
Всі завдання, які ставила перед 
собою минулого року Волинська 
служба зайнятості, вдалося ви-
конати. Про це розповіла директор 
обласного центру зайнятості Раїса 
Кучмук. Вона зауважила, що були 
певні побоювання, зважаючи на 
впровадження нового закону про 
зайнятість, але саме він відкрив 
більші можливості для того, щоб 
попередити негативні явища на 
ринку праці та наблизити його 
учасників — роботодавців і без-
робітних — один до одного. 

Як результат, рівень безробіття 
знизився на 0,2%. Зокрема, змен-
шено кількість молоді на обліку (з 
6094 у 2012-му до 5663 минулого 
року), вдалося знизити навантажен-
ня на одне робоче місце (станом на 
01.01.2013 — 20, а на 01.01.2014 — 6), 
своєчасно забезпечити роботодав-
ців працівниками (рівень укомплек-
тування вакансій — 79,1%), середня 
тривалість безробіття знизилася 
до 118 днів. Заборгованість із ви-
плати заробітної плати зменшилася 
на 52,7%, збільшилися пропозиції 
оплати праці в поданих вакансіях, 
576 осіб старше 45 років отримали 
ваучери для здобуття професійної 
освіти. Найбільше обирали такі про-
фесії: тракторист-машиніст, плодо-
овочівник, будівельник. 

— Поменшало звернень до служ-
би зайнятості випускників, — пояс-
нює Раїса Євгенівна. — І це завдяки 
тому, що ми єдині в Україні запро-
вадили таку інституцію, як мережа 
центрів кар’єри при навчальних за-
кладах. Це мало б бути національ-
ною ідеєю. Адже, попри зайнятість, 
роботодавці приходять на зустріч до 
студентів. До недавнього часу в них 
не було такої можливості зустрітись 
і ми констатували, що працедавець 
не хоче мати справу з молодими 
людьми, без досвіду роботи, а цен-
три кар’єри довели протилежне — 
молоді фахівці з новими знаннями 
затребувані. 

Також, за словами директора об-
ласного центру зайнятості, минулий 
рік показав, що люди стали активні-
ше шукати роботу і нею дорожити. 
581 особа отримала одноразово до-
помогу по безробіттю для започат-
кування власної справи, в основно-
му в сфері торгівлі, надання різного 
роду послуг, сільськогосподарського 
виробництва і переробки. 

— Ми пройшли той критичний 
переломний бар’єр, коли до отриман-
ня одноразової допомоги по безробіт-
тю ставилися дещо по-споживацьки, 
скептично, — прокоментувала Раїса 
Євгенівна. — В середньому ці люди 
одержали по 10 тис. грн. Однак, 
щоб бути підготовленим і убезпе-

чити себе від неприємностей із боку 
контролюючих органів, перед запо-
чаткуванням справи вони відвід-
ували курси підприємця-початківця. 
Хоча, звичайно, не можна сказати, 
що всі взяли гроші та збереглися, 
бо навіть найпотужніший бізнесмен 
сьогодні може потерпіти крах, якщо 
десь неправильно змоделював свою 
діяльність. 

Щодо проектів із попередження 
негативних явищ на ринку праці, 
які торік впроваджувала служба 
зайнятості, то вони продовжувати-
муться і цьогоріч. Лишень «Зимову 
агрошколу» передадуть управлінню 
АПК. За словами Раїси Євгенівни, 
цей освітній проект уже апробова-
но, він ефективно діє і тепер його 
можуть продовжувати ті, хто має 
безпосередній стосунок до сільсько-
го господарства. 

— Я найбільше дякую виклада-
чам: це фанати своєї справи, вони 
багато зробили, — підсумувала Раїса 
Євгенівна. — Сьогодні ми працюємо 
над новим проектом «Професійні 
дні» — вишукуємо різноманітний 
матеріал, який стосується тієї чи ін-
шої професії. Також продовжуємо 
«Школу культури і туризму» — пер-
ші ознаки організації громад є. При 
проведенні «Магії волинської казки» 
три сільські громади Рожищенсько-
го району об’єдналися під туристич-
ну бізнес-ідею і прийняли 20 груп 
туристів. Загалом, за нашими під-
рахунками, понад 100 осіб спробу-
вали себе у бізнес-туризмі. Вони по-
бачили, що можна заробляти гроші, 
для цього потрібно бути освіченим, 
культурним, гарним, мати ідею. 
«Школою безпеки і порядку» охопле-
но 18 територій, залучено 279 без-
робітних осіб. Оскільки у нас штат 
дільничних міліціонерів обмежений, 
сільська громада мусить мати люди-
ну, яка б дбала про безпеку і порядок. 

Людмила ШИШКО
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Волинянин обдурив кримчан на 80 тисяч 

Депутатів 
Забзалюка 
і Гриценка 
виключили 
з «Батьківщини» 

Троє друзів із Автономної Рес-
публіки Крим, заручившись 

підтримкою волинянина, виріши-
ли організувати такий собі бізнес 
— закупити на Волині картоплю і 
продати її вдома за значно вищи-
ми цінами. 

Щоб отримати непоганий за-
робіток, чоловіки перерахували 
на банківську картку жителя Во-
лодимира-Волинського 80 тисяч 
гривень для закупівлі товару. В 
результаті ні грошей, ні бараболі 
не отримали, адже посередник 
витратив їх на власні потреби. 

Кримчани якийсь час чекали 
товар, потім почали телефонува-
ти напарнику, але вже за три дні 
їхній «абонент не міг прийняти 
дзвінок». Щоб з’ясувати, що й до 
чого, вирішили приїхати. Про-
тягом доби горе-підприємці шу-
кали товариша, та не знайшли. 
Вирішили повертатися додому ні 
з чим. Але на виїзді з міста чоло-
віки заїхали на заправку, де й по-
мітили свого «компаньйона». 

Побачивши тих, від кого хо-
вався, волинянин вскочив у ав-

томобіль і поїхав у бік обласного 
центру, а невдовзі його наздогна-
ли кримські бізнесмени. Зрозу-
мівши, що грошей і товару немає, 
один із переслідувачів завдав уті-
качеві кількох ударів у обличчя та 
наголосив, що на повернення ко-
штів у нього є кілька днів. 

Коли чоловіки повернулися 
додому, волинянин звернувся 
до правоохоронців із заявою на 
кривдників, які нібито вимагають 
у нього більше 100 тисяч гривень.

За цим фактом слідчим від-
діленням розпочато кримінальне 
провадження за вчинення злочи-
ну, передбаченого ч. 2 ст. 189 (ви-
магання) Кримінального кодексу 
України. Проте в ході проведення 
досудового розслідування пра-
цівники міліції, з’ясувавши всі 
обставини події, перекваліфіку-
вали протиправні дії відносно 
потерпілого на ч. 2 ст. 355 (при-
мушування до виконання чи не-
виконання цивільно-правових 
зобов’язань) ККУ. 

Аліна МАТУСЕВИЧ 

У вівторок на сесії Верховної 
Ради України було виклю-

чено зі складу фракції «Батьків-
щина» нардепів Романа Забза-
люка й Анатолія Гриценка. 

Нагадаємо, що у грудні 
Рибак повідомив про заяву 
Забзалюка про складення де-
путатських повноважень. На-
передодні в ЗМІ з’явилась ін-
формація, що нардеп складає з 
себе депутатські повноваження 
через незгоду з підходами до 
розв’язання ситуації, що скла-
лася в країні. 

16 січня прес-служба 
ВО «Батьківщина» повідоми-
ла, що Забзалюк виключений 
зі складу фракції, а 17 січня 
спікер ВР заявив, що Забзалюк 
відкликав свою заяву про скла-
дення повноважень народного 
депутата. 

17 січня Анатолій Гриценко 
відмовився від депутатського 
мандата. 

У Донецьку підстрелили 
чотирьох міліціонерів 
У понеділок у Донецьку невідомий розстріляв чотирьох 
міліціонерів. «Під час затримання злочинця чотири 
працівники Донецького міськуправління ГУ МВС 
отримали важкі вогнепальні поранення», — розповіли 
у прокуратурі. Створена спільна слідчо-оперативна 
група слідчих і визначено план першочергових дій. 
Особа зловмисника вже встановлена. Органами міліції 
вживаються заходи щодо затримання злочинця. 

На Вінниччині під час аварії 
у шкільній котельні загинуло дві 
людини 
Об 11 годині 3 лютого у місті Тульчин, що на 
Вінниччині, на території загальноосвітньої школи № 3 
в окремій будівлі котельні виникла аварія. В системі 
тепловодопостачання стався гідродинамічний удар 
із подальшим руйнуванням котла і тримальних 
конструкцій будівлі. Під час аварії загинуло двоє людей. 
Крім того, вибито скло у вікнах коридору та на сходовій 
клітині основного корпусу школи. 

6,6
на стільки мільярдів гривень 
протягом 2013 року продали 
в Україні комп’ютерів. Про це 
повідомили у Державній службі 
статистики. 

Раїса Кучмук розповіла про досягнення та перспективи служби зайнятості на Волині  

 ДОВІДКА

Послугами служби зайнятості 
Волині у 2013 році скористалося 
майже 52 тис. громадян, із них 
понад 29,6 тис. отримували 
допомогу по безробіттю. 
Середній її розмір становив 
989,7 грн. Соціальні виплати з 
Фонду державного соціального 
страхування на випадок безробіття 
сягнули 144,3 млн грн. 

Минулий рік показав, що люди стали 
активніше шукати роботу і нею дорожити 

На Волині освятили аварійно небезпечну 
дорогу 

Співробітники з обслугову-
вання стаціонарного посту 

№ 1 роти ДПС при УДАІ УМВС 
в області спільно зі священнос-
лужителями провели пішу ходу 
й освятили дороги у селі Дерно 
Ківерцівського району (автодо-
рога державного значення Усти-
луг — Луцьк — Рівне). 

— Основна мета заходу — зни-
ження аварійності на автошляхах 
Волинської області, адже маємо 
кілька небезпечних відрізків до-
роги, — зауважив командир із об-
слуговування стаціонарного поста 
№ 1 роти ДПС при УДАІ УМВС 
України у Волинській області ка-
пітан міліції Віктор Ворон. — Щоб 
втілити задум у життя, звернулися 
за підтримкою до духовенства на 
чолі з благочинним Ківерцівсько-
го району Української православ-
ної церкви отцем Іваном. 

До освячення автошляху до-
лучилися небайдужі громадяни 
на чолі з головами навколишніх 
сільрад. 

Віктор Ворон розповів, що 
територія обслуговування стаціо-

нарного поста становить 132 кіло-
метри: 

— З початку року на підзвіт-
ній території сталося сім дорож-
ньо-транспортних пригод, у яких 
двоє людей загинуло, ще дев’ятеро 
отримали важкі тілесні ушкоджен-
ня. Сподіватимемося, що з Божою 
підтримкою нам вдасться зберегти 
здоров’я і життя учасників дорож-
нього руху. 

Амністія як привід 

У той час, як влада пішла на по-
ступки Майдану, опозиція не 

квапиться скористатися шансом на 
амністію мітингувальників. 

Третій місяць Україна перебу-
ває в епіцентрі уваги всього світу 
через події на столичному Майдані, 
і за цей час у прагненнях припини-
ти конфлікт влада вже випробува-
ла методи і батога, і пряника, коли 
спершу прийняла, а потім відмінила 
скандальні закони від 16 січня, і на-
віть пішла на поступки з амністією 
для учасників протестів. Проте, зда-
ється, опозиціонери категорично на-
лаштовані проти будь-яких мирних 
врегулювань украй напружених сто-
сунків, адже тепер зрікаються навіть 
власних бажань звільнити з-під вар-
ти людей, що перебувають під слід-
ством унаслідок акцій на Майдані. 

Цієї амністії опозиція вимага-
ла від початку конфлікту з владою і 
ставила її ледь не головною вимогою 
у перемовинах із Президентом, що у 
січні тривали кілька днів. Коли ж на-
решті вже нібито було досягнуто до-
мовленості, опозиціонери зрікають-
ся своїх бажань і, не соромлячись 
залишати своїх побратимів у місцях 
не таких віддалених, заявляють про 
те, що амністія їм не лише не потріб-
на, а й може призвести до чергового 
загострення. Логіку такого мислен-
ня важко пояснити інакше, ніж ба-

жанням окремих лідерів залишатися 
в епіцентрі уваги, який, звісно, зна-
чно послабить мирне врегулювання 
конфлікту. 

Втім, сьогодні влада пішла на по-
ступки, і ми спробували простежи-
ти крок за кроком, як можуть роз-
гортатися події за умови виконання 
опозиціонерами своєї частини до-
мовленості. 

Отже, крок перший — від влади: 
прийняти закон про амністію. 

Крок другий — від опозиції: 
звільнити захоплені будівлі місце-
вої влади та міністерства протягом 
15 діб від набрання чинності зако-
ном про амністію. 

Крок третій — від прокуратури: 
підтвердити звільнення будівель. 

Крок четвертий — від влади та її 
органів: звільнити мітингувальників 
з-під арешту. 

Власне, крок перший українська 
влада вже виконала, адже закон про 
амністію було прийнято парламен-
том, підписано Президентом і опу-
бліковано урядовою пресою, після 
чого у неділю він уже набув чиннос-
ті. Наступний крок повинна зроби-
ти опозиція — звільнити приміщен-
ня адмінбудівель, повернувши їх у 
розпорядження місцевої влади та 
міністерств, а також звільнити окре-
мі майдани та сквери країни. Про те, 
щоби повністю «згорнути» Майдан, 

у новому законі не йдеться, на чому 
наголошують і його автори. 

«Такі приміщення, як, скажімо, 
Будинок профспілок або Жовтневий 
палац, розміщений поруч із Майда-
ном, сам Майдан, вулиця Хрещатик, 
на якій є намети, і самі намети зали-
шаються, — каже депутат Юрій Мі-
рошниченко. — Ми розуміємо, що в 
Україні низька температура і людям 
треба десь грітися». 

У тому, що заради миру опозиції 
варто піти на дієвий діалог із владою 
і зробити свій крок, передбачений 
законом про амністію, упевнена й 
більшість політиків та експертів. 
Скажімо, голова правління Інсти-
туту української політики Кость 
Бондаренко вважає, що закон про 
амністію дозволить урегулювати по-
літичну кризу мирним шляхом і зу-

пинити силове протистояння. 
Проте ані врегульовувати кри-

зу, ані звільняти захоплені будівлі 
представники опозиції поки що не 
збираються. «Опозиція після голо-
сування за законопроект Мірошни-
ченка почувається певним чином 
обдуреною, а мітингувальники не 
збираються розходитися з Майдану 
та звільняти адмінбудівлі», — заяв-
ляє депутат Андрій Парубій. 

Отже, без кроку № 2 від опо-
зиції закон про амністію для учас-
ників масових акцій на Майдані за 
п’ятнадцять днів може просто втра-
тити чинність. Ну а наразі лідери 
опозиційних фракцій доводять лише 
одне: амністія — це зовсім не їхня 
мета, а лише привід бути у центрі 
уваги… 

Микола ЮРЧУК 


