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– Практично йшлося про недосконалості
співпраці між громадськістю, бізнес-середови-
щем із представниками влади усіх рівнів.
Отож, шукали шляхи виправлення стано-
вища. Висловлювалися побажання та були
надані письмові пропозиції щодо усунення по-
рушень прав різних категорій громадян з боку
законотворців членом Громадської ради під-
приємців при Кабінеті Міністрів України О.Сні-
ховським. Мною особисто було надано
пропозиції стосовно вдосконалення про-
цедури регулювання порядку внесення змін
та доповнень до чинного законодавства
України. Зокрема я наголошував на необхід-
ності оприлюднення усіх регуляторних актів
разом із аналізом регуляторного впливу для
широкої громадськості – з метою оцінки їх
ефективності громадськими радами при вико-
навчих органах влади усіх рівнів, експертної
оцінки фахівців та внесення пропозицій
суб’єктами громадянського суспільства. 

Скажу таке. Якби була дотримана ця про-
цедура в підготовці Податкового кодексу
України, то 17 грудня не було б протесту біля
Верховної Ради України понад 15 тисяч мітин-
гувальників з усієї країни. Політика нехту-
вання вимогами ст.19 Конституції України,
положеннями Податкового та Бюджетного ко-
дексів України, Закону України «Про засади

державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності» Прем’єр-міністром
А.Яценюком та міністром фінансів Н.Яресько
згуртувала проти себе усіх свідомих українців
незалежно від сфери зайнятості. Адже вони
діють в контексті «папєредніків»… Проте, не
забуваймо, що саме втікач-президент В.Яну-
кович разом із В.Путіним об’єднали українське
суспільство в прагненні жити в цивілізова-
ному Європейському суспільстві та згуртували
націю в патріотичних почуваннях.

До Верховної Ради прийшли аграрії з усієї
України, профспілкові лідери та активісти гро-
мадських організацій, підприємницького сере-
довища, профільних профспілок освітян,
медиків, гірників та багато інших небайдужих
громадян України. Завдяки тиску громадсько-
сті на парламентаріїв, вказані законопроекти
було відхилено та ухвалено рішення щодо
прийняття бюджету держави на старій подат-
ковій базі. Сам же Податковий кодекс України,
як базовий документ, погодилися ухвалити
уже із врахуванням Закону України «Про за-
сади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності». Але ставити крапку
і тішитись перемогою передчасно. Фактично
робота тільки починається.

За пропозицією народного депутата
України Оксани Продан (лідера підприємниць-

кого об’єднання «Фортеця»), лідерів гро-
мадських об’єднань підприємців, аграрників
та інших небайдужих активних українців, було
прийнято рішення про створення робочої
групи із підготовки виваженого законо-
проекту Податкового кодексу України для по-
дальшого його ухвалення.

Хочу наголосити, що нерозуміння важли-
вості спільних дій громадських об’єднань (як
підприємців, так і інших категорій громадян)
в м.Славута я побачив у переддень акції 15-
16 грудня, коли назріло обговорення проблем
нашого суспільства та під час зібрання підпи-
сів на Славутському ринку щодо вимоги
зняття з порядку денного 17 грудня проектів
бюджету на 2016 рік і злощасного Податко-
вого кодексу імені Яценюка-Яресько. Ніхто не
бажав їхати на акцію в Київ - лише одиниці
погоджувались фінансувати свій захист на за-
гальноукраїнській акції. Не виявили активно-
сті й лідери місцевих партійних організацій,
«громадські діячі» від ГО «Рідна Славутчина»,
«захисники» підприємців від ГО «Край» та
інших громадських об’єднань Славутчини в
питаннях свого захисту і захисту тих людей,
у яких вони «рахуються» лідерами.

Цей серйозний симптом пасивності є, на
моє переконання, основною небезпекою для
побудови розвиненої європейської України.
Це, до речі, було відмічено й на семінарі з
представниками бізнес-середовища та влади
Хмельниччини.

Маючи значний досвід громадської роботи
(понад 30 років), я неодноразово виносив пи-
тання необхідності активізації громадянського
суспільства у розбудові держави як на рівні
інститутів влади та громадського сектору на
всеукраїнському рівні, так і в своїх публікаціях
у місцевих ЗМІ. Між іншим, підписи, які були
зібрані 16 грудня на Славутському ринку та
серед небайдужих славутчан щодо відкли-
кання з розгляду Верховною Радою України
законопроектів бюджету 2016р. і Податкового
кодексу, а також процедури підготовки зако-
нопроектів згідно з регуляторним законодав-
ством, були розміщені на електронній пошті
голови Верховної Ради В.Гройсмана
16.12.2015р. та передані депутатам Верховної
Ради під час акції протесту. Вони відіграли
свою позитивну роль у самозахисті кожного
небайдужого українця, незалежно від виду
його діяльності та соціальної належності. 

Отож, давайте зробимо висновок. Голов-
ний наш ворог – це пасивність та бездіяль-
ність щодо свого захисту. Тільки в єдності на-
ша сила. Пам’ятаймо про це, шановні зем-
ляки!

Записала В. ГОРИНЬЧУК.

Відповідно до п.5.7. Типового положення
про порядок проведення навчання і пе-

ревірки знань з питань охорони праці та з
метою ефективного впровадження й функціо-
нування системи безпеки, 23-24 грудня вперше
було проведене позапланове навчання інжене-
рів з охорони праці в «Укрцентркадриліс» м.Бо-
ярка – щодо впровадження Системи управління
охороною праці та ризиками на підприємствах
(далі скорочено – СУОПР), які перебувають у
сфері управління Державного агентства лісових
ресурсів України. 

Відповідно до виданих Методичних рекомен-
дацій, на підприємствах лісового та мисливсь-
кого господарства розробляється СУОПР з

урахуванням специфічних особливостей їх ви-
робництва і кваліфікаційних підходів до вирі-
шення питання гігієни та безпеки праці. Ця
система покликана забезпечувати охорону
життя, здоров’я та безпеку працівників, персо-
налу підрядника, інших осіб на робочому місці,
де їх перебування є дозволеним. 

Нагадаю, що на підприємстві діяльність у
сфері охорони праці складається з планування
роботи; розробки і використання документації;
впровадження заходів безпеки та інших дій;
підтримання фукціонування СУОПР; здійснення
моніторингу і вимірювання показників у сфері

охорони праці; проведення на постійній основі
внутрішнього аудиту щодо підтвердження
ефективності функціонування СУОПР, її поліп-
шення та вдосконалення; періодичного аналізу
Системи управління охороною праці.

Політика у цій сфері має відповідати ха-
рактеру діяльності підприємства і по-

єднуватись з усіма елементами його
функціонування, враховувати ризики у сфері
охорони праці. З політикою в цій сфері озна-
йомлюють усіх працівників підприємства, а
також забезпечують її доступність для зовнішніх
зацікавлених сторін.

Віктор ГАВУРА, інженер з охорони праці
ДП «Славутське лісове господарство».

Як повідомила газета «Експрес», у
Хмельницькому з 1 січня зростають та-
рифи на водопостачання. Відповідне рі-
шення прийняла Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг.

Отож, за кожен кубічний метр в
обласному центрі доведеться платити,
як пише газета, “вже по 4,58 гривні, що
на 33 копійки більше, ніж було досі. На-
разі йдеться лише про централізоване
постачання холодної води. Відповідно
зріс і тариф на водовідведення. Кожен
кубічний метр стоків обходитиметься
також на 33 копійки дорожче, ніж досі.
Відтепер він становитиме 4,46 гривні за
кубічний метр”. Обидва тарифи, наго-
лошує “Експрес”, складені з урахуван-
ням податку на додану вартість.

«Наразі постанова НКРЕКП перебу-

ває на реєстрації у Міністерстві юстиції.
Вона набере чинності з 1 січня 2016
року, але не раніше дня її офіційного
опублікування», - зазначає фахівець
зв'язків з громадськістю та ЗМІ кому-
нального підприємства «Хмельницькво-
доканал» Ганна Помаранська.

А тепер, шановні славутчани, да-
вайте згадаємо, що ми з вами платимо
за воду і водовідведення уже майже рік
більше 15 гривень за кожен кубічний
метр. То на чому базуються такі конт-
расти? Чи це так про нас, славутчан,
дбає наша міська влада?!

Олена КРАСНОМОВЕЦЬ.

А МИ ЗА ВОДУ ПЛАТИМО БIЛЬШЕ

Таку мотивацію мав семінар Державної регуляторної служби

України, проведений нещодавно за сприяння Агентства США з між-

народного розвитку (USAID) в Хмельницькому головою служби Ксе-

нією ЛЯПІНОю за участю фахівців Центру комерційного права. В

роботі семінару взяли участь керівники області та понад вісімдесят

представників громадських організацій і бізнесового середовища.

Від славутчан до них долучився голова Асоціації підприємців м.Сла-

вута і району Василь ГАПОНюК. Нижче ми надаємо йому слово про

те, з якими думками і враженнями він повернувся після семінару:

Такою була тематика навчань, за
якою вдосконалювали свої знання
керівники підрозділів Хмельницької
АЕС наприкінці грудня минулого року.
Курс лекцій розробили та провели фа-
хівці Навчального центру з фізичного
захисту, обліку та контролю ядерного
матеріалу Інституту ядерних дослід-
жень НАН України

Під час навчання були розглянуті
аспекти українського та міжнарод-
ного законодавства щодо фізичного
захисту. Серед найважливіших пи-
тань – оцінка загроз ядерним установ-
кам та ядерним матеріалам; прин-
ципи створення і функціонування си-
стеми фізичного захисту; об’єктовий
план взаємодії у разі вчинення дивер-
сії; культура захищеності ядерної
установки.

За словами помічника генераль-
ного директора ВП ХАЕС Анатолія Бо-
йка, це вже другий етап навчання
керівників підрозділів атомної станції.
Після завершення курсу дана катего-
рія керівного складу Хмельницької
АЕС матиме право екзаменувати під-
леглих із питань фізичного захисту. 

Підсумовуючи результати на-
вчання, молодший науковий співро-
бітник Навчального центру з
фізичного захисту, обліку та конт-
ролю ядерного матеріалу Сергій Дра-
пій зауважив, що знання основних
норм та вимог з питань фізичного за-
хисту і національної безпеки, за ни-
нішньої ситуації в державі, сприятиме
підвищенню відповідальності керів-
ників та персоналу атомної станції за
безпеку ядерного об’єкта.

Олена ВЕСЕЛОВА.

Фізичний захист
як елемент 
національної  

Впровадження у новому році Системи
управління охороною праці та ризиками

безпеки

Захисти себе сам!

Нині на Хмельниччині маємо 13,1
тисячі офіційно зареєстрованих без-
робітних. Більша половина з них –
жінки. Коли вони зможуть знайти ро-
боту, сказати важко. Адже, за да-
ними обласного управління статис-
тики, на одну вакансію претендує
31(!) особа. Це - майже вдвічі більше
від жовтневих показників минуло-
річчя. А тепер порівняйте: якщо в
Хмельницькому на одне робоче
місце претендує 9 чоловік, то в Сла-
вуті – аж дві сотні!.. Та й кількість ва-
кансій скоротилася майже на 15% в
порівнянні з тією, що була у відпо-
відний період минулого року. Трохи
тривожно, чи не так? 

БЕЗРОБІТТЯ НАСТУПАЄ
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