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«Чесну та нечесну людину пізнають не лише за тим, 
що вони роблять, але й за тим, до чого вони прагнуть».                                                                                    

                                                           Демокріт.
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• Висока напруга

-• 18 вересня - День працівників лісу

Зберегти і примножити лісове надбання 

Славутський лісгосп веде 
своє літочислення від 23 
серпня 1936 року. Метою 
та головним завданнями 
колективу всі ці роки було 
вирощування, догляд та 
збереження лісу, охорона 
від пожеж, шкідників та са-
мовільних рубок. Люди, які 
нелегкою повсякденною 
працею забезпечують по-
рядок у навколишніх лісах, 
завжди мали високий авто-
ритет у суспільстві й спра-
ведливо заслуговують на 
повагу. 

Напередодні професій-
ного свята наш кореспон-
дент поцікавилася, чим 
сьогодні живе колектив  ДП 
«Славутське лісове госпо-
дарство», які перспективи 
має підприємство, що його 
чекає у майбутньому. 

Вже впродовж 19 років 
лісгосп, який є одним із 
основних бюджетоутво-
рюючих підприємств Сла-
вути, очолює досвідчений 
керівник Віктор Сапожнік. 
Сьогодні в колективі 188 
штатних працівників. За ві-
сім місяців поточного року 
обсяг реалізованої про-
дукції склав 60800,0 тисяч 
гривень, чистий прибуток – 
2200,0 тисяч гривень. Під-
приємство вчасно відра-
ховує податки та бюджетні 
платежі, без затримок ви-
плачує заробітну прату ро-
бітникам, для яких створені 
усі необхідні умови праці.

Загальна площа лісгоспу 
становить 24055 гектарів. 
Переважаючими лісоутво-
рюючими породами є со-
сна та дуб.

Загальний щорічний при-
ріст на всій площі лісгоспу 
- 120 тисячі кубометрів або 
5 кубічних метрів на одному 
гектарі. 

Вісім десятиліть існуван-
ня Славутського лісгоспу 
вмістили війну і повоєнне 
відновлення, за цей час 
підприємство пройшло 
крізь багато складних ви-
пробовувань і зробило ве-
личезний поступ у своєму 
розвитку. Значні зміни від-
булися у лісгоспі упродовж 
останніх десяти років. По-
чинаючи з 2009 року, по-
етапно з п’яти базових 
лісництв - Кривинського, 
Голицького, Славутського, 
Хутірського  та  Жуківсько-
го - було утворено 18. Це 
дало можливість більш ра-
ціонально використовувати 
існуючі потужності, значно 
підвищити ефективність 
праці.

* * *
Серед кращих у Славут-

ському лісгоспі є Стри-
ганське лісництво. Шість 
останніх років його очолює 
лісничий Сергій Онопрій-
чук, який загалом присвя-
тив праці у лісі двадцять 
років свого життя. Вибір 

Славутчина – лісовий край. Вона славить-
ся безкраїми хвойними, листяними та змі-
шаними лісами, мальовничими краєвидами, 
чистими озерами, різнотрав’ям. У далекому 
минулому ці землі належали князям Заслав-
ським, згодом Любомирським. Але найпо-
мітніший слід у справі розвитку лісового гос-
подарства на Славутчині, захисті лісових на-
саджень, у відтворенні лісів залишили пред-
ставники князівського роду Сангушків…

Згідно з наказом №1062 на етапі інженер-
но-технічного супроводу та проектних робіт в 
організаційній структурі Хмельницької АЕС 16 
вересня 2006 року був створений відділ су-
проводу нових енергоблоків...

майбутньої професії хло-
пець зробив ще у дитинстві 
й жодного разу не пошко-
дував про це, адже від своєї 
роботи отримує величез-
не задоволення. Крім того, 
працювати у колективі Сла-
вутського лісгоспу вважає 
за честь, адже тут зібралися 
віддані своїй справі люди.

У 1995 році, після закін-
чення Львівського лісотех-
нічного інституту за фахом 
«Лісове господарство», 

що у його межах знаходять-
ся «Голубі озера» та зона 
відпочинку «Сосновий бір». 
Кілька років тому значна 
частина території лісництва 
увійшла до складу Націо-
нального природного парку 
«Мале Полісся». 

Влітку «Голубі озера» при-
ваблюють тисячі відпочи-

Сергій Онопрійчук почав 
працювати майстром лісу 
Житомирського держліс-
госпу, через чотири роки 
перевівся на Славутчину – 
працював у Голицькому ліс-
ництві, останні роки очолює 
Стриганське.

За словами мого співроз-
мовника, площа лісництва 
складає 1170 гектарів, а від-
повідають за таку чималу те-

ребування є дозволеним. 
Тому щороку на базі нашо-
го підприємства лікарі Сла-
вутської ЦРЛ проводять 
медичні огляди працівни-
ків.

У травні поточного року 
на базі Славутського ліс-
госпу була проведена роз-
ширена обласна нарада з 
питань запобігання виник-
ненню пожеж в екосисте-
мах протягом 2016 року, 
профілактики, поперед-
ження загибелі та  травму-
вання людей від нещасних 
випадків і невиробничого 
характеру. В ході її про-
ведення відпрацювали 
питання координації дій 
та взаємодії з відомчими 
підрозділами лісового гос-
подарства під час гасіння 
пожеж на великих лісових 
масивах.

- У липні ми успішно про-
вели дев’ятнадцяті обласні 
змагання вальників лісу, - 
продовжує Віктор Гавура. 

вальників з усієї Хмельнич-
чини та сусідніх областей. 

- З року в рік поліпшуєть-
ся благоустрій території 
Стриганського лісництва, 
- зазначає Сергій Микола-
йович. - Найближчим часом 
тут планується створити 
додаткові місця для відпо-
чинку громадян, збільшити 
кількість знаків наглядової 
агітації.

 Наше покликання - за-
лишити нащадкам облаго-
роджені лісами землі, - пе-
реконаний лісничий Сергій 
Онопрійчук.

* * *
Питання охорони пра-

ці - пріоритетні у роботі ДП 
«Славутське лісове госпо-
дарство». За словами інже-
нера з охорони праці під-
приємства Віктора Гавури, 
служба охорони праці у ліс-
госпі сприяє попередженню 
нещасних випадків і захво-
рювань на робочому місці. 
Робота служби спрямована 
на привернення уваги адмі-
ністрації та працівників до 
проблем у сфері охорони 
праці, недопущення випад-
ків травмування або хвороб, 
пов’язаних із трудовою ді-
яльністю. 

- На підприємствах лісо-
вого та мисливського гос-
подарства розробляється 
Система управління охо-
роною праці та ризиками 
(СУОПР)  з урахуванням 
специфічних особливос-
тей кожного виробництва і 
кваліфікаційних підходів до 
вирішення питань гігієни та 
безпеки праці, - говорить 
Віктор Гавура. - Ця система 
покликана забезпечувати 
охорону життя, здоров’я та 
безпеку працівників, персо-
налу підрядника, інших осіб 
на робочому місці, де їх пе-

риторію двоє людей – він та 
його помічник. 

- Серед основних завдань, 
які покладені на лісничого та 
помічника лісничого, - до-
гляд, вирощування, охорона 
лісу від браконьєрів, шкідни-
ків, незаконних рубок. Осо-
бливо потрібно бути пиль-
ним у посушливі періоди, 
постійно патрулювати і не 
допускати лісових пожеж, - 
розповідає про свою роботу 
Сергій Онопрійчук. - Вико-
нуємо поставлені завдання 
і плани роботи вчасно та в 
повному обсязі. Велику ува-
гу приділяємо відновленню 
лісових насаджень. Щорічно 
створюються лісові культу-
ри на площі  7-10 гектарів.

Серед інших  Стриганське 
лісництво вирізняється тим, 

- Одинадцять найкращих 
фахівців - вальників лісу з 
усіх лісгоспів області про-
демонстрували свій хист та 
професійну майстерність у 
таких дисциплінах, як спи-
лювання дерев, відокрем-
лення сучків, розкряжуван-
ня стовбура комбінованим 
різом, точне розкряжу-
вання, уміння досконало і 
швидко проводити заміну 
пильного ланцюга. 

Але найголовніше у на-
шій роботі - це життя та 
здоров’я наших праців-
ників, - зазначає Віктор 
Гавура. - Потрібно по-
справжньому любити про-
фесію лісівника, поважати 
людей, з якими працюєш, 
тільки тоді можна відчути 
себе невід’ємною часткою 
улюбленого колективу. 
Адже саме від людей пра-
ці залежать як сьогоднішні 
досягнення лісгоспу, так і 
його майбутнє.

А. ПЕРМЯКОВА, 
«ПУЛЬС».

Вже десять років працівники відділу беруть актив-
ну участь у виконанні заходів підготовчого періоду 
будівництва третього та четвертого енергоблоків 
Хмельницької АЕС. Безпосередньо за їх участю прове-
дено обстеження значної кількості закупленого ще за 
радянських часів обладнання, здійснено аналіз наявної 
заводської документації на різноманітне обладнання, 
складені обсяги проведення робіт із консервації та ви-
моги до умов зберігання цього обладнання, видані за-
уваження та пропозиції до технічних вимог на реакторну 
та турбінну установки, головний циркуляційний насос, 
турбогенератор, АСУ ТП тощо. Спеціалісти відділу не-
одноразово брали участь у нарадах, пов’язаних із питан-
нями будівництва, розробці переліків обладнання, яке 
планується до інтеграції у новий проект будівництва нових 
енергоблоків. Також сприяли організації безпосередньо-
го спілкування, ознайомлення з об’єктами енергоблоків 
у ході оглядових екскурсій іноземним делегаціям, 
керівникам та працівникам органів місцевого самовряду-
вання, підприємств та громадських організацій регіону. 
Працівники відділу готували презентаційні матеріали про 
хід виконання планів підготовчого періоду будівництва, 
а також матеріли до проведення громадських слухань 
перед початком будівництва енергоблоків №3 та № 4 ВП 
ХАЕС.

- Коли був створений відділ супроводу нових блоків, - 
розповідає заступник головного інженера Хмельницької 
АЕС Геннадій Самосєй, - для його працівників було важ-
ливо остаточно визначити наявність обладнання на скла-
дах, придбаного у попередній період, його технічний 
стан, наявність заводської документації, об’ємів робіт 
із консервації та заходів із покращення його зберігання 
для можливості інтеграції в технологічні системи нових 
енергоблоків. У цьому напрямку виконано велику роботу з 
підготовки та проведення обстеження обладнання, за ре-
зультатами якого складені акти і розроблені додаткові за-
ходи, необхідні для консервації та зберігання обладнання. 
Працівники відділу супроводу нових блоків також брали 
участь в обстеженні деталей трубопроводів технологічних 
систем, проводили аналіз документації, оформляли 

відповідну документацію та розробляли електронну базу.
Протягом останніх років працівники відділу супрово-

ду нових блоків залучались до проведення різних заходів 
щодо підготовки до початку завершення будівництва 
третього та четвертого енергоблоків. Серед них -  актив-
на фаза консультацій із громадськістю, які проходили 
під егідою НАЕК «Енергоатом». Це проводилось із метою 
втілення політики прозорості та відкритості рішень у сфері 
використання ядерної енергії, більш широкого забезпе-
чення участі громадян та їх об’єднань у формуванні цієї 
полі тики, обговоренні питань, пов’язаних із розмі щенням, 
проектуванням та спорудженням ядерних об’єктів. 
Необхідність таких обговорень стала вимогою як чинного 
українського законодавства (зокрема, ЗУ «Про викори-
стання ядерної енергії та радіаційну безпеку» - Ст.11, ЗУ 
«Про поводження з радіоактивними відходами» - Ст. 8, По-
станова КМУ «Порядок проведення громадських слухань 
із питань використання ядерної енергії та радіаційної без-
пеки» від 18.07.1998р. №1122, «Державні будівельні нор-
ми України. ДБН А.2.2-1-2003»), так і ряду ратифікованих 
Україною міжнародних угод («Конвенція про доступ до 
інформації, участь громадськості в процесі прийняття 
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
довкілля», «Конвенція про оцінку впливу на навколишнє се-
редовище у транскордонному контексті»). Приводом для 
початку процесу консультацій з громадськістю було за-
вершення розробки техніко-економічного обґрунтування 
(ТЕО) спорудження енергоблоків № 3 і 4 ХАЕС та у його 
складі оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 

при будівництві та експлуатації нових енергоблоків. ТЕО 
виконано на замовлення ДП НАЕК «Енергоатом» проек-
тною організацією ПАТ «Київський науково-дослідний 
і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект». 
На підставі висновків ОВНС від 5 березня 2011 року була 
опублікована «Заява про екологічні наслідки діяльності 
при будівництві та експлуатації енергоблоків №3 і №4 
Хмельницької АЕС».

Для працівників відділу супроводу нових блоків 
запам’яталась участь у організації огляду обладнання 
реакторної установки, споруд та конструкцій третього і 
четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС представ-
никами чеської фірми «Skoda». У спеці алістів цієї фір ми  
значний досвід  із виготовлення обладнання реакторних 
установок. 

Показовим прикладом може стати словацька АЕС «Мо-
ховце», на третьому та четвертому енергоблоках якої бу-
дуть експлуатуватись реакторні установки саме чеської 
фірми. Тоді іноземними гостями було зазначено, що 
для формування остаточних висновків потрібно  ретель-
но вивчити всі стадії будівництва, виконані в гермозоні, 
оцінити ступінь збереження конструкцій та обладнання, 
яке знаходиться на складах електростанції.

Детальну інформацію про обстеження технічного стану 
будівельних конструкцій будівель і споруд енергоблоків 
№3, №4 Хмельницької АЕС, яке виконувалося ВАТ КІЕП, 
із залученням «Київської науково-дослідної лабораторії  
будміст» ЗАТ «Ін ститут Оргенергобуд», представники 
фірми «Skoda» одержали під час робочої наради за уча-
стю ЗГДКБ Хмельницької АЕС О. Рахлинського. Було за-
значено, що протягом певного періоду проводилось об-
стеження всіх доступних будівель, споруд і конструкцій. 
Міцність бетону відповідає або перевищує проектні по-
казники, глибина карбонізації бетону в нормі. Товщина 
металевого облицювання  герметичної зони в проектних 
межах. За результатами обстеження отримано звіти, в 
яких зазначено всі висновки.

Перспективою добудови нових енергоблоків також 
зацікавились корейські фахівці. Є інтерес і у китайських 
партнерів. Маємо надію, що всебічна робота з новими 
партнерами дасть новий поштовх для будівництва тре-
тього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

НА фОТО: заступник головного інженера Хмельницької 
АЕС по нових блоках Геннадій САМОСЄй (перший справа) 
проводить нараду з працівниками відділу супроводу но-
вих блоків – головним спеціалістом турбінного відділення 
Віктором ОНІСІМчУКОМ, головним спеціалістом реак-
торного відділення Сергієм КАРЛиКОМ та техніком Жан-
ною КАРПОВОю.

О. ШУСТЕРУК, 
«ПУЛЬС», м. Нетішин.

Працюють на перспективу

Підсумки місячника безпеки руху
13 вересня на брифінгу, який відбувся в ГУНП у Хмель-

ницькій області, керівники відділу безпеки дорожнього 
руху управління превентивної діяльності спільно з пред-
ставниками патрульної поліції та Укртрансбезпеки підбили 
підсумки місячника безпеки дорожнього руху, який прохо-
див на території області з 8 серпня по 12 вересня.

Як зазначив начальник відділу безпеки дорожнього руху 
управління превентивної діяльності ГУНП у Хмельницькій 
області Сергій Шемчук, за час проведення місячника без-
пеки дорожнього руху на автошляхах області було задоку-
ментовано понад чотири тисячі порушень Правил дорож-
нього руху, з яких кожне восьме - керування транспортним 
засобом у стані алкогольного сп’яніння. Загалом було за-
документовано 464 нетверезих водії, з них 194 - в облас-
ному центрі.

Впродовж зазначеного періоду було зареєстровано 78 ав-
топригод із потерпілими, в яких 12 осіб загинуло та 95 отри-
мало травми. Половина усіх загиблих у ДТП (6) - пішоходи.

За словами Геннадія Сибіги, начальника сектору відділу 
безпеки дорожнього руху, причинами дорожньо-транс-
портних пригод із постраждалими здебільшого стало по-
рушення правил маневрування (22%), порушення ПДР 
пішоходами (19%), порушення правил проїзду перехресть 
(15,4%), виїзд на смугу зустрічного руху (10,3%) та керу-
вання транспортним засобом у нетверезому стані (10,3%).

Із 28 наїздів на пішоходів 15 сталося внаслідок порушень 
Правил дорожнього руху саме пішоходами.

Одночасно з фіксуванням порушень Правил дорожньо-
го руху впродовж місячника працівники поліції активно 
займалися профілактичною роботою, зокрема, провели 
відповідні уроки практично в усіх школах та дошкільних на-
вчальних закладах.

Фатальний постріл
Ця трагедія сталася минулої суботи, 10 вересня, близько 

23-ї години на польовій дорозі поблизу села Мала Стружка 
(Новоушицький район).

Того дня у батька сімейства був день народження. Донь-
ка з чоловіком та син із дружиною приїхали привітати 
іменинника. Увечері, після застілля, молоді люди вирішили 
поїхати розважитись - постріляти з рушниці по пляшках.

По дорозі між чоловіками виникла суперечка. Швагро зу-
пинив автомобіль і  чоловіки  вийшли на вулицю з’ясовувати 
стосунки. У 25-річного підозрюваного була в руках мис-
ливська рушниця, з якої він здійснив один постріл у бік 
свого опонента. Куля влучила в голову, від чого 28-річний 
чоловік помер на місці події.

Зрозумівши, що накоїв, зловмисник залишив жінок по-
ряд із тілом, а сам втік із місця події. Майже добу чоловік 
переховувався, але врешті вирішив зізнатися у скоєному 
та сам прийшов до відділку поліції.

Підозрюваний затриманий. Йому доведеться відповідати 
перед законом згідно ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» КК 
України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк від 7 до 15 років. У рамках розслідування при-
значено ряд експертиз. Слідчі дії тривають.

Поцупили півмільйона
За матеріалами Управління захисту економіки в 

Хмельницькій області розпочато досудове розслідування 
кримінального провадження за ознаками злочину, перед-
баченого ч. 3 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання службовим стано-
вищем» Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 
службові особи одного з публічних акціонерних товариств 
під час реконструкції трансформаторної підстанції в місті 
Хмельницькому завищили вартість виконаних робіт на 
суму понад 515 тисяч гривень, у результаті чого держав-
ним інтересам завдано істотної шкоди. Наразі слідчі дії 
тривають.

Терориста засудили заочно 
Прокуратура Хмельницької області підтримала держав-

не обвинувачення в суді у кримінальному провадженні сто-
совно 38-річного мешканця м. Донецьк, обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-3 
(участь у терористичній організації) КК України. Зазначене 
провадження розглядалось у порядку спеціального судо-
вого розслідування згідно з вимогами ст. 323 КПК України.

Під час досудового слідства, яке здійснювало УСБУ 
в області, та прокурором у суді доведено, що засудже-
ний добровільно вступив до терористичної організації так 
званої «ДНР», отримав позивний «Ювелір», зброю та по-
саду - заступник командира взводу терористичної групи. 
Неодноразово брав участь у збройних сутичках із силами 
антитерористичної операції поблизу Донецька в складі 
спеціальної диверсійно-розвідувальної групи.

Своїми «бойовими досягненнями» чоловік хвалився в те-
лефонних розмовах зі знайомою, - жителькою Кам’янець-
Подільського, - яка в суді це підтвердила.

 За вироком суду, підсудного визнано винуватим у 
вчиненні вказаного злочину та призначено покарання у 
виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 
Оскільки засуджений перебуває у розшуку та знаходить-
ся на  тимчасово окупованій території,  виконання вироку в 
частині його затримання та етапування для відбування по-
карання доручено управлінню СБУ в області.

Люди, будьте обачними!
До Славутського відділу поліції звернувся місцевий жи-

тель, із банківської картки якого зникло понад 42 тисячі 
гривень. Чоловік розповів, що 13 вересня приблизно о 13-й 
год. до нього зателефонувала невідома особа та під при-
водом зміни пін-коду дізналася реквізити його банківської 
картки. Коли він через короткий час перевірив стан свого 
рахунку, то виявив, що всі кошти зникли.

Ще двоє потерпілих від шахраїв звернулися до 
правоохоронців у райцентрах Теофіполь та Дунаївці. У 
Теофіполі місцева мешканка залишилася без шести тисяч 
гривень також після дзвінка невідомого, який начебто зби-
рався придбати у неї трактор. А жінка у Дунаївцях «прода-
ла» скутер і при цьому втратила 1211 гривень.

У поліції вкотре нагадують, що повідомляти будь-кому, а 
особливо незнайомцям, дані щодо своєї банківської карт-
ки в жодному випадку не варто. 

НАДЗВИЧАЙНІ ВИПАДКИ
Минуої неділі, 11 вересня, близько 1-ї години ночі ряту-

вальникам повідомили про пожежу в селі Буртин (Полянсь-
кий район). На одній із вулиць горіла житлова будівля.

Негайно до місця виклику прибуло відділення 17-ї 
державної пожежно-рятувальної частини. Під час 
розвідки та гасіння пожежі в одному із приміщень будин-
ку працівники ДСНСУ виявили тіло 36-річного чоловіка. 
Полум’я знищило особисті речі в кімнатах та покриття, 
але завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось при-
пинити поширення пожежі й зберегти житловий будинок. 
Ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з 
вогнем. Збитки встановлюються. 

***Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними 
наслідками сталася минулої неділі, 11 вересня, близь-
ко 10-ї год. 20 хв. на автодорозі «Стрий-Тернопіль-
Кіровоград-Знам’янка», поблизу села Малиничі (Хмель-
ницький район).

25-річний житель Богородчанського району Івано-
Франківської області, керуючи автомобілем «Ореl Vectra», 
під час виконання обгону виїхав на смугу зустрічного руху 
та допустив зіткнення з легковиком ВАЗ-2106, яким керу-
вав 28-річний хмельничанин.

Внаслідок удару 30-річна пасажирка автомобіля ВАЗ-
2106, жителька міста Хмельницького, від отриманих 
травм загинула на місці події. Водій «шістки» отримав 
серйозні тілесні ушкодження та був госпіталізований у 
реанімаційне відділення Хмельницької обласної лікарні. 
Стан потерпілого - важкий. 31-річний пасажир автомобіля 
«Ореl Vectra», житель Богородчанського району Івано-
Франківської області, отримав тілесні ушкодження у 
вигляді закритого перелому ребер та був госпіталізований 
у травматологічне відділення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за 
ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту особами, які керують транс-
портними засобами» КК України, яка передбачає пока-
рання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. 
Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події.

***Ще одна трагедія сталася вихідного дня, 11 вересня, 
близько 21-ї години в селі Климашівка (Хмельницький 
район). 48-річний селянин разом із дружиною повертався 
додому, коли на швидкості мотоцикл «МТ» збив чоловіка 
і, не зупиняючись, помчав далі. Від отриманих травм 
потерпілий помер на місці події.

Дружина потерпілого впізнала у винуватці ДТП односель-
ця й одразу викликала працівників поліції. Правоохоронці 
затримали чоловіка вдома. Той перебував у стані алко-
гольного сп’яніння.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за 
ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту особами, які керують транс-
портними засобами» КК України, яка передбачає покаран-
ня у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

За повідомленнями: СК ГУ НП у Хмельницькій області, 
прес-центру ГУ ДСНСУ, прес-служби обл. прокуратури, 

Славутського відділу поліції.

Збільшити фінансування 
сектору безпеки  й оборони

Президент Петро Порошенко наголошує на важливості 
фінансування сектору безпеки  й оборони України у 2017 
році.

«Ключова позиція, яку ми повинні забезпечити цим 
проектом державного бюджету  - 5% ВПП мають бути 
зафіксовані на видатки оборони і безпеки», - підкреслив 
Петро Порошенко на засіданні РНБО України, яке пройшло 
13 вересня.

«Цього року я буду більш уважно слідкувати за вико-
нанням ще одного рішення Ради національної безпеки й 
оброни – щоб 3% із цих 5-ти були спрямовані виключно 
на оборону. Хочу наголосити на тому, що загальна цифра 
фінансування складає 129 млрд. грн.», - сказав Президент.

Глава держави також наголосив, що процес будівництва 
нової армії, нових Збройних сил  є і залишається головним 
пріоритетом.

За словами Петра Порошенка, так само ми маємо 
пріоритет наведення порядку всередині країни і повинні 
бути профінансовані Міністерство внутрішніх справ разом 
із Національною поліцією, Національна гвардія.

«Ми маємо виправити перекоси щодо фінансування 
Державної прикордонної служби. Маємо збільшити 
фінансування Служби безпеки України, яка повинна 
відповідати на ризики зростання терористичних за-
гроз», - додав Президент та звернувся до керівника СБУ 
Василя Грицака з вимогою підготувати пропозиції щодо 
фінансування підрозділів, які ведуть антитерористич-
ну діяльність, зокрема, підрозділу «Альфа», а міністру 
внутрішніх справ доручив підготувати пропозиції щодо 
пріоритетного фінансування, окрім патрульної поліції, і 
підрозділів карного розшуку та тих підрозділів, які ведуть 
забезпечення правопорядку й ефективне розслідування 
злочинів.

Петро Порошенко наголосив, що реальні потреби сек-
тору безпеки й оборони значно більші, однак ресурси 
обмежені і фінансування зараз відбувається на межі мож-
ливого та неможливого. Він додав, що різко зростають ви-
моги щодо підвищення ефективності використання кожної 
бюджетної копійки.

Будівництво доріг 
і децентралізація

Ще одним із пріоритетів бюджетного фінансування на 
засіданні РНБО Петро Порошенко назвав будівництво 
доріг.

«У нас є спільна позиція, що 2016-й, 2017-й, 2018-й 
роки мають бути роками дорожнього будівництва. Це те, 
що ми повинні продемонструвати, як один із важливих 
пріоритетів, який на сьогодні маємо», - сказав глава дер-
жави.

За словами Президента, у порівнянні з 2013 роком, 
у значній кількості областей фінансування ремонту та 
будівництва доріг зросло в десять разів.

Петро Порошенко також наголосив на важливості про-
довження децентралізації в державі, яка значно розширює 
можливості розвитку місцевих громад. «Впевнений у тому, 
що має бути продовжена принципова лінія щодо прове-
дення децентралізації. Перші звіти, які ми отримали від 
місцевих адміністрацій, переконливо свідчать, що коли ми 
передаємо права і фінансовий ресурс, то і відповідальність 
місцевої влади значно зростає», - зазначив очільник дер-
жави.

За словами Президента, статистика лише у містах-
мільйонниках переконливо свідчить, що вже за перше 
півріччя 2016 року вони зібрали коштів більше, ніж за весь 
2014 рік. Це стосується і Києва, і Харкова, і Львова, й Оде-
си, і більшої частини обласних центрів.

Глава держави наголосив, що йдеться не лише про 
збільшення доходної частини місцевих бюджетів, а також 
про збільшення бюджетів розвитку.

Соціальні стандарти 
мають бути підвищені

На цьому наголосив Президент України під час засідання 
РНБО.

«Є тверда позиція, що незважаючи на скрутне стано-
вище, ми маємо забезпечити у 2017 році збереження і 
підвищення відповідного рівня соціальних стандартів», - 
сказав глава держави.

Президент особливо підкреслив, що підвищення зарплат 
представникам освітньої галузі і фінансування медичної 
реформи є пріоритетним завданням на наступний рік. «Ду-
же важливо, що підвищення зарплат працівникам освітньої 
галузі, вчителям, медичним працівникам є пріоритетом, 
який поділяє Президент і уряд», - наголосив Петро По-
рошенко. Він висловив сподівання, що такої позиції 
дотримується й парламентська більшість.

Президент також наголосив на необхідності забезпечен-
ня зростання в межах фінансового ресурсу оплати праці 
державних службовців.

Джерело: Офіційне інтернет-представництво 
Президента України.


