
«Рівненське агентство журналіст-
ських розслідувань» у рамках 
проекту «Моніторинг державних 
закупівель у лікувальних закладах 
Волині та Рівненщини» перевіри-
ло у відділеннях лікарень, чи для 
пацієнтів доступна інформація про 
безплатні ліки, придбані за бюджет-
ні гроші. Як виявилося, волинським 
пацієнтам така інформація майже 
не відома. Саме тому «Рівненське 
агентство журналістських розсліду-
вань» звернулося до Волинського 
УОЗ з пропозицією оприлюднювати 
списки ліків, які купляють медза-
клади за бюджетні кошти. 

— Загалом ініціатива ваша пра-
вильна, я її абсолютно підтримую, 
— зазначив начальник УОЗ Волині. 
— Це дисциплінує тих, хто купляє 
медикаменти, та постачальників. 
Це більш відкрита система та більш 
контрольована. Ця система буде 
впроваджуватися в лікарнях і, ду-
маю, що до кінця року обласні та 
районні заклади публікуватимуть 
цю інформацію на своїх сторінках. 
На мою думку, це потрібно робити 
на сайтах конкретного лікувального 
закладу, щоб людина могла подиви-
тися, де вона лікується, та побачи-
ти, які ліки є, спитати, чому вона не 
отримує певних ліків. Якщо є поба-
жання громадськості публікувати це 
на сайтах — я не бачу жодних про-
блем, це буде робитися. 

Що стосується Луцька, то неза-
баром таку інформацію розмістять 
у кожному лікувально-профілак-
тичному закладі обласного центру 
Волині.

Про це під час прес-конференції 
повідомили начальник управління 
охорони здоров’я Луцької міської 
ради Микола Якимчук та Президент 
БФ «СТОПРАК», член правління БФ 
«Пацієнти України» Марія Адамчук.

За словами Миколи Якимчука, 
є три основні джерела поступлен-
ня лікарських засобів і виробів ме-
дичного призначення. Перше — за 

рахунок медичної субвенції, друге 
— за рахунок централізованого по-
стачання, в основному за загально-
державними програмами, напри-
клад, для хворих на цукровий діабет. 
І частково лікарські засоби закупо-
вуються за кошти бюджету міста.

— Будемо максимально відкри-
тими, будемо показувати залишок 
цих препаратів, їхню кількість, — 
наголосив начальник управління 
охорони здоров’я. — Ми розробили 
проект наказу, яким передбачено, 
що в кожному закладі буде відпо-
відальна особа за підготовку інфор-
мації про наявні лікарські засоби та 
вироби медичного призначення, які 
залишаються на певну дату. Далі ця 
інформація у вигляді таблиці розмі-
щуватиметься на дошках оголошень, 
стендах і при бажанні громадянин 
може з нею ознайомитися на сайтах 
закладів.

Як розповіла Марія Адамчук, з 
ініціативи БФ «Пацієнти України» 
вперше в Україні в Одеській облас-
ті стали відкритими списки безко-
штовних медпрепаратів, наявних в 
кожному лікарняному закладі. Якщо 
пацієнти знаходять у цих списках 
необхідні собі ліки, вони можуть 
отримати їх безкоштовно. Подібну 
ініціативу розпочинають реалізову-
вати і в Луцьку.

Присутні на прес-конференції 
головні лікарі наголошували, що 

всім охочим безкоштовних ліків не 
вистачить, як тоді бути? Одному — 
дати, іншому — ні? Коли, до прикла-
ду, в наявності тільки одна ампула. 
Тому скоріше так і буде: кому пощас-
тить, той і скористається. Хоча цей 
механізм медики ще продумають, 
адже, як зауважила головний лікар 
міської лікарні Лариса Духневич, 
для екстреної медичної допомоги 
завжди має бути в наявності недо-
торканний запас медпрепаратів, бо 
випадки бувають різними, коли, на-
приклад, привозять важких пацієн-
тів після ДТП.  

Крім частини препаратів для 
екстреної медичної допомоги, за 
бюджетні кошти закупляють, за сло-
вами Миколи Якимчука, ліки для 
гемодіалізу, імунопрофілактики, цу-
крового діабету, протиепілептичні. 
Також цього року виділено 1 млн 800 
тис. грн на пільгові рецепти. 

Однак, за словами посадовця, у 
зв’язку з ростом курсу долара фір-
ми перестали реєструвати лікарські 
засоби та бюджетні установи без 
реєстрації не мають права їх заку-
пляти, навіть якщо на це виділені 
кошти. Тому міська рада зверталася 
в Кабмін з проханням змінити по-
рядок реєстрації лікарських засобів, 
спростити механізм декларування 
відпускних цін.

Людмила ШИШКО

З метою захисту прав пенсіоне-
рів, освітян, медиків, студентів, 

державних службовців, соціально 
незахищених верств населення 
та враховуючи важливість і акту-
альність питання проведення ін-
дексації заробітної плати, пенсій, 
стипендій та соціальних виплат у 
другому півріччі 2015 року Луць-
ка міська рада вирішила ухвалити 
Звернення до Прем’єр-міністра 
України Яценюка А. П. 

Звернення
«Враховуючи економічну си-

туацію в країні, розмір індексації з 
початку року зріс утричі і станом 
на «01» серпня 2015 року стано-
вить 75,5%. Вказана обставина зу-
мовила те, що кошти, які були за-
кладені в бюджетах усіх рівнів на 
індексацію заробітної плати, пен-
сій, стипендій і соціальних виплат 
в поточному році, закінчилися ще 
в першому півріччі 2015 року.

Постійне підвищення цін на 
товари та послуги, суттєве знеці-
нення гривні, зростання тарифів 
на газ, електроенергію та інші ко-
мунальні послуги, а також відсут-
ність індексації пенсій та заробіт-
ної плати призводить до зниження 
рівня життя та відкидає більшість 
людей за межу бідності.

Статтею 18 Закону України 
«Про державні соціальні стандар-
ти та державні соціальні гарантії» 
№ 2017-III від 5 жовтня 2000 року 
індексацію доходів населення, яка 
встановлюється задля підтриман-
ня достатнього життєвого рівня 
громадян та купівельної спро-
можності їхніх грошових доходів 
в умовах зростання цін, віднесено 
до державних соціальних гарантій, 
що, згідно зі статтею 19 цього ж 
Закону, є обов’язковими для всіх 
підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності.

Крім того, відповідно до части-
ни п’ятої статті 95 КЗпП України 
та статті 33 Закону України «Про 
оплату праці» заробітна плата під-
лягає індексації у встановленому 
законодавством порядку. 

Таким чином, заробітна плата 
підлягає обов’язковій індексації у 
зв’язку зі зростанням споживчих 
цін (інфляцією).

 При цьому індексація 
обов’язкова як для бюджетних 
установ, так і для інших робото-
давців, оскільки є однією з осно-
вних державних гарантій щодо 
оплати праці працівників. 

Наразі нашій країні потрібні 
єдність, довіра, боротьба з коруп-
цією і рішучість у проведенні ре-
форм, а матеріальний добробут 
народу є єдиним дієвим для цього 
інструментом. 

Соціальна довіра та прихиль-
ність людей до влади та здійснюва-
них нею реформ виникають лише 
внаслідок відчуття захищеності з 
боку держави.   

Зволікання Кабінету Міністрів 
України з прийняттям порядку та 
виділенням коштів на індексацію 
порушує законні права пенсіоне-
рів, освітян, медиків, студентів, 
державних службовців, соціально 
незахищених верств населення та 
суперечить ст. 2 Закону України 
«Про індексації грошових доходів 
населення» і п. 14 Прикінцевих по-
ложень Закон України «Про вне-
сення змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких законо-
давчих актів України» за № 76-VIII 
від «28» грудня 2014 р. Усі вказані 
категорії населення нічим не зави-
нили перед українським Урядом, а 
тому не заслуговують на таке став-
лення з боку виконавчої влади.

Враховуючи вищевикладене 
та з метою захисту законних прав 
пенсіонерів, освітян, медиків, сту-
дентів, державних службовців, 
соціально незахищених верств 
населення, вимагаємо негайно 
розробити та затвердити порядок 
проведення індексації заробітної 
плати, пенсій, стипендій, соціаль-
них виплат на ІІ півріччя 2015 року 
та виплатити людям належні суми 
індексації».  

Волинські лікарні оприлюднять 
інформацію про ліки, куплені за 
бюджетний кошт 

Події
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Генпрокурор їздить на Mercedes 
за 19 мільйонів 
Автомобіль Mercedes Benz S600L, на якому генпроку-
рор Віктор Шокін пересувався в сюжеті програми «Без 
парканів», коштує 19 мільйонів гривень. Про це на своїй 
сторінці в Facebook написав екс-чиновник і бізнесмен 
Олексій Тамразов. За відомостями Тамразова, автомо-
біль надійшов у продаж лише в кінці 2014 року, він осна-
щений заводським бронюванням. «Нетто вартість авто-
мобіля в Німеччині близько 570 тис. євро. З урахуванням 
митних платежів, вартість в Україні становитиме близько 
750 тис. євро, або близько 19 млн грн», — написав він. 

Телегід
1+1 Інтер СтБ ICTV трК «УКраїна» К1 2+2

новий Канал нтнМега К2 нло TV

ентерфІльМ

тет Ут-1

Понеділок, 19 жовтня
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 

09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30, 23:15, 04:35 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» (I)
09:30 «Чотири весілля 4»
10:50 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 9»
12:20 М/ф «Добриня Микитич і 

Змій Горинич»
14:00 «Сліпа»
14:40 «СІМЕЙНІ мелодрами - 6»
15:40 «Клініка»
17:15 Т/с «Заборонене кохання» 

(I)
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, дівчатами» 

(I)
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Царство небесне» (II)
02:30 Х/ф «Король Артур» (I)

05:00 «Подробиці тижня»
06:25 Мультфільм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:30 
Новини

07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Х/ф «Ти будеш моєю»
11:20, 12:20 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
14:15, 16:15 «Жди меня»
17:45 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Закохані жінки»
00:00 «День народження Інтера. 

Спецпроект»
01:05 Х/ф «Егоїст» (II)
02:55 Т/с «Одружити Казанову»

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:15, 08:15 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
02:00 Події

09:15, 03:55 Зірковий шлях
11:00, 19:45, 02:45 «Говорить 

Україна»
12:30 Реальна містика
13:15, 15:20 Т/с «Спадкоєми-

ця» (I)
18:00, 04:30 Т/с «Клан ювелірів. 

Зрада» (I)
21:00 Х/ф «Некрасива любов» (I)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Цар скорпіонів 2: 

Сходження воїна» (II)

05:40 «Рецепти щастя. Нова 
історія»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 Т/с «Королева екрану» (I)
09:15, 17:00 «Розсміши коміка»
10:15, 16:20 «Файна Юкрайна»
10:30 Т/с «Всі жінки - відьми» (I)
14:15, 20:00 «Орел і Решка. Юві-

лейний сезон»
15:15, 19:00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
18:00 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Без відчуттів» (II)
00:00 Х/ф «Реальна любов» (II)
02:30 «Бійцівський клуб»
04:45 «Нічне життя»

05:45, 07:30, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:00, 09:00 «Top Shop»
11:35, 00:10 «Жарт за жартом»
12:15, 23:15 «Невідома версія»
13:10 Х/ф «Людина в зеленому 

кімоно»
14:25, 19:40 Т/с «Комісар Рекс»
16:15, 21:30 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
17:50 Х/ф «Білий ворон»
00:50 Х/ф «Вона Вас любить»
02:30 Кіноляпи
03:35 Саундтреки
04:40 Кінотрейлери

06:00, 15:55 «Все буде добре!»
07:55 «Все буде смачно!»
08:55, 18:25 «За живе!»
10:05 «Битва екстрасенсів 15»
12:45 «Україна має талант!-2»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00, 22:50 «Хата на тата»
23:30 «Детектор брехні 7»
00:50 «Один за всіх»
01:55 Х/ф «На прізвисько 

«Звір» (I)
03:40 Нічний ефір

00:30 Х/ф «Залягти на дно у 
Брюгге» (II)

02:20 Секретний фронт
03:55 Т/с «Революція»
05:05 Служба розшуку дітей
05:10 М/с «Том і Джері у дитинстві»
05:50, 19:20 Надзвичайні новини
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:10 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09:50 Труба містера Сосиски
10:50, 13:25 Х/ф «Еволюція»
13:40 Х/ф «Турист»
16:10 Х/ф «Містер і місіс Сміт»
20:25 Дістало!
21:30 Свобода слова

06:10 Телепазлики
10:50 Д/с «Разрушители мифов»
11:55, 02:10 Раздолбаи. Взрывная 

волна
12:20, 00:30 Мамахохотала шоу-1
13:20, 14:55 Т/с «Универ» (II)
13:55 Т/с «Универ 2» (II)
17:00 Т/с «Онлайн 4.0» (II)
17:35 Т/с «Онлайн. Вне сети» (II)
18:00 Comedy Woman
19:00 Comedy Club
20:00 Т/с «Сышишь-шоу - 2» (II)
20:55 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (II)
23:15 ХБ (II)
23:30 Т/с «Парадокс» (II)
01:15 Мамахохотала шоу-2
03:25 Раздолбаи
04:10 Пробуддись

05:55, 07:10 Kids Time
05:57 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:15 Т/с «Друзі»
11:00 Т/с «Щасливі разом»
13:50 М/ф «Людина павук - 2»
16:10 Т/с «Не родись вродлива»
18:00, 01:55 Абзац!
19:00 Ревізор
21:30 Страсті за ревізором
23:30 Х/ф «З мене досить»
02:50 Служба розшуку дітей
02:55 ППШ - (II)
04:35 Зона ночі

06:00 Несподівані злочинці
06:50 Найнебезпечніші тварини
07:40, 22:40 Дивовижний всесвіт
08:30, 17:20, 00:20 Правда життя
09:50, 16:30 Правила життя
10:40, 15:40 У пошуках істини
11:30 Містична Україна
12:20, 18:30 Їжа богів
13:10 Наци №1
14:00 Смертельний двобій
14:50, 21:00 Шукачі неприєм-

ностей
19:20 У пошуках пригод
21:50 Основний інстинкт
23:30 Покер

05:00 Х/ф «Зелений фургон» (I)
07:25 «Народний кухар»
08:20 «Круті 90-ті»
09:20 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі» (I)
12:20 Х/ф «Особлива думка»
15:00, 19:00, 21:30, 02:35, 03:55 

«Свідок»
15:15 Т/с «Таємниця «Святого 

Патріка» (I)
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 

(I)
22:00 Т/с «Служба порятунку 

№3»
23:50 Т/с «Чорні вітрила» (III)
01:00 Т/с «Закон і порядок. Відділ 

особливих справ - 12»
03:05 «Речовий доказ»
04:25 «Випадковий свідок»
04:40 «Легенди бандитського 

Києва»

06:00 Малята-твійнята
06:20 Зоо фактор
06:45 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» (I)
07:35 М/с «Ча´інгтон» (I)
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць» (I)
11:00 Обережно, діти!
12:00 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50 Любов онлайн
15:50 Віталька
17:00, 21:00 Одного разу під 

Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (I)
18:30, 20:30 Т/с «Світлофор» (II)
22:00 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
00:50 Т/с «Помста» (II)
01:40 ТЕТ-Інтернет
02:30 Дамочки рулять
02:50 Теорія зради
04:20 У ТЕТа тато!

06:00 Все моє
06:30 Телеторгівля
07:30, 20:50 Паралельний світ
08:45 Мультфільми (I)
10:00, 14:55 Квадратний метр
10:40 Школа доктора Комаров-

ського
11:15, 18:00 Жіноча форма
13:10, 19:00 З’їжте це негайно
13:50, 20:20 Таємниці їжі
14:10, 21:50 Зіркове життя
16:10, 19:25 Квартирне питання
22:40, 01:35 Без жертв
23:40 Ризиковане життя
00:35 Д/с «Ігри долі»
02:25 Що для вас корисно?
02:45 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 01:30 Новини

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25, 00:25 Від першої 

особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
06:55, 08:40 Ескулап
07:25 Ера будівництва
07:30, 23:25 На слуху
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:10, 18:55 Про головне
09:45 Д/ф «Крим. Курорт суворого 

режиму»
10:20 Перша студія
11:20 Д/ф «Сербська енцикло-

педія»
11:40 Д/ф «Відмовся від завтраш-

нього дня»
12:25 «План на завтра» з Анаста-

сією Рінгіс
13:15 Вікно в Америку
14:00 Т/с «Естонська РСР»
14:35 Казки Лірника Сашка
14:45 Школа Мері Поппінс

15:00 М/с «Друзі-янголи»
15:15 Хто в домі хазяїн?
15:55 Як це?
16:30 Чоловічий клуб. Спорт
18:05 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
19:30 Дорогі депутати
20:00 Перша шпальта
20:30 Зроблено в Європі
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
22:45 З перших вуст
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:45 Т/с «Польські свята»
04:05 Віра. Надія. Любов

06:00 Мультфільми
06:25 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:35 «Облом.UA»
08:35 «Помста природи»
10:20 Т/с «Мушкетери»
12:30 Х/ф «Супербрати Маріо»
14:35 «Вайпаут»
15:30 «Легенди кікбоксингу»
16:25 «Top Gear»
17:30, 19:00, 00:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Скорпіон»
21:15 Х/ф «Найманець»
00:20 Т/с «Зоряна брама. 

Всесвіт-2»
02:10 Х/ф «Богдан-Зіновій 

Хмельницький»

Луцька міськрада вимагає від уряду 
провести індексацію заробітної плати, 
пенсій, стипендій та соціальних виплат

15 жовтня стартує набір до 
кіберполіції
Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 
під час засідання уряду. Департамент кіберполіції 
входитиме до структури МВС для виконання функцій 
боротьби з кіберзлочинами. Питання щодо оплати 
праці кіберполіцейських ще не вирішене. «З огляду 
на те, що українські ІТ-шники вважаються одними з 
кращих у світі, то я думаю, що треба вирішити питання 
щодо оплати праці нових кіберполіцейських України», 
— зауважив Прем’єр. Питання винесене на розгляд 
Кабміну.


