виконавчого провадження — охорона 
громадського порядку 

Жоден із українських вищих 
навчальних закладів не по-

трапив у топ-200 кращих універ-
ситетів світу. Щорічний рейтинг 
склала компанія QS Quacquarelli 
Symonds, передає ТСН. 

Перші ж рядки списку посі-
дають провідні американські та 
британські вузи. Лідер, як і ми-
нулого року, — Массачусетський 
технологічний інститут. Друге і 
третє місця дісталися Гарварду і 
Кембриджу. 

Десятку лідерів закривають 
Каліфорнійський технологічний 
інститут і Принстонський уні-
верситет. 

Цікаво, що в рейтингу топ-200 
засвітився лише один російський 
виш — Московський державний 
університет ім. Ломоносова. Він 
посів 120-у сходинку. 

Рейтинг складали на осно-
ві шести критеріїв оцінювання: 
репутації в академічному серед-
овищі; цитованості публікацій 
співробітників вузу; співвідно-
шення кількості викладачів і 
студентів; ставлення роботодав-
ців до випускників вишу; частки 
іноземних викладачів і студентів. 

Жоден 
український вуз 
не потрапив 
до рейтингу 
найкращих у світі 

–Доволі часто в ЗМІ 
з’являється інформація 

щодо неправомірних дій право-
охоронців під час здійснення ви-
конавчого провадження, — роз-
повів голова Громадської ради 
при УМВС України у Волинській 
області Антон Цісарук. — Насам-
перед наголошу, що виконавче 
провадження — це вид держав-
но-правового примусу, що спря-
мований на організацію процесу з 
примусової реалізації рішень судів 
та інших органів (посадових осіб) 
у разі невиконання їх фізичними 
та юридичними особами у добро-
вільному порядку. 

Для залучення державними 
виконавцями працівників органів 
внутрішніх справ для охорони гро-
мадського порядку при проведен-
ні примусового виконання рішень 
судів та інших органів (посадових 
осіб), відповідно до законів Украї-
ни «Про виконавче провадження», 
«Про міліцію», «Про державний 
захист працівників суду і право-
охоронних органів», спільним на-
казом Міністерства внутрішніх 
справ України та Міністерства 
юстиції України від 25.06.2002 
№ 607/56/5 затверджено Інструк-
цію про порядок взаємодії органів 
внутрішніх справ України й орга-
нів Державної виконавчої служби 
при примусовому виконанні рі-
шень судів та інших органів (по-
садових осіб). 

— Підставою для залучення 
працівників органів внутрішніх 
справ до забезпечення громад-
ського порядку при примусовому 
виконанні рішень судів та інших 

органів (посадових осіб) є поста-
нова державного виконавця, за-
тверджена начальником відділу 
Державної виконавчої служби та 
скріплена печаткою, — наголо-
сив Антон Вікторович. — Отже, 
державні виконавці у разі необ-
хідності залучають працівників 
органів внутрішніх справ для 
охорони громадського порядку 
під час проведення виконавчих 
дій при виконанні рішень судів та 
інших органів (посадових осіб) у 
випадках: примусового входжен-
ня до приміщень і сховищ борж-
ників — юридичних осіб у разі 
відмови державному виконавцю 
у добровільному допуску до них; 
примусового входження до жит-
ла чи іншого володіння боржни-
ка — фізичної особи за рішенням 
суду в разі відмови державному 
виконавцю у добровільному до-
пуску до них; арешту й опису май-
на боржників, його вилучення; 
вселення та виселення; розшуку 
у виконавчому провадженні гро-
мадянина-боржника, дитини за 
ухвалою суду або транспортних 
засобів боржника за постановою 
державного виконавця; проведен-
ня інших виконавчих дій, перед-
бачених Законом України «Про 
виконавче провадження». Осно-
вне завдання міліції при цьому 
— охорона громадського порядку, 
в разі вчинення правопорушення 
міліціонери зобов’язані припини-
ти його, а відтак забезпечити до-
кументування та реагування згід-
но з законом. 

Романа ІВАНЮК

На майданчику в школі на дитину 
впала дерев’яна хатинка 


