
В обласній філармонії 3 вересня голова Хмельницької 
облдержадміністрації проводив публічний форум-
звіт, де розповідав про перші сто днів своєї роботи. 
Очільник облдержадміністрації Вадим Лозовий перед 
громадськістю говорив про зроблене і плани.

Люду зібралося чимало, з районів організовано 
поприїжджали делегації на чолі з керівниками різного 
ґатунку, позбиралися й активісти та представники преси.

Розпочав Вадим Лозовий свій виступ крилатою фразою 
«Найтемніша ніч перед світанком» і далі перейшов до мови 
цифр. Після півгодинного витупу губернатора проходила 
дискусія з громадськістю та відповіді на питання. Потому 
очільник області спілкувався з пресою. Зауважимо, що 
він одразу заявив, що цього часу йому вистачило, аби 
зрозуміти ситуацію в регіоні та визначитися з завданнями. 
Боротьба з корупцією, ремонт доріг, доступна медицина, 
якісна освіта, відкритість влади та розвиток місцевого 
самоврядування – ось перелік пріоритетів у роботі 
голови Хмельницької облдержадміністрації. І, якщо за 
деякими напрямками Вадим Лозовий лише наводив якісь 

цифри та загальну інформацію, то були й такі, де лунала 
критика та певні плани на майбутнє.

Закінчив пан губернатор свій вистув гучно: «Пріоритет 
діяльності моєї команди – викорінення корупції. У тісній 
співпраці з правоохоронними органами ми щоденно 
боремось з цим ганебним явищем. Найголовніше – 
усвідомити усім, що корупція є причиною всіх бід в Україні. 
Моя принципова позиція – я жодної копійки ні в кого не взяв 
і не братиму! Прошу через мою приймальню  повідомляти 
про будь-які провокації, що нібито від мого імені хтось 
збирає кошти. Це не що інше, як шахрайство і обман.

Надзвичайно важливою є кадрова політика. До роботи 
кожного керівника я підходжу індивідуально, без 
політичної заангажованості, і мене цікавить виключно 
професійність та виконавська дисципліна. Сьогодні кожен 
керівник має вміти управляти змінами.

Я закликаю чиновників всіх рівнів з подвійною силою 
включатися в роботу!

Ми маємо спільною ефективною роботою повернути 
довіру людей до влади».

Ну, а після звіту, дали можливість і залу поставити 
свої питання. А під завісу свої «питання» поставили два 
народних депутати від Хмельниччини – Андрій Шинькович 
та Володимир Мельниченко. Щоправда, вони нічого не 
запитували, а, якщо коротко, висловили свою підтримку 
голові ОДА.

Вже після звіту Вадим Лозовий поспілкувався й з 
журналістами. Говорив про необхідність діалогу влади 
та бізнесу.

«Коли мене представляв президент, середня зарплата була 
6 873 гривні, сьогодні – понад 7 тисяч. Це вже позитивні 
зрушення. Кількість офіційно працевлаштованих людей 

також зростає, - пояснював пан Лозовий. - Не можу сказати 
чи це процес звичайний, чи ті зустрічі з бізнесом, які 
були мною проведені, чи ті завдання, які були поставлені 
головам райдержадміністрацій – вони все таки спрацювали. 
Ми хочемо працювати з бізнесом на взаєморозумінні».

Говорив і про дороги.
«Ми отримали 5,5 тисяч кілометрів доріг. Отримали деяке 

фінансування, але інструментаріїв недостатньо, - сказав 
Вадим Миколайович. - Ми створили комісію, яка дозволяє 
чітко сказати, де і яку ділянку дороги маємо зробити в 
першу чергу. І пріоритети чітко визначені – під’їзди до 
шкіл, амбулаторій, центру надання адміністративних 
послуг, соціально важливих об’єктів. У цьому напрямку в 
першу чергу має попрацювати голова районної державної 
адміністрації, але це має бути спільна робота з головами 
ОТГ, головами районних рад. Ці три людини спільно 
вирішують, де саме слід будувати дорогу. Після чого 
проект виносять на розгляд нашої комісії. На наступний 
рік заплановано на обласні дороги 750 мільйонів гривень».

Дай, Боже, щоб Лозовий не виявився черговим 
популістом. Нагадаємо, 19 травня Президент України 
Петро Порошенко особисто представив нового керівника 
Хмельницької облдержадміністрації Вадима Лозового. 

Вадим Лозовий - один з найближчих помічників 
відомої бізнес-сім’ї Галини і Олександра Герег. Схоже, 
що власники мережі гіпермаркетів «Епіцентр К», які є 
й найбільшими латифундистами Хмельниччини, готові 
забезпечити Петру Порошенку максимально можливий 
результат на президентських виборах.

Софія Теслюк за інформацією офіційного інтернет-
представництва ХОДА.

У №29 від 19 липня 2018 року ми роз-
повідали про чергову урядову ініціативу 
- запровадження з 1 вересня цього року 
нової української «традиції» - спеціального 
«пакунку малюка». Це вже давно знаний 
у світ бебі-бокс – коробка з усіма необхід-
ними речами для догляду за дитиною на 
першому етапі життя. У нашій коробці має 
бути щонайменше 14 найменувань товарів, 
загалом близько 25 предметів плюс короб-
ка, яку можна використовувати як люльку. 
Орієнтовна вартість – 5 тис. грн. Бебі-бокс 
– безповоротна одноразова допомога при 

народженні дитини з метою збільшити народжуваність у країні. Їх мали б видавати 
у пологовому під час виписки одразу зі свідоцтвом про народження. 

«Атракціон небаченої щедрості» досі не запрацював ні у Славуті, ні у Києві. 
Регіональні управління соцзахисту ще не отримували пакунків малюка, у тому 
числі і славутське. Як пояснює влада таку ситуацію? 

4 вересня Мінсоцполітики на своєму сайті пояснює: «Якщо на день виписки ново-
народженої дитини у пологовому будинку була відсутня допомога «пакунок малюка», 
місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення на підставі 
заяви отримувача допомоги організовує забезпечення отримувача такою допомогою». 
Заяву можна подати безпосередньо в пологовому відділенні. Також міністерство за-
певняє, що структурний підрозділ з питань соцзахисту забезпечить надання пакунку 
малюка за місцем проживання. Адміністрація пологового відділення Славутської ЦРЛ 
поки не отримувала офіційних вказівок ні щодо видачі бебі-боксів, ні щодо прийому 
заяв від породіль на їх отримання.

Славутське управління соцзахисту, куди мали б надійти обіцяні пакунки малюка, 
каже, що ніякої інформації з області не отримували, навіть договір з лікарнею ще не 
уклали про передачу для них бебі-боксів.

Ще в кінці серпня 22 державні обласні адміністрації підписали проектні угоди на 
отримання фінансування бебі-боксів. Хмельницька область вже отримала 24,5 
млн грн державних субвенцій на реалізацію урядової програми. У схемі постачання 
пакунків малюка задіяна спецагенція ООН, Сергій Волков, заступник голови офісу 
управління ООН з обслуговування проектів каже, що «тендер на закупівлю прове-
дений, постачальник визначений (це українська компанія), наразі триває узгодження 
документних моментів». 

На закупівлю пакунків малюка Україна передбачила 500 мільйонів гривень. А 
склад пакунку скоріш за все змінять. Наблизять до українських реалій. Можливо, 
відмовляться від коробки-люльки. Чиновники не дуже вірять, що українські батьки 
кластимуть у неї своїх дітей. Та й видаватимуть бебі-бокси не при виписці, а через 30 
днів. На момент верстки газети до Славутського управління соцзахисту надійшов 
лист від обласного департаменту соцзахитсу, де вказана дата першої доставки 
«пакунків малюка», яка передбачається з 10 вересня. Чекаємо?

Софія Теслюк.

Лісництво завжди було і є у 
населеному пункті досконалим 
куточком краси, де гармонізу-
ють розкіш природи та особли-
вий затишок, створений руками 
минулих поколінь лісівників-го-
сподарів. Ці території постійно 
оновлюються, там підтримують 
чистоту та порядок, даруючи 
жителям приємний відпочинок.

Лісівники Славутського 
лісгоспу не тільки сплачують 
податки до місцевих громад, на 
території яких розташований 
лісовий фонд, а й дбають про 
мешканців населених пунктів 

Славутчини, облаштовуючи місця для відпочинку, спортивні та дитячі майданчики, 
озеленюючи дитячі навчальні заклади району.

Чергову акцію доброти лісівники Славутчини провели біля центральної садиби під-
приємства. Дитячий розважальний 
майданчик у кілька етапів виріс для 
всіх діточок населеного пункту. На 
майданчику збирається величезна 
кількість дітлашні зі своїми батьками 
та спільно активно відпочивають. 
Тут встановлена оригінальна де-
рев’яна бесідка та система гойдалок. 
Декоративний старовинний вулик 
та маленька копія чумацького возу. 
Майданчик розмістили під віковими 
дубами та сорокарічними буками, 
щоб дітки не грались під палючим 
сонцем.

До нас завжди любить приходити 
молодь. Гуляють, фотографуються, 
адже поруч є невеликий дендропарк. Створена нова суперсучасна алея ландшафтної 
архітектури з кольорового каміння та вічнозелених екзотичних рослин. Особливо 
сходяться місцеві жителі у вихідні та свята, а молодята часто влаштовують весільні 
відеозйомки. Тож приємно бачити задоволених відвідувачів, а ще – їхня вдячність та 
повага до праці лісівників.

Прес-служба ДП «Славутський лісгосп».
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