
Варто нагадати, що в середу та 
четвер, 9-го та 10 грудня 2015 року, 
керівник найвищої виконавчої 
гілки влади в області працював у 
Києві — в Адміністрації Президента 
України, а також у міністерствах та 
відомствах. Під час наради, де обго-
ворювали особливості формування 
обласного бюджету та бюджету об-
ласті на 2016 рік, детально оповів, 
про що вдалося домовитися.

Отож, зустріч Володимира 
Гунчика з головою Державної фіс-
кальної служби України Романом 
Насіровим не можна назвати нере-
зультативною. А все тому, що вда-
лося досягти домовленості щодо 
створення на території області філії 
офісу великих платників податків.

10% податку від прибутку во-
линських промислових гігантів за-
лишатиметься в обласній казні, а не 
переходитиме до бюджету сусідньої 
області.

Свідченням того, що процес — 
безповоротний, є запуск процесу 
відкриття рахунків. Тому голова об-
лдержадміністрації просив місцевих 
«фіскалів» уже у вівторок надати ін-
формацію про стан справ.

Окрім того, Володимир Гунчик 
поспілкувався із заступником мі-
ністра фінансів України Романом 
Качуром. Тема для розмови цілком 
прогнозована — проект бюджету на 
2016 рік.

— Моя позиція: жодних розмов 
про принцип фінансування «одна 
дванадцята», —  наголосив голова 
облдержадміністрації. — За основу 
слід узяти індикативні показники 
бюджету 2015 року. Це — база для 
формування документа на 2016 рік. 
Розумію, що основні кошти на роз-
виток матимемо в середині січня. Не 
раніше. Тому є домовленості затвер-
дити бюджет, передбачивши кошти 
для захищених статей, соціальні га-
рантії, а в першому кварталі, певно, 
десь на початку лютого, провести 
сесію та внести зміни в частині роз-
витку, вже розуміючи, яким буде 
Державний бюджет, спецфонд та 
державний фонд регіонального роз-
витку. У Мінфіні таку позицію під-
тримують.

Ще одне не менш важливе пи-
тання — формування бюджетів 
об’єднаних громад. Зрештою, саме 
про це чи не найбільше говорив 
Володимир Гунчик із Романом Ка-
чуром. Справа в тому, що об’єднані 
громади поки не мають бази 2015 

року, не можуть підсумувати ін-
дикативні цифри. Тому голова об-
лдержадміністрації просив якомога 
швидше зініціювати робочу зустріч 
у Мінфіні за участі голів райдержад-
міністрацій та керівників структур, 
що надають послуги фінансового 
супроводу, аби ретельно обговорити 
всі нюанси формування бюджетів 
об’єднаних громад.

Окрім того, у поважному відом-
стві готові підтримати ініціативи на 
місцях, які стосуються освіти. Мова  
про вирішення доволі болісного пи-
тання функціонування малокомп-
лектних шкіл.

Тож за державні кошти ма-
ють намір побудувати на території 
об’єднаної громади школу, яка буде 
зразком й де практикуватимуть інші 
підходи до навчального процесу.

— Проситиму, аби одну з таких 
шкіл побудували на Волині в 2016 
році, — наголосив голова облдер-
жадміністрації. — До кінця дня пе-
редамо в міністерство пропозиції. 
Окрім того, ми готові, й голова об-
ласної ради Ігор Палиця засвідчив 
це, спільно з міністерством у спів-
фінансування 50 на 50 закупити 
шкільні автобуси саме для малочи-
сельних шкіл.

А от в Мінагрополітики говори-
ли про подальший розвиток Луцько-
го КХП № 2, тим більше, що другий 
рік поспіль волинські аграрії збира-
ють урожай зернових понад 1 млн 
тонн.

Як зауважив Володимир Гунчик, 

найскладнішою була розмова в Мі-
ненерго. Воно й зрозуміло, бо шах-
тарське питання — все ще доволі 
складне.

— Кабінет Міністрів виділив 
300 мільйонів на потреби вугільної 
галузі, — підкреслив голова облдер-
жадміністрації. — Уже наступно-
го тижня волиняни отримають 11 
мільйонів для 1-ї шахти, ще 20 — 
для «Волиньвугілля» та шахт, що є в 
управлінні. Залишок, 80 млн, надій-
де на «десятку». Тож 100, а то й 110 
мільйонів доотримають волинські 
шахтарі в 2015-му.

Одначе ситуація залишається 
доволі складною. Досі на шахтах не 
проведено реорганізацію, а це озна-
чає, що в управлінських структурах 
працює значно більше людей, аніж 
тих, хто опускається безпосередньо 
в шахту. Разом із тим, уже завтра 
керівництво міністерство планує 
зустрітися з представниками волин-
ських копалень.

А в Адміністрації Президента 
України Володимир Гунчик лобію-
вав кадрові питання. Варто нага-
дати, що вчора Президент України 
Петро Порошенко підписав указ 
про звільнення із займаної посади 
голови Іваничівської райдержадмі-
ністрації, оскільки Федора Войтюка 
обрано Іваничівським селищним 
головою. Уже на початку наступного 
тижня Володимир Гунчик внесе на 
розгляд АПУ нову кандидатуру.

Події
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3–5%
на стільки знизилася середня націнка 
аптек на ліки в 2015 році. На цьому під час 
головного фармацевтичного заходу року 
— Аптечного саміту України — акцентував 
увагу Ігор Червоненко, голова правління 
Всеукраїнської громадської організації 
«Аптечна професійна асоціація України».

Новообраний депутат Закар-
патської облради від партії 

«Відродження» Мирон Помпель, 
будучи в стані алкогольного 
сп’яніння, напав на лісника Йоси-
па Логіна після того, як застрелив 
його собаку.

Про цю пише «Закарпатський 
кореспондент» з посиланням на 
місцевого жителя Іллю Панка.

Наголошується, що інцидент 
стався 13 грудня в районі села Ан-
таловці. Колишній регіонал, а нині 
член партії «Відродження» Пом-
пель разом із друзями приїхав на 
полювання в ліс, де компанія роз-
пивала алкоголь біля багаття.

Логін, який пропрацював у ліс-
ництві 32 роки, робив обхід лісу 
разом зі своєю лайкою на кличку 

Алтай.
Коли лісник в пошуках зниклої 

собаки вийшов на галявину, де 
гуляв Помпель з друзями, то по-
бачив вбитого пострілом у голову 
Алтая.

На питання Логіна про те, хто 
вбив його собаку, Помпель встав і 
підійшов до лісника.

«Це зробив я», — сказав за-
хмелілий екс-регіонал, а потім 
узяв лісника за груди й ударив об 
стовбур дерева. Після цього депу-
тат почав погрожувати Логіну та 
вимагати, щоб той негайно йшов 
геть.

«Бідний лісник Йосип пішов, 
несучи свого друга-собаку на ру-
ках...», — розповів місцевий жи-
тель Ілля Панко.

Про це повідомив керівник 
Луцького районного осеред-

ку «Народного контролю» Олек-
сій Чайка, розповідає Волинське 
Агентство Розслідувань.

«Шляхом шахрайства з догово-
рами генерального підряду вияв-
лена крадіжка з бюджету громади, 
яка складає 300 тисяч гривень», — 
розповів він. Чайка зазначив, що 
підтверджувальні документи та 
заяву про злочин, яку вже зареє-
стрували в ЄРДР , було подано в 

правоохоронні органи.
Олексій Чайка наголосив, що, 

аби зберегти таємницю слідства і 
щоб фігуранти не змогли впливати 
на кримінальне провадження, на-
зву сільської ради та прізвища не 
розголошують.

«Підозрюємо, що така коруп-
ційна схема не лише в цій сільській 
раді, такі факти можна виявити у 
високобюджетних сільських радах 
навколо Луцька», — додав він.

Волинь отримає 55 шкільних 
автобусів, а шахтарям надійдуть 
гроші

У Києві міліціянти протестують проти 
«свавілля Авакова»

Затримано агента ФСБ, 
яка мала вербувати 
українських військових 
Об’єктом для вербування агент ФСБ об-
рала прикордонника, якого планувала 
схилити до зради та переходу на сторону 
терористів «ЛНР».
Зловмисниця перебуває під вартою, за 
фактом її участі в діяльності терорис-
тичної організації ведеться досудове 
розслідування.

На Закарпатті депутат напав на лісника та 
застрелив його собаку

Сільська рада під Луцьком «погоріла» на 
корупції

Необачна громадянка стала 
жертвою «квартирника»
До чергової частини Рожищенського відділення поліції на-
дійшла заява жительки села Луків про те, що в період із 2 по 
6 грудня шляхом підбору ключа вхідних дверей з її будинку 
викрадено гроші в сумі 300 доларів США. У результаті про-
ведених заходів співробітники поліції встановили, що злочин 
скоїв 20-річний мешканець села Незвір. Юнак, знайшовши 
ключ від вхідних дверей, які господарка залишила в умов-
ному місці, проник у будинок та викрав гроші. За викрадене 
придбав потриманий автомобіль. Спритникові загрожує по-
карання у вигляді позбавлення волі на строк до 6-ти років.

На що потрібно звернути увагу при оформлені спадкового договору
На запитання читача відповідає 
приватний нотаріус Луцька Ірина 
Онищук. 

Спадковий договір — це право-
чин, за яким одна сторона (набувач) 
зобов’язується виконувати розпоря-
дження іншої сторони (відчужува-
ча) і в разі його смерті набуває пра-
во власності на майно відчужувача. 
Такий договір є консенсуальним, 
оскільки для його укладення доста-
татньо досягнення згоди сторін, та 
двостороннім (взаємним), оскільки 
визначає права й обов’язки обох сто-
рін. Істотними умовами спадкового 
договору є, зокрема: опис майна, що 
є його предметом, а також перелік 
вимог до дій набувача майнового 
або немайнового характеру, терміни 
їхнього виконання. У випадку, коли 
в спадковому договорі вказуються 
дії, які набувач має здійснити після 
смерті відчужувача, у ньому при-

значається особа, яка буде здійсню-
вати контроль за їхнім виконанням. 
У випадку відсутності такої особи, 
контроль за виконанням спадкового 
договору здійснює нотаріус за міс-
цем відкриття спадщини.

Слід наголосити, що майно, яке 
є предметом спадкового договору, 
переходить у власність набувача 
лише з моменту смерті відчужувача. 
До цього жодних прав у набувача на 
вказане майно немає. Тобто спадко-
вий договір завжди укладається за 
так званою відкладальною умовою: 
набувач має пережити відчужувача. 
У протилежному випадку спадковий 
договір припиняється, в результаті 
чого набувач може зазнати істотних 
матеріальних витрат, які не підля-
гають відшкодуванню його спад-
коємцям. У цьому сенсі спадковий 
договір можна віднести до так зва-
них ризикових договорів. Адже при 
визначених правах та обов’язках 

сторін невідомим залишається те, 
чи будуть вони реалізовані, а отже 
— чи буде виконано договір взагалі. 

Є ще одна важлива обставина 
— законодавець не встановив, чи 
може бути звернуте стягнення на 
майно, яке є предметом спадкового 
договору, при житті відчужувача в 
разі пред’явлення третіми особами 
майнових вимог за зобов’язаннями 
останнього. Адже навіть заборона 
відчуження не робить неможли-
вим звернення стягнення на майно 
боржника в примусовому порядку. 
Зазначені моменти суттєво вплива-
ють на те, що спадковий договір за 
популярністю значно поступається 
договорам дарування та довічно-
го утримання, а також інститутам 
спадкування за законом чи за запо-
вітом. Такий договір повинен укла-
датися особисто його сторонами. 
Спадковий договір обов’язково під-
лягає нотаріальному посвідченню.

Називаючи його реформу «роз-
правою над чинними праців-

никами правоохоронних органів». 
А також погрожують такі акції 
провести в усіх областях країни.

Незважаючи на те, що частина 
з них пройшла люстрацію, тести, 
їх все одно звільняють. Про це сьо-
годні розповів один із колишніх 
працівників, який безпосередньо 
бере участь в акції членів проф-
спілки МВС під будівлею Управ-
ління МВС України в Києві.

Протестувальники вважають, 
що під реформою правоохорон-
них органів відбувається кадрове 
знищення працівників міліції.

На заявлену акцію протесту 
прийшло близько 3 тис. осіб — 
чинних і вже звільнених співро-
бітників МВС, офіцери та рядовий 
склад, а також члени профспілок.

«З початком реформи МВС 
України кожен день, замість про-
фесійного процесу відбору та тес-
тування співробітників органів 
внутрішніх справ, ми стикаємося 
з масовими порушеннями всіх 
нормативно-правових актів з боку 
керівництва МВС і так званих 
атестаційних комісій», — сказано 
в заяві учасників акції.

Довгоочікувана українська ре-
форма, на думку співробітників 
МВС, фактично перетворилася на 
розправу та знищення правоохо-
ронної структури.

Відзначається, що більшість 

рішень приймається всупереч 
чинному законодавству, а голо-
вним критерієм атестації стає 
суб’єктивне ставлення сумнівних 
осіб до кандидата на службу в по-
ліцію.

«Невже досвід роботи, про-
фесійні навички та знання, відда-
ність і патріотизм більше не по-
трібні правоохоронній системі?» 
— запитують протестувальники.

Учасники акції заявили, що 
починаючи з 13 грудня, щоденно, 
аж до 22 грудня 2015 р., з 10 до 18 
годин біля будівлі МВС України 
(вул. Богомольця, 10) проходити-
муть мітинги Профспілки атесто-
ваних працівників ОВС. Обіцяють 
долучити також ветеранів МВС.

«У разі невиконання цих вимог 
ми змушені будемо не тільки звер-
нутися за захистом порушених 
прав працівників поліції до суду, 
в тому числі в Європейський суд з 
прав людини, а й провести анало-
гічні безстрокові акції по всій кра-
їні», — заявляють учасники акції.

«Ми будемо забезпечені під-
тримкою деяких депутатів, які 
зможуть представляти наші ін-
тереси «на верхах» і непродажних 
ЗМІ! Також до нас виявили бажан-
ня приєднатися Київська, Пол-
тавська, Одеська, Хмельницька та 
Чернівецька області!», — заявив 
один із організаторів акції.

Ганна КОВЧУК

Про що вдалося домовитися під час дводенного відрядження в Київ — 
розповів голова облдержадміністрації Володимир Гунчик


