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На хабарі в 15 
тисяч упіймали 
заступника 
начальника 
екоінспекції

Структура видатків обласного бюджету в 2014 році за загальним фондом і капіталь-
ними видатками, що передаються з загального фонду (без урахування цільових 

трансфертів із державного бюджету)

Секретарем Луцькради може стати 
Григоренко 

22 січня цього року співро-
бітники обласного управ-

ління міліції затримали на 
«гарячому» під час отримання 
хабара в сумі 15 тис. грн першо-
го заступника начальника еко-
логічної інспекції у Волинській 
області С., який на той час ви-
конував обов’язки начальника 
вказаної інспекції. 

З достовірних джерел відо-
мо, що він був призначений 
на згадану вище посаду влітку 
2013 року. До того обіймав по-
сади заступника та начальника 
екологічної інспекції Львівщи-
ни, де за вчинення таких же 
кримінально караних діянь його 
було затримано працівниками 
СБУ в Львівській області. Втім, 
того разу йому вдалось уникну-
ти відповідальності. 

Нині розслідування цього 
факту проводиться управлін-
ням МВС України у Волинській 
області під процесуальним на-
глядом обласної прокуратури. 

Чи вдасться пану С. уник-
нути відповідальності й цього 
разу, в часи зміни влади, коли 
пріоритетним напрямком є ви-
корінення корупції, адже вчи-
нення такого злочину навряд 
чи варто розглядати через при-
зму політики, та чи встановить 
наша правоохоронна система 
істину в цій справі, забезпечив-
ши принцип невідворотності 
покарання, — питання залиша-
ються відкритими. 

Іноземні ліки подорожчали 
майже втричі 
За останні кілька місяців медикаменти в Україні додали 
в ціні приблизно 30%, пише ТСН. В аптечних мережах не 
приховують, що ліки дійсно подорожчали, виправдовую-
чись, що вартість підняли постачальники. Наразі значно 
зросла ціна лише на іноземні медикаменти. «Подорож-
чання медпрепаратів пов’язане з валютними коливан-
нями», — каже директор Аптечної професійної асоціації 
України Оксана Гуленко. 

Волинський бізнес поповнив 
держбюджет на 130,6 мільйона 
гривень 
У січні-лютому 2014 року волинський бізнес поповнив 
державний бюджет на суму 130,6 мільйона гривень. 
Про це інформує ГУ Міндоходів у Волинській області. 
Промислові підприємства забезпечили більше чверті 
від загальної суми сплачених податків — 25,8%. Най-
більший ріст у сплаті податків продемонстрували під-
приємства сфери виробництва та розподілу тепла. 

693
стільки тисяч гектарів ярих 
зернових культур, або 24% від 
прогнозу, станом на 17 березня 
посіяно сільгоспвиробниками. 
Про це повідомили у прес-
службі Міністерства аграрної 
політики та продовольства. 

Українці зібрали 
для армії майже 
10 мільйонів 
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Регіон

Під час засідання постійної ко-
місії міської ради з питань 

дотримання прав людини, закон-
ності, боротьби зі злочинністю, де-
путатської діяльності, етики та ре-
гламенту міський голова Микола 
Романюк запропонував кандида-
туру Григоренка Сергія на посаду 
секретаря Луцькради. Цю пропо-
зицію члени комісії підтримали. 

Григоренко запевнив, що буде 

налагоджувати конструктивний 
діалог із усіма групами та фракці-
ями міської ради для максимально 
продуктивної праці. 

Нагадаємо, Сергій Григоренко 
— член ВО «Батьківщина», депутат 
міськради. Сергій Анатолійович 
закінчив історичний факультет 
ВНУ ім. Лесі Українки, працював 
на різних посадах — від охоронця 
до заступника директора. 

Уряд України веде перемовини з 
Міжнародним валютним фон-

дом про підвищення тарифів на по-
слуги ЖКГ для забезпечених укра-
їнців, а не для бідних людей. Про це 
в кулуарах парламенту розповів на-
родний депутат від «УДАРу» Віктор 
Пинзеник, передають УНН. 

«Громадян із низькими доходами 
підвищення не стосуватиметься, бо 
вони мають захист у вигляді субси-

дій. Ненормальним є те, що в Україні 
небідні люди користуються дешеви-
ми субсидованими цінами на пали-
во, на тепло за рахунок бюджету. Це 
аморально», — зазначив Пинзеник. 

Нардеп підкреслив, що компро-
міс щодо підвищення цін на послуги 
ЖКГ необхідно шукати у темпах цьо-
го підвищення та поліпшувати ін-
струменти соціального захисту бід-
них людей, що не є питаннями МВФ. 

На рахунки Міноборони в 
рамках акції «Підтримай 

Українську армію» надійшло 
майже 9,9 мільйона гривень у 
якості допомоги Збройним си-
лам України, повідомляє прес-
служба Міноборони. 

Зокрема, юридичні осо-
би здійснили переказ близько 
1,9 мільйона гривень, із яких 
119 тисяч — на медичне, решта 
— на матеріально-технічне за-
безпечення вітчизняних вій-
ськовиків. 

Від фізичних осіб на рахунки 
Міністерства оборони України 
надійшло 5 мільйонів 746 тисяч 
гривень (5 мільйонів 336 тисяч 
— на матеріально-технічне за-
безпечення, 410 тисяч — на ме-
дичне). 

За допомогою дзвінків на 
єдиний мобільний номер 565 на 
підтримку Української армії пе-
рераховано 2 мільйони 235 ти-
сяч гривень (усі — на матері-
ально-технічне забезпечення ЗС 
України). 

Куди підуть гроші з обласної казни 

На останній сесії обласна рада при-
йняла бюджет на 2014 рік. «Відо-
мості» вирішили проаналізувати 
його видаткову частину. 

Отже, цього року передбаче-
но, що загальний обсяг видатків 
обласного бюджету становитиме 
1 мільярд 99 мільйонів 930 тисяч 
гривень. Із цієї суми левову частку 
отримають охорона здоров’я й осві-
та. А саме 75% усіх коштів. Як розпо-
ділять решту, дивіться на інфограмі 
№ 1. 

Варто зазначити, що 52,6% від 
цієї суми — кошти на заробітну 
плату і 5% — на енергоносії. Видат-
ки розвитку становлять лише 3,5% 
(див. інфограму № 2). 

ОСВІТА 

Приємна новина для освітян: у 
видатках враховане незначне, але 
все ж підвищення заробітної плати. 
Сам фонд оплати праці у порівнянні 
з 2013-м збільшено на 8,6%. Перед-
бачено трохи більше мільйона гри-
вень для стимулювання молодих 
спеціалістів, які захочуть їхати вчи-
телювати на село. На одного учня у 
новому кошторисі витрачатимуть на 
684,3 гривні більше, ніж торік. 

За рахунок обласного бюджету 
продовжать розпочате у 2010 році 
поетапне утеплення стін Любли-
нецької школи-інтерату, капремонт 
у навчальному корпусі Волинського 
інституту післядипломної педаго-
гічної освіти, відремонтують дах 
Центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді та фасад навчаль-
ного корпусу Луцького педагогічно-
го коледжу. Загалом на це спряму-
ють 1 мільйон 825,4 тисячі гривень. 

Передбачено кошти на розвиток 
позашкільної освіти — 1 мільйон 
304,5 тисячі гривень і професійно-
технічної — 130 тисяч. 

МЕДИЦИНА 

На охорону здоров’я Волині у 
2014 році планують використати 
445 мільйонів 91 тисячу гривень. Із 
них 75,7% піде на оплату праці ме-
диків. Зокрема, закладені гроші й на 
підвищення зарплати — 11,3 міль-
йона гривень. 

Уперше в обласному бюджеті 
передбачаються видатки — загаль-
ним обсягом мільйон гривень — для 
співфінансування придбання житла 
для медичних працівників. 

На закупівлю медикаментів і 
перев’язувальних матеріалів ви-
ділять 35 мільйонів 826,3 тисячі 
гривень. Нарешті можна буде не 
платити благодійних внесків на при-
дбання бинтів і вати. 

515,5 тисячі гривень передбаче-
но на харчування для дітей, що хво-
ріють на фенілкетонурію, 250 тисяч 
— на лікування хворих на муковіс-
цидоз і 99 тисяч — на ювенільний 
ревматоїдний артрит. Заплановані у 
кошторисі гроші й на бактеріологіч-
ну лабораторію обласного дитячого 
медичного об’єднання — 392 тисячі 
гривень. 

Якщо в держбюджеті не «урі-
жуть» медицину, то в якості суб-
венцій для поліпшення матері-
ально-технічного забезпечення 
лікарень обласний бюджет отримає 
15 мільйонів 826,6 тисячі гривень. 
Ці гроші підуть на придбання ви-
тратних матеріалів для закладів 
охорони здоров’я та лікарських за-
собів для інгаляційної системи — 
4 млн 565,9 тис. грн, медикаментів 
і виробів медичного призначення 
для забезпечення швидкої медичної 
допомоги — 7 млн 376,6 тис. грн і 
на часткове відшкодування вартос-
ті лікарських засобів для лікуван-
ня осіб із гіпертонічною хворобою 
— 3 млн 884,1 тис. грн. На обласну 
програму «Волинькард» спрямують 
3 мільйони 700 тисяч гривень. 

Планується також здійсни-
ти заміну водонапірної башти 
обласного дитячого санаторію 
«Дачний» (120 тис. грн); провес-
ти комп’ютеризацію туберкульоз-
ного територіального медичного 
об’єднання (25 тис. грн); придбати 
пральні машини для інфекційної 
лікарні (205 тис. грн); фототерапев-
тичне обладнання для обласного 
шкірно-венерологічного диспансеру 
(660 тис. грн); закупити ультрафрак-
ційну установку для обласної стан-
ції переливання крові (450 тис. грн); 
придбати комп’ютерну техніку та 
медичний автотранспорт обласному 
центру екстреної медичної допомо-
ги (450 тис. грн); поліпшити матері-

ально-технічну базу обласного па-
тологоанатомічного бюро в частині 
придбання мікротомів для закладу 
(300 тис. грн). 

КУЛЬТУРА 

Судячи з обласного бюджету, на 
жителів сіл чекає культурний «бум». 
В обласному кошторисі на прове-
дення гастрольної діяльності мит-
ців обласної філармонії у сільській 
місцевості заплановано 340 тисяч 
гривень. 

За рахунок коштів спеціально-
го фонду за 700 тисяч гривень буде 
придбано комфортабельний авто-
бус. 1 мільйон 793 тисячі гривень 
передбачено на підтримку заслуже-
ному народному ансамблю пісні й 
танцю України «Колос», Музею істо-
рії сільського господарства Волині 
— скансену та двом редакційно-ви-
давничим групам. Назви цих груп не 
вказують, як і нема детального роз-
пису використання такої суми. 

ЩО ПОБУДУЮТЬ 
І ВІДРЕМОНТУЮТЬ 

Неодноразово доводилося чути, 
що у 2014 році під великим сумнівом 
залишається фінансування капі-
тальних видатків. Утім, в обласному 
бюджеті на цю статтю передбачено 
4 мільйони 562,3 тисячі гривень. Із 
них 3 мільйони 770 тисяч має піти 
на капремонт і реконструкцію чо-
тирьох закладів — приміщення 
академічного обласного українсько-
го музично-драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка, Волинського 
обласного державного училища 
культури і мистецтв ім. І. Ф. Стра-
вінського, Волинського обласного 
театру ляльок у Луцьку (ремонт сце-
ни та глядацької зали) та головного 
корпусу Волинського краєзнавчого 
музею. 

На капітальний ремонт закладів 
соціального захисту передбачено 
140 тис. грн, зокрема на реконструк-
цію Голобського дитячого будинку-
інтернату в смт Голоби Ковельського 
району (100 тис. грн) і капітальний 
ремонт приміщень бані та праль-

ні психоневрологічного інтернату 
в с. Руда Любомльського району 
(100 тис. грн). 

Незважаючи на економію, депу-
тати залишили рядок на фінансуван-
ня ремонту меморіалу радянським 
воїнам у с. Облапи Ковельського 
району (60 тис. грн) і реконструк-
цію приміщення Волинської об-
ласної державної телерадіокомпанії 
(102,9 тис. грн). 

Що стосується навчальних за-
кладів, то гроші передбачені на 
капремонт Нововолинської спе-
ціальної загальноосвітньої школи 
№ 9 — 529,1 тис. грн; будівництво 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. у 
с. Башлики Ківерцівського району 
— 300 тис. грн; капітальний ремонт 
тепломережі Маяківського навчаль-
но-виховного комплексу «Загаль-
ноосвітня школа-інтернат І–ІІІ 
ступенів — лінгвістичний ліцей» — 
300 тис. грн. 

Планується, що продовжать 
будувати спорткомплекс для ви-
хованців Волинського обласного 
ліцею з посиленою військово-фізич-
ною підготовкою (спрямовується 
3 млн 549,6 тис. грн), спортивний 
і актовий зали Володимир-Волин-
ської спеціалізованої школи-інтер-
нату (721,8 тис. грн). Цей же заклад 
отримає на утеплення даху та стін 
гуртожитків 1 мільйон 988 тисяч 
гривень. А Володимир-Волинський 
педколедж — 800 тисяч на рекон-
струкцію системи водопостачання 
та водовідведення студентського 
гуртожитку. За 880 тис. грн мають 
капітально відремонтувати корпуси 
Крупівського навчально-реабіліта-
ційного центру. 

4 мільйони 498,3 тисячі гривень 
залучаються з обласного бюджету 
на проведення робіт капітального 
характеру на 10 об’єктах охорони 
здоров’я. Левову частку цих грошей 
отримає Волинське дитяче медичне 
територіальне об’єднання. 

Зазначимо, що обласні обранці 
можуть доповнити і змінити кошто-
рис у межах 35 мільйонів гривень: 
стільки невикористаних залишків 
залишилося з минулого року. 

Наталка СЛЮСАР

Заробітна плата 
з нарахуваннями

537,9 млн
52,6%

Енергоносії
55,1 млн

5,4%

Трансферти 
іншим 

бюджетам
94,4 млн

9,2%

Інші видатки 
споживання

300,1 млн
29,3%

Видатки розвитку
35,6 млн

3,5%

Охорона 
здоров’я
391,5 млн

37,5%

Соцзахист 
і соцзабезпечення

41,4 млн
4,0%

Культура і ЗМІ
49,8 млн

4,8%

Фізична 
культура

 і спорт
15,5 млн

1,5%

Будівництво
21,7 млн

2,1%

Підтримка АПК
4,5 млн

0,4%

Субвенції 
місцевим 
бюджетам

94,5 млн
9%

Інші 
видатки

28,5 млн
2,7%

Державне 
управління

5,4 млн
0,5%

Освіта
392 млн

37,5%


