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іГор ЄреМеЄв: «ЯКЩо ДерЖаві не вистаЧаЄ Коштів виправити 
ситуаціЮ в аГрарноМу сеКторі, то вона повинна хоЧа Б не 

заваЖати лЮДЯМ працЮвати на зеМлі»
(Закінчення. Поч. на 1 стор.).

– Можете навести приклади 
такої чиновницької поведінки?

– На жаль, таких прикладів бага-
то. Один з найсвіжіших – конфлікт 
навколо дотації виробників молока 
і м'яса. Чиновники боролися за 
те, щоб дотаційні гроші йшли не 
безпосередньо виробникам, а 
через спеціальний фонд, звідки 
вже потім ці суми повинні були 
розподілятися аграріям. В резуль-
таті такої політики 2011 рік став 
першим за останні 13 років, коли 
м'ясо-молочна галузь не отрима-
ла ні копійки грошей державної 
підтримки! У підсумку істотно 
скоротилося виробництво молока, 
відбулося скорочення зайнятості 
населення на селі та зростання цін 
в магазинах на молочну продукцію. 
Чиновникам здається, що вироб-
ництво молока – це вкрай прибут-
ковий бізнес. Але існує статистика, 
що рентабельність виробництва 
молока становить 18-24% при 
вартості кредитування на рівні 
17-18%. І це для великих фірм. Або 
звернемося до прикладу мита на 
експорт зерна. Необґрунтовано і 
невчасно введене або скасоване 
мито веде до економічних втрат 
для товаровиробника. І знову ж це 
робиться чиновниками на догоду 
лише декільком окремим компані-
ям, а не в інтересах українського 
села. Після цього ті ж чиновники 
цинічно продукують порожні гасла 
про перспективи українського села.

– Здоровий глузд переміг в 
питанні дотацій? Перед Новим 
роком Парламент начебто вніс 
зміни в діючу систему.

– Зміни внесені, хоча не повною 
мірою. З нового року переробні під-
приємства будуть перенаправляти 
у вигляді дотацій лише 70% від 
суми ПДВ, а 30% держбюджет таки 
залишив за собою. Надалі пропор-
ція буде змінюватися: у 2013 році 
ці кошти будуть спрямовуватися 
до спеціального фонду Держав-
ного бюджету в розмірі 40%, а на 

спецрахунок для виплати дотацій 
– 60%, в 2014 році співвідношен-
ня буде 50% на 50%. Але навіть 
і це стане відчутною допомогою 
селянам. Для них ця дотація – хоч 
якась підтримка.

– А як Ви оцінюєте обсяг фі-
нансування, виділеного з держ-
бюджету 2012 року на розвиток 
сільського господарства?

– Фінансування державою АПК 
в 2012 році буде найменшим за 
останні кілька років. У кризових 
умовах, безумовно, необхідна еко-
номія, але економити треба ж з ро-
зумом, а не на стратегічно важли-
вих для країни галузях! Як відомо, 
в 2012 році буде виділено близько 
8,21 млрд гривень на сільське 
господарство. Цього вкрай мало і, 
крім того, це – на 20% менше, ніж 
у минулому році. Причому, з них – 
3,7 млрд грн складає безпосеред-
ня (пряма) підтримка сільгоспви-
робників. Що ця сума в масштабах 
країни? Як підсумок – український 
сільгоспвиробник знову працю-
ватиме на ентузіазмі, а імпорт в 
країну іноземної сільгосппродукції 
буде тільки збільшуватися.

– Але ж була недавня заява 
уряду про те, що в цьому році 
держава надасть свою допо-
могу саме  дрібним і середнім 
сільгоспвиробникам.

– Знаєте, головне, щоб, як то 
кажуть, добрими намірами не була 
вистелена дорога до пекла.  Які 
критерії та підходи будуть застосо-
вуватися, щоб визначити, наскільки 
велике, середнє або мале те чи 
інше сільгосппідприємство? Дуже 
нагадує ситуацію з дотаціями для 
молочників. Допомогу знову хочуть 
виділяти в «ручному режимі» на 
розсуд того чи іншого чиновника з 
Міністерства? Крім того, потрібно 
мислити адекватно. При закладе-
ному бюджетному фінансуванні 
АПК в розмірі 8 млрд гривень 
повноцінно підтримати розвиток і 
роботу дрібних і середніх сільгосп-
підприємств просто нереально. Є 

ризик того, що все знову зведеться 
до демагогії. До речі, я підтримую 
думки, що висловлюються зараз 
експертами: єдиний в таких умовах 
шанс для дрібних фермерів – це 
об'єднуватися в обслуговуючі 
кооперативи для підстраховки 
як при придбанні техніки і засо-
бів виробництва, так і при виході 
на ринки збуту продукції. І тоді 
держава, яка так красиво декларує 
майбутню допомогу дрібним фер-
мерам, повинна продемонструвати 
її на практиці і надати таким об-
слуговуючим кооперативам статус 
неприбуткових.

– Цілком очевидно, що успіх 
розвитку аграрного сектора 
значною мірою залежить від 
успішності реалізації земельної 
реформи, яку ніяк не можуть 
розпочати в Україні. Як Ви 
вважаєте, рішення законодавців 
про продовження мораторію на 
продаж сільгоспземель до 2013 
року було правильним?

– Швидше, воно було виму-

шеним. Чиновникам поки що не 
вдалося набрати обіцяний темп в 
реформуванні земельної сфери. 
Ми бачимо, що за недавніми 
результатами перевірки Рахункової 
палати виявилося, що «буксує» 
навіть одна з найбільш фінансо-
ваних програм  – Програма видачі 
держактів на землю в сільській 
місцевості та розвитку системи 
кадастру. В рамках цього проекту 
обмін сертифікатів на держакти 
на право власності на землю за-
вершується, проте в Україні лише 
8% від загального числа власників 
сертифікатів скористалися правом 
на безкоштовне отримання такого 
держакту. Про який цивілізований 
ринок землі в такій ситуації може 
йти мова? До цієї проблеми приєд-
налася ще плутанина, що виникла 
навколо обговорюваного зараз в 
Парламенті законопроекту «Про 
ринок землі». До нього вже більше 
1200 поправок, і в якому вигляді 
і коли він буде прийнятий – абсо-
лютно не ясно. Ситуація нагадує 
старий анекдот: що б радянський 
завод не виробляв – у нього все 
одно виходить кулемет. Яку б 
реформу у нас на державному 
рівні не ініціювали – при її доопра-
цюванні на різних чиновницьких 
рівнях з'являються зміни, ініціати-
ви, пронизані можливостями для 
самих чиновників!

 Отже, на нинішньому етапі мож-
на зробити висновок, що в тому ви-
гляді, в якому зараз намагаються 
провести земельну «реформу» – 
це шлях у глухий кут для аграрного 
сектора. При такому підході ні 
звичайні селяни, ні фермерські 
господарства, ні великі аграрні 
компанії, які, між іншим, зараз 
платять більше 2 млрд грн соціаль-
них відрахувань на розвиток села, 
розвиватися не будуть. І потрібно 
усвідомити, що, якщо державі не 
вистачає зараз коштів виправити 
кардинально ситуацію в аграрному 
секторі, то вона повинна хоча б 
не заважати людям працювати на 
землі. Це в підсумку і забезпечить 
гідне життя українського села.

Ірина ГОРДІЙЧУК.

Голови РДА Зіновій Колісник та РР Михайло 
Марчук, перший заступник голови РДА Микола 
Вашкевич провели в селі Дубище інформацій-
ну зустріч із головами кооперативів з газифіка-
ції сіл Дубище та Башлики. Під час візиту об-
говорювалось виконання соціально-значимого 
та стратегічного питання – газифікації ви-
щевказаних сіл, що значною мірою сприятиме 
подальшій інфраструктурній розбудові сіл, 
газифікації соціальних закладів та поліпшенню 
життя сільського населення. 

Крім того, керівництво району відвідало Кар-
пилівську сільську раду. Спільно із сільським 
головою Юрієм Федорчуком ознайомилися із 
ходом робіт на розпочатому будівництві ІІ та 
ІІІ черги ЗОШ І-ІІІ ступеня села Карпилівка. На 
будівництво цієї школи з державного бюджету 
в 2011 році виділено 2404,7 тис. грн, з місцевих 
бюджетів – 126,6 тис.грн. Згідно із пропозиція-
ми інвестиційних проектів по Програмі еконо-
мічного і соціаль ного розвитку району на 2012 
рік планується залучити ще 4000,0 тис. грн.

Володимир РОМАНЮК.

роБоЧі поїзДКи 
Керівництва 

(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
Заслухавши інформацію заступника голови 

районної ради Андрія Киричука про окрему 
постанову Ківерцівського районного суду, 
Координаційна рада вирішила керівникам 
органів місцевого самоврядування звернути 
увагу на неухильне дотримання вимог чинно-
го законодавства при забезпеченні роботою 
осіб, які відбувають покарання у вигляді гро-
мадських робіт на території відповідних рад. 
Не всі, на жаль, сумлінні й порядні громадяни, 
тому особливий контроль і вимоги, а ще висо-
ка відповідальність керівників органів місцево-
го самоврядування, мусять бути неухильними 
в роботі з такою категорією населення. 

- Ви зобов’язані перевіряти роботу таких 
осіб, – наголосив голова РР Михайло Марчук 
керівникам органів місцевого самоврядуван-
ня. – Не допускати адмінпорушень і вчасно 
інформувати про порушення.

Голова РДА Зіновій Колісник вимагає також 
високої відповідальності, контролю у цьому пи-
танні. Адже весна потребує залучення людей 
до громадських робіт чи не в кожному населе-
ному пункті. Тому відповідальність – понад усе. 

І знову Зіновій Богданович і Михайло Володи-
мирович акцентували увагу керівників органів 
місцевого самоврядування, установ, організа-
цій, управлінь і відділів РДА, які брали участь 
у спільному засіданні Колегії і Координаційної 
ради, на трагедії, яка забрала молоді життя. 

- Ніби всі служби працюють, а от злаго-
джених дій, – переконаний голова РР Михай-
ло Марчук, – немає. Нескоординована робо-
та сільських, селищних голів, директорів 
шкіл, Служби у справах дітей РДА, завідую-
чих клубами і директорів Будинків культури, 
а також працівників правоохоронних органів 
району. Яка може бути підміна на роботі 
посадових осіб? Чому не під контролем 
керівників органів місцевого самоврядування 
установи культури і торгівлі, що на їхній те-
риторії? Чому у нічний час немає контролю 
дільничних інспекторів, адже, якщо раніше 
ця структура була неукомплектована, то 
тепер маємо 22 дільничних інспектори?!  

Щодо торгівлі алкоголем, нагадує Михайло 
Володимирович, у минулому році нормально 
спрацювали з тим, щоб домогтися поліпшен-
ня ситуації. Що знову відбувається у сільських 
барах? Чи не місцеві органи самоврядування 
погоджують режим роботи?! Незабаром річна 
підсумкова нарада працівників культури. Якщо 
в попередні роки хвалили їхню роботу, то 
цьогоріч є недоліки, робота запущена в селах 
і в цьому районна влада обіцяє розібратися 
негайно. В сільській місцевості необхідно осо-
бливо контролювати роботу клубних закладів, 
неблагополучні сім’ї. 

Голова РДА Зіновій Колісник пропонує 
на час Великого посту взагалі припинити 
дискотеки у населених пунктах і це цілком 
підтримує духовенство. Хоча тематичні, не-
розважальні, заходи проводити:

- Загинули діти. На це страшно дивити-
ся… Цього не повинно бути!

Начальник фінуправління Леся Керда 
вимагає від керівників органів місцевого са-
моврядування відповідальності у виконанні 
кошторисних призначень і 1/12-ої бюджетів. 
Не виконують Жидичинська, Карпилівська, 
Липненська, Омельненська, Хорлупівська, 
Тростянецька, Холоневичівська сільські, 
Олицька і Цуманська селищні ради. 

- Виконують бюджет, – повідомив Зіновій 
Колісник, – лише Дернівська, Дідичівська, 
Завітненська, Озерська сільські ради. А всі 
інші не виконують! Чому?

Саме з цим керівники району розбирати-
муться на відповідній комісії у березні.   

Учасники засідання відвідали Тростянець-
ку сільську раду, де ознайомилися з роботою 
соціально-культурних, навчальних закладів. 

Людмила ОЛІЩУК.

аКценти влаДи

Про це повідомив голова облдержадміністрації Борис Клімчук на 
оперативній нараді: «Маємо 17  об’єктів соціально-значимої сфери,  
5 з них уже стовідсотково забезпечені фінансуванням і будуть здані в 
експлуатацію цьогоріч».

Щодо нового будівництва, то незабаром розпочнуть лише школу у 
смт Головне Любомльського району та дитячий навчальний заклад в 
смт Торчин Луцького району.

«Фінансуємо насамперед ті об’єкти, які вводимо в поточному 

році. Кожну державну копійку використовуємо раціонально, адже 
відомо, що будь-яка інвестиція має давати результат. А ми, будую-
чи школи та садки, вкладаємо кошти в наше майбутнє – дітей», 
– наголосив Борис Клімчук.

У контексті  тендерних процедур голова облдержадміністрації 
вкотре наголосив, що перевагу мають ті  підрядні організації, послуги 
яких виявляються дешевшими.

Прес-служба ОДА.

ДерЖавний БЮДЖет спрЯМуЄ МайЖе 29 
Мільйонів Гривень на БуДівництво перехіДних оБ’ЄКтів 

В наш час багато говорять про мило-
сердя, піклування та турботу про тих, 
кому важко в цьому житті, про дітей з 

обмеженими можливостями. Та, на жаль, 
згадують про це найчастіше напередодні 

Міжнародного дня інвалідів чи Дня Свято-
го Миколая. Але ж ці діти та їх сім’ї потре-

бують нашої допомоги чи навіть просто 
спілкування не тільки у свято, а й кожного 

дня, бо щохвилини вони змагаються з 
хворобою, виборюють своє право жити 

повноцінно.
Приємною несподіванкою для дітей та 

їх батьків, які перебували на лікуванні в 
санаторії для дітей з батьками «Дачний», 
став приїзд студентів Волинського інституту 
економіки та менеджменту напередодні Між-
народного дня інвалідів. Гості подарували 
музичний центр, роздали дітям солодощі, а 
пісенні вітання студентів глибоко запали в 
душі присутніх.

Діти щиро дякували за дарунки і тішили 
себе надією, що така приємна перша зустріч 
не буде останньою. 

Так і сталось. Уже через два тижні, підготу-
вавши ціле театралізоване дійство, студенти 
ВІЕМу знову були в санаторії. Радості в 
дітвори не було меж, адже вони отримали 
в подарунок фрукти, пазли, розвиваючі та 
дидактичні ігри. А основне – діти знову мали 

змогу поспілку-
ватись зі студен-
тами, розповісти 
про свої успіхи 
та невдачі, по-
казати, чого вони 
навчились за цей 
час.

Пройшли 
Новорічно-
Різдвяні свята, 
а зустрічі зі сту-
дентами Волин-
ського інституту 
економіки та 
менеджменту 
продовжуються. 
Чи-то наші осо-
бливі діти запали 
в душу, чи-то 
юні студентські 
серця відкриті 
до чужого болю? Чи, може, Боже провиді-
ння направляє їх або ж вміле керівництво 
ректорату ВІЕМу скеровує?.. Але відрадно, 
що в наш прагматичний час є люди, для 
яких благодійність – не показова одноразова 
акція, а стан душі, веління серця. А значить, 
викладачі Волинського інституту економіки 
та менеджменту навчають не тільки мате-

матики та економіки, а й щирості, доброті, 
людяності, милосердю. За це вам щира 
вдячність і низький уклін. 

Отож, до нових зустрічей, ВІЕМ, наш до-
брий помічнику і товаришу!

                                      Людмила КАЧМАР, 
завідувачка педагогічною частиною 

санаторію для дітей з батьками
«Дачний».

До нових зустріЧей, віеМ!
БлаГоДійність


