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5%
така частина від ВВП буде на-
правлена наступного року на 
оборону. Зараз Міністерство 
фінансів готує проект держбю-
джету України на 2016 рік і пе-
редбачило закласти на оборону 
кошти на рівні нинішнього року.

300 тисяч гривень буде спрямо-
вано департаменту соціальної 
політики міської ради для надання 
матеріальної допомоги сім’ям за-
гиблих військовослужбовців, які 
брали участь в антитерористичній 
операції на сході України. Таку 
пропозицію висловили члени по-
стійної комісії Луцької міської ради 
з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету 
та фінансів, де обговорили вне-
сення змін до міського бюджету на 
2015 рік. 

Начальник управління фінан-
сів та бюджету Лілія Єлова зазна-
чила, що пропонується збільшити 
доходи загального фонду бюджету 

міста за рахунок субвенції з облас-
ного бюджету на суму 490 000 грн. 
Зокрема, із них на реалізацію Про-
грами забезпечення виконання 
заходів із підготовки, організації 
та проведення мобілізації люд-
ських і транспортних ресурсів на 
території міста Луцька виділити 
190 000 грн на заходи та роботи з 
мобілізаційної підготовки (ремонт 
бойової, автомобільної та спеці-
альної техніки).

Начальник управління фінансів 
та бюджету запропонувала збіль-
шити доходи спеціального фонду 
бюджету на 2015 рік на 4 082 566 грн 
за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на по-
гашення заборгованості з різниці 

в тарифах на теплову енергію, опа-
лення та постачання гарячої води, 
послуги із централізованого водо-
постачання.

Також депутатам запропо-
новано розподілити кошти від 
перевиконання бюджету на суму 
більше 35 мільйонів гривень. Їх 
пропонується спрямувати на ре-
монт автошляхів, прибудинко-
вих територій, житлового фонду 
тощо. 

Взяли до відома обранці грома-
ди й інформацію Лілії Єлової про 
виконання бюджету міста Луцька за 
I півріччя 2015 року. Вона наголоси-
ла, що бюджет міста за перше півріч-
чя нинішнього року перевиконано. 
До загального фонду надійшло по-

над план більше 35 мільйонів гри-
вень. За її словами, вдалося забезпе-
чити виконання за всіма статтями, 
окрім екологічного збору та чистого 
прибутку підприємств. Лілія Єлова 
повідомила, що також недоотрима-
но субвенцію за пільгові перевезен-
ня громадян. 

Голова постійної комісії, дирек-
тор КП «Луцькводоканал» Іван Кор-
чук зауважив, що на розгляд сесії 
вноситься питання «Про надання 
місцевої гарантії для забезпечення 
виконання КП «Луцькводоканал» 
зобов’язань перед Північною еко-
логічною фінансовою корпорацією 
(НЕФКО) для реалізації проекту з 
модернізації та реконструкції сис-
теми подачі води та водовідводу в 

м. Луцьку». 
За його словами, Міністерство 

фінансів України надало дозвіл на 
отримання кредиту від НЕФКО. 
Він наголосив, що його можна буде 
отримати до кінця року й під низь-
кий відсоток. Але Міністерство фі-
нансів України вимагає, аби ще одне 
таке рішення було прийнято. 

Також члени комісії підтрима-
ли проекти рішень щодо поповне-
ння статутного фонду Луцького 
спеціального комунального авто-
транспортного підприємства «Луць-
кспецкомунтранс» та внесення змін 
до статуту комунального підприєм-
ства «Луцьке підприємство електро-
транспорту». 

300 тисяч гривень планують виділити на допомогу сім’ям загиблих 
у зоні АТО військовослужбовців 

На Любомльщині 
кулачний бій 
переріс 
у фехтування 
штахетиною

За стаціонарний зв’язок 
змусять платити на 17,5% 
більше 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку й інформатизації 
ухвалила рішення про підняття тарифу на фік-
сований телефонний зв’язок на 17,5%. Про це 
повідомили у прес-службі НКРЗІ. У Комісії також 
додали, що це рішення набирає сили після його 
реєстрації у Мін’юсті. 

У Ковелі — центр з 
надання правової 
допомоги 

З початку проведення 
АТО на Донбасі загинуло 
2,3 тисячі бійців ЗСУ
Про це заявив начальник управління цивільно-
військового співробітництва ЗСУ полковник 
Олексій Ноздрачов. За його словами, безвісти 
зниклими наразі вважаються 273 військових. 
Водночас він зазначив, що зазвичай зі 100% зни-
клих безвісти близько 40% можуть перебувати в 
полоні, а 60%, найімовірніше, загинули. 

Волинянин, будучи напідпит-
ку, відлупцював знайомого 

дошкою, віддертою від паркану.
Відбувати реальне пока-

рання чоловік буде за умови 
вчинення протягом року будь-
якого правопорушення. Подія 
сталась у травні. Нічної пори, 
перебуваючи у стані алкоголь-
ного сп’яніння, поблизу будин-
ку чоловік помітив знайомого, 
котрий теж був напідпитку. Між 
ними виник конфлікт, який вони 
намагалися вирішити кулаками. 
Згодом у хід пішла дерев’яна 
штахетина: зловмисник бив нею 
опонента по голові, руках і ту-
лубу. В результаті потерпілий 
отримав травми, які, згідно з ви-
сновком експерта, належать до 
категорії тілесних ушкоджень 
середньої тяжкості. За вказаним 
фактом працівники Любомль-
ського райвідділу міліції розпо-
чали кримінальне провадження. 
Зважаючи на те, що чоловік по-
вністю визнав свою вину і по-
терпілий до нього не має жодних 
претензій, суд призначив пока-
рання: рік обмеження волі з іс-
питовим терміном у один рік.

З 1 липня розпочав роботу Ко-
вельський місцевий центр 

із надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги, який є 
структурним підрозділом Коор-
динаційного центру з надання 
правової допомоги Міністерства 
юстиції України. 

Новостворений центр забез-
печує організацію надання пра-
вової допомоги коштом держави 
соціально незахищеним грома-
дянам у цивільних та адміністра-
тивних справах, а також потер-
пілим і свідкам у кримінальних 
провадженнях. 

Діє структура на території 
Ковельського, Камінь-Кашир-
ського, Ратнівського, Старо-
вижівського, Турійського, Лю-
бешівського та Маневицького 
районів. 

Скористатися послугами Ко-
вельського центру можуть мало-
забезпечені особи: діти-сироти, 
діти, позбавлені батьківського 
піклування, біженці, ветерани 
війни (у тому числі учасники 
АТО зі статусом учасника бойо-
вих дій). 

Ухвалено Закон України «Про 
добровільне об’єднання територі-
альних громад», який спрямований 
на зміцнення місцевого самовря-
дування, надання йому більшої 
незалежності й додаткового фінан-
сового ресурсу. Включився у цей 
процес і Луцьк. Керівництво міста 
вирішило звернутися до суміж-
них сільських рад із пропозицією 
об’єднуватися в одну територіаль-
ну громаду. 

Для того щоб розповісти про 
переваги, які отримає громада, 
об’єднавшись із містом Луцьком, 
міський голова Микола Романюк 
та секретар міськради Сергій Гри-
горенко зустрілися з мешканцями 
Жидичинської сільської ради (до її 
складу входять села Жидичин, Куль-
чин, Липляни). 

Микола Романюк наголосив, що 
укрупнення громад є необхідним і 
дає додаткові можливості для розви-
тку місцевого самоврядування. На-
вів позитивний приклад об’єднання 
органів місцевого самоврядування 
європейських країн. 

Міський голова зауважив, що 
Луцька міська рада звернулася з 
пропозицією про об’єднання до всіх 
прилеглих сільських рад. «Під час 
зустрічі хочеться розповісти про те, 
що ми можемо вам запропонувати 
у разі створення спільної грома-
ди, й почути, як ви це бачите. Ваша 
громада є приміською, і ми тісно 
взаємозв’язані», — сказав він. 

«Луцьку необхідний розвиток, а 
це неможливо без території. У нас 
останні кілька років відбувається 
природний приріст населення. Від-
повідно, необхідні додаткові площі 
для будівництва житла. Крім того, 
важливим моментом розвитку є 
можливість будівництва нових під-
приємств, розміщення технопарків, 
гіпермаркетів тощо. Однак хочу за-
значити, що земельні ділянки, паї, 
які перебувають у приватній влас-
ності громадян, ніхто забрати не 
може. Приватна власність у нас не-
доторканна. У випадку, якщо якийсь 

інвестор виявить бажання збудува-
ти щось на ваших землях, то зможе 
це зробити виключно після того, як 
викупить їх у вас. Іншого варіанту і 
бути не може», — наголосив міський 
голова. 

Також він зауважив, що бюджет 
об’єднаної територіальної громади 
в перерахунку на одного мешканця 
становитиме 5400 гривень (зараз 
у Жидичинській сільській раді — 
560 гривень, тобто майже у 10 разів 
менше). 

Наголосив Микола Романюк і на 
тому, що після об’єднання протягом 
найближчих років буде можливе 
будівництво на території сільської 
ради централізованої каналізації та 
системи водопостачання. 

Допоможе місто Луцьк й у ре-
монті асфальтової дороги у селі Ли-
пляни протяжністю понад три кіло-
метри. 

«У Луцьку практично в усіх мі-
крорайонах є амбулаторії сімейної 
медицини. 80% мешканців вистачає 
послуг, які там надаються, і вони не 
звертаються у поліклініки. У планах 
будівництво такої ще й на Вишкові. 
Ми допоможемо створити сучасну 
амбулаторію й у вас та включимо її 
до єдиної міської мережі медичних 
закладів. Також мешканці Жиди-
чина, Кульчина та Липлян зможуть 
користуватися послугами міських 
поліклінік та лікарні», — додав він. 

Окрім того, у планах, за словами 
Миколи Романюка, відкриття відді-
лення луцького центру надання ад-
міністративних послуг у Жидичині, 
що дасть можливість людям на місці 
отримувати всі необхідні послуги, 
які надають територіальні підрозді-
ли центральних органів виконавчої 
влади, органи виконавчої влади об-
ласті й місцевого самоврядування. 

Луцький міський голова наголо-
сив, що у перспективі й будівництво 
Будинку культури у селі Кульчин.

«Після створення спільної 
об’єднаної територіальної громади 
сюди курсуватиме й міський гро-
мадський транспорт. Крім того, 
охорону громадського порядку в 

об’єднаній територіальній грома-
ді буде здійснювати нова патруль-
на поліція. Її автомобілі нестимуть 
службу й на території ваших сіл», — 
зазначив він. 

За словами Миколи Романюка, 
навчальні заклади сільської ради бу-
дуть включені в єдине освітнє поле 
з Луцьком. Він наголосив: виділяти-
муться кошти на додаткові навчальні 
години з обдарованою учнівською 
молоддю Жидичина, Кульчина, Ли-
плян — так, як це є у міських шко-
лах. Також діти матимуть доступ до 
всіх гуртків, секцій, спортивних шкіл 
Луцька, Палацу учнівської молоді.

«Буде вирішено й питання цен-
тралізованого вивезення побуто-
вих відходів, створення єдиної по-
жежної охорони, долучення вашої 
громади до реалізації міжнародних 
проектів», — додав міський голова.

Крім того, у зв’язку зі змінами 
у чинному законодавстві, громада 
Жидичинської сільської ради мати-
ме представників у міській раді та 
виконавчому комітеті. 

Потому Микола Романюк відпо-
вів на запитання мешканців Жиди-
чинської сільради, які стосувалися 

руху громадського транспорту, та-
рифів на комунальні послуги, мо-
дернізації міських очисних споруд 
у селі Липляни, медичного забез-
печення, перспективи створення 
цивільної авіації на базі військового 
аеродрому тощо. 

На завершення Микола Рома-
нюк подякував громаді Жидичин-
ської сільської ради за зустріч та 
цікаву дискусію й наголосив, що 
рішення про об’єднання мають при-
йняти самостійно громади Луцька, 
Жидичина, Кульчина та Липлян. «Це 
має бути спільне бажання, а не воля 
когось одного», — додав він. 

Звертаючись до присутніх, Жи-
дичинський сільський голова Олег 
Данкевич розповів, що такі зустрічі 
необхідні, аби громада могла почу-
ти, які переваги їм дасть об’єднання 
з іншими населеними пунктами. 
«Рішення про приєднання ми при-
йматимемо спільно громадою. 
Об’єднання з Луцьком цікаве, адже 
багато мешканців працює у місті, ми 
перебуваємо в безпосередній близь-
кості, хороше транспортне сполу-
чення», — наголосив він. 

Микола КОРОЛЮК

Від об’єднання 
з Луцьком жителі 
Жидичинської 
сільради лише 
виграють
Микола Романюк обговорив із мешканцями 
Жидичинської сільської ради можливість 
об’єднання в одну громаду


