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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

ТАНДЕМ МИСТЕЦТВА ТА СПОРТУ: 
ПОНАД 300 ГІМНАСТОК З УСІЄЇ 
УКРАЇНИ ЗМАГАЛИСЯ ЗА ПЕРШІСТЬ

У ЛУЦЬКУ ВІДБУВСЯ ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ ТУРНІР, 
ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

Щороку в ці травневі дні юні 
волейболістки з України та сусідніх країн 
приїздять до Луцька, аби позмагатися 
за першість. Цьогоріч Міжнародний 
традиційний турнір з волейболу серед 
дівчат, присвячений Дню пам’яті та 
примирення і 73-й річниці перемоги над 
нацизмом, зібрав шість команд дівчат 
2004 року народження й молодших. 

Змагання проходили в обласній дитячо-
юнацькій спортивній школі 10-12 травня. 
Звання найкращих виборювали волейбо-
лістки з Луцька, Згоран (Волинська обл.), 
Нетішина (Хмельницька обл.), Червонограда 
(Львівська обл.), Калинівки (Вінницька обл.), 
Мозиря (Республіка Білорусь). 

Захід відбувся за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», який приділяє значну 
увагу розвитку спорту на Волині та в Луцьку 
зокрема. 

Директор ОДЮСШ Богуслав Галицький 
зазначив, що турнір організовують понад 
30 років. Щороку юні волейболістки радо 
приїжджають до Луцька, аби взяти участь у 
змаганнях. За історію турніру його учасника-
ми були команди з Росії, Латвії, Польщі, Біло-
русі та інших країн. 

– Цей турнір покликаний нагадувати на-
шим дітям про тих, кому ми завдячуємо мир-
ним небом, за можливість бігати, тренувати-
ся, грати, – зазначив Богуслав Андрійович.

Уже традиційно на відкриття турніру за-
вітав учасник бойових дій, ветеран Другої 
світової війни Іван Глущук. Також привітати 

Днями Луцьк став 
центром краси, гармонії, 

артистизму та грації. Понад 
300 гімнасток з усієї України – 
спортсменки світового рівня, 
майстри спорту України 
міжнародного класу та юні 
грації збірної – з’їхалися до 
Луцька, щоб узяти участь у 
чемпіонаті України з художньої 
гімнастики. Зауважимо: 
змагання стали відбірковим 
етапом до чемпіонату Європи, 
що пройде на початку червня 
в місті Гвадалахара (Іспанія). 

Захопливе дійство відбулося 10-
14 травня за підтримки Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» у рамках 
програми «Волинь спортивна», мета 
якої – залучити якомога більше мо-
лоді до занять фізичною культурою 
та мотивувати знаних спортсменів 
до подальших перемог і загалом 
сприяти розвитку спорту в області.

Чотири виснажливі дні зма-
гань, яким передували роки тре-
нувань, об’єднали спортсменок з 
дев’ятнадцяти областей. Почесними 
гостями змагань стали зірки світо-
вої гімнастики – Герой України, пре-
зидент Федерації гімнастики Альбі-
на Дерюгіна та володарка ордена 
Княгині Ольги Ірина Дерюгіна. 

– Дорогі діти, тренери, судді, 
мені так і хочеться сказати: до-
рогі лучани. Адже всі ми – одна 
сім’я! Бажаємо вам, щоб ви були 
сильними та мужніми. Більшість 
з дітей присутні тут не вперше. 
Федерація художньої гімнастики 
України вдячна організаторам за 
те, що створили всі умови для про-
ведення турніру. Ми дякуємо, що 
ви знову нас приймаєте у своєму 
місті, – звернулася до присутніх 
Альбіна Дерюгіна.

Підтримати учасників чемпіо-

нату завітав радник луцького місь-
кого голови, радник голови прав-
ління Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Ігор Поліщук. Він зауважив, 
що приймати змагання такого рів-
ня – велика честь для міста. 

– Спорт виховує характер, ці-

леспрямованість та націлює юне 
покоління на результат. Саме тому 
розвиток спорту – один із пріори-
тетних напрямків діяльності Фонду 
та Луцької міської ради, – зазначив 
Ігор Поліщук.

Голова Федерації гімнастики 

Волині, головний суддя змагань, 
суддя національної категорії Тетяна 
Фігель розповіла, що Луцьк прий-
має чемпіонат України з гімнастики 
вдруге. 

– Два роки тому на нашому ки-
лимі, в цій же залі виступали всі 
зірки української художньої гім-
настики. Цього року чемпіонат має 
велику географію. До нас завітали 
25 команд з 19 областей. Навіть 
приїхали представниці з Донеччи-
ни та Луганщини. Дякую всім, хто 
допоміг нам організувати змагання 
найвищого державного рівня, – до-
дала Тетяна Фігель.

Легко і граційно гімнастки де-
монстрували свої номери. Мисте-
цтво та спорт переплелися в есте-
тичному тандемі. 

За підсумками чемпіонату в ін-
дивідуальному заліку за програмою 
майстра спорту України золото ви-
борола Єва Міліщук (Київ), за про-

грамою кандидата в майстри спор-
ту України перше місце дісталося 
Христині Пограничній (Львів). У 
групових вправах перемогу здобу-
ла команда «Дніпро-2», друге місце 
посіла команда «Київ-2», а третє 
дісталося команді «Дніпро-1». 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

юних спортсменів прийшов чоловік, на долю 
якого випало захищати країну в наш час – во-
линський кіборг, учасник АТО, кавалер орде-
на Данила Галицького Вадим Ваврищук. Гості 
привітали учасників турніру та побажали, 
щоб вони ніколи не знали війни.

Серед юних волейболістів – команда Зго-
ранської ДЮСШ. Тренер Василь Саць каже: 
участь у змаганнях такого рівня його вихо-
ванці беруть уперше. Тож турнір – це не лише 
можливість позмагатися, а й неабиякий до-
свід на майбутнє. 

Заступник директора ОДЮСШ Наталія 

Хомюк зауважила, що волейбол серед сучас-
них дітей та молоді дуже популярний. Кожна 
вікова категорія юних волейболісток має пев-
ні досягнення. 

– Вихованці ОДЮСШ, які представляють 
Луцьк у цьому турнірі, – бронзові призери 
чемпіонату України «Дитяча ліга». З-поміж 26 
команд вони вибороли третє місце. Уже фор-
муємо команду дівчат 2006 року народження 
для участі в чемпіонаті України. Кожну вікову 
категорію залучаємо до змагань. Вони постій-
но грають. Це безперервний процес, – розпо-
віла Наталія Хомюк. 

Після наполегливої боротьби перше міс-
це здобула команда ОДЮСШ міста Луцька, 
друге – гості з міста Мозир Республіки Біло-
русь, третє – волейболістики з Калинівки Ві-
нницької області. 

Організатори заходу зазначають: багато 
волейболісток, які брали участь у турнірі в 
попередні роки, стали відомими. Тож цілком 
імовірно, що за кілька років імена цьогоріч-
них учасників засяють новими зірками на во-
лейбольному небосхилі. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Турнір покликаний нагадувати про тих, 
кому ми завдячуємо мирним небом

Серед дебютантів турніру – 
команда Згоранської ДЮСШ

Участь у чемпіонаті взяли 
25 команд з 19 областей України Видовищні танцювальні номери сподобалися всім 

Мистецтво пластики 
та хореографії

Ігор Поліщук, Альбіна Дерюгіна, Роман Карпюк
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У ЩУРИНСЬКІЙ ГРОМАДІ – 
НОВА МУЗИЧНА 
АПАРАТУРА 
Й ОНОВЛЕНИЙ ФАП

ХОРОШІ СПРАВИ

ФЕСТИВАЛЬ У РИТМІ ТАНЦЮ: «ЗОЛОТА ЛІЛЕЯ» 
ЗІБРАЛА 800 УЧАСНИКІВ

Свято краси, натхнення і 
танцю – саме так можна 
охарактеризувати фестиваль 
хореографічного мистецтва 
«Золота лілея», що відбувся в 
Луцьку. На уже традиційному 
заході зібралися 800 школярів 
з обласного центру Волині та 
Луцького району. Відбірковий 
етап конкурсу пройшов у ЗОШ 
№11-колегіумі міста Луцька. 
Гала-концерт відбувся в Палаці 
культури. 

Уперше «Золоту лілею» про-
вели в 2016 році за підтримки 
фонду розвитку «Ерудит», що діє 
при ЗОШ №11-колегіумі. Відтоді 
фестиваль став традиційним, із 
кожним роком набирає все біль-
ших масштабів. Цьогоріч до орга-
нізації танцювального свята долу-
чився Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

– Керівник ансамблю бального 
танцю школи №11 «Лілея» Алі-
на Панасевич давно виношувала 
ідею танцювального фестивалю, 
але потрібна була фінансова під-
тримка. Першим, хто підтримав, 
був фонд розвитку навчального 
закладу ЗОШ №11 «Ерудит». Ми 
закупили подарунки та кубки. Тоді 
в хореографічній боротьбі взяли 
участь 400 дітей. Дуже приємно, 
що з кожним роком кількість охо-
чих позмагатися збільшується, – 
розповіла голова правління фонду 
розвитку Наталія Гунько. – Робота 
фонду розвитку скерована на те, 
щоб покращити навчальний про-
цес наших дітей та зробити їхнє 
дозвілля цікавішим. Тому «Еру-
дит» не лише працює над покра-
щенням матеріальної бази школи, 
а й активно підтримує шкільні 

У будинку культури села Щурин 
Рожищенського району під час 

святкового концерту з нагоди Дня 
матері презентували результати 
успішної реалізації двох проектів 
у селах Тристень і Квітневе 
Щуринської сільської ради, втілених 
за співфінансування Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Учасниками 
урочистостей стали депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу, радник 
голови облради Вячеслав Рубльов 
та представники рожищенського 
осередку партії УКРОП. 

Святкові віншування для матерів, ба-
бусь лунали зі сцени щуринського будинку 
культури під якісний звуковий супровід но-
вої музичної апаратури, яку отримав трис-
тенський клуб. Слова вдячності, поваги й 
любові звучали від фольклорних гуртів села 
Тристень, щуринської «Журавоньки» та 
«Конопельки» з села Квітневе. Майстерними 
виступами тішили односельців Володимир 
Войтюк, Дарина Клим’юк, Юлія Герман, Ліна 
Карпюк, Світлана Войтович та інші місце-
ві таланти. Особливу шану висловили тим 
матерям, які виховали справжніх воїнів, що 
зараз захищають Україну від російського 
агресора. На жаль, не всі дочекалися повер-
нення синів. Від громади подарунки на знак 
поваги отримали Марія Смолярчук та Світ-
лана Юхимчук. 

Зі сцени будинку культури сільський 
голова Василь Карпюк висловив щирі слова 
шани усім присутнім матерям та запевнив, 
що надалі будуть впроваджувати ініціативи 
на благо людей.

– Наша громада активно співпрацює з 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом», – за-
значив керівник громади. – Разом уже реалі-
зовано чотири проекти. Зокрема, придбали 
музичну апаратуру, що озвучує сьогодніш-
ній концерт. А фельдшерсько-акушерський 
пункт Квітневого поповнився електронни-

ми вагами, інгалятором, тонометром, також 
у ньому оновлено систему опалення та вста-
новлено енергозберігальні вікна. Раніше ще 
придбали баян для щуринського дошкіль-
ного дитячого закладу й реконструювали 
санвузли в місцевій загальноосвітній школі. 
Сподіваюся, наша плідна співпраця з Фон-
дом «Тільки разом» триватиме. 

Активісти сільської ради створили гро-
мадську організацію «Мрія», яку очолила 
заступник директора школи Оксана Максі-
мова. Тепер вони визначають першочергові 
потреби громади й готують проекти для за-
лучення коштів не лише із Фонду «Тільки 
разом», а й Європейського Союзу.

Депутат обласної ради від партії УКРОП 
Вячеслав Рубльов відзначив ініціативність і 
небайдужість жителів громади. 

– Прекрасно розумію, що талановиті 
діти, молодь і жіночі вокальні колективи, 
що сьогодні виступають, – це цвіт вашої 
сільської ради, та й Волині загалом. Важли-
во підтримувати розвиток талантів. Тому 
сьогодні передаю в школу ноутбук, щоб 
школярі отримували гарні знання, мали 
більше можливостей для розвитку. Ваші 
жінки виховують прекрасних дітей, майбут-
ніх захисників нашої держави, із покоління 
в покоління передають любов до рідної кра-
їни, її традицій. Хочеться, щоб діти завжди 
поверталися додому, завжди пам’ятали сво-
їх матерів. Передаю усім жінкам слова вели-
кої поваги від Ігоря Палиці та депутатсько-
го корпусу обласної ради. Тільки разом до 
нових звершень!

Директор школи Тетяна Войтюк була 
приємно вражена подарунком: 

– Це для мене несподіванка! Ноутбук 
дуже потрібний для навчального закладу. 
Будемо разом працювати над тим, аби ви-
ховувати справжніх патріотів України та 
навчати майбутніх професіоналів для її роз-
будови.

Вячеслав Рубльов обговорив з активіс-
тами громади подальші плани, зокрема ідею 
облаштувати дитячий майданчик у Щурині.

Світлана ЧУНЬ,
Рожищенський районДля потреб школи Вячеслав Рубльов передав ноутбук

Концерт провели з використанням 
нового звукового обладнання

творчі колективи та розвиток 
учнів загалом. 

Директор фестивалю Аліна 
Панасевич зазначила, що цьогоріч 
участь у ньому взяли 23 колекти-
ви з Луцька, Підгайців, Воютина, 
Княгининка. 

– Фестиваль ми започаткува-
ли для того, аби дітки мали змогу 
себе реалізувати. Адже в Луцьку 
багато таких колективів, і не всі 
мають можливість показати себе 
на подібних дійствах, – розповіла 
Аліна Панасевич. – Уперше зголо-
силося до участі 15 колективів. А 
вже наступного року мені почали 
телефонувати з проханнями знову 
організувати конкурс. Тішить, що 
до заходу долучилися меценати. 
Традиційно допоміг із подарун-
ками Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Дякую за підтримку й на-
шим депутатам Юрію Безпятку та 
Сергію Балицькому, які теж по-

стійно допомагають, директорці 
ЗОШ №11 Марії Мороз та всім, 
хто сприяв в організації заходу.

Вітаючи учасників фестивалю, 
Юрій Безпятко побажав їм на-
тхнення й прагнення до самороз-
витку.

– Організував цей конкурс ан-
самбль із ЗОШ №11 «Лілея», а сьо-
годні це переросло у велике свято. 
Коли ми прийшли до них вперше, 
побачили, як готуються діти, який 
високий рівень виступів. Більше 
того, в очах у них горить вогник 
радості, що дарує безліч емоцій, 
тому я вважаю, що ми просто 
зобов’язані їх підтримувати, тож 
робимо це всіма можливими спо-
собами, – сказав депутат.

Серед присутніх був і депу-
тат міськради, директор ТзОВ 
«Вишків-Брук» Сергій Балицький.

– Ми щороку допомагаємо, 
адже приємно спостерігати, як 

дітки стараються, розвиваються. 
«Вишків-Брук» пошив костюми 
для дітей з 11-ї школи, приєм-
но, що я можу долучитися до її 
розвит ку, адже це моя рідна шко-
ла, – наголосив Сергій Балицький.

Зауважимо, що правила кон-
курсу не обмежували учасників у 
виборі номінації, тому вони могли 

виступати в кожній. 
На фестивалі немає тих, хто 

програв, адже всі отримали від-
знаки. А для того, аби журі було 
незаангажоване, запросили не-
залежних педагогів та керівників 
студій. 

Вадим ПАНАФІДІН,
Луцьк

Свято краси, натхнення і танцю

«Золота лілея» об’єднала небайдужих людей

Фестиваль потішив глядачів розмаїттям талантів
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ

У ШКОЛІ СЕЛА РАЧИН – НОВЕ 
МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

ВІЗИТ ІГОР ПАЛИЦЯ: «УСІ МЕДИЧНІ 
ЗАКЛАДИ ОБЛАСТІ ПРИВЕДЕМО 
В ДОСТОЙНИЙ СТАН»

Голова Волинської обласної ради 
Ігор Палиця побував у Волинському 

обласному госпіталі для інвалідів війни 
та Луцькому гарнізонному госпіталі.

Під час візиту очільник депутатського 
корпусу вручив головному лікарю госпіталю 
для інвалідів війни Тетяні Масіковій серти-
фікат на 330 тис. грн на придбання апарата 
для озонотерапії від Фонду «Тільки разом».

– Фонд робить усе можливе, аби допо-
могти ветеранам, і не тільки до свят, те саме 
робить і обласна рада. Цього року ми виді-
лили мільйони гривень на медичні установи 
області. На жаль, вашому закладу дісталися 
кошти лише на покрівлю, але цього року хо-
чемо здати в експлуатацію і перинатальний 
центр, і інфекційну лікарню. Обіцяю, що че-
рез півроку ми дійдемо й до вашого госпіта-
лю. Всі медичні заклади області буде приве-
дено в достойний стан, аби пацієнтам було 
комфортно, – зазначив голова облради.

Крім того, Ігор Палиця запевнив праців-
ників медустанови, що до кінця року заклад 
матиме швидку. 

До слова, у госпіталі проходять ліку-
вання хлопці, які дістали поранення під час 
АТО на сході України. Ігор Палиця звернув-
ся до них та підкреслив, що 9 травня потріб-
но згадувати історію українського народу та 
намагатися не допускати минулих помилок. 

– Ми всі розуміємо, що АТО – це війна. 
Добровольці у 2014 році пішли на фронт 
захищати свої сім’ї, і ніхто не знав, де зупи-
ниться Росія. Після цього політики зробили 
з АТО бізнес, який процвітає і нині. А доб-
ровольці, які загинули, ішли захищати свої 
домівки. Я хочу подякувати вам і сказати, 

Оновлення 
матеріально-
технічної бази 
навчального 
закладу стало 
можливим 
завдяки 
ініціативній 
громаді та 
Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки 
разом».

ДУМКА

МИХАЙЛО ІМБЕРОВСЬКИЙ: 
«ВЛАДА ГАЛЬМУЄ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ»
Стратегія регіонального розвитку 
Волині потребує допрацювання та 
поправок, і це цілком очевидно. 
Про це в ефірі програми «На часі» 
телеканалу «Аверс» заявив депутат 
Волинської обласної ради від 
УКРОПу Михайло Імберовський. 

На його думку, стратегію регіональ-
ного розвитку Волині треба розробляти 
за участі всіх ланок влади. 

– Стратегія визначає кілька пріо-
ритетних напрямків життя і діяльності 
територіальної громади Волині. Ключо-
вими серед них є розвиток людського 
потенціалу, промисловості, сільського 
господарства й туризму. На сесії обл-
ради 4 квітня голова ОДА Олександр 
Савченко зазначив, що документ треба 
допрацювати із залученням обласних 
депутатів, – зазначив Імберовський.

За словами депутата, такі спільні на-
працювання допоможуть об’єднати фі-
нансові можливості для раціонального 
використання коштів, бо бюджет Волині 
невеликий. 

– Бюджет розвитку складає 160 міль-
йонів гривень, усі наші доходи станов-
лять 1,5 мільярда гривень. Державний 
фонд – це майже 200 мільйонів, соц-
економ – у межах 100 мільйонів гривень. 
Якби ми об’єднали можливості, то фі-
нансовий ресурс вдалося б використати 
значно раціональніше. Коли узгодже-
ності немає, то кожен рухається у фар-
ватері свого бачення, – сказав обранець 
громади.

Крім цього, депутат не залишив без 
уваги й питання децентралізації. За його 
словами, через дуалізм влади в Україні 
реформа, що має на меті передання фі-
нансового ресурсу із центру безпосеред-
ньо на місця, гальмується.

– З часу утворення перших об’єд-
наних територіальних громад стало 
цілком очевидно, що вони на місцях 
значно ефективніше і швидше оперують 
коштами. І, що найголовніше, люди ба-

що історію не можна переписувати, історію 
треба пам’ятати – якщо ми це будемо роби-
ти, то в нас не буде війни, – наголосив Ігор 
Петрович.

Після цього голова облради відвідав 
Луцький гарнізонний військовий госпі-
таль – Військову частину А-4554. За словами 
керівника установи Василя Криворучка, за-

раз тут проходять лікування 70 людей. Най-
молодшому пацієнту закладу 18 років, най-
старшому – 93. Найбільшою проблемою, за 
словами Василя Криворучка, є відсутність 
житла для військовослужбовців – наразі че-
рез це в госпіталі бракує лікарів.

Крім того, для потреб пацієнтів та ліка-
рів обох медзакладів директор державного 

виробничо-торгового підприємства «Во-
линьфармпостач» Михайло Півнюк передав 
медикаменти. 

– Ми постійно співпрацюємо з обома 
госпіталями й надаємо їм медикаменти та 
матеріали. Керівники цих медичних установ 
самі визначають, які насамперед ліки їм по-
трібні, складають список і передають нам. 
Десь треба більше перев’язочних матеріалів, 
десь потрібні розхідні матеріали – шприци, 
системи для капання, те, що завжди має 
бути під рукою, – каже Михайло Півнюк.

Щодо медичного забезпечення, то 
в цьому закладі найбільше потребують 
офтальмологічного обладнання. За словами 
офтальмолога Олени Маркевич, їм украй 
потрібні автокераторефрактометр для ко-
рекції зору та пневмотонометр для вимірю-
вання внутрішньоочного тиску. 

– Зараз ми проводимо діагностику за 
старими методами, а це забирає час. Апара-
ти, які нам потрібні, дозволять все робити 
безконтактно за кілька секунд, – наголошує 
лікарка.

Ігор Палиця попросив керівника госпі-
талю написати відношення на адресу Фонду 
«Тільки разом» щодо придбання потрібного 
обладнання.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк 

Ігор Палиця запропонував медикам Луцького 
гарнізонного госпіталю звернутися у Фонд «Тільки 
разом» по допомогу в придбанні обладнання

чать результат. Однак досить часто ми 
спостерігаємо відверте гальмування цих 
процесів. Так, у грудні 2017 року ми ухва-
лили відповідні зміни до перспективно-
го плану, а Кабінет Міністрів досі їх не 
затвердив. З цієї причини новоутворені 
ОТГ не можуть працювати по-новому, – 
зазначив Михайло Імберовський. 

На думку депутата, попри всі по-
зитивні зміни, які несе у собі реформа 
децентралізації, влада чомусь і далі зво-
лікає. ОТГ утворюються в тих громадах, 
де пропрезидентська партія має міцні 
позиції, там же, де цієї підтримки не-
має, на жаль, спостерігаються процеси 
гальмування.

– Територіальні громади відчули 
реальні зміни. Зразком може слугува-
ти Княгининівська ОТГ, яка до рефор-
ми мала бюджет 7 мільйонів гривень, а 
після – більш як 50 мільйонів. Це мож-
ливість для людей змінити життя на 
краще. Я маю надію, що коли реформа 
децентралізації завершиться, ми зможе-
мо зробити великий крок у розвитку і 
Волині, і України загалом, – підсумував 
Михайло Імберовський. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

На урочисту презентацію проекту, а та-
кож для обговорення найгостріших проблем 
громади в село Рачин Горохівського району 
завітав депутат Волинської обласної ради від 
УКРОПу Вячеслав Рубльов. 

Зустріч відбулася в загальноосвітній шко-
лі І-ІІ ступенів села Рачин. Директор освіт-
нього закладу Надія Курилюк зазначила, що в 
школі усього п’ять комп’ютерів, що в ниніш-
ніх умовах просто неприпустимо.

– Я свідома того, що для деяких сільських 
шкіл навіть така кількість техніки – вже ра-
дість. Але ж час диктує і учням, і вчителям 
свої правила. Віднедавна ми провели інтернет-
мережу, щоб умови навчання наших учнів бо-
дай чимось були наближені до тих, які мають 
їхні ровесники з міста. Підтримка Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» допомагає сільським 
школам залишитися конкурентоспроможни-
ми, – розповідає Надія Курилюк.

У рамках проекту для школярів придбали 
ноутбук, проектор, проекційний екран, прин-
тер та шкільну дошку в клас інформаційних 
технологій. 

– Надзвичайно приємно повертатися в 
ті школи, де вже було втілено проекти. Зараз 
освіта відходить від практики механічного 
засвоєння матеріалу. На жаль, обставини 
складаються так, що діти, які навчаються в 
сільських школах, позбавлені можливості 
отримати знання за сучасними технологіями 
через елементарну відсутність комп’ютерів, 
інтернету, проекторів і навіть принтерів. За 
таких умов навчання вони не в змозі склас-
ти конкуренцію учням міських шкіл, які за-

безпечені усім потрібним. Я сподіваюся, що 
мультимедійна техніка допоможе дітям опа-
нувати знання та вміння, а комусь, можливо, 
навіть визначитися з майбутнім професій-
ним шляхом, адже підвалини ми закладаємо 
саме тут, у школі, – зазначив Вячеслав Руб-
льов. 

Крім відсутності технічних засобів, у шко-
ли ще чимало проблем. Зокрема, тут дуже 
давно не замінювали вікна. Нещодавно бать-
кам вдалося за власний кошт замінити 17 ві-
кон на енергоощадні. Однак решта, а саме у 
спортивному залі, кабінеті інформаційних 
технологій, їдальні та учительській все ще 
потребують заміни. Батьки зізнаються: звер-
талися по допомогу до районної ради, однак 
коштів бракує.

Вячеслав Рубльов запропонував громаді 
альтернативний варіант розв’язання пробле-
ми, нагадавши про конкурс міні-проектів, 
який було створено з ініціативи голови Во-
линської обласної ради Ігоря Палиці. 

– Кожна ініціативна громада може напи-
сати свій проект, визначивши пріоритетне 
зав дання, й подати його на розгляд експертної 
комісії. Від громади потрібні лише готовність 
до співфінансування, ініціатива та прагнення 
покращити свій добробут. Волинська обласна 
рада виділяє суму, максимальний розмір якої 
становить 100 тисяч гривень, на реалізацію 
вашого проекту. Тому долучайтеся, будьте 
активними, адже лише так можна досягнути 
мети, – підкреслив депутат.

Анна ВОЛОЩУК,
Горохівський район

Нова техніка – незамінний помічник на уроках в школі

«ОТГ значно ефективніше 
використовують кошти», – 
Михайло Імберовський
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

сайт: imk.net.ua
Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

«ГОТОВА ВІДСТОЮВАТИ ВАШІ ПРОБЛЕМИ, 
ЯКЩО ЦЕ СТАНЕ НАШОЮ СПІЛЬНОЮ СПРАВОЮ»

ДІАЛОГ З ГРОМАДОЮ

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ДУЖЕ ЧАСТО 
ЗАКОНОПРОЕКТИ, ЯКІ НЕВИГІДНІ ВЛАДНІЙ 
ВЕРХІВЦІ, НЕ ВНОСЯТЬ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО»

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів –  УКРОП»: 
43020, м. Луцьк, 

вул. Електроапаратна, 3, оф. 430, 
vol.party@ukrop.com.ua
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УКРОПУКРОП

ДЕНЬ З ДЕПУТАТОМ 

Днями народний депутат України 
від УКРОПу Ірина Констанкевич 

побувала з робочим візитом на Камінь-
Каширщині – у селах Личини, Качин, 
Нуйно, Сошичне та Запруддя. 

У Личинах більшість селян офіційно не 
працюють, бо ніде. На зустрічі з депутатом 
висловили обурення з приводу того, що те-
пер при призначенні субсидій для тих, хто не 
працює, враховують три прожиткові мініму-
ми, а через це для багатьох ці допомоги вже 
не виходять. Так само личинівці висловили 
побажання, аби депутати передбачили зако-
нодавчо замість виплат малозабезпеченим 
сім’ям допомогу на кожну дитину незалежно 
від їхньої кількості у сім’ї. 

– Я підніматиму ці питання. Ми обгово-
римо їх із міністром соцполітики. Але майте 
на увазі, що в Камінь-Каширському районі 
із 64 тисяч населення лише 6 тисяч – зайняті 
громадяни, відрахування із зарплат яких над-
ходять у бюджет, – зауважила Ірина Констан-
кевич. 

Селяни також звертали увагу народного 
депутата на мізерне пенсійне забезпечення. 

– Я зареєструвала кілька десятків законо-
проектів, але на розгляд їх не виносять, – роз-
повіла Ірина Мирославівна. – Зокрема, разом 
з народними депутатами від УКРОПу під-
готували три законопроекти по пенсіях, од-
нак уряд їх відхилив. Ми подавали правки 
до законопроекту щодо пенсійної реформи, 
які стосувалися жінок, людей з інвалідніс-
тю, чорнобильців, проте в комітеті ці правки 
відхилили і в парламенті не проголосували. 
Тому за пенсійну реформу я не голосувала. 
Наразі ми знову готуємо зміни до закону про 
перерахунок пенсій.

Личинівці дякували Ірині Мирославівні 
за підтримку. Зокрема за те, що з її допомо-
гою перекрили дах місцевої школи – 300 тис. 
грн для цього нардеп залучила з фонду соц-
економу. 

У Качині головне питання – перспектива 
відкриття в селі дитячого садочка. Торік Іри-
на Констанкевич залучила з фонду соцеконо-
му 120 тис. грн на виготовлення проектно-
кошторисної документації на реконструкцію 
приміщення колишнього бару під дошкіль-
ний навчальний заклад. Наразі все ще в про-

Народний депутат Ірина Констанкевич 
поспілкувалася з громадами 
Маневицького району та відвідала 
ТзОВ «Баффало». 

ВЕЛИКА ОСНИЦЯ  
Громада села Велика Осниця занепокоєна 

станом місцевих доріг. 
– Автомобільна дорога Маюничі-Велика 

Осниця-Красноволя-Колки сільраді не під-
порядковується, бо вона державного зна-
чення, однак відрізок від Великої Осниці до 
Маюничів нині в жахливому стані. Численні 
звернення в різні інстанції не дали жодних 
результатів. А крім того, що ця дорога дає 
вкрай потрібне жителям маршрутне сполу-
чення з Колками та Варашем, з Малої Осниці 
у Великоосницьку ЗОШ доїжджає 76 дітей (а 
це практично половина загальної кількос-
ті учнів школи), перевізники ж погрожують 

цесі. Але є надія, що дитсадок у селі таки буде, 
адже в Качині близько восьми десятків дітей 
дошкільного віку. 

У селі Нуйно активні селяни висловлю-
вали невдоволення роботою Верховної Ради. 
Вони зауважували, що працює законодавчий 
орган зовсім неефективно. 

– Цілком з вами погоджуюся. Більше 
того, скажу: попри те, що Верховна Рада все 
ж голосує за певні закони, вони не завжди на 
часі. Дуже часто хороші законопроекти, які 
покликані покращити життя людей, однак 
невигідні владній верхівці, навіть не вносять 
до порядку денного засідання парламенту, – 
відповіла народний депутат.

А як варіант покращення роботи нарде-
пів, на її думку, може бути не лише вдоско-
налення регламенту, а передусім зняття де-
путатської недоторканості. Окрім того, Ірина 
Констанкевич вважає, що потрібно перед-
бачити процедуру імпічменту Президента, 
адже всі мають бути рівні перед законом.

Сошичненці на зустрічі з народним депу-
татом порушили питання нестачі коштів на 
заробітні плати для технічних працівників. 

– Насправді така ситуація із зарплатами 
для техпрацівників склалася лише в Камінь-
Каширському районі, – каже Ірина Миросла-

вівна. – Щоб розв’язати проблему в 2017 році, 
доводилося втручатися особисто. І для мене 
стало великим здивуванням, що почався 2018 
рік – і та ж сама ситуація. Тепер кажуть, що 
це в Києві щось не так порахували. Коли за-
питую в міністерства, чому так сталося, мені 
кажуть, що такі були пропозиції знизу. Проте 
турбуватися про розв’язання цього питання 
має передусім місцева виконавча влада. 

Додамо: нещодавно на депутатське звер-
нення надійшла відповідь від Волинської обл-
держадміністрації, де зазначено, що область 
має 30 млн грн нерозподільного резерву. 

Інше наболіле питання озвучила завіду-
вачка місцевого садочка Ганна Гаврилюк. 

– Коли вже нарешті держава повернеться 
обличчям до дошкільної освіти? Уже 15 років 
минуло, як наш садочок відновив роботу. І 
за цей час держава нам не виділила жодної 
копійки ні на що. У нас все за рахунок бать-
ків. Працівники нашого ДНЗ наразі отрима-
ли лише 10% зарплати за квітень! – звернула 
увагу Ганна Гаврилюк.

Питання малих зарплат для працівників 
дошкілля є проблемним загалом.

– Направду, дошкілля у нас залишилося 
поза увагою держави, – зазначила Ірина Ми-
рославівна. – Законом зарплати гарантували 

лише для вчителів. Для дошкілля, позашкіл-
ля, профтехосвіти, вищої школи цих гарантій 
немає. Тому ми напрацювали законопроект. 
Його ідея полягає в тому, що має бути витри-
маний принцип зростання зарплати для всіх 
педагогічних працівників. Але міністерство 
каже, що грошей немає, тому, правду кажучи, 
перспектива невтішна. Втім намагаюся під-
тримати освітні заклади. І, наприклад, торік 
кошти фонду соціально-економічного розвит-
ку ми спрямовували на потреби близько 50 
шкіл та 30 садочків мого виборчого округу. 

У Камінь-Каширському районі на потре-
би дошкільних закладів було скеровано 1 млн 
120 тис. грн.

Поряд з цим, сошичненці гостро по-
ставили питання виділення землі місцевим 
атовцям. На що Ірина Констанкевич заува-
жила, що учасникам АТО справді пообіцяли 
землю (законом її гарантовано), але дуже час-
то з цим є зловживання на рівні Держгеока-
дастру. Нардеп мала з цього приводу розмову 
з Прем’єром Володимиром Гройсманом.

Наприкінці свого візиту на Камінь-
Каширщину Ірина Констанкевич відвідала 
Свято-Успенську церкву в селі Запруддя.

Тетяна ПРИХОДЬКО, 
Камінь-Каширський район 

взагалі припинити тут їздити, – зазначив 
сільський голова Сергій Ковбасюк. 

Нардеп пообіцяла підготувати звернення 
до голови Державного агентства автомобіль-
них доріг України для розв’зання проблеми з 
катастрофічним станом дороги. 

КРАСНОВОЛЯ
Забезпечення земельними ділянками 

учасників АТО, створення Красновільської 
ОТГ, низька плата за оренду паїв, безробіття, 
початок будівництва обіцяної нової медичної 
амбулаторії, призначення директора школи, 
низькі ціни на молоко й вирощену сільгосп-
продукцію – всі ці болючі для представників 
сільської громади питання було озвучено під 
час зустрічі з нардепом.

– Постійне спілкування з виборцями до-
помагає депутату зрозуміти, в якому руслі 

працювати далі, – зазначила Ірина Констан-
кевич і запевнила: вона робить усе можливе 
для того, щоб законотворчо вплинути на ці-
нову політику щодо молока та інших продук-
тів сільгоспвиробництва. 

СИТНИЦЯ
Окремою болючою темою для жителів 

Ситниці є масовий продаж горілки в селі, 
через який спивається молодь. Як зауважив 
староста Старосільського округу Віктор Реге-
шук, навіть коли приїжджає поліція і поруш-
никам виписують штраф (а це лише 171 грн), 
то вони мало не з посмішкою віддають ці гро-
ші, бо це ніщо порівняно з прибутками само-
гонщиків. Місцеві жителі звернулися до Іри-
ни Констанкевич з проханням підготувати 
законопроект, який відчутно посилить відпо-
відальність за виготовлення і збут самогону. 

Хвилює селян і низька ціна, за якою вони 
здають молоко: нині вона становить 4,5 грн за 
літр, а надалі опускатиметься ще нижче. На-
родний депутат запропонувала організувати 
брифінг у Верховній Раді щодо цього, а місце-
вим жінкам взяти у ньому участь. 

– Якщо такі питання піднімають самі 
жителі, на них набагато краще реагують, ніж 
тоді, коли чують все це з уст депутата, – зазна-
чила Ірина Мирославівна. 

«БАФФАЛО»
Ознайомив Ірину Констанкевич та коман-

ду укропівців з роботою ферми з відгодівлі 
тварин та провів екскурсію одним із пасовищ 
виконавчий директор ТзОВ «Баффало» Рус-
лан Паш’ян. Він зазначив, що підприємство 
функціонує вже близько десяти років, але 
лише в останні три роки стало прибутковим. 
Нині тут безприв’язним способом розводять 
близько 4200 голів шести племінних м’ясних 
порід великої рогатої худоби. 

Руслан Гургенович розповів про те, що 
минулоріч «Баффало» через бюрократичний 
нюанс не отримало дотації від держави. Ірина 
Мирославівна зауважила, що саме такі під-
приємства, які відроджують тваринницьку 
галузь, розвивають економіку та створюють 
робочі місця, і має всіляко підтримувати дер-
жава. 

Додамо, що народні депутати від УКРОПу 
пропонують обмежити бюджетні дотації ве-
ликим агрохолдингам і спрямувати державні 
кошти на підтримку дрібних та середніх сіль-
госпвиробників. З цією метою у Верховній 
Раді укропівці вже зареєстрували відповід-
ний законопроект. 

Софія ІШИНА, 
Маневицький район

Ірина Констанкевич з помічниками Леонідом 
Новаком, Миколою Васагою та директором школи 
села Велика Осниця Вітою Ковбасюк

У Личинах Ірина Констанкевич взяла участь 
в урочистостях із вшанування пам’яті тих, хто 
загинув у роки Другої світової війни

Громада села Нуйно поспілкувалася 
зі своїм народним депутатом про наболіле
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