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Святкування першого, такого важливого ювілею 
Творча студія Наталії Журавльової об’єднала із 
закриттям проекту Lutsk Junior Theatre в цьому 
театральному сезоні. На сцені Волинського обласного 
театру ляльок виступили театральні колективи з 
Рівного, села Сирників Луцького району та із Луцька. 
Приємно здивували та неабияк розчулили глядачів юні 
актори Творчої студії Наталії Журавльової. У своїй 
виставі-інтерактиві «Щоденник Ельфа» вони підняли 
важливі соціальні теми. Їхній виступ не залишив 
байдужим жодного глядача.
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УКРОПУКРОП«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

НАТАЛІЯ ЖУРАВЛЬОВА: 
«КОЖНА ЛЮДИНА – ВСЕСВІТ»

Днями Творча студія 
Наталії Журавльової 

відзначила п’ятиріччя 
діяльності. За плечима – 14 
різножанрових вистав (з 
них сім екранізовано), один 
телефільм, понад десяток 
фестивалів та конкурсів. 
Різноманіття доробків студії 
вражає. Юних акторів і 
їхню наставницю знають 
не лише в Луцьку та на 
Волині, а й в інших регіонах 
України. Адже життя студії 
безупинно фонтанує все 
новими й новими ідеями та 
проектами.

Якими були перші п’ять років та 
чого чекати поціновувачам театру в 
наступному сезоні, ми розпитали в 
керівника студії, режисера Наталії 
Журавльової. 

– Наталіє Миколаївно, що ста-
вите за основу в роботі з дітьми? 

– Ми – одна з перших театраль-
них студій, яка не лише займається 
з дітьми театральним мистецтвом, 
а й навчає їх бути соціально актив-
ними громадянами міста. Беремо 
участь у волонтерських програмах, 
підтримуємо багато соціальних 
проектів, неодноразово їздили з 
виставами та концертами в геріа-
тричний пансіонат, де живуть люди 
поважного віку, в Центр соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів, школи-
інтернати.

У рамках проекту «Книги, що 
говорять» учасники студії озву-
чували оповідання з української 
літератури, аби діти з вадами зору 
могли їх вивчати. Підтримували 
соціальний проект «Діти наших 
героїв», «Без рожевих окулярів», 
співпрацюємо з єврейським това-
риством. Ми вчимо дітей не бути 
байдужими.

– Другий рік у Луцьку триває 
проект Lutsk Junior Th eatre. Ви є 
його керівником та ідейним на-
тхненником. Задоволені резуль-
татами?

– Цей проект ми реалізовує-
мо спільно з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Він спрямований 
на популяризацію театрального 
мистецтва серед дітей та молоді. 
У рамках проекту на театральних 
майданчиках Луцька виступило 16 
колективів з різних міст України – 
Черкас, Львова, Сокаля, Рівного, 
Авдіївки. Юні актори не лише пре-
зентують свої вистави, а й знайом-
ляться одне з одним, навчаються та 
переймають досвід від професій-
них акторів. Театральний колектив 
«Дивограй» з Авдіївки, працюючи 
на нашому проекті, створив поста-
новку філософської казки «Бути со-
бою», яку представив на фестивалі-
конкурсі мистецтв «Авдіївка-ФМ». 
За цю роботу вони отримали гран-
прі. Ми радіємо успіхам наших ко-
лег та підтримуємо дружні стосун-
ки з ними.

Зараз ідемо на літні канікули. 
А вже восени чекаємо колективи 
з Харкова та Києва. Тож стежте за 
анонсами подій та приходьте до нас 
на вистави. 

– Це не єдиний проект, який ви 
реалізовуєте спільно з Фондом...

– Так, ми досить тісно спів-
працюємо з Фондом. Наразі три-
ває ще один наш спільний про-
ект – аматорський театр «Золотий 
вік». Ми проводимо майстер-класи 
з основ театрального мистецтва 
для людей поважного віку, готує-
мо з ними літературно-мистецькі 
проекти й вистави. Крім цього, в 
рамках проекту студії «Театр на 
колесах» наші діти три роки по-
спіль виступали з новорічними 
виставами в Луцьку та районних 
центрах Волині. Також вихован-
ці студії були учасниками Днів 
кварталу, які організовував Фонд 
минулого року, брали участь у від-
критті виставок, що відбувалися в 
Арт-галереї Фонду.

Ми дуже вдячні Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» за фінан-
сову підтримку, адже створення 
вистави – це непростий процес: 
музичне оформлення, декорації, 
спецефекти – лише невелика части-
на того, що потрібно для втілення 
задуму на сцені. 

– Сьогодні ви презентували 
нову роботу – інтерактивну ви-
ставу «Щоденник Ельфа». Задово-
лені результатом?

– Інтерактивна вистава – аб-
солютно новий вид роботи для 
нашого колективу. Інтерактив пе-
редбачає спілкування з глядачем 
і, звичайно, я переживала за своїх 
вихованців, адже подолати бар’єр 

невпевненості дуже важко, особ-
ливо дітям. Але вони впоралися з 
цим завданням і я ними дуже пи-
шаюся!

«Щоденник Ельфа» – вистава, 
створена за мотивами книжки На-
талки Малетич. У ній піднімаються 
теми боулінгу (цькування) серед 
підлітків, усиновлення, дрібних 
крадіжок – це й слугувало темами 
для спілкування між акторами і 
глядачами. 

– Де берете твори для поста-
новки?

– Більшість наших постано-
вок – за мотивами книжок, хоча 
часом я й сама створюю п’єси для 
вистав. Коли пишу сценарії, одразу 
уявляю своїх акторів на сцені в тій 
чи тій ролі. Але іноді діти виявля-

ють бажання зіграти абсолютно 
протилежного персонажа, ніж ти 
собі уявляв, і їм досить непогано 
вдається впоратися із завданням. 
Це ще раз підтверджує мою думку 
про те, що кожна людина – всесвіт, і 
пізнати її  до кінця годі. 

– Зазвичай усі хочуть бути го-
ловними героями. Як виходите з 
ситуації?

– Хочуть. Я сподіваюся, що го-
ловні ролі моїх акторів ще попере-
ду! А в процесі навчання намагаюся 
пояснити дітям, що кожна роль у 
виставі важлива, навіть епізодич-
на. І варто її зіграти так, щоб гля-
дач згадував саме вас, навіть якщо 
це роль дерева. Глядач має вірити 
кожному слову й руху, сміятись і 
плакати разом з акторами, а після 

вистави замислюватися й робити 
висновки. 

– Що найголовніше для ак-
тора?

– Театральне мистецтво не 
може існувати без публіки. Ви-
ставу створюють для людей, щоб 
розважити, навчити чогось чи за-
стерегти від необдуманих вчинків.  
Щоразу перед прем’єрою, коли за-
віса опущена, діти стоять на сцені 
та питають: «Наталіє Миколаївно, а 
в залі багато людей?». На що я від-
повідаю: «Навіть якщо в залі є одна 
людина, ви маєте грати так, ніби 
там аншлаг». 

– Літо – період відпусток. Що 
плануєте робити?

– Насправді будь-яка моя від-
пустка – творча. Я не можу довго 
сидіти без діла. Постійно експери-
ментую: малюю, вишиваю, догля-
даю за квітами. У мене буде два мі-
сяці творчої відпустки. Можливо, 
напишу нову п’єсу. 

– Вже знаєте, чим будете диву-
вати глядачів з початком нового 
театрального сезону?

– Ми вже розпочали роботу 
над новими виставами. Це казки 
«Чарівник країни Оз», «Долина 
ельфів», вистави для підлітків «Про 
що ти мрієш, Вероніко», «Моє пер-
ше кохання».

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Творча студія Наталії Журавльової відзначила п’ятиріччя

Вистава-інтерактив «Щоденник Ельфа»Наталія Журавльова: «Без театру не уявляю свого життя»



12 № 20 (119) від 24 травня 2018 року

Фонд Ігоря Палиці

УКРОП

УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

Обдарованій молоді – можливості для розвиткуОбдарованій молоді – можливості для розвитку
tilkyrazom.com.ua

tilkyrazom@gmail.com
facebook.com/tilkyrazom.ua

НОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР – ДЛЯ 
ПАВЛОВИЧІВСЬКИХ ШКОЛЯРІВ 

НА ПОМІЧ ШКОЛІ

ДОБРА СПРАВА НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ

Загальноосвітня школа села 
Павловичі Локачинського 

району за сприяння Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
отримала новий телевізор. 
Урочисте вручення відбулося 
під час святкового концерту 
учнів Локачинської музичної 
школи та вихованців 
павловичівської ЗОШ. Аби 
вручити подарунок та 
обговорити проблеми закладу, 
на захід прибув депутат 
Волинської обласної ради від 
УКРОПу Вячеслав Рубльов. 

Ініціатор проекту, директор 
павловичівської школи Оксана 
Нерода зазначила, що уже більш 
як шість років дирекція закладу 
з батьківським колективом шука-
ють шляхи розв’язання проблем 
школи. 

– Ми стільки разів звертали-
ся по допомогу, однак щоразу на-
штовхувалися на відповідь, що 
коштів немає. Із 2012 року написа-
ли три проекти на реконструкцію 
школи, жоден із них не реалізу-
вали. Наша школа потребує під-
тримки, бо залагодити проблеми 
самотужки ми просто не в змозі, – 
зазначила Оксана Нерода. 

Річ у тім, що заклад розкида-
ний по кількох корпусах, і кожен 

Сільська школа розкидана по кількох корпусах
«У школі потрібно замінити пічне опалення на централізоване 
та встановити енергоощадні вікна», – каже Оксана Нерода

з них потребує ремонту. Головний 
корпус, де знайшлося місце для 
шести класів та учительської, зве-
ли у 30-х роках минулого століття. 
Ще два корпуси було побудовано 
господарським методом, а третій 
так і залишився недобудованим. 
У таку школу щодня приходять на 
навчання 103 учні з трьох сіл. 

За словами директора Оксани 
Нероди, насамперед треба заміни-
ти пічне опалення на централізо-

ване та встановити енергоощадні 
вікна. 

– Крім того, нам потрібне об-
ладнання для майстерні. На уроках 
трудового навчання ми маємо да-
вати учням ті знання, які стануть 
їм у пригоді в подальшому житті. 
Це елементарне – нагострити сап-
ку, виточити з дерева поличку. Для 
цього в нас немає обладнання, – 
констатує директорка.

Депутат переконаний: голов-

не – ініціатива керівництва сіль-
ської громади, селян та вчителів. 

– Для дітей, які навчаються у 
сільських школах, потрібно ство-
рити гідні умови. Ось такі, здава-
лося б, буденні речі впливають на 
якість сприйняття та засвоєння 
матеріалу. У ситуації, що склала-
ся, найголовніше те, що і дирекція 
школи, і батьки активно шукають 
шляхи розв’язання проблем, до-
кладають неабияких зусиль, щоб 

діти отримали гідні умови, тож 
ми спільно будемо працювати над 
втіленням їхніх ідей у життя, – за-
значив Вячеслав Рубльов.

До слова, торік ініціативна 
група школи звернулася у Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» і вже 
невдовзі вони реалізували вели-
кий проект із придбання музичної 
апаратури. 

Анна ВОЛОЩУК,
Локачинський район

Придбання дощок та 
оргтехніки для Конюхівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Локачинського району 
відбулося за спільної участі 
сільської ради, ініціативної 
громади та Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

За словами директора навчально-
го закладу Віталія Нижника, у Коню-
хах здобувають знання 89 учнів. 

– Приміщення освітнього закладу 
збудоване ще 1970 року. Щоб навчан-
ня дітей було сучасним, ефективним 
і комфортним, у школі облаштували 
комп’ютерний клас, встановили два 
плазмові телевізори, осучаснили сис-
тему опалення, замінили усі вікна й 
двері на енергоощадні, – розповів ди-
ректор. – Багато працюємо над тим, 
аби створити затишок і зручність для 
учнів. Проте матеріально-технічна 
база постійно потребує оновлення. 

Щоб осучаснити навчальний про-
цес, ініціативна група на чолі з учи-
телем зарубіжної літератури Іванною 
Прокопчук підготувала проект для 
залучення коштів із сільської ради та 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

– У школі треба замінити класні до-
шки, які служать учням уже більш як 
півстоліття. Комп’ютерний клас вста-
новлено майже десять років тому, тож 
він технічно і морально застарів. Через 
це погано функціонує інтернет, – за-
значила пані Іванна. – Досить складно 

говорити про ефективне впроваджен-
ня інформаційно-комунікаційних 
технологій, проходження дистанцій-
них курсів, прослуховування вебіна-
рів, які вкрай потрібні для сучасного 
навчального процесу, коли немає від-
повідного технічного оснащення. 

Успішно реалізований проект за-
безпечив класи конюхівської школи 
15 дошками, одна з яких – коркова, 
придбаними за кошти Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». За фінансо-
вого сприяння сільської ради школа 
отримала нові ноутбук і проектор, а 
громада купила для навчального за-
кладу проекційний екран.

– Ігор Палиця і укропівці вболі-
вають за майбутнє України – молодь, 
тому постійно підтримують подібні 
ініціативи громади, – зазначив під час 
презентації проекту керівник локачин-
ського осередку партії УКРОП Василь 
Демидюк. – Від фізичного й освітньо-
го розвитку дітей залежить збережен-
ня нашої нації, її культурних традицій, 
примноження матеріальних надбань. 
Маємо допомогти молоді впевнено 
йти до професійного вдосконалення і 
самоствердження, щоб вона будувала 
сучасну європейську державу.

Василь Демидюк передав учням 
два футбольні м’ячі від очільника об-
ласного УКРОПу, депутата обласної 
ради Вячеслава Рубльова.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Локачинський район

На урочисте відкриття 
нових дитячих майданчиків, 
встановлених за сприяння 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», до сіл Линів 
(Локачинський район) та 
Волиця-Дружкопільська 
(Горохівський район) 
завітав депутат Волинської 
обласної ради Вячеслав 
Рубльов. 

У Линівській ЗОШ І-ІІ 
ступенів імені Олени Левча-
нівської навчається 33 учні та 
функціонує група дитячого 
садка, яку відвідують 12 ма-
люків. Головним місцем розваг 
та відпочинку для маленьких 
жителів села слугує просторий 
двір школи, де й встановили 
новий майданчик. Апробацію 
нових гойдалок, пісочниць та 
гірок діти провели відразу піс-
ля встановлення. Презентацію 
проекту супроводжував уро-
чистий концерт, приурочений 
до Дня матері. 

– Встановлення нового ди-
тячого майданчика, а ще на-
передодні літніх канікул, коли 
надворі щодень стає дедалі 
тепліше, – справжнє свято для 
дітвори, – зазначила директор 
школи Лілія Мельник. – Розваг 
у селі для малюків мало, тому 
ми переконані, що новий май-

У КОНЮХІВСЬКІЙ ШКОЛІ 
ЗАВДЯКИ ФОНДУ «ТІЛЬКИ 
РАЗОМ» – 15 НОВИХ ДОЩОК

ДИТЯЧА МРІЯ 
СТАЛА РЕАЛЬНІСТЮ Із новенькими дошками учням тепер набагато зручніше навчатися

данчик стане їхнім улюбленим 
місцем відпочинку, адже тут 
можуть розважатися та міцніти 
і дошкільнята, і учні.

Волиця-Дружкопільська – 
ще одне село, де було встанов-
лено сучасний дитячий май-
данчик. У місцевій школі 
здобувають початкову освіту 
усього 12 учнів. Однак, за сло-
вами місцевих, дітлахів у селі 
багато. Направду, на новому 
майданчику їх зібралося чима-
ленько. Батьки в один голос за-
значають, що про дитячий май-
данчик тут мріяли давно. 

– У селі важко придумати 
для дитини хоч якусь розвагу. 
Саме тому дитячий майданчик 

був заповітною мрією не лише 
дітей, а й нас, батьків, – зазна-
чила мама школяра Наталія 
Якобчук.

Ініціатором встановлення 
тут дитячого майданчика ви-
ступила вчителька початкових 
класів Іванна Здрок. 

Вячеслав Рубльов висло-
вив сподівання, що цей про-
ект стане початком успішної 
співпраці жителів села, Фонду 
та депутатів-укропівців, адже 
разом розв’зувати проблеми 
легше.

– Особливо приємно роби-
ти такі справи у свято – День 
сім’ї, адже саме діти приносять 
у родину найбільшу радість, 
вони тішать і розраджують у 
нелегкий час, саме заради дітей 
усі ми живемо та працюємо. 
Для них же нам потрібно зала-
годити ту незліченну кількість 
проблем, які накопичилися за 
26 років незалежності. Зроби-
ти це самотужки практично 
неможливо. Саме тому треба 
об’єднатися заради досягнення 
мети, заради майбутнього на-
ших дітей, – зазначив депутат.

Крім цього, він вручив уч-
ням школи футбольний м’яч. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Локачинський, 

Горохівський райони

Дитячий майданчик був 
заповітною мрією не 
лише дітей, а й батьків

Школярі отримали м’яч
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

СВЯТО ГРОМАДИ У ГОРОХОВІ 
ВІДСВЯТКУВАЛИ 
ДЕНЬ МІСТА

17 травня Горохів відзначив 
778-му річницю. На 

святкування Дня міста 
завітав депутат Волиньради, 
радник голови обласної ради 
Вячеслав Рубльов. 

Від імені голови обласної ради 
Ігоря Палиці за багаторічну сум-
лінну працю він нагородив грамо-
тою мера Горохова Віктора Годика. 
Від Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» художній керівник колек-
тиву українських народних танців 
«Калинонька» при  Горохівському 
Будинку дитячої та юнацької твор-
чості Василь Юрчук отримав пор-
тативну акустику для проведення 
репетицій і виступів.

– Спільно із керівництвом 
міста ми працюємо над покра-
щенням комфорту життя в ньо-
му, щоб воно ставало кращим, 
затишнішим, щоб тут хотілося 
лишатися, працювати і жити. Пе-
реконаний, що депутати обласної 
ради підтримають мене й долу-
чаться до втілення ідеї мера Горо-
хова Вік тора Годика облаштувати 
у місті відпочинкову зону. Вірю, 
що це тільки початок спільної 
справи, яка об’єднає усіх небай-
дужих до цього містечка людей, – 
підкреслює Вячеслав Рубльов.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬСПОРТИВНА ГРОМАДА

ПОТРІБНО ВІДНОВИТИ 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ПРИ 
НАРАХУВАННІ ПЕНСІЙ 
ЛІКВІДАТОРАМ АВАРІЇ 
НА ЧАЕС

Проект закону «Про 
внесення змін до Закону 
України «Про статус і со-
ціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастро-
фи» щодо забезпечення 
справедливого пенсійного 
забезпечення всіх катего-
рій осіб, які брали участь у 
ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС і вна-
слідок цього стали особами 
з інвалідністю» має випра-
вити несправедливість.

Документ підготува-
ли народні депутати від 
УКРОПу Олександр Шев-
ченко, Тарас Батенко, Віктор 
Шевченко, Ірина Констан-
кевич, Олександр Дубінін, 
Валентин Дідич та Віталій 
Купрій.

– Так звана пенсійна 
реформа передбачає пере-
рахунок соціальних виплат 
особам, які отримали інва-
лідність у результаті лікві-
дації наслідків катастрофи 
під час строкової служби. 
При цьому постраждалим, 
які не перебували на службі 
в момент ліквідації, пенсії й 
досі нараховують за старою 
системою. Це очевидна дис-
кримінація. Люди, які так 
само жертвували собою, але 
не мали при цьому офіцій-
ного статусу військового, 
опинилися за бортом. Це, 

приміром, пожежники, лі-
карі, водії, пілоти тощо, – 
пояснили в УКРОПі.

Наразі пенсію особам, 
що отримали інвалідність 
внаслідок ліквідації аварії 
під час проходження стро-
кової служби, нараховують, 
виходячи з п’ятикратного 
розміру мінімальної заро-
бітної плати. Сьогодні ця 
сума сягає майже 13 тис. 
грн. Натомість ліквідатори, 
які не були військовослуж-
бовцями на момент ліквіда-
ції, одержують від держави 
близько 3-4 тис. грн.

– Ліквідатори аварії на 
ЧАЕС врятували світ ціною 
власного здоров’я. Держава 
просто обдурила цих лю-
дей, прикриваючись фор-
мальним статусом. Ми має-
мо виправити таку жахливу 
несправедливість, – наголо-
сили в УКРОПі.

За офіційною інформаці-
єю, на обліку в органах Пен-
сійного фонду нині перебу-
ває понад 51 тисяча осіб, які 
брали участь у ліквідації ава-
рії на ЧАЕС, внаслідок чого 
були визнані особами з ін-
валідністю. Серед них лише 
938 людей брали участь у 
ліквідації катастрофи в пе-
ріод проходження строкової 
військової служби.

Ірина САДОВА,
Київ

До слова, у Горохівському бу-
динку дитячої та юнацької твор-
чості вже було реалізовано про-
екти для зразкового аматорського 
хорового колективу «Щедрик» та 

танцювального гурту «Мрія» – їм 
придбали сценічні костюми.

Анна ВОЛОЩУК,
Горохів

Народні депутати від УКРОПу пропонують відновити 
справедливість при нарахуванні пенсій ліквідаторам 
аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 
Йдеться про осіб, які отримали інвалідність у 
результаті ліквідації наслідків катастрофи і при цьому 
не проходили строкової служби на момент аварії.

Найбільше новій техніці раділи діти

Керівник танцювального колективу «Калинонька» Василь Юрчук 
отримав портативну акустику для проведення репетицій

За сприяння обласної ради в Горохові 
хочуть облаштувати відпочинкову зону

У центрі села Терешківці 
Горохівського району обладнали 
спортивно-ігровий майданчик. 
Презентація цієї ініціативи 
громади, що її реалізовано за 
підтримки сільської ради та 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», відбулася за участю 
депутата обласної ради від партії 
УКРОП, радника голови облради 
Вячеслава Рубльова.

З нагоди важливої для села по-
дії активісти організували справжнє 
спортивне свято – команди дітей зма-
галися у спритності, витривалості та 
згуртованості. 

– У Терешківцях – понад 480 жи-
телів та більш як сто дітей, – розпові-
ла голова Терешківцівської сільської 
ради Тамара Войтович. – Молоді, ді-
тям потрібно десь подітися у вільний 
від роботи й навчання час. Місцеві 
хлопці-футболісти ініціювали ство-
рення майданчика, де мали б змогу 
збиратися, спілкуватися, тренува-
тися. Секретар сільської ради Олена 
Гавель підготувала проект, щоб за-
лучити до фінансування Фонд Ігоря 
Палиці. Дві третини коштів для об-
ладнання майданчика забезпечили 
сільська рада, батьки. Перенесли 
сюди волейбольну сітку, облаштува-
ли зону для занять спортом. Тепер 
дуже зручно. Сприяння Фонду «Тіль-
ки разом» стало певним поштовхом 
до реалізації цієї ідеї. 

Це не перший «спортивний» про-
ект у Терешківцівській сільській раді, 
що впроваджений за підтримки Фон-
ду. У сусідньому Ощеві теж обладна-
ли майданчик для занять спортом. А 
найбільше він був потрібний місцевій 
загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, 
бо в ній не було стаціонарного спорт-
залу. Уроки фізкультури проводили 
просто на вулиці. Тому й майданчик 
облаштували відразу біля школи. 

– У Ощеві – гарна школа, в ній 
навчається 82 дитини, а в перспекти-
ві до ста має бути. Тепер задоволені 

У ТЕРЕШКІВЦЯХ – НОВИЙ 
СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК

і діти, і місцеві жителі, бо ж спорт – 
запорука здоров’я, – зазначає Тамара 
Войтович. 

Громада уже впевнилася в успіш-
ності співпраці з Фондом «Тільки 
разом», тому розповіла Вячеславу 
Рубльову й про потреби місцевого 
ФАПу. Ним завідує фельдшер із 45-
річним стажем Майя Миколайчук. 
Сільські жителі в один голос ствер-
джують: Майя Олександрівна – дуже 
професійна людина, усі в селі її пова-
жають, до всіх вона уважна, кожного 
вислухає, за можливості допоможе. 
ФАП села Терешківці зараз ремон-
тують. Обладнали уже дві кімнати, 
на черзі – ще дві. Від Фонду «Тільки 
разом» фельдшер отримала сумку 
для надання невідкладної медичної 
допомоги, в якій є найбільш потрібні 
препарати та інструменти. 

– Життя – то є найдорожче, тому 
вдячна за таку підтримку. Наповне-
ння сумки насправді дуже хороше, – 
розповіла фельдшер Майя Миколай-
чук. – Але у нас надто старі шафи, 
кушетка, стільці, то дуже добре було 
б, якби допомогли їх оновити. Для 
ФАПу ще дуже потрібні інгалятор, 
дитячі ваги, гінекологічне крісло, 
інше медичне обладнання.

Вячеслав Рубльов запевнив, що 
Фонд Ігоря Палиці особливу під-
тримку надає закладам  сільської ме-
дицини.

– Хочемо забезпечити всі ФАПи 
елементарними засобами для надання 
першої невідкладної допомоги сіль-
ським людям. Ігор Палиця найбільш 
важливими для залучення кош тів із 
Фонду «Тільки разом» вважає про-
екти, що стосуються розвитку спор-
ту і здоров’я. Тим більше, коли дієвої 
державної програми з підтримки 
медицини, особливо сільської,  не-
має, – зазначив Вячеслав Рубльов. 
– Але місцевим жителям треба до-
класти хоч трохи власної праці, щоб 
проекти активно впроваджувалися у 
життя. Терешківцівська громада вже 
підтвердила бажання розвиватися, 
тому окреслюються нові перспективи 
співпраці. Здорові діти, молоді люди, 
які активно займаються спортом, бу-
дуть так само активно в майбутньому 
розбудовувати власну державу.

У підсумку учасники зустрічі до-
мовилися реалізувати спільний із 
Фондом «Тільки разом» проект для 
підтримки Терешківцівського ФАПу.

Світлана ЧУНЬ, 
Горохівський район

Новенький майданчик відразу облюбували дітлахи
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

«ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА ОПИНИЛАСЯ 
У СКЛАДНІЙ СИТУАЦІЇ»

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»: 
РЕАЛІЇ ВОЛИНІ

ШАНС ЖИТИ СЬОГОДЕННЯ 

АМБІЦІЇ ВИЩЕ

АКТУАЛЬНО 

На початку квітня 2018 
року Кабінет Міністрів 

розподілив між областями 
понад 1,3 млрд грн цільової 
освітньої субвенції на 
реалізацію «Нової української 
школи». Буквально за кілька 
днів після цього міністр 
освіти і науки Лілія Гриневич 
заявила, що кошти вже на 
місцях, директорам шкіл 
слід починати складати 
бюджетні запити і проводити 
закупівлі шкільних меблів, 
комп’ютерного обладнання та 
дидактичних матеріалів.

До слова, нещодавно у Волин-
ській ОДА повідомили, що наразі 
здійснено попередній розподіл 
коштів субвенції з державного 
бюджету. Їх розподілили між усі-
ма територіями пропорційно до 
кількості перших класів та учнів, 
що навчаються в них. Відповідні 
документи передали в департа-
мент фінансів обласної державної 
адміністрації для погодження. 
Опісля буде видано розпоряджен-
ня голови ОДА, яке й затвердить 
остаточний розподіл субвенції 
для навчальних закладів області.

Ситуацію з підготовкою до 
«Нової української школи» на-
родний депутат, заступник голо-
ви парламентського комітету з 
питань освіти і науки Ірина Кон-
станкевич вважає тривожною. І 
відповідальність за такий стан 
справ повністю лежить на вико-
навчій владі. 

– Я побувала у багатьох шко-
лах Волинської області. Зокрема 
там, де заплановано навчання 
перших класів за програмою «Но-
вої української школи», й поста-
вало найбільше питань. У жодно-
му з класів ще не було нічого для 
впровадження освітніх реформ. 
З дидактичного обладнання, ме-
блів, оргтехніки ще нічого не при-

Більшість місцевих бюджетів 
наразі не спроможні 
профінансувати утримання 
закладів передвищої 
освіти у регіонах. Про це 
на розширеному засіданні 
комітету Верховної Ради з 
питань науки і освіти заявила 
народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич.

– Те, що зараз облдержадмі-
ністрації змушені утримувати ко-
леджі й технікуми, стало для них 
великим випробовуванням. Ми 
маємо успішну картину з фінан-
суванням аж ніяк не в усіх регіо-
нах, – зауважила нардеп.

За її словами, деякі області, 
приміром, Полтавська чи Мико-
лаївська, самостійно покривають 
до 60-90% видатків на утриман-
ня училищ і технікумів. З іншого 
боку, Луганській ОДА нині не по 

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП»: 

43020, м. Луцьк, 
вул. Електроапаратна, 3, оф. 430, 

vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»: 

43025, м. Луцьк, 
вул. Винниченка, 26, 

0332-78-22-08,  
tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

велики
маємо 
суванн
нах, – з

За 
примірська обласна регіональна 

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

В УКРАЇНІ ДОЗВОЛИЛИ 
ПОСМЕРТНУ 
ТРАНСПЛАНТАЦІЮ 
ОРГАНІВ 
Верховна Рада України підтримала 
в другому читанні законопроект, 
яким запропоновано дозволити 
трансплантацію органів після смерті 
донора за умови, що він заздалегідь 
надав письмову згоду на це.

не буде порозуміння, – наголоси-
ла представниця «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП».

За її словами, минулого тижня 
парламент не розглянув подання 
на нових членів ЦВК через відсут-
ність консенсусу між усіма фракці-
ями. Президентська політсила хоче 
делегувати до складу комісії більше 
своїх представників, ніж це перед-
бачено чинним законодавством. За-
кономірно, що інші фракції вважа-
ють це порушенням власних прав 

і наполягають на справедливому 
розподілі посад у складі органу.

– Ситуація з ЦВК – це приклад, 
як не треба діяти. Я вважаю, що 
БПП слід поступитися й чітко до-
тримуватися правового поля при 
формуванні представницт ва, – 
підкреслила нардеп.

Водночас укропівка зазначи-
ла, що провладні сили зацікавле-
ні в керованій ЦВК напередодні 
майбутніх президентських і пар-
ламентських виборів.

Нагадаємо, в кінці квітня пос-
ли країн Великої сімки звернулися 
до народних депутатів України із 
закликом якомога швидше і з до-
держанням політичної збалансова-
ності сформувати оновлений склад 
Центральної виборчої комісії.  За-
уважимо, що термін повноважень  
12 з 15 членів ЦВК завершився 
ще 1 червня 2014 року, а 3 лютого 
2017 року – й 13-го члена комісії.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

За документ проголосували 255 парла-
ментарів. Так, запропоновано встановити, 
що після надання письмової згоди особі 
буде надано карту потенційного донора 
й інформацію про нього внесено в Єдину 
державну інформаційну систему транс-
плантації.

Інформація буде конфіденційною. При 
цьому пропонують передбачити, що заяв-
ник може відкликати заяву про надання 
дозволу на трансплантацію. Передбачено, 
що при кожному закладі охорони здоров’я 
(акредитованому міністерством) буде 
створено спеціалізовані об’єднання транс-
плантології, а також введено обов’язкове 
функціонування у цих закладах етичних 
комітетів.

– Ми проголосували за трансплантацію 
в Україні. 255 голосів. П’ять тисяч наших 
громадян чекають на операції, мільярди 
гривень витрачають на операції за кордо-
ном. Усе це, а також те, що в законі пропи-
сано «презумпцію незгоди» (без письмової 
згоди донорство заборонено), і ще ціла 
низка запобіжників стали для мене вирі-
шальними аргументами. Та найголовніше, 
що мене спонукало до голосування, – це 
долі людей, які потребують пересадки, 
щодня втрачаючи надію на це. Багатьох я 
знаю особисто, вони були у мене, їхні жит-
тєві історії мене переконали – ми мусимо 
їм допомогти, – наголосила народний де-
путат Ірина Констанкевич.

«За попередніми підрахунками, в Укра-
їні щорічно гине від 40 до 60 потенційних 
донорів на один мільйон населення, що 
становить близько трьох тисяч донорів, 
які могли б врятувати життя 10 тисячам 
хворих», – зазначено в пояснювальній за-
писці до законопроекту.

Закон набуває чинності з дня, наступ-
ного за днем його опублікування, та всту-
пає в дію з 1 січня 2019 року.

Петро РОЙКО,
Київ 

«ПАРЛАМЕНТ НЕ ПРИЗНАЧИВ НОВИЙ 
СКЛАД ЦВК ЧЕРЕЗ ЖАДІБНІСТЬ ВЛАДИ»

Верховна Рада призначить 
нових членів Центральної 
виборчої комісії, коли 
можновладці перестануть 
керуватися принципом 
жадібності у питанні свого 
представництва в державних 
органах влади. Про це в ефірі 
парламентського телеканалу 
«Рада» заявила народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

– Допоки влада керуватиметь-
ся принципом жадібності в пи-
танні свого представництва у дер-
жавних органах, доти в парламенті 

та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа», 
затверджених постановою Кабі-
нету Міністрів України від 4 квіт-
ня 2018 року №237 для закупівлі 
дидактичних матеріалів, сучасних 
меблів, комп’ютерного обладнан-
ня, відповідного мультимедійного 
контенту для початкових класів 
згідно з переліком, затвердже-
ним Міністерством, виділено 
998 780 тис. грн, зокрема для Во-
линської області – 37 792,5  тис. 
грн. Обласні державні адміністра-
ції здійснюють розподіл субвенції 
між обласним бюджетом, бюдже-
тами районів міст обласного зна-
чення та об’єднаних територіаль-
них громад», – йдеться у відповіді 
за підписом першого заступника 
міністра Володимира Ковтунця.

Закупівлю засобів навчання та 
обладнання для закладів загаль-
ної середньої освіти та їх доставку 
здійснюють на засадах співфінан-
сування: для закладів, розташо-
ваних у містах обласного значен-
ня, не більш як 70% – за рахунок 
субвенції та не менш як 30% – за 
рахунок коштів місцевих бюдже-
тів; для закладів, розташованих у 
районах та об’єднаних територі-
альних громадах – не більш як 90% 
за рахунок субвенції та не менш як 
10% – за рахунок місцевих бюдже-
тів; для закладів, розташованих у 
селах (селищах), що мають статус 
гірських населених пунктів, і в на-
селених пунктах, розташованих на 
лінії зіткнення, не більш як 95% – 
за рахунок субвенції та не менш як 
5% – за рахунок коштів місцевих 
бюджетів. Днями відділ освіти Ма-
невицької райдержадміністрації 
вже закупив 530 одномісних ан-
тисколіозних парт, однак це лише 
крапля в морі, бо у більшості шкіл 
питання так і не зрушило з місця. 
Часу на підготовку до старту «Но-
вої української школи» стає все 
менше, однак хотілося б вірити, що 
старт проекту відбудеться вчасно. 

Петро РОЙКО

дбано. Немає коштів, а вартість 
такого класу – 170 тис. грн. Уряд 
передбачив на потреби першо-
класників 1 млрд грн, а реш ту має 
додати місцева влада, – розповіла 
Ірина Констанкевич.

Із її слів, у Волинській облас-
ті вже давно мали б розпочатися 
закупівлі меблів та обладнання 
для перших класів. А натомість 
учителів щомісяця змушують 
звітувати, що вони зробили для 
реалізіції НУШ. На Prozorro вже 
розміщені оголошення про про-
ведення тендерних процедур. 
Скажімо, відділ освіти Меліто-
польської районної державної 
адміністрації Запорізької області 
цього тижня закуповує чотири 
комплекти з 15 учнівських одно-
місних столів для школи в Ново-
богданівці очікуваною вартістю 
112 288 грн. Виробник меблів має 
поставити їх у школу до кінця 
червня. Фактично, процедури за-
купівлі займають до двох місяців. 
Але на Волині досі не розподілили 
навіть кошти, і з кожним днем за-
лишається все менше часу, щоби 
встигнути підготувати класи до 
наступного навчального року. 

– Є небезпека, що традиційно 
залатають дірки за рахунок бать-
ків, а це, за заявами МОН, катего-
рично неприйнятно і навіть забо-
ронено. Ініціатори освітянських 
реформ зобов’язані не лише 
генерувати нові ідеї, а й забезпе-
чувати їх реалізацію, – зазначи-
ла Ірина Констанкевич. – Кожна 
нова реформа апріорі спирається 
на фінансовий ресурс, без якого 
зміни можуть бути лише імітаці-
єю. Відповідальність за це лежить 
на центральній виконавчій владі, 
місцевих адміністраціях. Бо вони 
є тими, хто визначає ефективність 
освітньої політики і забезпечує її.

З цього приводу Ірина Кон-
станкевич надіслала депутатське 
звернення в Міністерство науки 
і освіти. Там повідомили, що від-
повідно до наказу МОН та додат-
ку №6 закону «Про державний 
бюджет України на 2018 рік» для 
Волинської області передбачено 
освітню субвенцію у розмірі 212 
549,4 тис. грн. 

«Відповідно до порядку та 
умов надання субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення якісної, сучасної 

кишені фінансувати навіть два 
навчальні заклади. У Чернівець-
кій області дефіцит коштів сягнув 
семи мільйонів.

Нардеп зазначила, що така 
диспропорція – не тільки через 
різні рівні доходів областей, а й 
тому, що наповнення місцевих 

бюджетів жодним чином не коре-
люється з кількістю навчальних 
закладів І-ІI рівня акредитації, 
які історично існують на тій чи 
тій території.

– Передвища освіта справді 
опинилася в дуже складній си-
туації. Але ми мусимо пройти це 

випробування й виправити не-
доліки, – підкреслила Ірина Кон-
станкевич.

Парламентар також відзначи-
ла відсутність належної системи 
управління й адміністрування в 
галузі передвищої освіти. До верес-
ня 2016 року в структурі профіль-
ного міністерства функціонував 
спеціальний відділ, який курував 
діяльність закладів освіти І-ІІ рів-
нів акредитації. Нині ж жодного 
такого підрозділу у відомстві не-
має. На цьому перехідному етапі 
треба мати департамент, сектор 
чи відділ, який здійснюватиме 
аналітичне, науково-методичне та 
інші види керівництва.

Борис ХВИЦЬ,
Київ

Вже з вересня цього року українські школярі 
почнуть вчитися за новою системою

У важкохворих з’явився ще один шанс на життя

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, перший заступник голови 
парламентського комітету з питань освіти і науки Олександр Співаковський, 
член комітету Тарас Кремінь та заступник голови комітету Ірина Констанкевич
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