
Ми, голови Ківерцівських  районних організацій політичних партій 
ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» та «Фронт Змін», керуючись 
положеннями Угоди про спільні дії об’єднаної опозиції, підписаної 
у місті Києві 22 січня 2012 року лідерами наших політичних сил, з 
метою практичної реалізації задекларованих засад, проголошуємо 
про координацію дій трьох обласних організацій політичних партій в 
Ківерцівському районі для:

• повернення країни на демократичний шлях розвитку та забез-
печення умов для добробуту та можливостей самореалізації кожної 
людини;

• повноцінного забезпечення європейських стандартів свобод та 
прав громадян, припинення політичних репресій і звільнення лідерів 
опозиційних партій та інших політичних в'язнів;

• захисту конституційного права громадян України на формування 
органів влади. Отже, на вільні та чесні вибори;

• боротьби з антинародним режимом Януковича та його пред-
ставниками на місцях і відновлення справжнього народовладдя.

Для цього спільно беремо на себе зобов’язання:
• всіма можливими способами захищати й відстоювати свободу та 

права мешканців Ківерцівського району;
• відстоювати принципи демократії та верховенства права;
• узгоджувати позицію та координувати свої дії у місцевих радах 

області;
• не допускати реалізації нищівних для українського народу 

реформ;
• захищати українську мову, історію, релігію, культуру та традиції, 

гарантуючи при цьому повноцінний розвиток і реалізацію мов інших 

національностей в Україні;
• забезпечити проведення чесних та прозорих виборів будь-якого 

рівня та недопустити фальсифікацій голосування і спотворення 
волевиявлення громади.

Ми наголошуємо, що єдиним опонентом для об’єднаної опозиції 

є чинний режим, його антинародна та антидержавницька політика 
і ті політичні сили, які його уособлюють. Тому ми відмовляємося від 
публічної взаємної критики та декларуємо принцип взаємоповаги і 
взаємного непоборювання між опозиційними політичними силами. 
З метою консолідації демократичних сил і уникнення розпорошення 
голосів виборців, закликаємо всіх, хто здатний протистояти режиму 
Януковича, підтримати нашу ініціативу та діяти спільно. Тільки разом 
ми зможемо досягти спільної мети, побороти диктатуру та побудува-
ти справедливу та заможну країну.

м.Ківерці                                    23 лютого 2012р.

Голова РО ВО «Батьківщина» Андрій КИРИЧУК.
Голова РО ВО «Свобода» Ігор КОСМИНА.

Голова РО «Фронт Змін» Олександр ГУРСЬКИЙ.                                                                                                                                   
На фото Олександра ЮНЧИКА: 

під час підписання Угоди.

9 стор.    3 березня 2012 року Âiëüíèì
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коли  верстався  номер

Згідно з частиною другою статті 
11 Закону спеціальній перевірці під-
лягають, зокрема, відомості про осо-
бу, яка претендує на зайняття посад, 
пов’язаних з виконанням функцій 
держави або місцевого самовряду-

вання, визначених в пункті 1 статті 
4 Закону (крім кандидатів на пост 
Президента України, кандидатів у 
народні депутати України, кандидатів 
у депутати Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим, місцевих рад 
та на посади сільських, селищних, 
міських голів), щодо притягнення її 
до кримінальної відповідальності за 
корупційні правопорушення, а також 
факту, що особа піддавалася раніше 
адміністративним стягненням за 
корупційні правопорушення.

Відповідно до частини другої 
статті 21 Закону відомості про осіб, 
яких притягнуто до відповідальності 
за вчинення корупційних право-
порушень, у триденний строк з дня 
набрання відповідним рішенням 
суду законної сили, притягнення 
до цивільно-правової відповідаль-
ності, накладення дисциплінарного 
стягнення заносяться до Єдиного 
державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення, що фор-
мується та ведеться Міністерством 
юстиції України.

З метою забезпечення виконання 
вимог зазначеного Закону та Указу 
Президента України Міністерством 
юстиції України затверджено Поло-
ження про Єдиний державний реєстр 
осіб, які вчинили корупційні правопо-
рушення (наказ від 11 січня 2012 року 
№ 39/5, зареєстрований у Міністер-
стві юстиції від 11 січня 2012 року за 
№ 28/02341), далі – Положення.

Відповідно до підпункту 2 пункту 7 
Порядку спеціальна перевірка щодо 

наявності відомостей про кандидата 
в Єдиному державному реєстрі осіб, 
які вчинили корупційні правопору-
шення, проводиться Міністерством 
юстиції України.

Організація проведення спеці-
альної перевірки покладається на 

керівника (заступника керівника) від-
повідного органу державної влади чи 
органу місцевого самоврядування, на 
зайняття посади в якому претендує 
кандидат, крім випадків, установле-
них законом (пункт 2 Порядку).

У зв’язку з цим відповідний орган 
державної влади чи орган місцевого 
самоврядування не пізніше наступ-
ного робочого дня після одержання 
згоди кандидата на проведення 
спеціальної перевірки надсилає до 
територіальних органів Міністерства 
юстиції такі документи:

1) запит на проведення спеці-
альної перевірки відомостей щодо 
особи, яка претендує на зайняття 
посади, пов’язаної з виконанням 
функцій держави або місцевого са-
моврядування (форма 2 до Порядку);

2) копія письмової згоди кандидата 
на проведення спеціальної перевірки 
(форма 1 до Порядку);

3) копія автобіографії;
4) копія паспорта.
Крім того, для перевірки наявності 

відомостей про особу в Реєстрі до 
відповідного територіального органу 
Міністерства юстиції також потрібно 
надіслати запит про видачу витягу з 
Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні правопорушення 
(додаток 3 до Положення).

Головне управління юстиції Мініс-
терства юстиції України в Автономній 
Республіці Крим, головні управління 
юстиції в областях, містах Київ та 
Севастополь надають на своїх блан-
ках в одному примірнику безоплатно 

скріплений підписом керівника від-
повідного управління юстиції витяг 
з Реєстру протягом семи робочих 
днів, у якому зазначаються відомості, 
визначені у пункті 3.4 Розділу ІІІ По-
ложення.

Стосовно ведення реєстру повідо-
мляємо, що пункт 3 вищезазначеного 
наказу Міністерства, яким затвердже-
но Положення про Єдиний держав-
ний реєстр осіб, які вчинили коруп-
ційні правопорушення, передбачає 
що впровадження Реєстру має бути 
забезпечено з 1 лютого 2012 року.

Внесенню до Реєстру підлягають 

відомості про осіб, яких притягнуто 
до відповідальності за вчинення 
корупційних правопорушень.

Підставою для внесення Реє-
стратором відомостей про особу, 
яку притягнуто до відповідальності 
за вчинення корупційного право-
порушення, є електронна копія 
рішення суду, яке набрало законної 
сили – для реєстраторів Міністерства 
юстиції, які вносять або вилучають 
відомості про особу, яку притягнуто 
до кримінальної, адміністративної та 
цивільно-правової відповідальності 
за корупційне правопорушення. Для 
реєстраторів Головного управління 
юстиції Міністерства юстиції України 
в Автономній Республіці Крим, голо-
вних управлінь юстиції в областях, 
Києві та Севастополі, які вносять або 
вилучають відомості про особу, яку 
притягнуто до дисциплінарної від-
повідальності за корупційне право-
порушення, підставою для внесення 
відомостей до Реєстру є завірена в 
установленому порядку паперова ко-
пія наказу про накладання або зняття 
дисциплінарного стягнення.

Відомості з Реєстру надаються у 
вигляді витягу з Реєстру та інфор-
маційної довідки, які видаються 
спеціалістами з питань запобігання 
та виявлення корупції, або особами, 
які виконують їхні обов’язки, Голов-
ного управління юстиції Міністер-
ства юстиції України в Автономній 
Республіці Крим, головних управлінь 
юстиції в областях, містах Київ та 

Севастополь.
Враховуючи, що Закон України 

«Про засади запобігання і протидії 
корупції» введений в дію з 1 липня 
2011 року, до Реєстру вноситимуться 
відомості щодо судових рішень про 
притягнення осіб до відповідальності 
за вчинення корупційних правопору-
шень, які були постановлені (ухвале-
ні) та набрали законної сили після 1 
липня 2011 року.

Питання дисциплінарної відпо-
відальності за корупційні правопо-
рушення визначені новим Законом 
України «Про державну службу», 

який набирає чинності з 1 січня 2013 
року. Тому відомості про притягнення 
до дисциплінарної відповідальності 
за корупційні правопорушення мо-
жуть бути внесені до Реєстру лише 
після введення в дію зазначеного 
Закону.

Реєстратор вносить до Реєстру 
відомості в день отримання електро-
нної копії рішення суду, завіреної па-
перової копії наказу про накладання 
чи зняття дисциплінарного стягнення 
або наступного робочого дня.

Кадрові служби органів державної 
влади, органів місцевого само-
врядування, а також підприємств, 
установ та організацій, працівники 
яких отримують заробітну плату за 
рахунок державного чи місцевого бю-
джету, в день підписання наказу про 
накладання на особу або зняття з неї 
дисциплінарного стягнення за вчи-
нення корупційного правопорушення 
зобов’язані передати Реєстратору, 
яким є, зокрема, Головне управління 
юстиції Міністерства юстиції України 
в Автономній Республіці Крим, голо-
вні управління юстиції в областях, 
містах Києві та Севастополі, завірену 
в установленому порядку паперову 
копію відповідного наказу разом з ін-
формаційною карткою до наказу про 
накладання (зняття) дисциплінарного 
стягнення на особу за вчинення 
корупційних правопорушень. 

Олена Пелех, начальник 
районного управління юстиції.                                         

USаID | проект агроінвест
від американсЬкого народу

Питання 3. Що сталося зі знаменитими чор-
ноземними ґрунтами, вивезеними німецькими 
військами під час Другої світової війни з окупованої 
території України до Німеччини?

Відповідь:
2. Вони були нанесені на малопродуктивні землі 

Німеччини, але деградували до рівня звичайних 
для цієї країни підзолистих (нечорноземних) 
ґрунтів.

Питання 4. Яка основна мета земельної рефор-
ми П.А. Столипіна 1906-1911 рр.?

Відповідь:
4. Формування класу дрібних сільськогосподар-

ських товаровиробників, які б стали опорою само-
державства на селі.

Пропонуємо наступні два питання:
Питання 5. Коли, згідно з земельним законодав-

ством України має бути скасований мораторій на 
продаж земель сільськогосподарського призна-
чення?

Варіанти відповідей:
1. 1 січня 2013 року;
2. після прийняття Закону України «Про держав-

ний земельний кадастр»;
3. після прийняття Закону України «Про ринок 

земель»;
4. після прийняття Законів України «Про держав-

ний земельний кадастр», та «Про ринок земель»;
5. після прийняття Законів України «Про держав-

ний земельний кадастр» та «Про ринок земель», 
але не раніше 1 січня 2013 року.

Питання 6. Яка площа землі сільськогоспо-
дарського призначення може бути придбана у 
власність однією особою за чинним земельним 
законодавством України?

Варіанти відповідей:
1. 2 га;                  3. 100 га;
2. 50 га;                4. 2100 га.

краЩий дерЖавний
слуЖБовецЬ

Ківерцівська РДА повідомляє, що до 20 квітня 
2012 року в районі проходитиме І тур щорічного 
Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний 
службовець”, у якому братимуть участь державні 
службовці структурних підрозділів РДА, територі-
альних  органів міністерств,  інших центральних 
органів виконавчої влади.

Переможці конкурсу  визначатимуться у двох 
номінаціях:

- “Кращий керівник” – участь беруть керівники 
структурних підрозділів  РДА із загальним стажем 
державної служби не менше п’яти років, з них  - на 
керівних посадах не менше двох років;

- “Кращий спеціаліст” – участь беруть спеці-
алісти структурних підрозділів РДА із загальним 
стажем державної служби не менш, як два роки.

Додаткова інформація за тел.: 2-13-78, каб. 
24 районної державної адміністрації, м. Ківерці, 
вул. Незалежності, 20.

Це положення визначає статус, цілі та завдання 
Міжнародного литовсько-українського конкурсу 
малюнків, плакатів і фотографій «Дружать діти 
на планеті!» Конкурс проводиться на території 
України та Литовської Республіки. Організаторами 
Конкурсу є Всеукраїнська молодіжна громад-
ська організація «Серце до серця», Український 
державний центр позашкільної освіти, Литовська 
громадська організація «Від серця до серця», за 
сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Уповноваженого Президента України з 
прав дитини, Державної служби молоді та спорту 
України, а також за підтримки Посольства Литов-
ської Республіки в Україні і Посольства України в 
Литовській Республіці.

1.ЗАГАлЬНІ ПОлОжеННя

 Конкурс малюнків (плакатів) і фотографій про-
водиться серед учнів 5-11 класів загальноосвітніх 
учбових закладів, позашкільних установ, студентів  
1-3 курсів вищих навчальних закладів України і 
Литовської Республіки на тему: «Дружать діти на 
планеті!». Конкурс проводиться в 3-х номінаціях:

«Дружба наших країн», «Я і моє здоров’я», «Я і 
моя безпека».

Конкурс проводиться в 2 тури. 
 Для участі у першому турі Конкурсу авторові 

необхідно підготувати плакат (малюнок) або фото-
графію, відповідно цілям Конкурсу, і не пізніше 5 
квітня 2012 року подати його на розгляд керівни-
цтву освітньої установи.

Роботи переможців першого туру Конкурсу в 
строк до 18 квітня 2012 року надсилаються до 
Українського державного центру позашкільної 
освіти (Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 8, 01021) 
разом із супровідним листом, у якому вказуються 
прізвище, ім’я учасника, місце навчання, контакти, 
назва номінації. Фотографії разом із супровідним 
листом можуть бути надіслані на електронну 
адресу Конкурсу serceukraina@ukr.net. Підсумки 
фінального туру Конкурсу підводяться не пізніше 
18 травня 2012 року.

2. ВИМОГИ ДО РОБІт

2.1. Для участі в Конкурсі необхідно намалювати 
(виготовити) і представити малюнок (плакат) або 
фотографію за запропонованими організаторами 

Конкурсу номінаціями. До участі в Конкурсі допус-
каються малюнки (плакати), виконані у будь-якій 
техніці: графіка, гуаш, масло, кольорові олівці, 
фломастери і т.д. Формат малюнка (плаката) може 
бути А1, А2, А3. Надіслані на Конкурс малюнки не 
повертаються і рецензії авторам не видаються. Фо-
тографії допускаються, виконані у будь-якій техніці 
фоторобіт і будь-якого формату. За додатковою 
інформацією прохання звертатися до представни-
ків Організаційного комітету Конкурсу:

- Горінов Павло Валерійович, завідувач відділом 
з питань молодіжної політики Українського дер-
жавного центру позашкільної освіти Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України, голова 
Правління Всеукраїнської молодіжної громадської 
організації «Серце до серця», тел.: +38 067 407 77 
98, gorinovpavel@gmail.com;

- Блаженко Анатолій Геннадійович, заступник 
голови Правління Всеукраїнської молодіжної гро-
мадської організації «Серце до серця», тел.: +38 
063 437 70 77, manishevski@gmail.com;

- Орлова Вікторія Валентинівна, заступник голо-
ви Правління Всеукраїнської молодіжної громад-
ської організації «Серце до серця», тел.: +38 093 
304 51 65, orlovavika@ukr.net. 

і міЖнародний литовсЬко -українсЬкий конкурс малюнків, 
плакатів і фотографій «друЖатЬ діти на планеті!»

спеціалЬна перевірка кандидатів на посади, пов’язані 
з виконанням функцій дерЖави аБо місцевого самоврядування

Відповіді на питання вікторини
по земельному законодавству

(див. “ВШ” №7, 8 від 18, 25 лютого).

в політичних партіях

статистика

За даними Державної митної служби України, 
підприємства району за 2011р. експортували 
товарів на 9,9 млн.дол.США, імпортували - на 
6,5 млн.дол., що відповідно на 33,7% і в 2,2 
раза більше, ніж у 2010 році.

Зовнішньоторговельні операції проводились з 
партнерами 33 країн світу.

Найбільші поставки здійснювались у Поль-
щу, Німеччину, Італію, Російську Федерацію, 
Францію. Основу експорту становила деревина 
і вироби з неї та механічні пристрої.

Імпорт надходив в основному з Польщі, 
Німеччини, Республіки Молдови та Бельгії. В 
товарній структурі імпорту найбільшу питому 
вагу займають м'ясо та субпродукти, механічні 
пристрої, папір та картон, транспортні засоби.

Головне управління статистики
у Волинській області.

угода про спілЬні дії оБ’Єднаної опозиції  в ківерцівсЬкому  районі  

зовнішня торгівля товарами 
підприЄмств району

У зв’язку із введенням в дію з 1 січня 2012 року статті 11 Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон) щодо 
проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади, пов’язані з ви-

конанням функцій держави або місцевого самоврядування. Президен-
том України затверджено Порядок організації проведення спеціальної 
перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, 

пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самовряду-
вання Указом від 25 січня 2012 року № 33 (далі – Порядок).

У Ківерцях відбулася зустріч мешканців міста з народним де-
путатом України Геннадієм Москалем. Участь у ній взяли голова 
обласної організації ВО “Батьківщина“, депутат обласної ради 
Анатолій Грицюк, депутат обласної ради Ігор Гузь, представники 
партії ВО “Свобода“. Усі разом запевнили присутніх, що на май-
бутніх виборах партійні сили, які вони представляють, діятимуть 
злагоджено задля досягнення позитивних результатів. 


