
Голова обласної ради Ігор Палиця 
мав особисту зустріч із Головою 
Верховної Ради України Володими-
ром Гройсманом, під час якої полі-
тики обговорили питання конститу-
ційних змін в Україні, в тому числі й 
у частині економічної децентралі-
зації. Про це Ігор Палиця повідомив 
під час розширеної наради на тему  
«Публічне обговорення бюджету та 
перспектив розвитку Волині». 

Зі слів голови облради, спікер 
українського парламенту впевнений 
у реальності реформи місцевого са-
моврядування, яка задекларована 
центральною владою України. У 
тому числі, законодавча гілка влади 
обіцяє врегулювати питання щодо 
префектів. «Від голови Верховної 
Ради я чітко почув, що буде прийня-
тий спеціальний Закон про діяль-
ність префектів. Вони будуть макси-
мально обмежені в своїх правах і не 
матимуть механізму тотально зупи-
няти дії рішень обласних та район-
них рад. Вони зупинятимуть лише 
дію розпоряджень органів місцевого 
самоврядування. Причому цю дію 
можна буде оскаржувати в місцевих 
судах. За ці два роки перехідного пе-
ріоду ми повинні навчитися жити 
без держадміністрацій», — зазна-
чає Ігор Палиця. При цьому він на-
голошує на актуальності процесів 
децентралізації в сфері фінансів та 
економіки.

«Україна — унітарна держава. 
Ніякої мови про політичну децен-
тралізацію бути не може», — кате-
горичний у своїх переконаннях Ігор 
Палиця. 

Тим часом, нагадаємо, що про-
цеси децентралізації в 2015 році в 
Україні почалися з прийняттям За-

кону «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад». Волинська 
обласна рада прийняла рішення 
про перспективний план такого 
об’єднання, а також 5 рішень про 
утворення об’єднаних громад із 
центрами в Зимному, Голобах, Ве-
лицьку, Смолигові та Устилузі. На 
початку процесу громадам обіцяли, 
що їхні бюджети формуватимуться 
за принципом міст обласного зна-
чення. «У мене таке відчуття, що 
ніхто не чекав, що ми об’єднаємося. 
Адже ми об’єдналися, а відповід-
них законів немає. Ми знаходимося 
в «підвішеному стані», бо не може-
мо сформувати бюджет за новими 
принципами», — зазначає голова 
Зимненської об’єднаної територі-
альної громади В’ячеслав Католик. 
Тим часом директор департаменту 
фінансів ОДА Ігор Никитюк ствер-
джує, що з наступного бюджетного 
року об’єднані громади отримають 
такі ж бюджетні трансферти, як і 
міста обласного значення. Ці по-

зиції, зі слів головного фінансиста 
краю,  враховані внесенням змін до 
Бюджетного кодексу України 26 лис-
топада 2015 року. Він сподівається, 
що в проекті Державного бюджету 
ці позиції також будуть враховані.

«Я думаю, що всі неузгоджені із 
законодавством питання, дотичні до 
процесу об’єднання громад, будуть 
вирішені та обіцяю в цьому повне 
сприяння обласної ради, — зазначив 
очільник Волиньради Ігор Пали-
ця. — Але всі повинні розуміти, що 
об’єднання громад вигідне для них 
самих,  а не, скажімо, для обласної 
ради».

Директор департаменту фінансів 
ОДА Ігор Никитюк закликає керів-
ництво районів максимально спри-
яти об’єднаним громадам у їхній 
діяльності, у тому числі й вирішенні 
питання про приміщення для філій 
підрозділів державних інституцій, 
які потрібні громадам для виконан-
ня власних повноважень на нових 
засадах.

Підполковник МВС Київської 
області заробляв на шпигун-

ському бізнесі, надаючи послуги з 
прослуховування телефонів і сте-
ження за бізнесменами.

Про це повідомляє «Перша ін-
станція» з посиланням на ухвалу 
Печерського райсуду Києва від 21 
листопада 2015 року, розміщену в 
Єдиному реєстрі судових рішень.

Як випливає з матеріалів 
справи, прокуратура Києва веде 
розслідування за підозрою ко-
лишнього начальника 5-го відділу 
Управління оперативної служби 
ГУ МВС України в Київській об-
ласті в скоєнні злочину, передба-
ченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідством встановлено, що 
підполковник міліції 18 липня 
2015 року запропонував своєму 
знайомому послуги з негласного 
збору й обробки інформації на 
окремих громадян за грошову ви-
нагороду.

У перелік послуг, які пропону-
валися підполковником, входило:

— зняття інформації з тран-
спортних телекомунікаційних 
мереж протягом трьох місяців 
(інформація за з’єднаннями з но-
мерами мобільних операторів) — 
від 600 доларів за один номер;

— «прослуховування» особис-
того спілкування за вказаним но-
мером мобільного оператора — від 
2800 доларів за добу;

— аудіо-, відеоконтроль пер-
сони («спостереження») — від 50 
доларів за годину.

Прайс-лист влаштував потен-
ційного клієнта, і він назвав два 
телефонних номери, з’єднання 
яких потрібно фіксувати. «Флеш-
ку» з даними міліціонер віддав за-
мовникові в кінці липня й отримав 
за послугу 1200 доларів.

Через півтора місяця вони 
знову зустрілися біля будівлі «На-
ціонального цирку України», де за-
мовник поставив наступне завдан-
ня — візуальне спостереження за 
«об’єктом» і його автомобілем.

У середині вересня підполков-
ник передав клієнтові фототабли-
ці та текстові відомості про марш-
рут руху та місця перебування 
«об’єкта». За цю послугу представ-
ник міліції отримав 250 доларів.

Подальше спостереження та 
контроль телефонних дзвінків 
принесли підполковникові ще 
1100 доларів.

24 вересня «шпигуна» затри-
мали, а наступного дня йому вису-
нули підозру. Підполковникові за-
грожує від 5 до 10 років ув’язнення 
з конфіскацією майна.

26 вересня підозрюваному об-
рано запобіжний захід у вигляді 
утримання під вартою, 21 листо-
пада термін утримання був продо-
вжений.
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Віце-президент США 
Джозеф Байден заявив, 
що Генеральний прокурор 
України Віктор Шокін має 
піти у відставку
Про це він заявив під час зустрічі з нардепами, 
написала депутат Світлана Заліщук. 
«Корупція. Нова влада не капітулювала перед 
нею». 

Бойовики тримають у 
заручниках 140 осіб
Серед них є і військові, і цивільні. Про це повідо-
мила представник України в гуманітарній підгрупі 
Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.
«Україна вчергове поставила питання негайного 
звільнення всіх заручників, яких в списках, опра-
цьованих і оновлених СБУ, на сьогодні нарахову-
ється 140 військових і цивільних осіб (разом), — 
написала вона у Facebook. — При цьому ми маємо 
інформацію про місцезнаходження близько 50 
заручників, інших потрібно шукати». 

300 
ще стільки млн доларів Україна може 
отримати від США на сектор безпеки. 
Про це заявив віце-президент США Джо 
Байден під час переговорів із Прем’єр-
міністром України Арсенієм Яценюком. 
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Є сподівання, що з 1 січня в Україні 
запрацює безвізовий режим з ЄС

Ігор ПАЛИЦЯ: За два роки ми 
повинні навчитися працювати 
без держадміністрацій

Події

Міністр закордонних справ 
Павло Клімкін сподівається, 

що вже наступного року українці 
зможуть їздити до Європейського 
Союзу без віз. Про це він повідо-
мив під час звіту безпекового бло-
ку Уряду.

«Я дуже сподіваюся, що на 
основі того, що ми зробили, а 
зробили ми дійсно дуже багато, 
наступного року українці впер-
ше зможуть в’їхати в ЄС без віз. 
Вважаю це не тільки технічною 
справою, вважаю, що це насправ-
ді, в першу чергу, є доказом  на-
лежності України та українців до 
Європи», — підкреслив міністр 
і додав, що 15 грудня очікується 
остаточний звіт у справі безвізо-
вого діалогу.

Крім того, Павло Клімкін на-
гадав, що з 1 січня запрацює зона 
вільної торгівлі з ЄС. Він підкрес-
лив, що зараз ведуться переговори 
з кожною країною щодо співпра-

ці бізнесових асоціацій, підняття 
іміджу нашої країни за кордоном 
тощо. «Зона вільної торгівлі має 
стати справжнім успіхом. Вона 
буде імплементуватися з 1 січня і 
в такий спосіб приведе нас до єди-
ного європейського простору,  до 
Європейського Союзу», — відзна-
чив міністр.

Також Павло Клімкін повідо-
мив, що зараз ведуться переговори  
щодо розширення мандату спосте-
режної місії ОБСЄ і Ради Європи. 
Зокрема, щоб вони мали змогу 
повно масштабно працювати на 
Донбасі. «Подивіться, яку роль ві-
діграє зараз місія ОБСЄ. Ми нама-
гаємося, щоб вона мала доступ до 
кожної ділянки на Донбасі, тільки 
так ми можемо отримати хоч якусь 
впевненість, що зброя не ховаєть-
ся по шахтах і заводах, що дійсно 
відбувається процес відведення, і 
що в нас немає загрози подальших 
атак», — зазначив міністр.  

Київський підполковник МВС заробляв на 
шпигунстві за людьми

Керівників підприємств на Волині призначатимуть прозоро

Кулуарні домовленості відійшли 
назад. Таку думку озвучив новий 

голова Волинської обласної ради 
Ігор Палиця. 

Це рішення — узгоджена пози-
ція всіх політичних сил. «Від якості 
діяльності комісії залежить ефек-
тивність роботи комунальних під-
приємств», — вважає голова облра-
ди. Він повідомив, що віднині буде 

прозора процедура призначення ке-
рівників комунальних підприємств, 
без попередніх кулуарних домовле-
ностей, політичних впливів, а лише 
за принципами професіоналізму 
кандидатів. Депутатів пан Палиця 
закликав активно долучитися до 
роботи в комісії.

Нагадаємо, на сьомій сесії об-
лради, яка відбулась у вівторок, де-

путати підтримали проект «Про По-
ложення про Тимчасову контрольну 
комісію обласної ради з питань про-
ведення перевірки діяльності під-
приємств, установ та організацій, 
які перебувають у спільній власнос-
ті територіальних громад сіл, селищ, 
міст Волинської області».

Над бюджетом розвитку Волинь працюватиме після Нового року

На одному із КПП на виїзді з 
України затримали подружжя 

з Німеччини. Чоловік із дружиною 
везли немовля. Іноземці надали 
документи, які свідчили, що ді-
вчинку народила у Львівському 
пологовому будинку сама німкеня. 
Проте українські правоохоронці 
мали іншу інформацію.

Львівськими тоді ще міліціоне-
рами було встановлено справжню 
матір дитини – 25-річну жительку 
смт Великий Бичків Рахівського 
району. Як з’ясувалося, жінка за-
вагітніла, проте дитинка була для 
неї небажаною. Тож, коли вона 
знайшла в Інтернеті оголошення 
про те, що фірма придбає немов-
ля для усиновлення іноземцями й 
добре за це заплатить, то без за-
йвих докорів сумління погодилася 
продати дитину. Жінка зв’язалася 
спершу електронною поштою, а 
далі телефоном із львівською гро-
мадською організацією. За новона-
роджену дитину сурогатній матері 
обіцяли 20000 гривень, але на руки 

дали лише десять тисяч. Решту 
обіцяли доплатити, коли іноземці 
перевезуть дитя через кордон.

Вагітна приїхала до Львова, де 
їй зняли квартиру. За здоров’ям 
породіллі наглядав лікар. Дитину 
жінка народила у Львівському по-
логовому будинку. Та документи 
львів’яни оформили на німкеню, 
відкупившись від біологічної ма-
тері дівчинки десятьма тисячами 
гривень, та заплатили посередни-
ку 150 дол.

Весь цей час за аферистами 
стежили міліціонери. Іноземців з 
дитиною затримали вже на Закар-
патті, безпосередньо на кордоні 
з Євросоюзом. Німці спершу від-
стоювали версію, що то їхня рідна 
дитина, надавали відповідні доку-
менти. Та з того нічого не вийшло. 
Дитину у них забрали й залишили 
в Україні. Тепер вона виховується 
в одному з дитячих будинків на За-
карпатті.

Слідство у справі щодо торгів-
лі людьми триває.

Про готовність до скликання 
сесії, на якій розглянуть головний 
фінансовий документ, заявив 
голова Волинської обласної ради 
Ігор Палиця в коментарі для прес-
служби обласної ради. Разом із тим 
він вважає, що потрібно прийняти 
бюджет, насамперед, задля забез-
печення захищених видатків. Що 
ж стосується бюджету розвитку, то 
над ним працюватимуть уже після 
Нового року.

Нагадаємо, в обласну раду вже 
внесений проект головного фінан-
сового документа, який розробив 
департамент фінансів ОДА. Дирек-
тор департаменту Ігор Никитюк за-
значив, що оскільки Державний бю-
джет не затверджений до 1 грудня, 
то, згідно із Бюджетним кодексом, 
обласна рада повинна ухвалити об-
ласний бюджет до 25 грудня.

У вівторок відбулося публічне 
обговорення  проекту бюджету на 
нараді під головуванням Ігоря Па-
лиці. «Я — не прихильник приймати 
рішення в кабінеті, — заявляє Ігор 
Палиця, мотивуючи головну при-
чину сьогоднішнього засідання. — 
Поки ти не зрозумієш, що робиться 
«знизу», не маєш права приймати 

таких важливих рішень, як бюджет. 
Наші помилки з розподілом бюдже-
тів коштують дуже дорого. За ними 
тягнуться зловживання. Думаю, що 
в нас все складатиметься правиль-
но і ми формуватимемо бюджет не 
«зверху вниз», а «знизу вверх». Усі 
пропозиції повинні бути почуті».

Голова обласної ради вважає, що 
бюджет потрібно формувати з вра-
хуванням процесів децентралізації, 
які стартували в Україні цього року. 
Більше того, він заявляє, що всі гро-
шові потоки як за доходами, так і за 
видатками обласного бюджету ма-
ють бути відображені на офіційному 
сайті обласної ради. «Кожна копійка 
буде висвітлена», — впевнений пан 
Палиця. Голова облради наполягає 
на прозорій тендерній політиці при 
використанні бюджетних коштів та 
фінансуванні лише реальних до ви-
конання та корисних для області ре-
гіональних програм. 

Голова ОДА Володимир Гунчик 
закликає колег вести мову про кон-
солідований бюджет області. На 
думку  губернатора, така доціль-
ність викликана тими ж процесами 
бюджетної децентралізації. «Якщо 
вести мову про нинішній рік, кон-
солідований бюджет перевиконаний 

на 500 млн грн», — каже очільник 
ОДА. На його переконання, головне 
завдання бюджету-2016 — вирішен-
ня соціальних питань волинян, роз-
виток дорожньої інфраструктури та 
інформаційна безпека. Окремо голо-
ва ОДА зупинився на фінансуванні 
програм, які приймалися обласною 
радою в зв’язку з трагічними подія-
ми на Сході України. Він вважає, що 
оскільки центральна влада декларує 
видатки в сумі 100 млрд грн на ар-
мію, в обласному бюджеті потрібно 
зробити більший акцент не на осна-
щенні військових, як це було раніше, 
а на соціальному захисті демобілізо-
ваних, питаннях їхньої реабілітації, 
а також вирішення соціальних про-
блем родин загиблих учасників АТО.

Тим часом, на пролонгації так 
званих «військових» регіональних 
програм наполягає перший заступ-
ник голови обласної ради Олександр 
Пирожик і закликає керівників ра-
йонів приділити цьому питанню 
особливу увагу.

Заступник голови облради Ро-
ман Карпюк висловив побажання 
щодо вирішення проблем волин-
ських доріг. «Це питання має бути 
закрите до кінця нашої каденції», — 
вважає політик.

Жителька Закарпаття продала свою 
дитину німцям за 10 тис. грн


