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За злочини проти 
євромайданівців оголошено 
підозру 18 екс-чиновникам 
Генпрокуратура оголосила підозру 18 колишнім високо-
посадовцям за злочини проти євромайданівців. Про це 
заявив начальник управління спеціальних розслідувань 
Генеральної Прокуратури Сергій Горбатюк. Більшість із 
них перебуває у розшуку, крім колишнього голови Партії 
регіонів Олександра Єфремова. Зокрема, підозру оголо-
сили колишньому прем’єру Миколі Азарову та Михайлу 
Чечетову. 

Бути військовослужбовцем 
стало перспективно 
Військові та прикордонники увійшли в топ 
найбільш перспективних професій. У зв’язку зі 
змінами в соціально-політичному житті країни 
рейтинг найперспективніших професій змі-
нився. Отже, в трійку найбільш затребуваних у 
найближчі три роки ввійшли професії військо-
вослужбовця та прикордонника, поступившись 
лише програмістам та лікарям. 

19
стільки мільйонів канадських 
доларів (понад 430 млн грн) 
грантової допомоги отрима-
ють українські фермери для 
реалізації проекту підтримки 
вітчизняних плодоовочевих 
господарств. 

Запитання цілком риторичне, бо 
відповіді на нього не знає ніхто, хоч 
цікавить вона багатьох, навіть непри-
четних до освітянської спільноти. А 
розпочалося все з того, що під час 
Революції гідності активісти місце-
вого Майдану, вимагаючи люстрації 
керівників, занесли до списку осіб, 
які не мають права перебувати на пу-
блічних посадах, і начальника відділу 
освіти Старовижівської РДА Любов 
Лабнюк. Щоправда, деякі з них і 
справді написали заяви на звіль-
нення. Але не Любов Федорівна, бо 
вважала, що не зробила нічого ганеб-
ного, за що має поплатитися кріслом. 
Це ще більше загострило ситуацію, 
адже в той час її чоловік був не на 
останніх ролях у районній організації 
Партії регіонів, хоча про членство 
самої Любові Лабнюк у цій партійній 
структурі ніколи не йшлося. 

Минуло багато місяців, утім, сага 
про стосунки революційно налашто-
ваного корпусу Старовижівщини з 
начальником відділу освіти не завер-
шена: кожен залишився на своїх по-
зиціях. Масла у вогонь додавало те, 
що Любов Федорівна упродовж майже 
року ніяк не могла знайти можливості 
прозвітувати про роботу очолювано-
го нею відділу освіти перед депутат-
ським корпусом районної ради. При-
чини відсутності такого діалогу були 
різними, здебільшого через хворобу 
Любові Лабнюк. Зрештою, її перебу-
вання з цієї причини на лікарняному, 
що тривало місяцями, породжувало 
чимало різноманітних чуток, до чого 
опускатися ми не будемо. І ось, як ка-
жуть, настав час «Ч». 

Першою сходинкою до наведення 
мостів між опонентами стала нещо-
давня нарада керівників навчальних 
закладів району за результатами ви-
вчення управлінської діяльності від-
ділу освіти РДА з виконання Указу 
Президента України «Про національ-
ну стратегію розвитку освіти в Україні 
на період до 2021 року», в якій взяли 
участь представники управління осві-
ти і науки Волинської ОДА Людмила 
Плахотна та Лариса Роговська. Її про-
ведення планували дещо раніше, але 
очікували, що в Старій Вижівці наре-
шті буде призначений голова райдер-
жадміністрації, однак і до цього часу 
район не отримав очільника виконав-
чої влади, ще довше він залишається 
без заступників голови РДА. А із за-
вданнями в галузі освіти на наступні 
п’ять років потрібно визначатися, бо 
вони дуже важливі. 

На неї були запрошені окремі де-
путати районної ради, громадські ак-
тивісти і навіть представник «Правого 

сектору». Щоправда, попередньо за-
готовленого активістами плаката, на 
якому був заклик звільнити начальни-
ка управління освіти, з якихось при-
чин у залі не розгортали. 

Як прозвучало у виступі головно-
го спеціаліста відділу дошкільної та 
загальної середньої освіти управління 
освіти і науки Волинської ОДА Лари-
си Роговської, на Старовижівщині на-
лічується 36 загальноосвітніх шкіл та 
16 дошкільних навчальних закладів. 
Навчають дітей розумному, прекрас-
ному та вічному більше 760 педагогів із 
хорошою базовою освітою та творчим 
потенціалом. Минулого навчального 
року здобули освіту 384 випускники, 
16 із них — із відзнакою. Старовижів-
ські школярі з року в рік отримують 
призові місця на предметних олімпіа-
дах. 

Однак, попри позитивні напра-
цювання освітян, Лариса Іванівна 
зупинилася й на недоліках діяльності 
відділу освіти РДА. Ішлося про розба-
лансованість управлінської системи; 
відсутність оперативного контролю 
за процесом роботи вчителів із боку 
Любові Лабнюк через її відсутність 
на роботі, тобто часте перебування на 
лікарняному; неналежне ведення до-
кументів, зокрема наказів начальника 
відділу, що не візуються юристом, на 
них немає підписів осіб, яких ці нака-
зи стосуються; недостатній механізм 
виявлення обдарованих дітей; слабку 
роботу зі школярами у сфері патріо-
тичного виховання й інше. 

Не беруся оцінювати, наскільки 
серйозні претензії до роботи началь-
ника відділу освіти, щоб спонукати 

до її звільнення з посади, бо це справа 
фахівців, але заступник начальника 
управління освіти і науки Волинської 
ОДА Людмила Плахотна зауважила, 
що, аналізуючи управлінську діяль-
ність відділу освіти Старовижівської 
РДА, комісія гаряче обговорювала 
узагальнену довідку, підготовлену 
фахівцями, які перевіряли роботу 
структурного підрозділу райдержад-
міністрації та його начальника Любо-
ві Лабнюк. Таємним голосуванням та 
одностайно було прийнято рішення 
вважати її недостатньою. 

Критичні зауваження щодо управ-
лінської діяльності Любові Федорівни 
висловили голова профспілки праців-
ників освіти району Наталія Ткачук, 
депутати Старовижівської районної 
ради Володимир Вавриш та Анатолій 
Лавринюк. Серед інших вони не обі-
йшли увагою питання проведення 
тендерів на закупівлю продуктів хар-
чування для навчальних закладів, на 
їхню думку, за завищеними цінами, 
якість вугілля, яке не хоче горіти, ско-
рочення у відділі освіти, натякнувши 
на «тоталітарний» метод управління 
начальника відділу, і про три догани, 
які отримала Любов Федорівна від 
голови РДА, щоправда, дві з яких їй 
вдалося відмінити через суд, та інші 
прикрі факти. 

Чи то жартома, чи всерйоз, але 
Любов Лабнюк зауважила, що гото-
ва написати заяву на звільнення за 
умови, якщо відділ освіти очолить 
вчитель Мизівської школи, депутат 
районної ради Володимир Вавриш, на 
що останній відреагував, мовляв, при-
воду для таких заяв із боку своєї на-

чальниці не давав. Але як би критично 
не були налаштовані опоненти Любові 
Федорівни, рішення про звільнення 
начальника відділу освіти приймає го-
лова РДА і аж ніяк не сесія районної 
ради чи місцеві громадські активісти. 
Про це кілька разів на нараді нагаду-
вала Людмила Плахотна. 

Своєрідним продовженням цієї 
розмови стала й чергова сесія район-
ної ради, що відбулась через кілька 
днів. На ній депутати врешті-решт 
заслухали звіт Любові Лабнюк і отри-
мали відповіді на всі запитання, які 
їх цікавили, починаючи з того, чому 
управлінська діяльність відділу осві-
ти на колегії управління освіти ВОДА 
визнана недостатньою, та закінчуючи 
тим, скільки днів минулого року вона 
працювала, тобто не була на лікарня-
ному (хоч захворіти може кожен із 
нас. — Прим. авт.), та чи написала зая-
ву на звільнення. А один із них натяк-
нув, що звільнення Любові Федорівни 
нібито можливе не інакше, як із по-
літичних мотивів (!), тому, перш ніж 
приймати рішення, варто подумати, 
чим воно обернеться та чи законне. 

Знову говорили багато, емоційно. 
Можливо, дещо і замовчували, про що 
точаться розмови у кулуарах, бо, щоб 
серйозно звинуватити в чомусь люди-
ну, потрібні беззаперечні аргументи 
та докази, інакше опонент потягне 
до суду. А без них будь-які перешіп-
тування перетворюються у звичайні 
плітки. Зрештою прийняли рішення 
голосувати поіменно: звернутися до 
майбутнього голови РДА з пропо-
зицією звільнити начальника відділу 
освіти Любов Лабнюк із обійманої по-
сади. З майже трьох десятків присут-
ніх на сесії депутатів (а всіх їх у раді 
40) таке рішення підтримали трішки 
більше десяти, а отже, воно вважаєть-
ся неприйнятим. Дехто не голосував 
ні «за», ні «проти», ні «утримався». 
Така собі зручна позиція, коли ніхто 
не образиться і не висловлюватиме 
претензій. 

Навряд чи такий поворот справи 
задовольнить усіх зацікавлених роз-
рубати цей гордіїв вузол. Дехто з акти-
вістів висловлює ініціативу провести 
люстрацію начальника відділу освіти 
народним способом — за допомогою 
сміттєвого бака, що особисто мені ви-
дається не зовсім цивілізованою акці-
єю. Тож кількамісячна епопея зі звіль-
нення начальника старовижівського 
відділу освіти, ймовірно, знайде своє 
продовження, хоч уже добряче наби-
ла оскомину і вчителям, і депутатам, 
і самій Любові Федорівні. Отже, далі 
буде? 

Наталія ЛЕГКА, 
Старовижівський район 

Такий тугий гордіїв вузол 

Рівненський міський суд визнав 
голову правління кредитної 

спілки винним у вчиненні відразу 
трьох злочинів та призначив пока-
рання у вигляді семи років позбав-
лення волі з конфіскацією усього 
належного йому майна. 

Працівники ВДСБЕЗ Рівнен-
ського міського відділу міліції 
встановили, що з березня 2007-го 
до жовтня 2011 року 42-річний рів-
нянин, будучи головою кредитної 
спілки, зловживаючи своїм службо-
вим становищем, заволодів кошта-
ми членів кредитної спілки на за-
гальну суму 2 млн 666 тис. 431 грн. 
Зловмисник незаконно вилучав їх із 
каси й оформляв кредити на членів 
кредитної спілки, на себе та своїх 
близьких родичів. 

Потерпілим збитки будуть від-
шкодовуватися за рахунок конфіс-
кованого у зловмисника майна. 

Прем’єр-міністр Арсеній Яце-
нюк доручив провести ка-

дрові чистки серед працівників 
Генпрокуратури, МВС та СБУ. Про 
це він повідомив на селекторній 
нараді у Державній фіскальній 
службі. 

«До вас (Державної фіскаль-
ної служби) ходять «есбеушники», 
міліціонери, прокурори для того, 
щоб далі домовлятися й утриму-
вати схеми із розграбування краї-
ни. Я мав розмову з Президентом 
України і переконаний, що глава 
держави, якому підконтрольна 
Служба безпеки, проведе кадрові 
чистки в СБУ. Так само перекона-
ний, що будуть проведені анало-
гічні чистки в Генпрокуратурі та 
системі МВС», — сказав він. 

Голова правління 
кредитної спілки 
заволодів понад 
двома мільйонами 
гривень її членів 

Яценюк доручив 
провести кадрові 
чистки у МВС, ГПУ та 
СБУ 

Вишикувані бійці, сучасна автомо-
більна техніка та родичі прикор-

донників — так у вівторок на плацу 
Луцького прикордонного загону уро-
чисто проводжали представників зве-
деної комендатури на схід України. 

Охоронцям кордону від вищого 
керівництва прислали два броньова-
ні автомобілі «КрАЗ Кугуар» та поза-
шляховики Volkswagen, які хлопцям 
урочисто передав начальник луцьких 
прикордонників Олександр Мейко. А 
перший керівник Луцького прикор-
донного загону генерал-лейтенант Ар-
кадій Яворський вручив командиру 
комендатури бойове знамено. 

Вже вкотре допоміг прикордон-
никам речами й обладнанням благо-
дійний фонд «Волинь-2014». Один 
із його засновників Микола Мурав-
чук передав їм зварювальний апарат 
«Дніпро-М» та електроди до нього, 
насосну станцію AL-KO, 30 камуфльо-
ваних костюмів, 98 вологозахисних 
накидок та 188 нашоломників на за-

гальну суму майже 50 тисяч гривень. 
Микола Муравчук від правління 

фонду побажав прикордонникам ви-
конати поставлені завдання та повер-
нутися живими в рідні домівки. 

«Коли ми створювали благодій-
ний фонд, то першим завданням для 
нас стояло збереження життів наших 
військовослужбовців. Із Луцьким 
прикордонним загоном ми працює-
мо фактично від заснування фонду, 

з того часу надали допомоги майже 
на мільйон гривень. Але це просто 
гроші. За ними стоять ваші життя 
та здоров’я. Ми й надалі в міру своїх 
можливостей забезпечуватимемо вас 
усіма необхідними технічними засо-
бами, одягом і взуттям, аби ви могли 
гідно виконувати поставлені перед 
вами завдання. Коли ви це робите, ми 
знаємо, що можемо спати спокійно», 
— сказав він. 

Благодійний фонд «Волинь-2014» закупив прикордонникам одяг та обладнання 

або Чим закінчиться багатомісячна сага звільнення начальника відділу освіти у Старій Вижівці? 


