
Грошове забезпечення поліцей-
ських складається з посадового 
окладу, окладу за спеціальним 
званням,щомісячних додаткових 
видів грошового забезпечення 
(підвищення посадового окладу, 
надбавки, доплати, які мають по-
стійний характер), премії та одно-
разових додаткових видів грошо-
вого забезпечення.

Право їх установлювати надано 
керівникам органів, закладів та уста-
нов Національної поліції в межах за-
тверджених для них асигнувань на 
грошове забезпечення. Також керів-
ники встановлюють надбавку за спе-
цифічні умови проходження служби 
в поліції в розмірі до 100% посадо-
вого окладу з урахуванням окладу за 
спеціальним званням та надбавки за 
стаж служби.

Особам, які безпосередньо ви-
конують функції із забезпечення 
громадського порядку та безпеки 
громадян, передбачено підвищення 
за службу в поліції особливого при-
значення в розмірі до 100% посадо-
вого окладу.  Окрім цього, керівники 
наділені повноваженнями здійсню-
вати преміювання поліцейських від-
повідно до їхнього особистого вне-
ску в загальний результат служби та 
надавати поліцейським матеріальну 
допомогу для оздоровлення в розмі-
рі посадового окладу.

Також керівники можуть вста-
новлювати ще кілька видів доплат, 
зокрема: надбавку за стаж служби 
в поліції; надбавку за виконання 
функцій державного експерта з пи-
тань таємниць; надбавку за службу в 
умовах режимних обмежень; допла-
ту за службу в нічний час — у розмірі 
35% посадового окладу з розрахунку 
за кожну годину служби в нічний 
час; надбавку за безперервний стаж 
на шифрувальній роботі — у розмірі 
до 20% посадового окладу.

Передбачено також доплату за 
науковий ступінь, вчене звання, 
надбавку за почесне звання «за-
служений». Видатки, пов’язані з на-
бранням чинності цією постановою, 
здійснюються в межах асигнувань 
на грошове забезпечення, перед-
бачених у державному бюджеті для 
утримання Національної поліції.

Мешканці та гості центру Во-
лині від понеділка матимуть 

змогу користуватися швидкісним 
мобільним Інтернетом — 30 лис-
топада Vodafone запустив свою 
3G-мережу в Луцьку

Попередньо компанія «МТС» 
вже оголошувала про початок під-
готовки обладнання до запуску 
3G, що дасть мешканцям Луцька 
доступ до мобільного інтернету на 
швидкості до 42 Мбіт/с. «Для того, 
щоб забезпечити максимально 
якісне покриття 3G-мережі, ком-
панія встановила обладнання не 
тільки на наявні базові станції, 
але й побудувала додаткові, що 
дозволяє забезпечити «килимове» 
покриття міста», — заявила прес-
служба МТС в Україні.

Оператор запустив власну 
3G-мережу також у таких містах, 
як Ужгород, Мукачево, Чернівці, 
Одеса та готує запуск у Києві. Та-
кож напередодні відкриття лиж-

ного сезону Vodafone запустив 
3G-мережу в Буковелі, одному із 
найпопулярніших гірськолижних 
курортів України. Всього на сьо-
годні швидкісний мобільний Ін-
тернет доступний в більш ніж 80 
населених пунктах.

Проте, нагадаємо, що станом 
на грудень 2007 року, у 40 країнах 
світу вже працювало 190 мереж 
3G, а на сьогодні все більшого 
поширення за кордоном набуває 
стандарт 4G, пікова швидкість 
якого досягає 1 Гбіт/c.

 Проект внесений за підписом го-
лови Волинської ОДА Володи-

мира Гунчика.
Серед іншого, запропоновано 

визначити на 2016 рік:
— доходи обласного бюджету 

в сумі 3523057,115 тис. грн, у тому 
числі: доходи загального фонду об-
ласного бюджету 3384493,8 тис. грн, 
доходи спеціального фонду обласно-
го бюджету 138563,315 тис. грн;

— видатки обласного бюджету 
за головними розпорядниками ко-
штів обласного бюджету та тимча-
совою класифікацією видатків і кре-
дитування місцевих бюджетів у сумі 
3518849,415 тис. грн, у тому числі: 
видатки загального фонду обласно-
го бюджету 3364686,2 тис. грн, ви-
датки спеціального фонду обласного 
бюджету 154163,215 тис;

— профіцит загального фонду 
обласного бюджету у сумі 15607,6 
тис. грн, у тому числі за рахунок пе-
редачі коштів із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спе-
ціального фонду) на суму 15607,6 
тис. грн;

— дефіцит спеціального фонду 
обласного бюджету в сумі 15607,6 
тис. грн, у тому числі за рахунок пе-
редачі коштів із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спе-
ціального фонду) на суму 15607,6 
тис. грн.

Передбачено, що кошти субвен-

ції з обласного бюджету для надан-
ня матеріальної допомоги в розмірі 
по 100 тис. гривень сім’ям загиблих 
військовослужбовців, які брали 
участь в антитерористичній опера-
ції на сході України, спрямовуються 
для надання матеріальної допомоги 
сім’ям військовослужбовців Зброй-
них cил України, Національної 
гвардії України, Державної прикор-
донної служби України, Служби без-
пеки України, працівників міліції та 
добровольців, які проживали в об-
ласті та загинули в ході проведення 
антитерористичної операції, помер-
ли внаслідок поранень чи захворю-
вань, нещасних випадків та з інших 
причин. У разі загибелі або смерті 
вказаних вище військовослужбов-
ців внаслідок нещасних випадків, 
з природних причин та в інших не-
передбачуваних випадках виділення 
матеріальної допомоги здійснюється 
на підставі рішення робочої групи 
з вирішення спірних питань щодо 
виплати допомоги, створеної об-
лдержадміністрацією за участі пра-
цівників обласного військового ко-
місаріату та апарату обласної ради.

На 2016 рік планується створити 
резервний фонд обласного бюджету 
у сумі 3000,0 тис. гривень.

Затвердити в складі видатків 
обласного бюджету кошти на реалі-
зацію регіональних програм у сумі 
43477,207 тис. грн.
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Фірташ уже не їде в Україну
Дмитро Фірташ прийняв рішення відкласти по-
вернення в Україну. Про це йдеться в його заяві на 
сайті Федерації роботодавців України.
«Я прийняв рішення перенести свій приїзд в 
Україну, — зазначив Фірташ. — Я глибоко жалкую, 
що сьогоднішня українська влада вжила безпре-
цедентні кроки та зробила все, щоб зірвати мій 
приїзд в Україну і не дати можливість реалізовува-
ти цей план», — розповів Фірташ.

У Румунії заарештували 
угорських екстремістів, які 
готували теракт
Як передає румунський портал Digi24 з посилан-
ням на представника держслужби безпеки Овідія 
Марінцеа, затримані планували підірвати бомбу 
під час святкового параду в Національний день 
об’єднання. Матеріали для створення вибухового 
пристрою були виявлені вдома в одного з них.

12%
на стільки в 2015 році скоротилася 
кількість обслуговуваних українськими 
аеропортами пасажирів на внутріш-
ніх рейсах у порівнянні з 2014 роком. 
Чисельність повітряних суден за цей час 
зменшилася на 31%. Про це повідомили 
в Державній авіаційній службі України.
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В обласну раду подано проект обласного 
бюджету на 2016 рік

Канадські благодійники беруться 
провести капітальний ремонт у Луцькому 
військовому госпіталі

Уряд затвердив оклади працівників 
Національної поліції

Події

Про це написала на своїй сто-
рінці у Facebook волонтерка 

Наталія Ариванюк.
«Стартував наш МЕГА-проект, 

назвемо його «Від чистого серця 
до чистої турботи».

Мова йде про капітальний ре-
монт усіх санвузлів та душових у 
військовому госпіталі, половина з 
яких є непридатними для користу-
вання! 

Ідея виношувалася з літа, і на-
решті втілюється в життя.

Для мене, як волонтера Луць-
кого гарнізонного госпіталю 
в/ч а-4554, сьогоднішній день є 
знаковим! 

Хочу подякувати золотим сер-
цям CUFCanadaUkraineFoundation 
та Благодійного фонду Шпиталь 
Майдану та особисто Tetyana 
Rychko, які відібрали наш шпиталь 
для старту! Дорогі наші канадійці, 
нехай нас розділяють тисячі кіло-
метрів, ми відчуваємо постійну 
вашу підтримку в цій нелегкій бо-
ротьбі як на лінії зіткнення, так і 
в тилу!

Дякую від свого імені, від іме-
ні бійців та колективу шпиталю, 
за надану можливість забезпечи-
ти бійців «людськими» умовами в 
частині гігієни!»

Vodafone запустив власну 3G-мережу в 
Луцьку

Мінфін хоче 
обкласти 
власників палаців 
податком у 25 
тисяч гривень

Міністерство фінансів ініці-
ює встановлення додатко-

вого податку в 25 тис. гривень у 
рік для квартир і будинків пло-
щею більше 300 м2 і 500 м2 від-
повідно. Про це йдеться в опри-
людненій Мінфіном концепції 
Податкового кодексу. Згідно 
з даними Мінфіну, кількість 
об’єктів, що підлягають оподат-
куванню, — 348895, до їхнього 
числа входить 4353 квартири 
площею понад 240 м2, 2246 бу-
динків площею більше 500 м2.

У концепції пропонують 
встановити ставку податку на 
рівні до 3% мінімальної зарп-
лати за 1 м2 площі нерухомого 
майна — для об’єктів житлової 
нерухомості, а також для нежит-
лових об’єктів. Згідно з проек-
том бюджету на наступний рік, 
мінімальна зарплата в 2016 році 
має зрости з 1378 грн до 1550 
грн. Таким чином, українцям 
доведеться платити до 45 грн за 
квадратний метр житлоплощі. 
У чинному законодавстві ставка 
встановлена на рівні до 2% від 
мінімальної зарплати за м2.

Україна нарешті отримала антикорупційного прокурора

У зв’язку з поширенням про-
грамою «Вікна» (телеканал 

«СТБ») телевізійного сюжету сто-
совно можливої підробки контр-
актів про проходження військової 
служби військовослужбовцями 
однієї з частин ЗС України у Луць-
ку, Управління комунікацій та 
преси Міністерства оборони Укра-
їни повідомляє, що на цей час з ме-
тою перевірки зазначених фактів 
проводяться слідчі дії.

За попередньою інформацією, 
наданою військовою частиною, 
наказом командувача військ опе-

ративного командування «Північ» 
від 29 травня 2014 року № 17/ПМ, 
з урахуванням особисто укладе-
ного контракту, військовослуж-
бовця Олександра К. прийнято на 
військову службу за контрактом 
строком на 3 роки.

Встановити істину дадуть 
можливість слідчі дії, які прово-
дить військова прокуратура Луць-
кого гарнізону Західного регіону 
України в рамках кримінального 
провадження, відкритого 13 жов-
тня 2015 року.

У понеділок, 30 листопада 2015 
року, Генеральний прокурор 

України Віктор Шокін розглянув ре-
комендації конкурсної комісії з від-
бору кандидатів на зайняття адміні-
стративних посад у Спеціалізованій 
антикорупційній прокуратурі щодо 
призначення на посаду заступника 
Генерального прокурора України 
керівника Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури кандидатів 
Максима Грищука та Назара Холод-
ницького, повідомляє прес-служба 
ГПУ.

Віктор Шокін вивчив результати 
тестування на знання законодавчої 
бази та загальні здібності, перегля-

нув відеозаписи співбесід членів 
конкурсної комісії з обома претен-
дентами, ознайомився з їхніми осо-
бовими справами та провів особисті 
співбесіди з кожним із них.

Як результат, своїм наказом 
призначив на посаду заступника 
Генерального прокурора України 
керівника Спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури Назара 
Холодницького, незважаючи на те, 
що члени конкурсної комісії віддали 
9 голосів за Грищука та 7 за Холод-
ницького.

Назар Холодницький — україн-
ський прокурор, перший заступник 
прокурора Автономної Республіки 

Крим. Народився у 1985 році в місті 
Львові. У 2006 році закінчив юри-
дичний факультет Львівського на-
ціонального університету імені Іва-
на Франка з відзнакою, отримавши 
кваліфікацію магістра права.

З березня по грудень 2014 року 
обіймав посаду старшого помічника 
першого заступника Генерального 
прокурора України.

Наказом Генерального прокуро-
ра від 22.12.2014 був призначений 
першим заступником прокурора 
Автономної Республіки Крим, яку 
після окупації Російською Федераці-
єю передислоковано до міста Києва.

Військовиків у Луцьку підозрюють у 
підробці документів на контрактну 
службу

У західних областях 3 грудня 
прогнозують хмарну погоду, неве-
ликий дощ. Температура повітря 
вночі +1...+3 °C, вдень +4...+6 °C. 
4 грудня хмарно з проясненнями, 
опадів не передбачається. Вно-
чі 0...+2 °C, денна температура 
+3...+5 °C. 5 грудня прогнозують 
хмарну погоду, без опадів. Тем-
пература вночі -3...-1 °C, вдень 
+2...+4 °C. 

У північних регіонах 3 груд-
ня впродовж дня очікується мін-
лива хмарність, слабкий мокрий 
сніг. Температура вночі -2... 0 °C, 
вдень +1...+3 °C. 4 грудня хмарно, 
можливий невеликий дощ. Вночі 

-4...-2 °C, вдень +1...+3 °C. 5 грудня 
синоптики прогнозують хмарну 
погоду, мокрий сніг з дощем. Ніч-
на температура -5...-3 °C, денна 
становитиме +2...+4 °C.

У Києві 3 грудня обіцяють 
мінливу хмарність, без опадів. 
Нічна температура -1...+1 °C, ден-

на 0...+2 °C. 4 грудня синопти-
ки прогнозують хмарну погоду, 
без опадів. Вночі -4...-2 °C, вдень 
+1...+3 °C. 5 грудня хмарно, йтиме 
дощ. Температура вночі -3...-1 °C, 
вдень +1...+3 °C. 

У східних регіонах 3 грудня 
хмарно, йтиме мокрий сніг. Вночі 

-1...+1 °C, вдень 0...+2 °C. 4 грудня 
хмарно з проясненнями, без опа-
дів. Нічна температура -4...-2 °C, 
вдень 0...+2 °C. 5 грудня хмарно, 
йтиме дощ із мокрим снігом. Вно-
чі -5...-3 °C, вдень 0...+2 °C.

У південних областях 3 
грудня синоптики прогнозу-
ють сонячну погоду, без опадів. 
Температура вночі становитиме 
0...+2 °C, вдень +2...+4 °C. 4 груд-
ня мінлива хмарність, опадів не 
передбачається. Вночі -2...0 °C, 
вдень +2...+4 °C. 5 грудня хмарна 
погода, без опадів. Нічна темпе-
ратура -1...+1 °C, денна +5...+7 °C.
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