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На Волині 
вилучено 
«підпільних» 
цигарок і алкоголю 
майже на п’ять 
мільйонів гривень 

Волинські банки за три місяці отримали 
57 мільйонів прибутків 

Протягом січня–квітня 
2014 року співробітники 

оперативного управління ГУ 
Міндоходів у Волинській об-
ласті вилучили з незаконно-
го обігу 24 тис. 220 л спирту 
і 2 тис. 915 л підроблених ал-
когольних напоїв. Орієнтовна 
вартість конфіскованого під-
пільного краму — майже два 
мільйони гривень. 

Крім того, оперативники 
Міндоходів вилучили 281,8 ти-
сячі пачок тютюнових виробів 
сумнівної якості, вартість яких 
— понад 2,8 мільйона гривень. 

Із початку року за матеріала-
ми оперативного управління ГУ 
Міндоходів у Волинській облас-
ті оголошено підозру чотирьом 
особам у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ст. 204 КК України. 
Матеріали чотирьох криміналь-
них проваджень із обвинуваль-
ним актом направлено до суду. 
За наслідками судового розгляду 
кримінальних проваджень вка-
заної категорії судом засуджено 
всіх чотирьох осіб. За рішенням 
суду в дохід держави конфіс-
ковано товарно-матеріальних 
цінностей на суму 1,9 мільйона 
гривень. 

Працюючи у напрямку де-
тінізації ринку алкогольних на-
поїв, оперативники Головуправ-
ління Міндоходів на Волині вже 
цього року викрили і припинили 
діяльність трьох підпільних ви-
робництв. 

В оперативному управлін-
ні ГУ Міндоходів у Волинській 
області звертають увагу, що в 
повній детінізації ринку алко-
голю зацікавлені як легальні 
виробники, так і споживачі 
продукції. 

Оперативники Міндоходів 
застерігають волинян від при-
дбання і споживання горілчаної 
продукції, маркованої марками 
акцизного податку з зображен-
ням «Козачка». Така продукція 
перебуває в обігу незаконно, 
наголошують в оперативному 
управлінні. 

Про факти реалізації цієї 
горілчаної продукції у торго-
вельній мережі Волині громадян 
просять повідомляти за номе-
ром телефону (0332) 77-71-02. 

Україна готова відновити 
імпорт польської свинини 
Про це повідомив міністр аграрної політики і продо-
вольства Ігор Швайка під час брифінгу в Кабміні. Він 
зазначив, що це питання гостро поставив перед ним по-
сол Польщі під час їхньої нещодавньої ділової зустрічі. 
На думку дипломата, підстав для заборони ввезення 
польської свинини на територію України вже немає, 
оскільки спалах африканської чуми був ліквідований ще 
в лютому, нових заражень не виявлено і всіх заходів для 
нерозповсюдження інфекції вжито. Зазначимо, що таке 
рішення може обвалити ціни на українському ринку. 

Рада спростила процедуру 
припинення діяльності 
фізосіб-підприємців 
Законопроект пропонує проводити ліквідацію фізосіб-під-
приємців за заявницьким принципом, що дозволить спрос-
тити процедуру до одного дня. Зокрема, встановлюється, 
що у разі державної реєстрації припинення діяльності 
фізичної особи зняття з обліку здійснюється не негайно, а 
лише після проведення передбачених законодавством пе-
ревірок та остаточного розрахунку. Фізособа-підприємець 
має повністю розрахуватися з усіма боргами. 

10,7
стільки мільярдів тонн сягнув із 
початку поточного року обсяг 
реалізованого кам’яного та 
бурого вугілля в Україні. Про це 
йдеться в офіційних матеріалах 
Державної служби статистики. 
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Суспільство

Упродовж січня–березня цього 
року банківський сектор Во-

лині отримав прибуток в обсязі 
57 мільйонів гривень. Про це пові-
домили у прес-службі управління 
НБУ у Волинській області. 

На Волині банки залучи-
ли близько 1,1 млрд грн коштів 
юридичних осіб. Кошти фізосіб 
становили 4,7 млрд грн. Вклади 
населення в нацвалюті сягнули 
2,7 млрд грн, в іноземних валютах 
— два мільярди гривень. 

Враховуючи ситуацію, що скла-
лася в державі, з початку 2014 року 

обсяги вкладів у банках області 
зменшилися на 10%, а в іноземній 
валюті, навпаки, зросли на 17% за 
рахунок коригування курсу гривні, 
хоча фактично зменшення вкладів 
із початку року в доларах США 
сягнуло 24,3 мільйона, в євро — 
5,5. Однак у квітні відтік вкладів в 
іноземній валюті уповільнився, а в 
національній, за оперативними да-
ними, спостерігався приріст вкла-
дів на 72 млн грн. 

Відсоткові ставки за кредита-
ми в національній валюті по об-
ласті підвищилися з 20,7 до 21,9% 
порівняно з груднем 2013 року. За 
депозитами в національній валюті 
за цей період відбулося зниження з 
15,7 до 14,6%. 

За січень–березень банків-
ський сектор області отримав 
прибуток. На 1 квітня фінансовий 
результат діяльності фінустанов 
становив 57 млн грн (за аналогіч-
ний період минулого року банки 
отримали 47 млн грн прибутку). 

Голова облдержадміністрації Гри-
горій Пустовіт ставить завдання 

чиновникам — виважено, відпо-
відально та дотримуючись букви 
Закону працювати зі зверненнями 
громадян. 

«Усі звернення людей повинні 
ретельно розглядатися посадовими 
особами. Особливу увагу варто звер-
нути на оформлення відповідей. Не 
має бути безграмотних, беззмістов-
них, байдужих відписок. Людина, що 

звертається, очікує отримати гідну, 
нормальну відповідь і допомогу», — 
наголосив Григорій Олександрович 
під час оперативної наради. 

Як доповіла начальник відділу 
роботи зі зверненнями громадян 
апарату ОДА Оксана Матвійчук, за 
І квартал 2014 року в облдержадміні-
страції зареєстровано 531 звернення 
громадян. Це на 179 менше, ніж за 
аналогічний період минулого року. З 
урахуванням колективних звернень 
із пропозиціями, заявами та скарга-
ми до облдержадміністрації зверну-
лося 1853 громадянина, що на 1114 
менше, ніж за відповідний період 
2013-го (2967). 

За словами пані Матвійчук, домі-
нували питання соціального харак-
теру, на другому місці — комунальне 
господарство, на третьому — сіль-
ське господарство та землекористу-
вання. 

Крім того, начальник відділу ро-
боти зі зверненнями громадян звер-
нула увагу на те, що за більшістю 

звернень, які надійшли за звітний 
період, надано відповідну допомогу 
або інформаційне роз’яснення. Є й 
такі, що й надалі перебувають на до-
датковому контролі. Водночас аналіз 
питань показав, що близько 20% із 
них передусім належали виключ-
но до компетенції органів влади на 
місцях і не потребували втручання 
зверху. Отже, чиновникам варто 
звертати більшу увагу на цей аспект 
роботи. 

«Люди звертаються у вищі орга-
ни влади, коли не можуть отримати 
належну допомогу на місці. Часто 
це свідчить лише про бездіяльність 
і небажання чиновників допомогти. 
В результаті громадяни отримують 
«шаблонні відписки» і йдуть у пошу-
ках справедливості далі», — зазна-
чив голова ОДА Григорій Пустовіт 
і наголосив, що таку практику слід 
припинити. «Пасивність на місцях 
неприпустима. Якщо є хоч найменші 
можливості допомогти, то треба їх 
використати», — акцентував він. 

Волинські прокурори, судді та міліціянти 
щорічно «з’їдають» більше 250 мільйонів 

Люстрація корумпованої правоохо-
ронної системи — чи не основна ви-
мога Майдану. Українцям набридли 
корумповані міліція, прокуратура, 
суди. Громада вимагала кардиналь-
них змін. Минуло майже три місяці. 
Чи змінилося щось у цій системі? На 
це запитання кожен має дати відпо-
відь сам. І не треба бути пророком, 
щоб передбачити негативну. Ми 
бачимо, як сьогодні, маючи значну 
чисельну перевагу в людях, міліція 
Донбасу здає край терористам. На 
їхніх очах людей викрадають, потім 
катують. Правоохоронці ж мовчки, 
за невеликим винятком, спостері-
гають за цим. Їхня безпорадність 
просто бісить. Адже не секрет, що 
за останні роки кількість силовиків 
в Україні збільшувалася, відповідно 
зростало їх утримання з державного 
бюджету. Наскільки дорого обхо-
диться платникам податків утри-
мання правоохоронців, «Відомості» 
вирішили дослідити на прикладі 
Волинської області. 

МІЛІЦІЯ 

Як відповіли на запит «Відо-
мостей» в УМВС України у Волин-
ській області, «станом на 1 квітня 
2014 року штатна чисельність атес-
тованого складу органів і підрозді-
лів внутрішніх справ УМВС України 
у Волинській області становила 2706 
одиниць (у тому числі 1884 посади 
середнього та старшого начальниць-
кого складу). 

Кошторисом доходів і видатків 
на 2014 рік для підрозділів УМВС в 
області (за винятком УДАІ, НДЕКЦ, 
ВДСО) передбачено на виплату за-
робітної плати 13 млн 585,6 тис. грн 
(у середньому 1 млн 132,1 тис. грн у 
місяць), на виплату грошового за-
безпечення — 91 млн 549,0 тис. грн 
(у середньому 7 млн 629,1 тис. грн у 
місяць). 

Протягом 2013 року на за-
безпечення діяльності органів і 
підрозділів УМВС України у Во-
линській області використано 
13 млн 870 тис. грн коштів загально-
го та спеціального фондів державно-
го бюджету». 

Якщо порахувати, то на зарпла-
ту волинським міліціонерам у рік 
передбачено понад 105 мільйонів 
гривень. У тій же відповіді значить-
ся, що «до Управління МВС України 
у Волинській області ніяких нор-

мативних документів щодо скоро-
чення штатної чисельності органів 
внутрішніх справ області чи їх ре-
організації з МВС України не над-
ходило». 

Тим часом кількість міліціянтів 
на душу населення у нашій країні 
«зашкалює». 

Загалом в Україні на кінець 2013 
року нараховувалося 357 тисяч 
700 осіб, які працювали у структурі 
МВС. На 100 тисяч населення при-
падало 780 міліціянтів. Це дуже ви-
сокий показник. Більше силовиків 
на душу лише у Білорусі та Росії — 
1442 та 976 на 100 тисяч відповідно. 
Середньосвітова цифра становить 
300 поліцейських на 100 тисяч на-
селення. Згідно з рекомендаціями 
ООН, має бути 222. Для порівнян-
ня, у Чехії — 405, у Франції — 369, в 
Польщі — 264, у США — 233. У тому 
ж таки СРСР налічувалося 214 мі-
ліціонерів на 100 тис. населення. 
І, треба сказати, люди почувалися 
більш захищеними. 

ПРОКУРАТУРА 

Облікова кількість штатних 
працівників прокуратури Волин-
ської області на кінець 2013 року 
становила 435 осіб (включаючи 
прокурорсько-слідчих працівни-
ків, державних службовців, служ-
бовців і технічних працівників). 
Про це йдеться у відповіді на за-
пит «Відомостей». Фонд опла-

ти праці минулого року ста-
новив 97 млн 741 тис. 570 грн. 
Місячний фонд оплати у січні–
лютому 2014 року становив по 
2 млн 494 тис. 959 грн. 

На забезпечення діяльності всієї 
системи органів прокуратури торік 
витратили 4 млн 58 тис. 302 грн. 

Варто зазначити, що Україна ви-
трачає незрівнянно велику суму на 
утримання прокуратур. Так, за да-
ними звіту Ради Європи про якість 
та ефективність функціонування су-
дових систем країн-членів РЄ, сума, 
витрачена урядом України на про-
куратуру, становить 0,11% від ВВП, 
що є одним із найвищих показників. 
Окрім того, Україна має найбільшу з 
усіх країн кількість прокурорів — 43 
на 100 тис. населення. 

СУДИ 

Посадові оклади суддів чітко 
виписані у Законі України «Про 
судоустрій і статус суддів». Так, у 
статті 129 ідеться, що «посадовий 
оклад судді місцевого суду встанов-
люється у розмірі 15 мінімальних 
заробітних плат, визначених зако-
ном, що запроваджується поетапно: 
з 1 січня 2011 року — 6 мінімальних 
заробітних плат; із 1 січня 2012 року 
— 8 мінімальних заробітних плат; із 
1 січня 2013 року — 10 мінімальних 
заробітних плат; із 1 січня 2014 року 
— 12 мінімальних заробітних плат; 
із 1 січня 2015 року — 15 мінімаль-

них заробітних плат». Треба за-
значити, що цього року посадовий 
оклад судді не змінився і становить 
10 мінімальних зарплат. Це також 
немало — 12 тисяч 180 гривень. Таку 
суму отримує суддя-початківець без 
стажу роботи. 

Згідно ж із законом, суддям пе-
редбачено ще доплати за вислугу 
років (залежно від стажу роботи 
становить від 15 до 80%), перебуван-
ня на адміністративній посаді в суді, 
науковий ступінь (15–20% посадо-
вого окладу), роботу, яка передбачає 
доступ до державної таємниці. Вже 
з цих цифр видно, що представники 
третьої гілки влади — одні з най-
заможніших службовців України. 
Зарплата у 20–25 тисяч для судді ра-
йонного суду — норма. 

Здавалося б, ці люди, як ніхто, 
мали б дорожити своєю професією 
і берегти честь мантії. Проте саме 
неможливість добитися справед-
ливості в українських судах вивела 
українців на майдани. Була навіть 
пропозиція змінити весь суддів-
ський корпус. Але тут же почали 
говорити: «Як так? Поміняти одно-
часно вісім тисяч професіоналів 
неможливо». Неможливого немає. 
У Грузії змогли ж. Одначе настрої 
суспільства були такі критичні, що 
Верховна Рада все ж прийняла За-
кон «Про відновлення довіри до су-
дової системи України». Формально 
він на цей час нічого не змінив. 

Якщо говорити про волинських 
суддів, то, за словами начальника 
територіального управління дер-
жавної судової адміністрації в об-
ласті Наталії Коцирій, нині у систе-
мі місцевих судів працює 90 суддів, 
хоча за штатом треба 99. Фонд за-
робітної плати на 2014 рік становить 
34 млн 853 тис. грн. 

ВИСНОВКИ 

Якщо узагальнити, то на утри-
мання міліції, прокурорів, суддів у 
маленькій Волинській області дер-
жава щорічно витрачає більше 250 
мільйонів гривень. І це при тому, що 
громадяни роботу цих органів оці-
нюють украй негативно. У масшта-
бах країни це мільярди гривень. Тоб-
то держава Україна виділяє солідну 
суму на утримання правоохоронних 
структур. От тільки ці структури чо-
мусь не завжди захищають громадян 
України. 

Наталка СЛЮСАР 

«Пасивність влади на місцях неприпустима» 

Жодні анонсовані нинішньою владою реформи, скорочення чисельності працівників, кадрові зміни 
цих структур так і не торкнулися. Пострибали по вершечках і зупинились 


