
Працівники Волинської облас-
ної служби зайнятості наполегливо 
працюють над працевлаштуванням 
демобілізованих військовослужбов-
ців. «Служба зайнятості, як держав-
на структура, не чекаючи особли-
вих рішень та постанов, розробила 
власний план дій», — заявила Раїса 
Кучмук, директор Волинського об-
ласного центру зайнятості під час 
прес-конференції в Луцьку.

Робота Волинського обласного 
центру зайнятості відбувається в 
тісній співпраці з військкоматами. 
Останні надають списки демобілі-
зованих військовослужбовців, які 
опрацьовують фахівці служби за-
йнятості з метою надання інформа-
ції про послуги.

Особлива увага — демобілізова-
ним учасникам АТО. Зокрема, про-
водяться заходи соціально-психо-
логічної реабілітації та професійної 
самореалізації колишніх військо-
вослужбовців. Служба зайнятос-
ті області налагодила співпрацю 
із соціальними партнерами щодо 
психологічних аспектів взаємодії з 
учасниками АТО та членами їхніх 
сімей. Проводяться робочі зустрічі, 
семінари, тренінги. Фахівці служби 

зайнятості вже понад рік щотижня 
відвідують Луцький гарнізонний 
госпіталь для інформування бій-
ців про послуги служби зайнятості, 
можливості професійної адаптації 
на ринку праці. Залучають до спіл-
кування соціальних партнерів, під-
приємців. Заступник із виховної 
роботи госпіталю, майор Віктор 
Левківський, подякував працівни-
кам центрів зайнятості за небайду-
жість та турботу до воїнів-захисни-
ків.

Станом на 1 жовтня 2015 року, за 
даними військкоматів, демобілізо-
вано майже 3500 військовослужбов-
ців, з них 30% звернулися за послу-
гами до служби зайнятості, а ще 30% 
повернулися на попереднє місце ро-
боти. До обласної служби зайнятості 
звернулося 870 демобілізованих вій-
ськовослужбовців, що брали участь 
у антитерористичній операції. У 
такий спосіб було працевлаштовано 
202 особи, а 145 — охоплено профе-
сійним навчанням. 

У зв’язку із недостатньою кіль-
кістю робочих місць для демобілі-
зованих учасників АТО, у центрах 
зайнятості започатковують проект 
«Стань собі шефом». Для початку 

підприємницької діяльності 94 осо-
би з числа демобілізованих військо-
вослужбовців отримали одноразову 
виплату допомоги по безробіттю 
для започаткування власної справи, 
яка, залежно від заробітної плати 
та страхового стажу, коливається в 
межах від 6 до 40 тисяч гривень. У 
Луцькому міському центрі зайня-
тості вже апробовано роботу Клубу 
підприємців-початківців із числа де-
мобілізованих військовослужбовців 
та членів їхніх сімей (учасниками 
наразі є 16 чоловік). До зустрічей у 
Клубі залучаються фахівці громад-
ських організацій, органів держав-
ної влади, об’єднань роботодавців, 
банківських установ, бізнес-центрів, 
фондів підтримки підприємців.

«Хочеться в першу чергу ви-
словити подяку працівникам Во-
линської обласної служби зайня-
тості за сумлінне виконання своїх 
обов’язків», — зазначив підполков-
ник Кузьма Андрій Сергійович, на-
чальник відділу призову обласного 
військового комісаріату. А потім, ко-
ристуючись нагодою, запросив усіх 
охочих вступити в ряди військовос-
лужбовців за контрактною формою.

Володимир МАКСИМЧУК
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6,4%
на стільки збільшився розмір квар-
тирної плати в Україні в листопаді 
цього року в порівнянні з листопа-
дом 2014-го. Про це  повідомили в 
Держстатистики. Водночас у порів-
нянні з жовтнем цього року розмір 
квартирної плати не змінився.

Прокуратура міста Луцька здій-
снює процесуальне керівни-

цтво досудовим розслідуванням 
у кримінальних провадженнях за 
фактами вчинення на території 
обласного центру Волині шахрай-
ських дій представниками лізин-
гових компаній під час укладання 
з фізичними особами договорів 
фінансового лізингу.

Встановлено, що працівники 
лізингових компаній, повідомля-
ючи, у тому числі через мережу 
Інтернет, потенційним клієнтам 
неправдиву інформацію про 
небувало низьку вартість сіль-
ськогосподарської техніки, спо-
нукали громадян до укладення 
фіктивних договорів фінансово-
го лізингу та необхідності пере-
рахування грошових коштів як 
авансу. Після цього зловмисники 
підробляли договори, змінюючи 
вартість транспортних засобів.

Громадяни ж, перерахувавши 
на рахунки компаній гроші, тех-
ніки так і не дочекалися.

У ході проведення досудово-
го розслідування здійснено об-

шуки в приміщеннях лізингових 
компаній, вилучено бланки фік-
тивних договорів фінансового 
лізингу, печатки, інші документи 
та відповідне обладнання, за до-
помогою якого вчинялися шах-
райські дії.

З’ясувалося, що жертвами 
шахраїв стали не лише волиня-
ни, а й мешканці інших регіонів 
України. Не всі вони звернулися 
в правоохоронні органи, аби по-
відомити про вчинене щодо них 
кримінальне правопорушення.

Тому прокуратура міста 
Луцька звертається до громадян 
із проханням повідомити про 
факти шахрайських дій, вчине-
них працівниками лізингових 
компаній. Громадян же, які ма-
ють намір укласти договір фі-
нансового лізингу, прокурори 
просять бути обачними, аби не 
стати жертвою шахраїв.

У кримінальному прова-
дженні триває досудове розслі-
дування, інформує прес-служба 
прокуратури області.  

Демобілізованих учасників АТО 
влаштовують на роботу

Луцькому військовому госпіталю 
передали чергову допомогу

СБУ спіймала ще одного 
інформатора терористів
Місцевий мешканець був завербований до інфор-
маційної мережі бойовиків представником ГРУ ГШ 
Російської Федерації, повідомляє прес-центр СБУ. 
З вересня цього року зловмисник збирав та пе-
редавав своїм кураторам з російських спецслужб 
інформацію про місця дислокації, маршрути 
пересування, чисельність та озброєння сил анти-
терористичної операції. Відкрито кримінальне 
провадження за ст. 258-3 (створення терористич-
ної групи або участь у ній) КК України.

У Луцьку викрито шахраїв із лізингових 
компаній

За два дні поліція викрила 12 
нелегальних гральних закладів
Працівники поліції викрили мережу букмекерських контор 
та зал гральних автоматів на Львівщині та Дніпропетровщи-
ні, інтерактивний клуб на Чернігівщині, а також покерний 
клуб у столиці. 8 осередків грального бізнесу ліквідували 
працівники Управління захисту економіки Національної 
поліції у Львівській області. Мережа букмекерських контор 
функціонувала одразу в декількох містах:  Львові, Бориславі, 
Дрогобичі, Стриї, Бродах та Самборі, повідомляє прес-служба 
МВС. Заклади працювали в закритому режимі. Однак постійні 
клієнти мали змогу в будь-який час робити ставки.

На Волині бюджети місцевих рівнів виконуються стабільно високо
Підсумки виконання місцевих 
бюджетів області за 11 місяців 
2015 року обговорили учасники 
оперативної наради, що відбулася 7 
грудня 2015 року під керівництвом 
голови Волинської облдержадміні-
страції Володимира Гунчика.

За словами начальника департа-
менту фінансів облдержадміністра-
ції Ігоря Никитюка, протягом 11 
місяців поточного року зберігається 
стабільно високий рівень виконання 
місцевих бюджетів за доходами, сво-
єчасно та в повному обсязі надхо-
дять трансферти з Державного бю-
джету, що дає можливість у повному 
обсязі забезпечувати фінансування 
всіх запланованих у бюджетах об-
ласті видатків.

— Місцеві бюджети області за 
доходами загального фонду викона-
ні на 112,7%, понад план отримано 
171,6 мільйона гривень, — наголо-
сив Ігор Миколайович. — Загалом 
до місцевих бюджетів залучено по-
датків і зборів у обсязі понад 1,5 мі-
льярда гривень, що на 551,6 мільйона 
гривень більше, ніж за відповідний 
період минулого року. Загалом за-
безпечено виконання бюджетів усіх 
районів та міст обласного значення. 
Зокрема, обласний бюджет викона-
но на 109,6%. При цьому обласний 
бюджет, 365 бюджетів низового 

рівня та бюджети міст Володимир-
Волинський і Нововолинськ уже за-
безпечили виконання річних показ-
ників за доходами.

Завдяки перевиконанню бю-
джетів усіх рівнів область отрима-
ла додатковий фінансовий ресурс 
у розмірі 450 мільйонів гривень. 
Як наголосив Ігор Никитюк, такий 
фінансовий показник дозволив ви-
рішити ряд питань капітального ха-
рактеру та здійснити фінансування 
захищених статей: заробітна плата, 
медикаменти, продукти харчування 
та енергоносії.

Позитивна динаміка виконання 
бюджетів зберігається й на базовому 
рівні. Зокрема, за звітний період із 
408 бюджетів базового рівня вико-
нані 406. 

— Не забезпечено запланова-
них надходжень до бюджетів Груд-
ківської сільської ради Камінь–Ка-
ширського та Грабівської сільської 
ради Шацького районів, — розповів 
директор департаменту фінансів. 
— Основними причинами неви-
конання сільських бюджетів стало 
недоотримання запланованих обся-
гів надходжень єдиного податку від 
підприємців, що призупинили свою 
діяльності.

За словами Володимира Гунчика, 
перше завдання, яке стоїть перед ор-
ганами державної влади, — це аналіз 

виконання бюджетів 2015 року: 
— Головам районних держав-

них адміністрацій, міським головам 
рекомендую ще раз проаналізувати 
залишки коштів, які знаходяться на 
рахунках, та ефективність їхнього 
використання. Особлива увага ко-
штам із Державного бюджету — це 
питання номер один. Питання но-
мер два — формування бюджетів 
2016 року. На сьогодні ми знаходи-
мося в складному процесі форму-
вання бюджетів, оскільки Кабінет 
Міністрів України вже другий раз 
подав на розгляд Верховної Ради 
проект Державного бюджету на 2016 
рік. Ми в свою чергу вдруге намага-
ємося підлаштуватися під основні 
прогнозні показники майбутнього 
бюджету України. 

Також Володимир Петрович дав 
доручення департаменту фінансів 
сформувати графік заслуховування 
на оперативних нарадах голів рай-
держадміністрацій із проектами 
бюджетів, що будуть виноситися на 
розгляд районних рад. Усі необхід-
ні консультації слід провести до 18 
грудня 2015 року.

— Голови райдержадміністрацій 
повинні максимально надати мето-
дичну допомогу сільським та селищ-
ним радам у питаннях формування 
місцевих, базових бюджетів. Бюдже-
ти сільських, селищних рад пови-

нні бути, в першу чергу, реальними. 
Особлива увага — об’єднаним тери-
торіальним громадам, — наголосив 
голова облдержадміністрації.

Позитивна динаміка спостеріга-
ється також у частині роботи орга-
нів фіскальної служби. 

За словами в. о. начальника го-
ловного управління Державної фіс-
кальної служби в області Олексан-
дра Юристовського, за 11 місяців 
поточного року бюджети всіх рівнів 
області поповнилися на 2,8 мільярда 
гривень, що на 42% більше, ніж за 
відповідний період минулого року. 
Приріст спостерігається в усіх райо-
нах та містах області. 

— Загальний фонд Державного 
бюджету склав 1,3 мільярда гривень, 
виконання доведеного для області 
індикативного показника забез-
печене на рівні 109%. Загалом збір 
платежів до загального фонду Дер-
жавного бюджету перевищив мину-
лорічний рівень на 65,3%, — наголо-
сив головний податківець області. 
— Волинською митницею в цьому 
році забезпечено надходження до 
бюджету області майже 4,3 мільяр-
да гривень митних платежів. Із них 
на ремонт дороги «Луцьк – Львів» 
виділено 46,5 мільйони гривень. У 
цілому надходження до бюджетів 
усіх рівнів склали 1,1 мільярда гри-
вень, що перевищує минулорічні по-

казники на 330 мільйонів гривень. 
Хороші показники спостерігаються 
на всіх рівнях, тому в грудні робота 
органів ДФС щодо наповнення міс-
цевих бюджетів буде спрямована на 
збереження позитивних показників 
та підвищення досягнутих тенден-
цій. Очікуванні надходження до міс-
цевих бюджетів у грудні цього року 
складають 135,5 мільйонів гривень, 
що забезпечить виконання бюджет-
них призначень органами місцевого 
самоврядування на 115,3%. 

Підсумовуючи інформацію, по-
дану фінансистами, голова облдер-
жадміністрації відмітив роботу Во-
линської митниці та наголосив на 
продовженні активної роботи над 
формуванням бюджетів усіх рівнів. 

Також Володимир Петрович по-
цікавився в Юристковського, як 
просуваються питання створення 
в області Офісу великих платників 
податків. За словами головного по-
датківця області, наразі направлено 
лист до Державної фіскальної служ-
би України щодо виділення необхід-
ного приміщення. Також відповідні 
листи адресували Державній казна-
чейській службі щодо питання від-
криття окремих рахунків. Загалом 
— питання на контролі.

Світлана  ГОЛОВАЧУК

Волинська духовна консисто-
рія Київського Патріархату 

за сприяння благодійного фонду 
«Матері Божої неустанної помочі» 
передала допомогу для Луцького 
гарнізонного військового госпі-
талю: спеціальні ліжка-трансфор-
мери для витяжки хребта, облад-
нання для перевезення нерухомих 
хворих, стерилізаційна камера, 

електричні інгалятори, медично-
хіроргічні інструменти, одяг, пам-
перси, постіль.

«Ми ніколи не полишаємо вій-
ськових, разом з ними на Сході та 
безпосередньо в окопах. Ми до-
помгаємо своїм побратимам, віря-
нам, дітям церкви, аби полегшити 
всі тяготи військового життя», — 
розповів протоієрей Київського 
патріархату, голова благодійного 
фонду «Матері Божої неустанної 
помочі» Микола Гінайло.

Волинська обласна служба зайнятості піклується про демобілізованих вій-
ськовослужбовців


