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2 стор.
волинь офіційна
Голова облдержадміністрації Борис Клімчук виступив
на засіданні Ради регіонів, яке
відбулося в Києві під головуванням Президента України
Віктора Януковича
Найважливішим питанням порядку
денного Глава держави назвав практичну
реалізацію в Україні нової регіональної
політики. Під час обговорення заданих
Президентом України тем Борис Клімчук
особливу увагу зосередив на волинських
прикладах з розвитку сільських територій,
на планах покращення умов життя в селах
та селищах. «Безперечно, росту ряду
показників сприяла фінансова підтримка
галузі з державного та місцевих бюджетів.
Ми вирішили, що правильним буде дати
людям вудку, а не рибку. Саме на забезпечення самозайнятості сільського населення спрямовані фінансові ресурси. У 2010
році на підтримку АПК було спрямовано
5 мільйонів, у 2011 році - 12 мільйонів
гривень, в поточному буде до 20 мільйонів. До речі, ця сума – чи не найбільша в
Україні. Але вона – дуже мала», - сказав
голова облдержадміністрації. І запропонував 10 відсотків із державної програми
підтримки АПК спрямувати в обласні
бюджети під гарантії обласних рад. Тоді б,
вважає Борис Клімчук, рівень підтримки, а
це – інвестиції в Людину, в Родину, в Село
– сягав би 35-40 тисяч в рік на двір.
Підтримка особистих селянських господарств та розвиток малих родинних ферм
є пріоритетом Волині, оскільки окремі
селянські господарства, приєднуючи до
своїх земельних ділянок земельні паї,
створюють господарства, землеволодіння
яких перевищують розміри деяких фермерських господарств. Проходить структуризація їх у сімейні, родинні ферми. Якщо
у 2010 році їх було 860, то на сьогодні
таких родин вже 2480, в яких утримується 8380 корів. Наявність дрібнотоварної
форми господарювання для нашої області
є специфічною поліською особливістю,
розвиток родинних ферм може дати надзвичайно потужний економічний ефект. А
ще більший – соціальний ефект здорової
родини, міцної сім’ї, де змалку привчають
шанувати працю, де стійкий авторитет доброго господаря, сумлінного громадянина.
Крім влади, ідею підтримують провідні підприємства краю. В області також
діє соціально орієнтований бізнес-проект
«Маєток» з відродження свинарства на
основі самозайнятості населення. Проект дає можливість селянам працювати і
мати реальний заробіток близько 20 тисяч
гривень щорічно, не виходячи з власного
обійстя.
Звернув увагу голова облдержадміністрації також на потребу відновлення під
відповідальність обласних рад практики
залучення фінансових ресурсів через
лізинг, яка уже довела свою ефективність
у 1996-2006 роках.
До того ж, Борис Клімчук від усіх волинян подякував Президенту України та
Уряду за 22,5 млн. гривень, виділених у
минулому році для запобігання підтоплень
поліських територій і знову порушив питання про завершення розпочатих робіт у
2012 році. Крім захисту населених пунктів,
аргументував голова облдержадміністрації, це дозволить зберегти сотні тисяч
гектарів поліських земель, які можна буде
використати під пасовища і сіножаті.
На завершення Борис Клімчук презентував членам Ради регіонів об’ємні течки з
ілюстративними матеріалами про волинський досвід стимулювання самозайнятості на селі, який може використовуватись в
інших регіонах України.
Прес-служба ОДА.

ВІДРЕАГУВАЛИ
Мешканці селища Цумань
відтепер можуть переглядати
програми Волинського телебачення в аналоговому режимі
Завдяки співпраці облдержадміністрації та
Волинської філії Концерну РРТУ, багаторічні
масові звернення мешканців Ківерцівського
району до влади різних рівнів щодо трансляції місцевих регіональних телепрограм,
зрештою, вирішені позитивно. Нагадаємо:
суть скарг стосувалася технічних обмежень
у доступі до волинських телесигналів, люди
користувались інформацією лише з Рівненської області.
З 16 лютого близько 50 тисяч жителів цього району (мешканці Цуманя та навколишніх
населених пунктів) отримали можливість
приймати сигнали аналогового телемовлення Волинської державної телерадіокомпанії на 41 ТВ каналі. У наступних планах
співпраці – розширення мережі цифрового
телебачення Волині.
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Програма економічного і соціального
розвитку району на 2012 рік

Підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2011
рік, затвердженої рішенням РР від 01.03.2011
№5/2 «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2010
рік та затвердження Програми економічного
і соціального розвитку району на 2011 рік»,
свідчать про закріплення окремих позитивних тенденцій в економіці району. Про це
констатував на сесії районної ради перший
заступник голови РДА Микола Вашкевич.
Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій
постійних комісій РР з питань промисловості,
будівництва, транспорту, зв'язку, торгівлі, побуту
та розвитку об'єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ і міста району від
08.02.2012 №9/1.2, з питань планування, бюджету та фінансів від 09.02.2012 №17/1.7 «Про
затвердження Програми економічного і соціального розвитку району на 2012 рік», інформації
РДА, районна рада на сесії затвердила Програму економічного і соціального розвитку району
на 2012 рік.
З пропозиціями до інформації Миколи
Вашкевича виступили депутати районної
ради Галина Мартинюк (ВО «Батьківщина»)
щодо необхідності автобусної зупинки перед
с.Жорнище - «площадку зробили, а в цьому

році до літа зупинка буде», - запевнив перший
заступник голови РДА, хоча, як твердить голова
РР Михайло Марчук, «дорожна служба і ДАІ
не дали дозволу, але ми мусимо переконати
у необхідності»; депутат Олександр Юнчик
(ВО «Батьківщина») – про відрізок ґрунтової
дороги до Клубочина – «до 70-річчя трагедії
роботи будуть виконані»; депутат Микола
Шульський (ВО «Батьківщина») – про ремонт
Берестянського БК – «після завершення робіт
в Омельне приступлять до цього, тим більше
художній керівник БК серйозно взявся за підготовчі роботи» (М. Марчук); депутат Федір
Доридор (ВО «Батьківщина») – про заїзд в село
Омельне, обіцялося вже давно попередніми
керівниками ради – «800 м дороги включено в
план робіт на цей рік» (М. Вашкевич); депутат Олександр Гурський («Фронт Змін») – про
накриття на уже стаціонарних зупинках сіл
Дачне, Жабка – «листи направлено у дорожну
службу» (М. Вашкевич), про освітлення ділянки
траси від Небіжки до Озерця - «в Озерцівській
сільській раді вже розроблений план освітлення в цьому році території всіх трьох сіл» (М.
Марчук); депутат Дмитро Дремух (ВО «Батьківщина») – «каналізування в місті – це добре,
але є проблема водопостачання. Є обласна
Програма, включено Ківерцівський район, а
воду від залізничників яку маємо? Пам’ятаймо,
що 50% нашого здоров’я залежить від якості

води, яку споживаємо!».
Почесний громадянин району З.М. Євницький
порушив питання щодо використання приміщення тиру міської четвертої школи, а це – 8
класних кімнат і тир 300 м2, побудовані батьківською громадськістю. Але вже три роки пустує
там приміщення, відключені комунікації. Необхідно вивчити це питання і передати його для
використання молоддю міста чи, як пропонує
депутат Ігор Космина (ВО «Свобода»), – для
спортивного товариства.
- А чи знає молодь про Клубочин? – запитує
Зіновій Маркович. – Молодь не везуть до Музею, а вчителям варто було б подбати про це.
Про те, що думки влади і громади тут співпали, переконував голова РР Михайло Марчук:
«На даний час музей в Клубочині у підвішеному
стані, нема документації на нього, як знайти
оптимальне рішення? Пропонуємо сільському голові виготовити документи на землю,
майно і передати відділу культури, а він –
Лопатенському музею. Відвідувачі партизанського краю можуть побувати на екскурсії і в
Клубочині».
Багато з порушених питань винесені у пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку нашого району на поточний рік. Але про все
це – в наступних матеріалах.
Людмила ОЛІЩУК.

проект
Ківерцівський район здобув
перемогу з проектом від Ківерцівської районної ради «Об’єднання
зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади,
територіальної громади для розвитку централізованої системи
водовідведення в м. Ківерці»,
згідно з яким планується прокладання зовнішньої каналізації по
вулиці Незалежності, благоустрій
та озеленення території. Мета
даного проекту – покращення
екологічного стану міста та підвищення якості надання соціальної
послуги з водовідведення для
населення центральної вулиці
міста Ківерці.
24 червня 2011 року організаціїпартнери підписали протокол про
наміри спільної реалізації проекту,
в якому були розподілені обов’язки
між всіма його учасниками. До
їх списку увійшли: Ківерцівська
районна рада, Ківерцівська міська
рада, Ківерцівське комунальне
підприємство водопровідноканалізаційних мереж «Ківерціводоканал», приватний підприємець
Гут В.В., відділ освіти райдержадміністрації, центральна бібліотека
Ківерцівської районної централізованої бібліотечної системи, Ківерцівська дитяча музична школа та

В лютому Рада Всеукраїнського конкурсу проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування оголосила перелік проектівпереможців Конкурсу у 2011 році. Цього року загальна їх кількість
сягнула 130, з них – 9 з Волинської області.

громадська організація «Агентство
регіонального розвитку «Ківерцівщина». Щодо фінансування, то для
реалізації основних заходів проекту з державного бюджету буде
виділено 480 тис.грн, з бюджету
Ківерцівської районної ради – 100
тисяч гривень, та 354,5 тисячі від
організацій-партнерів.
29 лютого в сесійній залі Волин-

ської обласної ради відбулось урочисте нагородження переможців ІХ
Всеукраїнського конкурсу проектів
та програм розвитку місцевого
самоврядування 2011 року та
семінар для органів місцевого самоврядування з питань методики
проведення зазначеного конкурсу
в 2012 році. В складі делегації
від Ківерцівського району були

присутні голова районної ради
Михайло Марчук, радник голови
районної ради з питань проектної
діяльності Артем Ковальов, провідний спеціаліст апарату міської
ради Лариса Савчук, сільські та
селищний голови району, які виявили зацікавленість і бажання
прийняти участь у цьогорічному
конкурсі проектів: Любов Громик
(Липне), Олег Данкевич (Жидичин),
Олена Кашевська (Олика), Олексій
Лисюк (Дерно), Наталія Мельник
(Грем’яче), Андрій Марценюк
(Холоневичі), Галина Романова
(Дідичі), Сергій Тимощук (Суськ) і
Валерій Ткачук (Тростянець).
Голові Ківерцівської районної
ради Михайлу Марчуку Диплом
особисто вручив голова Волинської облдержадміністрації Борис
Клімчук. Підводячи підсумки
конкурсу, він зазначив: «Маємо
хороший результат, однак, сподіваюсь, що під час наступного
конкурсу Волинь здобуде перемогу
в значно більшій кількості проектів. Люди повинні мати відповідну
кваліфікацію в їх написанні, тому
організація тренінгів, семінарів,
навчань, є ефективною».
Артем КОВАЛЬОВ.
Фото автора.

з сесії районної ради
Про хід виконання Програми розвитку
малого підприємництва у районі на 20112012 роки на черговій сесії РР інформував
перший заступник
голови РДА Микола Вашкевич.
Малий та середній бізнес є важливим
ринкоутворюючим чинником економіки. Саме
цей сектор економіки стимулює конкуренцію,
сприяє послабленню монополізму, впливає на
структуру економіки та на якісну характеристику
валового внутрішнього продукту, розширює
сферу свободи ринкового вибору, характеризується раціональними формами управління,
забезпечує швидшу реалізацію інновацій.
Державна політика у сфері малого підприємництва здійснюється через реалізацію Програми розвитку малого підприємництва у районі
на 2011-2012рр., спрямованої на створення
стимулюючих умов здійснення підприємницької
діяльності відповідно до завдань і пріоритетів
розвитку району.
Програмою розвитку малого підприємництва
у районі на 2011-2012 роки передбачалося виділити у 2011р. кошти на підтримку малого підприємництва у сумі 101,0 тис.грн, але у зв’язку з
обмеженістю фінансування Програм з районного бюджету, фінансування даної Програми
не здійснювалося. З метою реалізації заходів
Програми в 2012р. управління економіки РДА
12 жовтня 2011р. направило запит №116/5.1 на
виділення з районного бюджету коштів в сумі
107,0 тис.грн.
На виконання заходів Програми у 2011р. зареєстровано 188 фізичних осіб підприємців та
42 юридичні особи сфери малого та середнього
бізнесу. Знято з обліку у зв'язку з припиненням
господарської діяльності відповідно 257 фізичних осіб підприємців та 23 юридичні особи.
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності
фізичних осіб, станом на 1 січня 2012р., склала
2385 одиниць, юридичних осіб – 263.

У 2011р. суб’єктами підприємництва сплачено єдиного податку на загальну суму 3625,8 тис.
грн, у т.ч. фізичними особами сплачено – 2863,5
тис.грн, юридичними – 762,3 тис.грн.
Суб'єктам малого та середнього бізнесу для
здійснення господарської діяльності надано
в оренду 1032,5 м2 площ закладів та установ
комунальної власності.
Проводиться активна робота по залученню
іноземних інвестицій. Станом на 1 жовтня
2011р. підприємства, установи та організації, у
т.ч. й ті, що працюють у сфері малого і середнього бізнесу, залучили 1502,0 тис. дол. США
іноземних інвестицій. У порівнянні з 1 січня
2011р. надходження прямих іноземних інвестицій збільшилися на 63,8 тис. дол. США. На
одного жителя обсяг прямих іноземних інвестицій складає 23,6 дол. США.
Ківерцівський РЦЗ для організації власної
справи та з метою підтримки малого бізнесу
безробітним громадянам надав одноразову
допомогу для здійснення підприємницької
діяльності. Крім того створюються дотаційні
робочі місця у сфері малого та середнього підприємництва.
За даними РЦЗ у 2011р. для заняття підприємницькою діяльністю та з метою підтримки малого бізнесу 40 безробітним громадянам
виплачено одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності. На дотаційні
робочі місця, у т.ч., у сфері малого та середнього підприємництва, працевлаштовано 110
осіб.
Проводиться робота по залученню інвесторів у аграрний сектор. Зокрема успішно здійснювали свою діяльність такі підприємства,
як ЗАТ АПК "Зоря", ТзОВ "Фелікс-Агро", ТзОВ
"Луцькагротех", ТзОВ "Олика-Агро", ТзОВ
"ВВ Агро", ПП "Україна М" та ТзОВ "ПСП
Агро-Захід", які обробляють посівні площі на
території понад 8,2 тис.га.
Станом на 1 січня 2012р. у районі за-

реєстроване 61 ФГ, з них функціонуючих і
фактично діючих 54 господарства. Створено
3 обслуговуючих с/г кооперативи, як альтернативної форми господарювання на селі (у
с.Городище, с.Дубище, с.Котів). У користуванні ФГ 1246 га сільгоспугідь, у т.ч. – 977 га ріллі.
У 2011р. на підтримку фермерських господарств з бюджетів усіх рівнів виділено 234,6
тис. грн по Програмах підтримки галузей
хмелярства, ягідництва, цукрових буряків, виробництва зерна, озимого жита.
Підвищується та вдосконалюється якість
надання послуг у системі державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
Реєстр суб’єктів підприємництва, що ведеться в електронному вигляді, здійснюється за
принципом організаційної єдності і проходить
не більше 30 хвилин.
Для спрощення видачі документів дозвільного характеру суб'єктам підприємницької діяльності в РДА створено Єдиний дозвільний
центр. Послугами центру у 2011р. скористалися 93 суб’єкти підприємницької діяльності,
яким видано 58 документів дозвільного
характеру та надано 61 консультацію.
З метою збереження існуючих позитивних
тенденцій, та забезпечення поступового розвитку малого та середнього бізнесу в районі
чергова сесія РР взяла до відома звіт РДА.
Як зазначив голова бюджетної комісії РР Григорій Павленко, якщо дозволятимуть кошти
районного бюджету, на цю Програму виділятимуться додаткові кошти. Адже зобов’язано
фінуправління, управління економіки та
АПР РДА враховувати фінансування заходів
Програми і здійснювати підтримку не лише
при внесенні змін до районного бюджету,
а й через механізми реалізації державних,
районних і обласних цільових програм.
За матеріалами сесії РР
Людмила ОЛІЩУК.

