
Про це стало відомо в суботу, 26 
вересня, коли  відбулось урочис-
те представлення кандидатів до 
органів місцевого самоврядуван-
ня. Зазначимо, до Луцької міської 
ради визначено 42 кандидати, до 
обласної — 64. Першим номером 
у списку і до обласної, і до Луцької 
міської рад іде засновник Фонду 
«Новий Луцьк», нині він змінив на-
зву на «Тільки разом», Ігор Палиця. 
Олександр Товстенюк — голова 
правління Фонду — боротиметься 
за посаду Луцького міського голо-
ви.

Участь у виборах до місцевих рад 
цієї політичної сили Ігор Палиця по-
яснив тим, що, за його словами, сус-
пільство втомилося чекати змін, які 
політики, котрі нині займають клю-
чові посади в центральних органах 
влади, проголошували на Майдані, 
тому є розуміння, що потрібно йти 
у владу та робити ці зміни. Адже, 
крім полеміки про реформи, від 
Президента та уряду суспільство 
так нічого й не дочекалося. Країна 
з кожним днем все більше потопає в 
проблемах: рівень життя населення 
впав до критичної межі, економіка 
не працює, до того ж — неоголошена 
війна на Сході, яка вже забрала ти-
сячі життів молодих українців. Без-
законня, корупція, показові шоу із 
затримання одних і абсолютна без-
дієвість стосовно до тих, хто 24 роки 
нищив країну, державні інституції, 
перетворюючи їх у структури, не 
здатні управляти галузевими проце-
сами. Тому політична сила УКРОП 
вважає за необхідність брати участь 
у місцевих виборах. 

— Серед нас люди різних профе-
сій, різних уподобань, різного віку, 
але мета в усіх одна — зробити ре-
гіон, кожен населений пункт процві-
таючим, економічно стабільним, з 
розвинутою мережею інфраструкту-
ри, — наголосив під час виступу Ігор 
Палиця. — Наша принципова пози-

ція — влада повинна максимально 
переміститися на рівень місцевих 
громад. Відповідно громади повинні 
розпоряджатися щонайменше 80% 
зароблених коштів.

Виступаючи перед делегатами 
форуму, Ігор Палиця наголосив на 
тому, що побудувати сильну держа-
ву можна лише шляхом повного де-
монтажу бюрократичної корупцій-
ної системи, яка руйнувала Україну 
протягом усього періоду її незалеж-
ності, оскільки лише зміна конкрет-
них людей при владі не вирішує про-
блему, потрібно міняти систему.

— Я відчуваю, що в нас усе ви-
йде. І для мене важливо, щоб ви зро-
зуміли: якщо йдемо командою, щось 
обіцяємо, ми маємо за це відпові-
дати, — звернувся Ігор Палиця до 
присутніх у залі. — У нас є великий 
потенціал і унікальний шанс побу-
дувати Європу у Волинській області, 
— додав він.  Ігор Палиця пояснив, 
що рішення очолити списки було 
свідомим.

— Для мене це означає велику 
особисту відповідальність перед во-
линянами за тих, хто пішов зі мною 
в одній команді. У разі перемоги 
УКРОПу до обласної та міської рад я 
оберу обласну раду, але нестиму від-
повідальність і за місто, і за область. 
Але й команда повинна розуміти, що 
відповідальність також буде колек-
тивною: ми повинні дотримуватися 
обіцянок, бо люди наступного разу 
нам не повірять. Я людина слова. 
Якщо обіцяю, то виконую. Якщо в 
команді хтось помилиться і не зможе 
виправити помилку, то ми публічно 
виправимо, але цієї людини більше 
не буде серед нас, — пояснив він.

Кандидатів у депутати до Луць-
кої міської ради представив претен-
дент на «крісло» Луцького міського 
голови Олександр Товстенюк.

 — У кожному районі міста в нас 
є «Офіс розвитку кварталу», — роз-
повів Олександр Товстенюк. — Ми 
дуже ретельно відбирали людей, які 

там сьогодні працюють. Для цього 
опрацювали понад 130 резюме, про-
вели більше 60 співбесід і вибрали 
29 людей. 

До слова, з-поміж кандидатів 
у депутати як до обласної, так і до 
Луцької міської рад майже немає 
представників депутатського корпу-
су попередніх каденцій.

Як пояснив Ігор Палиця, спочат-
ку він хотів запропонувати чинним 
депутатам приєднатися до партії, 
посилаючись на їхній досвід роботи 
в органах місцевого самоврядуван-
ня,  але під час дискусії з’ясувалося, 
що майже 75% нинішніх депутатів 
не мають права представляти гро-
маду. Бо, зі слів Ігоря Палиці, саме 
вони розкрадали землю, набивали 
кишені, часто «перефарбовувалися» 
в інші партійні кольори. Тому при-
йнято рішення висувати молодих 
кандидатів, які зможуть показати, 
як треба владі працювати. Це ті, 
хто творитиме майбутнє України, 

люди, які «не мають в голові СРСР». 
Але вони також обиралися за прин-
ципом «довіряй, але перевіряй», 
оскільки обманути очікування во-
линян не мають права.

— Вони готувалися до цього як 
професіонали, знають, як допомог-
ти оформити допомоги, субсидії, 
пенсії, приватизувати квартиру, як 
боротися з самовільними забудова-
ми, на що сьогодні не звертає уваги 
влада. Це — професіонали, грамот-
ні юридично й економічно. Це не 
родичі та не близькі друзі, це люди, 
які пройшли жорсткий відбір на по-
саду в «Офісах розвитку кварталу». 
Сподіваюся, що ці люди пройдуть в 
міську раду. Вони будуть сигналізу-
вати про проблеми лучан міському 
голові, хто б це не був. У нас є чітке 
розуміння, що треба і як робити в 
місті, у такий спосіб ми хочемо імп-
лементувати Фонд у міську раду, — 
наголосив Олександр Товстенюк.

Юлія СТРІЛЕЦЬКА
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З 1 жовтня водії мають вмикати 
фари за межами населених пунктів
Про це нагадали в прес-службі Департаменту ДАІ МВС України. 
«Ця норма в Україні діє з 1 жовтня до 1 травня. У цей період, у 
зв’язку зі скороченням світлового дня та погодними умовами, 
виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для 
пішоходів та інших учасників руху», — зазначено в повідомлен-
ні. Нагадаємо, що згідно з частиною 2 статті 122 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення за недотримання цих 
норм передбачено штраф.

Російський суд відмовився 
допитувати Савченко з 
детектором брехні
Народному депутатові, українській льотчиці Надії 
Савченко відмовили в допиті зі спеціалістом-по-
ліграфологом. Про це у своєму Twitter написав її 
адвокат Марк Фейгін. Нагадаємо, що 22 вересня 
українка виступила з вимогою, аби в суді її допиту-
вали з використанням детектора брехні та щоб так 
само допитували всіх свідків.

235
стільки підприємств України 
здійснюють експорт продукції до 
Євросоюзу. Частка ЄС в загальній 
структурі зовнішньоторговель-
ного обігу сільськогосподарської 
продукції складає 30%, розповіли 
у Мінагрополітики. 
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Події

Державне агентство рибного 
господарства України має 

намір впровадити плату за лю-
бительський вилов риби. Про 
це повідомляють у прес-службі 
відомства з посиланням на го-
лову Держрибагентства Ярему 
Коваліва.

«Для того, щоб у тому числі 
ловити любителеві, він повинен 
за це заплатити. Ці кошти мають 
направлятися виключно на за-
риблення водойм. Рибалка має 
це розуміти», — заявив очільник 
Держрибагентства. 

Зі слів Коваліва, плата за 
користування «ресурсом» є по-
ширеною практикою в більшості 
країн Європи, зокрема Франції 
та Німеччині. Наразі Держриба-
гентство опрацьовує механізм 
сплати та вартість такої послу-
ги. «У будь-якому випадку ця 
вартість буде мінімальною та 
відповідатиме соціально-еконо-
мічним можливостям громадян 
України, а механізм буде прозо-
рим і зрозумілим суспільству», 
— зазначили у відомстві.

У рамках призовної кампанії, 
яка має пройти в жовтні–

листопаді 2015 року, планують 
призвати на строкову військову 
службу понад 11 тисяч громадян. 
Про це йдеться в розпорядженні 
Кабінету міністрів № 1000-р від 
23 вересня, оприлюдненому на 
Урядовому порталі у вівторок.

Згідно з додатком 1, усього 
підлягають мобілізації 11 006 
осіб.

До Збройних сил планують 
направити 5206 українців, у На-
ціональну гвардію — 5 тисяч. У 
Києві планують призвати 400 
громадян. Найбільше повинно 
бути призвано осіб у Дніпропе-
тровській області — 1094 особи, 
найменше — в Донецькій, Луган-
ській та Закарпатській областях 
(180, 100 та 140 осіб).

Міністерству оборони, Мі-
ністерству внутрішніх справ, 
Державній спеціальній службі 
транспорту доручено перераху-

вати до 5 жовтня кошти на ра-
хунки обласних та Київського 
міського військових комісаріа-
тів в обсязі, затвердженому цим 
розпорядженням.

Міністерству внутрішніх 
справ, Державній спеціальній 
службі транспорту доручено 
перерахувати до 5 жовтня 2015 
р. кошти Міністерству оборони 
за перевезення та харчування 
громадян України, призваних 
на строкову військову службу 
до Національної гвардії та Дер-
жавної спеціальної служби тран-
спорту, в сумі 983 400 гривень та 
157 344 гривні відповідно.

Українцям запропонували спрощену та вдосконалену систему оформлення субсидій

За любительську 
риболовлю в 
Україні хочуть 
брати гроші

У жовтні–листопаді 
планують 
призвати в армію 
11 тисяч українців

Олександр Товстенюк та Ігор Палиця

Партія «УКРОП» визначилася з 
кандидатами до місцевих рад Волині

Задля скасування низки факторів, 
які унеможливлювали чи галь-

мували процес призначення суб-
сидій, урядом України 23 вересня 
цього року ухвалено рішення щодо 
подальшого спрощення та вдоско-
налення порядку призначення на-
селенню житлових субсидій.  Про ці 
нововведення повідомила директор 
департаменту соціального захис-
ту населення облдержадміністрації 
Оксана Гобод під час оперативної 
наради.

Разом із тим, Оксана Михайлів-
на зауважила, що протягом 5-ти днів 
до органів соціального захисту насе-

лення додатково надійшло 5,5 тис. 
заяв. На сьогодні отримують жит-
лові субсидії 87 тис. сімей. Станом 
на 23 вересня — 75 тис. звернень, 22 
тис. — здійснено перерахунок.

— Рішенням Кабінету Мі-
ністрів скасовано необхідність 
обов’язкового оформлення особо-
вих рахунків на сплату послуг ЖКГ 
на особу, що звертається за субсиді-
єю. Відтепер її призначатимуть од-
ній із зареєстрованих у житлі осіб 
незалежно від того, чи відкрито 
на неї особовий рахунок. Зокрема, 
орендарям житла субсидія — лише 
на підставі договору оренди, без 

необхідності відкриття на них осо-
бових рахунків — зазначила Оксана 
Гобод.

Визначено вичерпний перелік 
документів: не враховуються особи, 
які зареєстровані, але фактично не 
проживають у помешканні. Окрім 
того, комісії надано право призна-
чати субсидію на підставі кількос-
ті осіб, що фактично проживають, 
у разі відсутності документів, що 
підтверджують непроживання осіб 
з числа зареєстрованих. Надано 
можливість призначати субсидію 
сім’ям, що мешкають окремо в жит-
ловому будинку, розділеному на дві 

половини. Дитячі будинки сімейно-
го типу, прийомні сім’ї можуть теж 
скористатися житловою субсидією: 
враховуватиметься кількість дітей 
за фактом проживаня, а не реєстра-
ції. У разі розбіжності в відомостях 
про склад зареєстрованих осіб і 
про кількість осіб, яким нараховано 
плату за послуги, — дані про склад 
зареєстрованих. Приведено у відпо-
відність до законів перелік доходів 
від роботи у виборчій комісії та пе-
релік доходів учасників АТО, які не 
враховуватимуться для призначен-
ня відповідної пільги. Це питання на 
розгляд комісії виноситься один раз.


