
5 листопада 2011 року 2 стор. Âiëüíèì

(Закінчення. 
Поч. на 1 стор.).Зведений бюджет за січень – 

вересень по податках та зборах, 
що адмініструються податковою 
службою району, виконано на 
112,9%. Збір до Державного 
бюджету за січень – вересень 
виконано на 122%, надходження 
складають 21,5 млн.грн. 

За наслідками проведених пе-
ревірок працівниками податкової 
інспекції легалізовано працю 102 
найманих працівників, додатково 
до бюджету надійшло 9,7 тис.грн 
податку з доходів фізичних осіб.

У І півріччі 2011 року забез-
печено зростання середньомі-
сячної заробітної плати одного 
штатного працівника на 27,5% у 
порівнянні з відповідним періо-
дом попереднього року. Її розмір 
склав 1946 грн, що майже у 2 
рази перевищує прожитковий 
мінімум для працездатних осіб 
(станом на 01.10.2011р. – 985 
грн). Станом на 1 вересня 
заборгованість з виплати за-
робітної плати на економічно 
активних підприємствах району 

склала 105,0 тис.грн, або у 2 
рази менше, ніж на початок року.

Станом на 1 жовтня на обліку 
у державній службі зайнятості 
перебувало 506 офіційно безро-
бітних. Рівень безробіття склав 
1,4% та зменшився проти показ-
ника початку року на 0,2%.

Обсяг реалізованої промис-
лової продукції склав 86,3 млн.
грн, що складає 146,3% річного 
завдання Програми. На одного 
жителя реалізовано продукції на 
1348 грн. 

Будівельними підприємствами 
виконано робіт на суму 14992,0 
тис.грн, що на 56,7% більше, ніж 
за відповідний період минулого 
року.

Введено в експлуатацію 4,5 
км газових мереж, газифіковано 
235 квартир, у тому числі – 185 
у сільській місцевості. Підведено 
природний газ до села Коно-
пелька.

Для утримання та ремонту 
автомобільних доріг місцевими 
радами використано 925,6 тис.
грн надходжень податку з влас-
ників транспортних засобів, або 
54,9% від загальної їх кількості. 
За рахунок коштів державного 
та місцевих бюджетів проведено 
будівництво комунальних доріг 
та вулиць в місті Ківерці (вулиці 
Чапаєва, Жовтнева, Київська), 
селищі Олика (вулиці Шевченка 
та Грушевського), селах Липне, 
Холоневичі, Городище.

У І півріччі підприємствами та 
організаціями усіх форм власнос-
ті освоєно 24,4 млн.грн капіталь-
них інвестицій, з них 11,9 млн.грн 
– інвестиції в основний капітал. 

Станом на 1 жовтня підпри-
ємствами, установами та орга-
нізаціями залучено 1502,0 тис. 
дол. США іноземних інвестицій. 

У порівнянні з 1 січня 2011 року 
надходження прямих іноземних 
інвестицій збільшилося на 63,8 
тис. дол. США. На одного жителя 
району обсяг прямих іноземних ін-
вестицій складає 23,6 дол. США.

До навчання у 2011-2012 
навч.р. у загальноосвітніх на-
вчальних закладах залучено 
8004 дитини шкільного віку. На 
базі семи загальноосвітніх шкіл 
організовано роботу 13 груп 
продовженого дня, які відвідує 
342 учні. За заочною формою 
здобувають освіту 311 осіб. 

Функціонує 32 дитячих садки, 
їх відвідує 1587 дітей.

Всіма категоріями господарств 
в районі посіяно 15066 гектарів 
зернових культур, в тому числі 
7036 гектарів – сільськогосподар-
ськими підприємствами. В розрізі 
культур агроформуванннями 
посіяно 2495 га озимої пшениці, 
134 га – ярої пшениці, 1548 га 
озимого жита, 90 га – озимого яч-
меню, 125 га ярого ячменю, 595 
га вівса, 93 га зернобобових.

Станом на 1 жовтня 2011 
року сільськогосподарськими 

підприємствами зібрано 11534 
тонни зерна, в тому числі 8050 т – 
озимої пшениці, 1391 т – озимого 
жита, 350 т – озимого ячменю, 
370 т – ярої пшениці, 287 т ярого 
ячменю, 825 т – вівса, 143 т – зер-
нобобових культур, 118 т – гречки.

Станом на 1 жовтня 2011 року 
по всіх категоріях господарств 
посіяно 9460 га озимих зерно-
вих, в тому числі 3560 га посіяно 
агроформуваннями району, з них 
пшениця озима – 1560 га, жито 
озиме – 1800 га. Крім цього по-
сіяно 540 га озимого ріпаку.

Продовжується реконструк-
ція Ківерцівського районного 
краєзнавчого музею. У 2011 
році на ремонт музею заплано-
вано виділити 94,0 тис.грн, на 
придбання стелажів, меблів та 
іншого обладнання. Станом на 1 
жовтня на проведення ремонт-
них робіт використано 64,0 тис.
грн, на виготовлення стелажів та 
меблів – 7,2 тис.грн. 

За січень – вересень 2011р. 
усіма споживачами району 
використано 64,0 млн.кВт.год. 
електроенергії, що на 8,0% 
більше порівняно з аналогіч-
ним періодом минулого року. У 
порівнянні з січнем – вереснем 
2010р. зменшено використання 
природного газу на 5,7% і його 
споживання за фондами ОДА, 
станом на 01.10.2011р., склало 
14,2 млн.куб.м.

Зростання використання 
електроенергії склалось за ра-
хунок підприємств залізничного 
транспорту – на 11,4%, інших 
комунально-побутових спожива-
чів – на 5,8 відсотка, підприєм-
ства промисловості – на 11,9%, 
житлово-комунальних підпри-
ємств – на 9,4 відсотка, сільсько-
господарських формувань – на 

13,3 відсотка та населення – на 
6,8 відсотка. Зменшили вико-
ристання електроенергії за цей 
період підприємства та організа-
ції державного бюджету на 0,6 
відсотка, установи та заклади 
обласного і місцевого бюджетів 
відповідно на 10,4 і 6,7 відсотка.

Загальний рівень розрахунків 
за спожиту електроенергію склав 
– 98,7 відсотка, за спожитий при-
родній газ – 99,2 відсотка. 

Підприємствами, установами 
та організаціями усіх форм влас-
ності впроваджено 18 енергозбе-
рігаючих заходів на 82 об’єктах. 
Загальна вартість впровадження 
енергозберігаючих технологій та 
обладнання в господарському 
комплексі за цей період склала 
майже 1,2 млн.грн, зекономлено 
236,2 т умовного палива (далі 
- т.у.п.). За рахунок здійснення 
вказаних заходів передбачено 
одержати економію 165 тис.
кВт.год електроенергії, 125 тис.
куб.м природного газу, 276 Гкал. 
теплоенергії. 

За рахунок коштів місцевих бю-
джетів району в ДНЗ смт Цумань 

завершено пусконаладочні ро-
боти та введено в експлуатацію 
новий енергозберігаючий котел 
“KALVIS-140” для переведення 
паливної з газового опалення 
на використання місцевих видів 
палива (торфобрикети, паливні 
дрова, відходи деревообробки), 
на що було використано кошти у 
сумі 84 тис.грн.

Здійснено роботи по вста-
новленню в школах с.Дерно, 
Жидичин нових енергозберіга-
ючих котлів “KALVIS-320” для 
переведення паливних з газо-
вого опалення на використання 
місцевих видів палива, на що 
було використано кошти у сумі 
301 тис.грн. Економічний ефект 
від впровадження вищевказаних 
заходів склав 400 тис.грн.

Переведено опалення у ФАП 
с.Кульчин з електроопалення на 
використання торфобрикетів, 
що дасть можливість зекономи-
ти кошти на суму 15 тис.грн. В 
адмінприміщенні Сокиричівської 
сільради встановлено 2 нові 
опалювальні грубки замість не-
придатних старих.

В ДНЗ с.Грем’яче проведено 
промивку системи опалення 
із заміною 103 опалювальних 
батарей, 91м трубопроводів вну-
трішніх тепломереж, що дасть 
можливість зекономити 15 Гкал. 
теплоенергії. В ДНЗ смт Олика 
проведено реконструкцію вну-
трішньої опалювальної системи 
із заміною старих опалювальних 
секцій батарей та внутрішніх 
трубопроводів тепломереж на 
сучасні енергозберігаючі, на що 
було використано кошти у сумі 
53,0 тис.грн.

Проведено переобладнання 
електроосвітлення з заміною 
173 звичайних ламп розжарю-
вання на енергоощадні лампи в 
18 підвідомчих закладах 9 сіль-
рад, Ківерцівській і Цуманській 
районних лікарнях, Цуманській 
музичній школі. Економічний 
ефект від впровадження ви-
щевказаного заходу склав 15 
тис.грн. В навчально-виховному 
комплексі “ЗОШ І ст.-ДНЗ”, 
с.Скреготівка і дитячих навчаль-
них закладах с.Метельне, Трос-
тянець проведено заміну старих 
енергоємних електроплит на 
сучасні енергозберігаючі. 

За рахунок впровадження 
заходів з поліпшення теплоза-
хисних властивостей будівель 
було проведено заміну 97 старих 
віконних та дверних блоків на 
металопластикові в стоматоло-
гічному та патанатомологічному 
відділеннях Ківерцівської ЦРЛ, 
56 таких вікон і дверей встанов-
лено у 7 закладах освіти та інших 
установах. Впроваджено ряд 
інших енергозберігаючих заходів 
по оптимізації роботи систем 
теплопостачання, модернізації 
енергетичного обладнання, по-
ліпшення теплозахисних власти-
востей будівель.

Розроблена та затверджена 
Програма соціального захисту 
населення на 2009-2013 роки, 
що фінансується з районного 
бюджету. На 1 жовтня 2011 року 
дану Програму профінансовано 
на суму 33,5 тис.грн. 

Робота по виконанню завдань 
та заходів Програми продовжу-
ється.

(Про діяльність інших 
галузей – у наступному 
                             номері).

За матеріалами Колегії
Людмила ОЛІЩУК.

(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
У Ківерцівському районі пішли логічним 

шляхом, тому мають позитивні результати. 
Сьогодні цей район є лідером з впровадження 
програм енергозбереження не лише на Волині, 
але й в державі. 

Тут більшість об’єктів соціальної сфери 
опалюються котлами на твердому паливі, що 
дає змогу економити великі суми коштів, які 
залишаються в місцевому бюджеті. 

В той же час зекономлені гроші використову-
ють на встановлення нових систем опалення 
та енергозберігаючих вікон», - зазначив він.

Радник голови облдержадміністрації Ігор 
Єремеєв, якому добре відомий досвід Ківерців-
щини в енергозбереженні у соціальній сфері, 
звернув увагу голови облдержадміністрації 
на необхідність розширення дії програми на 
галузі господарського комплексу. Він глибо-
ко аналізував стан паливно-енергетичного 
комплексу України і  змушений констатувати, 
що нині наша держава витрачає в 2,6 рази 
більше енергоносіїв на одиницю виробництва 
внутрішнього валового продукту, ніж країни За-

хідної Європи і світу. Фактично Україна зажила 
слави однієї з найбільш енерговитратних країн 
світу: рівень витрат становить 2,2% від світо-
вої частки первинної енергії, тоді як кількість 
населення ледь сягає 1% від світової. Висока 
енергоємність  обмежує конкурентоспромож-
ність національного виробництва і лягає важ-
ким тягарем на економіку України, тим більше 
в умовах її зовнішньо-енергетичної залежності 
від поставок природного газу. Частка вугілля 
при виробництві теплової та електричної 
енергії в Україні становить лише 44%, тоді як у 
сусідній Польщі — 95%. За наявності значних 
запасів місцевого вугілля та деревини перекіс 
паливно-енергетичного балансу в частині спо-
живання імпортованого природного газу треба 
виправляти за рахунок саме цих, традиційних 
для Волині, джерел.

В цілому, досвід енергозбереження Ківерців-
щини є добрим прикладом для наслідування, 
він буде використаний під час реалізації та 
корегування обласної Програми енергозбере-
ження на 2011 – 2015 роки та в ході розробки 
загальнодержавної програми енергозбере-
ження на період до 2030 року відповідно до 
положень Енергетичної стра тегії України.

Ігор Єремеєв також висловив готовність 
брати участь у співфінансуванні проектів з 
енергозбереження у бюджетній сфері Ківер-
цівського району на принципах соціального 
партнерства.

   Прес-служба облдержадміністрації.

район є лідером 
з енергозбереження 
не лише на Волині, 

але й В держаВі

В райдержадміністрації

соціально-економічний 
розВиток та бюджет району

з перших уст

офіційно

постійна комісія районної ради з питань 
плануВання, бюджету та фінансіВ

провела засідання 26 жовтня 2011 року, на якому було розгля-
нуто ряд питань щодо районного бюджету, а саме: 

про перерозподіл видатків, затверджених головним розпорядникам 
коштів районного бюджету на 2011 рік, про використання коштів 
резервного фонду районного бюджету та про виконання районного 
бюджету за 9 місяців 2011 року, про фінансування районних про-
грам за 9 місяців 2011 року. Так, за погодженням з комісією внесено 
зміни до Програми розвитку фізичної культури та спорту, збільшивши 
асигнування в сумі 12 000 грн у зв'язку з виходом збірної команди 
Ківерцівського району у півфінал Кубку Волині з футболу, за рахунок 
зменшення видатків по інших Програмах.

Про виконання Програми економічного та соціального розвитку 
району за 9 місяців 2011 року проінформував депутатів Вашкевич 
М.Д. - перший заступник голови райдержадміністрації.

Заступник головного лікаря району Круцько Н.С. та головний 
бухгалтер Дорофєєнко С.В. ознайомили  членів  постійної  комісії з  
порядком  та використанням коштів, передбачених ФАПам, АЗПСМ 
Ківерцівського району. За наслідками розгляду комісія прийняла 
рекомендації.

Ольга ЯРОЩУК, заступник керівника виконавчого апарату 
районної ради, керуюча справами.

В районній раді

Розпочалася реалізація другої 
фази спільного проекту Європей-

ського Союзу та Програми розвитку 
ООН «Місцевий розвиток, орієнто-
ваний на громаду» в Ківерцівсько-

му районі, яка триватиме 4 роки. 
Саме за такий період часу, Силь-
ненська, Омельненська, Холоне-

вичівська, Тростянецька  громади, 
які стали переможцями Проекту, 

матимуть змогу  реалізувати   най-
болючіші проблеми на загальну 
суму 160 тис. грн в енергозбере-

женні –  заміна вікон, дверей, дахів, 
системи опалення, утеплення 

фасадів в загальноосвітніх школах, 
дошкільних навчальних закладах, 

вуличне освітлення. У сфері охо-
рони здоров’я – реконструкція або 
ремонт ФАПів та закупівля медич-

ного обладнання.
Відповідно до рішення Координа-

ційної ради з питань впровадження 
в області проекту «Місцевий роз-
виток, орієнтований на громаду» 
від 10 жовтня 2011 року визначено 
розподіл часток співфінансування 
з місцевих бюджетів та громади, а 
саме: з обласного – 25%, районного 
та сільського – 20%, власний внесок 
громади – 5%, позабюджетні кошти 
– 50%. 

Розпорядженням голови Ківер-
цівської районної ради створено 

місцеВий розВиток 
за участі громад

районний ресурсний Центр громад. 
Мета Центру –  покращити умови 
життя громади Ківерцівського району 
із залученням позабюджетних кошів 
для вирішення проблемних питань та 
досягнення позитивних результатів. 
Призначено координаторів  Центру 
від районної ради – Новік Л.В. та 
районної державної адміністрації – 
Батицького В.Б. 

Координатори Проекту  31 жовтня 
– 01 листопада поточного року  взяли 
участь у тренінгу, який відбувався у 
Львові з питань заохочення  грома-
ди використовувати свій потенціал 
і ресурси для вирішення  місцевих 
проблем в партнерстві з місцевою 
владою та іншими зацікавленими 
сторонами. Людмила НОВІК, 

консультант відділу з питань 
юридичного забезпечення діяль-

ності районної ради.

місцеВе самоВрядуВання

кіВерціВська районна держаВна 
адміністрація проВодить 

формуВання кадроВого резерВу 
для держаВної служби.

Кадровий резерв формується з:
- керівників і спеціалістів підприємств, установ, 

організацій;
- працівників органів виконавчої влади та орга-

нів місцевого самоврядування;
- державних службовців, які підвищили кваліфі-

кацію, пройшли стажування або за результатами 
атестації рекомендовані для роботи на більш 
високих посадах;

- осіб, рекомендованих конкурсними комісіями 
для зарахування до кадрового резерву;

- випускників вищих навчальних закладів, у 
тому числі тих, хто зараховані на навчання за 
освітньо-професійними програмами підготовки 
магістрів державного управління.

За інформацією щодо формування кадрово-
го резерву для державної служби звертатися у 
відділ організаційно-кадрової роботи апарату 
райдержадміністрації за адресою: м. Ківерці, 
вул. Незалежності, 20, кабінет 24, тел. 2-13-78.
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Втім, дозволяючи заявити 
ці дещо жартівливо забарвлені 
амбіції, як певну данину часу, на-
передодні Дня української мови і 
писемності, маємо серйозно за-
мислитися над тим, наскільки по-
тужно лунає наш родовий голос, 
тобто скільки нас гідно репрезен-
тує його в цьому багатомільярд-
ному світі і як з цією важливою 
справою буде далі. Глобалі-
зація, яка щодалі набирає все 
швидших темпів, несе не тільки 
матеріальні блага і побутовий 
комфорт, а й досить тривожний 
негатив у гуманітарному плані – 
нівеляцію етнокультур і збіднення 
мовної карти світу зокрема.

За даними, оприлюдненими на 
V Всеукраїнському форумі укра-
їнців, який відбувся у серпні цьо-
го року, і в якому брали участь 
(звернімо увагу!) представники із 
40 держав, нині визнають себе 

приналежними до української 
нації (і насамперед через мову) 
70 мільйонів жителів Землі. Цим 
фактом, звичайно, можна тільки 
потішитися. Водночас на тому 
поважному дійстві наголошува-
лося, що далеко не всі владо-
можці в Україні усвідомлюють 
загальновідому істину: саме вони 
від держави з іменем Україна, 
вони, хто домігся владних посад 
усіх рівнів, зобов’язані гуртувати 
цей величезний рідномовний 
загал. 

Отож у документах Форуму 
зроблено важливий наголос: 
«Принципове значення для май-

бутнього української мови і укра-
їнської держави має національна 
мовна свідомість і мовна гідність. 
У їхньому формуванні чільну 
роль має відігравати українська 
інтелектуальна еліта, насампе-
ред, вище керівництво держави, 
яке своїм особистим прикладом 
і зусиллями має утверджувати 

престиж української мови, україн-
ської нації і держави. Вільне 
володіння державною мовою 
– обов’язок кожного громадя-
нина України». І ще: «Співвід-
ношення української і російської 
мов у інформаційно-культурній 
сфері не відповідає реальному 
поділові населення за етніч-
ною ознакою і порушує люд-
ські й національні права його 
української частини». Як проти-
стояти такій дискримінації? Отож 
– є над чим думати. До того ж, 
якщо згадати чисельні пророцтва 
щодо небуття української мови з 
боку ворожих імперських сил ще 

в добу царської Росії. До прикла-
ду – характерне розмірковування 
відомого інтелектуала й політика 
шовініста Шульгіна, оприлюдне-
не біля 100 років назад: «Лучше 
уж независимая, но до конца 
обрусевшая Украина, нежели 
Украина в составе России, но с 
господством на ней украинского 

языка и культуры». Чи не знаємо, 
що й сьогодні декому до вподоби 
саме така державна модель?

Думаймо ж постійно про за-
втрашній день нашої України і 
мови! Думаймо – і діймо! Діймо 
– і будьмо!

P.S. Не забудьмо про Дик-
тант національної єдності: 
його писатиме вся Україна 9 
листопада о 13 год 30 хв за-
вдяки трансляції по Першій і 
Третій програмах Українського 
радіо.

Олеся КОВАЛЬЧУК, 
заслужений вчитель України, 

с. Жидичин.

На днях світові ЗМІ налаштували людськість планети на від-
стеження особливої події: на зламі 30-31 жовтня з’явився на світ 

7-мільярдний житель Землі. Любителі сенсацій взялися про-
гнозувати, якому з народів випаде така честь - збільшити своє 

представництво у світі знаковим землянином, передаючи йому 
свою мову і культуру. І хоч цю загадку розгадати годі (адже що-

хвилини народжуються водночас десятки однопланетян), усе ж 
таки хотілося б, аби тим щасливцем став українець (чи українка), 

і носіїв нашої мови побільшало б і в такий промовистий спосіб.

Зокрема, стаття 6 передбачає, що дер-
жавним службовцям забороняється вико-
ристовувати свої службові повноваження та 
пов’язані з цим можливості з  метою одер-
жання неправомірної вигоди або у зв’язку з 
прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди 
для себе чи інших осіб, у тому числі:

• неправомірно сприяти фізичним або 
юридичним  особам  у здійсненні  ними  гос-
подарської  діяльності, одержанні  субсидій, 
субвенцій,  дотацій, кредитів, пільг, укладанні 
контрактів (у т.ч. на закупівлю товарів, робіт і 
послуг за державні кошти);

• неправомірно сприяти призначенню на 

ріальної громади в раді 
товариства (спосте-

режній раді, ревізійній комісії господарського 
товариства).

Також, у відповідності до вимог статті 8 
держслужбовцям забороняється безпосеред-
ньо або через інших осіб одержувати  дарунки  
(пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

• за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах 
дарувальника, що приймаються, вчиняються 
як безпосередньо такою особою, так і за її 
сприяння іншими посадовими особами та 
органами;

• якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок 
(пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої 
особи.

Вийняток становлять дарунки, які відпо-

є відповідно  державною або комунальною 
власністю і передаються органу, установі чи 
організації у порядку,  що визначається КМУ.

Стаття 9 вказує, що державні службовці не 
можуть мати у безпосередньому підпорядку-
ванні близьких їм осіб або бути безпосеред-
ньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням 
повноважень близьким їм особам. Держав-
ний службовець зобов’язаний повідомити 
керівництво органу, на посаду в якому він 
претендує, про працюючих у цьому органі 
близьких йому осіб. 

У разі виникнення безпосереднього під-
порядкування  відповідні особи,  близькі їм 
особи вживають заходи щодо усунення таких 
обставин у п’ятнадцятиденний термін. Якщо в 
зазначений термін ці обставини добровільно 
не  усунуто, відповідні  особи  або близькі їм 
особи в місячний термін з моменту виникнення 

ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», який набрав 
чинності 1 липня 2011 року встановлено ряд обмежень, що 

пов’язані із проходженням державної служби.

обмеження, поВ’язані 
з проходженням держаВної служби

кру   інформує:

9 листопада  –  день   української   писемності   та  моВи

наша моВа у сВіті 
сьогодні і заВтра

Реєстрацію трудових договорів 
здійснюють фізичні особи - суб’єкти 
підприємницької діяльності без 
створення юридичної особи з правом 
найму працівників і фізичних осіб, 
які використовують найману працю. 
У разі коли інтереси фізичної особи 
представляє за нотаріальним до-
рученням уповноважена нею особа, 
така особа повинна подати  укладений 
договір між працівником і фізичною 
особою. Крім того, необхідно надати 
такі документи:

- фізична особа-суб’єкт підпри-
ємницької діяльності без створення 
юридичної особи з правом найму 
працівників – паспорт, витяг з єдиного 
державного реєстру про реєстрацію 
підприємницької діяльності, довідку 
про ідентифікаційний код;

- громадяни, які використовують 
найману працю, пов’язану з наданням 
послуг – паспорт, довідку про іденти-
фікаційний код;

- працівник, який влаштовується на 
роботу до фізичної особи, - паспорт, 
трудову книжку, довідку про ідентифі-
каційний код.

У разі реєстрації трудового договору 
особою, уповноваженою нотаріальним 
дорученням необхідно пред'явити, 
крім зазначених документів, паспорт, 
оригінал доручення та належним 
чином завірену копію.

У випадку відсутності найманого 
працівника при проведенні державної 
реєстрації трудового договору фізична 
особа-підприємець (або уповнова-
жена нею особа) повинна подати такі 
документи: 

- підписаний сторонами трудовий 
договір у трьох примірниках із нотарі-
ально посвідченим підписом найма-
ного працівника, його трудову книжку, 
свідоцтво про державну реєстрацію 
фізичної особи-підприємця, свій 
паспорт та довідку про присвоєння 
ідентифікаційного номера.

Відповідальна особа Центру зайня-
тості  реєструє та присвоює трудовому 
договору номер в день подання фізич-
ною особою (або за нотаріальним до-
рученням уповноваженою нею особою) 
договору та передбачених документів. 

Якщо найманий працівник був 
відсутній при проведенні державної 
реєстрації трудового договору, від-
повідальна особа Центру зайнятості 
повертає фізичній особі (або за нотарі-
альним дорученням уповноваженій 
нею особі) два примірники такого дого-
вору з відміткою про реєстрацію.

Фізична особа зобов'язана вручити 
під розписку працівникові один при-
мірник зареєстрованого трудового 
договору протягом трьох робочих днів з 
дня його надходження, про що робить-
ся відповідний запис у книзі реєстрації, 
а також повернути йому трудову книжку 
із записом про прийняття на роботу.

У разі закінчення строку трудового 
договору або припинення його дії до-
строково в трудовому договорі фізич-
на особа робить запис про підстави 
його припинення з посиланням на 
відповідні статті Кодексу законів про 
працю України, про що сторони спові-

щають державну службу зайнятості, 
яка зареєструвала трудовий договір.

Зняття з реєстрації трудового 
договору у разі його розірвання за 
ініціативою фізичної особи у випадках, 
визначених Кодексом законів України 
про працю, за відсутності працівника, 
проводиться у триденний строк, за 
умови подання фізичною особою (або 
за нотаріальним дорученням уповно-
важеною нею особою):

- примірника трудового договору;
- заяви про зняття трудового дого-

вору з реєстрації із зазначенням дати 
звільнення з роботи працівника та під-
став розірвання зазначеного договору;

- копій документів, що підтверджу-
ють: надсилання працівникові повідо-
млення про намір розірвати з ним 
трудовий договір (рекомендованим 
листом з повідомленням про вру-
чення). У разі, коли вручити поштове 
відправлення неможливо, подаються 
копії підтвердних документів;

- проведення передбаченого зако-
нодавством розрахунку з працівником 
або копію платіжної відомості із зазна-
ченням суми депонованої заробітної 
плати.

кіВерціВська  служба  зайнятості  інформує:

про порядок реєстрації трудоВих догоВоріВ
У разі, коли документи, що подають-

ся для реєстрації чи зняття з реєстра-
ції трудового договору, не відповіда-
ють встановленим вимогам, Центр 
зайнятості повертає їх без вчинення 
будь-яких дій із зазначенням причини.

Звертаємо Вашу увагу, що відповід-
но до наказу Міністерства праці та соці-
альної політики України від 14.10.2010 
року № 320 «Про внесення змін до 
наказу Міністерства праці та соціальної 
політики України від 08.06.2001 року 
№260», який набрав законної сили з 22 
листопада 2010 року змінено форму 
трудового договору.

Згідно зареєстрованих трудових 
договорів працівникам, які працюють 
згідно договору найму враховується 
трудовий та страховий стаж.

Ківерцівський районний Центр за-
йнятості застерігає осіб, які працюють 
неофіційно (без заключених дого-
ворів), про те, що відсутність стажу 
буде впливати на визначення пенсії, 
допомоги по безробіттю та інших со-
ціальних виплат.

За додатковою інформацією проси-
мо звертатися за адресою: м. Ківерці, 
вул. Грушевського, 23, або за тел.: 
2-14-69.

Андрій МЕДВІДЬ, 
головний спеціаліст-

юрисконсульт РЦЗ.

Договір подається на реєстрацію до державної служби 
зайнятості за місцем проживання підприємця у тижневий строк з мо-

менту фактичного допущення працівника до роботи. 
Укладається договір у письмовій формі в трьох екземплярах.

обставин підлягають переведенню в установ-
леному порядку на іншу посаду, що виключає 
безпосереднє підпорядкування. У разі немож-
ливості такого переведення особа, яка пере-
буває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із 
займаної посади.

Також державним службовцям забороняєть-
ся брати участь у роботі   колегіальних органів 
під час розгляду питань щодо призначення на 
посаду близьких їм осіб та у будь-який інший 
спосіб впливати на прийняття такого рішення.

Поряд з цими обмеженнями статтею 16 
ЗУ «Про державну службу» встановлюється 
заборона державним службовцям брати 
участь у страйках і вчиняти iншi дiї, що пере-
шкоджають нормальному функцiонуванню 
державного органу.

Сергій ДЕНІСОВ, 
головний спеціаліст з питань 

запобігання та протидії корупції КРУ в 
Волинській області.

посаду особи;
• неправомірно втручатися в діяльність 

органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування або посадових осіб;

• неправомірно  надавати  перевагу фі-
зичним або юридичним особам у зв’язку з  
підготовкою  проектів,  виданням нормативно-
правових  актів  та прийняттям рішень, затвер-
дженням (погодженням) висновків.

Статтею 7 забороняється державним 
службовцям займатися іншою оплачуваною 
або підприємницькою діяльністю (крім  викла-
дацької,  наукової  і творчої діяльності, медич-
ної практики, інструкторської та суддівської 
практики із спорту), а також входити до складу 
органу управління чи наглядової ради підприєм-
ства або організації, що має на меті одержання 
прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють 
функції з управління акціями (частками,  паями), 
що належать державі чи територіальній громаді, 
та представляють інтереси держави чи терито-

відають загальновизнаним уявленням про 
гостинність та пожертви, крім випадків, перед-
бачених частиною 1 цієї статті, якщо вартість 
таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 
відсотків мінімальної заробітної плати (станом 
на 01.10.2011р. – 492,50 грн, а з 01.12.2011р. 
– 502 грн), встановленої на день прийняття 
дарунка (пожертви),  одноразово, а сукупна 
вартість таких дарунків (пожертв), отриманих 
з одного джерела протягом року – однієї міні-
мальної заробітної плати, яка встановлена на 
1 січня п.р.

Не поширюються дані обмеження на 
дарунки (пожертви), які даруються близькими 
особами або одержуються як загальнодоступні 
знижки на товари, послуги, загальнодоступні 
виграші, призи, премії, бонуси.

Разом з тим, дарунки, що отримуються дер-
жавними службовцями як подарунки державі, 
АР Крим, територіальній громаді,  державним 
або комунальним установам чи організаціям, 

Днями очільники району  Леонтій Крич-
кевич, Михайло Марчук і міський голова 
Володимир Жгутов  зустрілись із керів-

никами політичних партій і громадських 
організацій району.

 Із перших уст партійні і громадські лідери 
отримали інформацію з питань соціально-
економічного розвитку району, основних 
показників наповнення бюджетів за 9 місяців 
ц.р. і виконання річних – у 18 сільських 
радах. 

Вони також відповіли на  запитання, які 
адресували керівники районних осередків по-
літичних партій:  НРУ Петро Вілінець, УСДП 
Леонід Козачук, УПР «Собор» Іван Стець-
кович,  «Фронту змін» Олександр Гурський, 
Єдиного центру Світлана Ващинець,  ВО 
«Свобода» Ігор Космина стосовно газифікації 
населених пунктів району, збуту сільгос-
ппродукції, вирощеної селянами на власних  
земельних ділянках, ефективного викорис-
тання  земельних паїв та землекористуван-
ня, альтернативного палива, впровадження 
енергозберігаючих технологій, покращення 
умов праці управління Держкомзему, еколо-

спільними 
зусиллями 

тВоримо 
добробут

політичні партії

гічної ситуації в районі, соціального захисту 
малозабезпечених верств населення, роботи 
ВУЖКГ, естетичного впорядкування площі 
ім. В’ячеслава Чорновола та  перед дитячою  
музичною школою, проведення каналізацій-
них мереж у місті, відновлення санітарного 
дня та ін. 

Очільники району  заздалегідь поінформу-
вали й про низку заходів, серед яких  - гідне 
відзначення 120-ї річниці з Дня народження 
академіка – земляка з Човниці Михайла 
Кравчука у 2012р., подальша активна участь 
органів місцевого самоврядування у на-
писанні і поданні проектів на Всеукраїнські 
конкурси, будівництво нових соціально-
культурних об’єктів, завершення газифікації 
тощо.

- Чи вдасться усі заплановані заходи вті-
лити в реальність, - принагідно поцікавився  
в очільників району  Петро Вілінець? На це 
запитання Леонтій Кричкевич сказав: «Усе 
залежатиме від нас,  від вас - лідерів, від 
ентузіазму і бажання  кожного жителя краю. 
Тільки спільними зусиллями можна творити 
добробут краян». 

Голова райради Михайло Марчук  зазна-
чив, що всі пропозиції будуть враховані та 
застосовані на користь громад міста і району.

На завершення голова РДА Леонтій Крич-
кевич висловив вдячність за увагу, зазначив-
ши, що й надалі безпосереднє спілкування 
влади з  представниками політичних партій 
і громадських організацій стане доброю 
традицією.

Марія КОРОЛЮК.
Фото автора.


