
26 листопада 2011 року 2 стор. Âiëüíèì
волинь офіційна

Парламентська камПанія 
2012 року буде здійснюватись 

на основі законодавства, 
що відПовідає всім ПринциПам 

демократії
Парламент, завдяки зусиллям Партії регі-

онів, прийняв основний закон, що регулює 
проведення у 2012 році виборів народних 

депутатів України. Правова база для прове-
дення парламентських виборів загалом вже 

підготовлена й відповідає прогресивному 
світовому досвіду. 

«У законі незмінними залишились норми, 
які раніше були спірними. Тепер на вибори 
зможуть йти як представники партій, так і само-
висуванці. Комісії формуються таким чином, 
щоб уникнути можливості махінацій та підтасу-
вань. Також в законі є нововведення, яких ра-
ніше в нашому законодавстві взагалі не було», 
- підкреслив лідер парламентської фракції ПР 
О. Єфремов. 

Закон про вибори підтрималf абсолютна біль-
шість народних депутатів. Консенсус у Верхо-
вній Раді був досягнутий завдяки копіткій роботі 
фракції Партії регіонів і її партнерів у виконавчій 
владі. Президент України Віктор Янукович ство-
рив робочу групу на чолі з міністром юстиції 
О.Лавриновичем, яка організувала всебічне 
обговорення законопроекту, включаючи і за-
пропонований опозицією варіант. У результаті 
було створено документ, який узагальнив кращі 
приклади світової практики. 

 Закон виключає можливість фальсифікації 
підрахунку голосів виборців. З метою підви-
щення ефективності громадського контролю за 
здійсненням процесу виборів спостерігачів від 
громадських організацій прирівняли у правах із 
спостерігачами від партій. Крім того, обмеже-
ний перелік підстав для скасування реєстрації 
зареєстрованих кандидатів від мажоритарних 
округів. 

борис клімчук: «україна має 
шанс, і цей шанс – в аграрному 

виробництві!» 
В обласному академічному україн-

ському музично-драматичному театрі ім. 
Т.Г.Шевченка відбулися урочистості з нагоди 

Дня працівників сільського господарства. 
Участь у заході взяли голова облдержад-
міністрації Борис Клімчук, його заступник 

Віталій Карпюк, голова облради Володимир 
Войтович і Луцький міський голова Микола 

Романюк. Хліборобське свято зібрало у залі 
понад 800 волинян з районів та сіл.

Із професійним святом аграріїв привітали 
представники місцевої влади.  Зокрема, голова 
облдержадміністрації Борис Клімчук зазначив: 
«Розвиток аграрної галузі в нашій країні – це 
стабільність та впевненість у майбутньому. 
Кожен із нас знає, що село годує усіх.  Тому 
важливо, аби той, хто працює на землі, мав по-
вне право бути господарем на ній».

Голова облдержадміністрації процитував 
Президента України Віктора Януковича: «Зе-
мельна реформа повинна захищати насампе-
ред інтереси селян. Земля належатиме господа-
рю… Нині аграрний сектор України демонструє 
високі темпи зростання. За 10 місяців цього 
року аграрне виробництво зросло майже на 
17%. У цьому році Україна твердо закріпила за 
собою звання провідної зернової держави світу, 
адже ми зібрали понад 50 млн. тонн зерна».

Борис Клімчук повідомив, що сьогодні на 
окремі види харчової продукції Україні вдалося 
домовитися з Євросоюзом про збільшення квот. 
Така домовленість передбачає поступове їх 
підвищення упродовж перших 5 років із зоною 
вільної торгівлі. Мова йде про такі продукти як 
курятина, зерно та олія.

«Україна має шанс, і цей шанс – в аграрному 
виробництві! А завдання влади – допомагати 
людям, які працюють на селі. Необхідно спри-
яти насамперед аграрному бізнесу, аби люди 
змогли  працювати на землі», - наголосив Борис 
Клімчук.

ще 33-м одноосібникам влада 
Подарувала доїльні аПарати
Напередодні Дня працівників сільського 

господарства ще 33-м власникам особистих 
селянських господарств, які утримують 3 і 

більше корів, а також є кращими здавачами 
молока, подаровано доїльні апарати.  Уро-

чисто фермерам передали обладнання голо-
ва обласної державної адміністрації Борис 
Клімчук, його заступник Віталій Карпюк та 

голова обласної ради Володимир Войтович 
на сільськогосподарському  ярмарку.

«Дорогі селяни! Велике вам спасибі, що ви 
працюєте на селі, розвиваєте нашу аграрну 
галузь. Робота сільського трудівника - важка. 
Мені приємно, що сьогодні всі разом можемо з 
гордістю сказати, що влада не словом, а ділом 
допомагає вам. Ви безкоштовно отримали  до-
їльні апарати. Їх придбано за гроші обласного 
бюджету та завдяки нашим сумлінним платни-
кам податків», - наголосив голова облдержадмі-
ністрації.

Борис Клімчук у спілкуванні з фермерами 
згадав слова Прем’єр-міністра України, який у 
вересні з робочою поїздкою відвідав Волинь: 
«Микола Азаров сказав, що поки в нашій дер-
жаві будуються крупнотоварні ферми, волиняни 
годують українців. Це так, адже волинська про-
дукція і сировина користуються попитом».

Прес служба ОДА.

Учасники пробного тестування зможуть:
побачити процедуру проведення тестуван-

ня, максимально наближену до зовнішнього 
незалежного оцінювання 2012 року;

ознайомитись із стандартизованими теста-
ми, що відповідають вимогам програм ЗНО 
та специфікації тестів 2012 року;

попрацювати з тестовими зошитами та 
бланками відповідей;

отримати правильні відповіді та оцінити 
свій рівень знань;

навчитись ефективно розподіляти час та 

бути впевненими під час основної сесії ЗНО.
Обирати предмет пробного тестування 

можна з переліку:
на 24 березня 2012 року: українська мова 

та література, іноземна мова  (англійська, 
німецька, французька, іспанська мови за ви-
бором), біологія, фізика, всесвітня історія;

на 31 березня 2012 року: історія України, 
математика, хімія, географія, російська мова.

Послуга – платна: ціна 84 грн. (за кошти 
фізичних і юридичних осіб).

Форма реєстрації – Інтернет, www.lvtest.

org.ua – «Пробне ЗНО 2012».
У Волинській області пункти пробного 

тестування будуть відкриті у всіх адміністра-
тивних одиницях. 

Довідки: www.lvtest.org.ua, e-mail - 
lvivtest@gmail.com; 

(032)2422660 - телефон гарячої лінії. 

Пробне тестування – Перший крок 
до усПішного результату на зовнішньому 

незалежному оцінюванні 2012

тільки до 30 листоПада 
2011 року можна 
зареєструватись 

на Пробне тестування!

Реєстрація триває на сайті Львів-
ського регіонального центру оцінюван-
ня якості освіти - www.lvtest.org.ua

(Закінчення. 
Поч. на 1 стор.).Ст. 5 Закону "Про прокуратуру" 

визначає функції, які цілком відпо-
відають функціям, передбаченим 
ст. 121 Конституції України, а саме: 
підтримання державного обвину-
вачення в суді; представництво ін-
тересів громадянина або держави 

регулюють її функціонування.
Зважаючи на визначну роль 

органів прокуратури України у 
зміцненні законності, захисті прав 
людини та громадянина, а також 
оцінюючи внесок працівників 
прокуратури у справу розбудови 
України, як правової держави, 
відповідно до Указу Президента 

України від 2 листопада 
2000 року - 1 грудня відзна-
чається День працівників 
прокуратури.

В своїй діяльності проку-
ратура зосереджує зусилля 
на якісному та ефективно-
му виконанні конституцій-
них функцій, які покладені 
на неї. Приорітетним на-
прямком діяльності про-
куратури є захист прав та 
законних інтересів людини, 
забезпечення дотримання 
законності при прийняті 

будь-яких рішень. Прокурор дотри-
мується лише закону, який перед-
бачає рівність та відповідальність 
усіх без винятку. Адже тільки в 
такому разі можна говорити про 
утвердження законності, побудову 
правової держави. 

За роки незалежності України 
працівниками прокуратури докла-
дено багато зусиль для зміцнення 
законності та правопорядку в дер-
жаві. Практична діяльність свід-
чить, що у  кожному регіоні країни 
досить невирішених проблем, 
осторонь яких прокуратура стояти 
не може. Це відноситься також 
і до нашого району. Ситуація із 
злочинністю та правопорушення-
ми, дотримання законів органами 
влади та посадовими особами ви-
магають додаткових зусиль щодо 
підвищення ефективності та прин-
циповості прокурорського нагляду. 
Зокрема, протягом цього року по-

рушено та направлено до суду 10 
кримінальних справ  за результа-
тами перевірок в порядку нагляду 
за додержанням та застосуванням 
законів, внесено 91 документ про-
курорського реагування, за якими 
притягнуто до дисциплінарної та 
адміністративної відповідальності 
34 службові особи, принесено та 
задоволено 41 протест. На вимогу 
прокуратури району по прокурор-
ських документах реагування ви-
плачена заборгованість заробітної 
плати на 130 тисяч гривень. Приді-
лялася значна увага додержанню 
законодавства в сфері економіки 
та додержання бюджетного за-
конодавства. 

Також, прокуратура району 
виявляє ініціативу й активність під 
час захисту прав і законних інтер-
есів громадян, держави і суспіль-
ства, звертаючись з позовами і 
заявами до судів. Лише протягом 

поточного року до суду заявлено 
та задоволено 24 позови на суму 
понад один млн. гривень.

Не залишились осторонь питан-
ня нагляду за діяльністю органів, 
на які покладено обов’язки щодо 
захисту прав дітей, профілактики 
правопорушення і бездоглядності. 
Це лише кілька показників того 
обсягу роботи, яку виконують 
прокурорсько-слідчі працівники 
прокуратури району. 

Проводячи перевірки дотриман-
ня законодавства, вживаючи захо-
дів до відновлення прав громадян, 
при провадженні досудового 
слідства у кримінальних справах 
чи підтриманні державного обви-
нувачення в судах, завжди зали-
шатимуться осторонь політичних 
процесів працівники прокуратури 
району. Вони не втручаються і не 
втручатимуться у будь-які політич-
ні чи партійні конфлікти. 

Політична нестабільність, соці-

альні негаразди, постійна напруга 
в суспільстві вимагають від про-
куратури перебудови її діяльності, 
зміни пріоритетів та нових підходів 
для вирішення поставлених перед 
нею завдань. Проте, за будь-якої 
ситуації в країні має панувати 
Закон, а тому працівники органів 
прокуратури повинні належним 
чином виконувати свої обов’язки, 
проявляти принциповість, бути не-
терпимими до правопорушень. 

Отже, прокуратура як само-
стійний, незалежний державно-
правовий інститут усією своєю 
діяльністю сприяє реалізації го-
ловної ідеї Конституції України — 
держава існує для людей. Попере-
ду у органів прокуратури, кожного 
працівника велика й необхідна для 
нашого суспільства робота. 

Ми гарантуємо виконання по-
кладених на нас обов’язків лише 
і тільки в межах Закону, щоб не 
допустити будь-яких порушень і 

захистити честь та гідність кожної 
людини. Працівники прокуратури 
району докладуть усіх зусиль, щоб 
у державі утверджувалися закон-
ність і правопорядок.

шановні Працівники
 та ветерани органів 

Прокуратури!
Прийміть мої сердечні вітання 

з нагоди святкування Дня пра-
цівників прокуратури та 20-річчя 
прокуратури України.

Від щирого серця бажаю Вам 
непохитності у служінні прав-
ді та подальших професійних 
досягнень! Хай любов рідних 
зігріває Ваші серця і налаштовує 
на нові перемоги! Міцного Вам 
здоров’я, оптимізму та мирного 
неба!

З повагою, прокурор 
Ківерцівського району 

старший радник юстиції                                            
Володимир МОйСеєць.

утверджувати законність 
і ПравоПорядок

Професійне свято

абітурієнт - 2012

(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
Необхідно інформувати громад-

ськість про усунення недоліків, пояс-
нювати, чому те чи інше неможливо 
зробити вже. Не давати дрімати 
чиновникам!  

Мені приємно, що на Волині в 
розрахунку на квадратний кіло-
метр значно більше Заслужених 
журналістів України, аніж в інших 
областях. Давайте пропозиції і я 
обов’язково підтримаю, адже ціную 
нелегку журналістську працю. Вас 
першими вітаю з Новим роком! Адже 
вже з’являються матеріали про 
підготовку до свят, сюжети про 
ялинки…

Цей рік був не найгіршим в житті 
Волині! 

Керівники ЗМІ краю подякували 
Борису Петровичу за підтримку і 
турботу про ЗМІ, високу оцінку їх ді-
яльності. У прямій розмові порушили 
наболілі проблеми, обговорили  шля-
хи подальшої співпраці. Вручаючи нагороду 
ківерчанам, голова облдержадміністрації 
подякував редактору за співпрацю, широке 
висвітлення діяльності найвищого органу 
виконавчої влади краю, звернув увагу на 

об’єктивність, актуальність і оперативність. 
А ще високо поцінував щоденну результа-
тивну працю голови РДА Леонтія Кричке-
вича, його команди, про що також багато 
пише газета, адже завдяки енергоощадним 

знай наших!ківерчани – 
серед кращих на волині

технологіям, що впроваджені в районі, в 
бюджеті багато коштів спрямовано на осві-
тянську галузь. 

- Дякую за тісну співпрацю та постій-
ний супровід і висвітлення робочих поїздок 

у район, - сказав Борис Клімчук. – 
Знаєте, що мене найбільше вразило 
у цьому працьовитому районі? – 
звернувся він до присутніх. -  При-
їхавши у сільську школу в Дерно, 
звернувся до кочегарів з питанням 
про те, чим може їм допомогти 
губернатор? Відповідь була неочіку-
вана і дуже проста: «Треба «Друж-
бу». Саме для того, щоб розпиляти 
(бо на тих, що мають, ланцюги не 
витримують) старі шпали, дерева 
для опалювання приміщення на-
вчального закладу, адже місцеве 
паливо значно дешевше. Ось такі 
трударі – як керівники, так і звичай-
ні люди Ківерцівщини.

Журналісти на зустрічі відзначали 
хорошу співпрацю прес-служби ОДА 
з редакціями газет області і районів. 
Дякували Борису Клімчуку за його осо-
бистий внесок у налагодження опера-
тивної і конструктивної роботи. Волині 
таки повезло з таким губернатором! 

Я ж, у свою чергу, завдячую 
колегам-журналістам газети «Вільним шля-
хом» й усім, хто сприяє у творенні актуаль-
ного часопису. 

Людмила ОЛІЩУК.
Фото прес-служби голови ОДА.      

в суді у випадках, передбачених 
законом; нагляд за додержанням 
законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання та досудове слідство; 
нагляд за додержанням законів 
при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, а також 
при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних 
з обмеженням особистої свободи 
громадян. 

Разом із цим, у Перехідних 
положеннях Конституції перед-
бачено, що прокуратура продо-
вжує виконувати відповідно до 
чинних законів функцію у сфері 
правоазхисної діяльності та 
функцію попереднього слідства 
– до введення в дію законів, що 
регулюють діяльність державних 
органів щодо контролю за до-
держанням законів, і до сформу-
вання системи досудового слід-
ства і введення в дію законів, що 


