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☐ Підбиваючи підсумки

– Пане Олександре, в облас-
ній раді Ви представляєте міс-
то Острог. Чим запам’ятався 
цей рік, якими здобутками?

– Рік, який минув, був не лег-
ким, але спільними зусиллями з 
місцевою владою та активними 
мешканцями Острога нам вда-
ється змінювати наше рідне міс-
то на краще. Буду відвертим, ми 
маємо гарне представництво 
острожан в обласній виконавчій 
владі та в представницькій. Саме 
це дає стимул і можливість від-
стоювати інтереси нашого райо-
ну та міста, і, власне, нам вдалося 
багато чого досягнути.

– Ви – перший заступник 
голови обласної ради, маєте 
багато обов’язків. Наскільки 
зайнятість як першого заступ-
ника дає можливість працюва-
ти в себе на окрузі?

– Робота в окрузі для мене є 
пріоритетною, адже тільки так 
можна тримати руку на пульсі 
життя міста, яке представляєш 
в обласній раді. Завжди на пер-
шому місці – особистий прийом 
громадян, спілкування з людьми, 

зустрічі з колективами, участь в 
заходах міста.

Упродовж 2017 року відбулося 
11 особистих прийомів грома-
дян, на яких було зареєстровано 
113 звернень. Також в Острозі 
постійно працює моя приймаль-
ня громадян, куди кожен може 
звернутися. Усі питання та заяви, 
які я отримав, не залишаються 

без належної уваги та відповідної 
реакції.

– Цього року Острог потра-
пив до списку найкрасивіших 
маленьких міст України. Як, 
особисто Ви, бачите надалі 

розвиток туристичного міста 
Острога? 

– Моє бачення багато в чому 
співпадає з позицією голови Рів-
ненської обласної державної ад-
міністрації Олексія Муляренка і 
полягає в тому, що малі міста Рів-
ненщини і, насамперед, Острог 
володіють значним туристичним 
потенціалом. В цьому напрямку 
вже здійснюються чіткі заходи. 
В 2017 році вдалося відкрити 
перший в області Центр турис-
тичної інформації. Острог – міс-
то, яке багате своєю історією та 
пам’ятками архітектури. За мого 
сприяння в минулому році вдало-
ся з обласного бюджету виділити 
110 тис. грн. на корегування про-
ектно-кошторисної документації 
реставрації пам’ятки архітектури 
XVI ст. Луцької надбрамної вежі 
(Музею книги та друкарства), і 
це дає для нас можливість вже в 
цьому році відшукати кошти без-
посередньо для реставрації да-
ної пам’ятки.

– Ви багато підтримуєте мо-
лодіжні проекти. Цього року 
переможці Всеукраїнських 
олімпіад вже традиційно отри-
мали стипендію Олександра 
Корнійчука. Притримуєтесь 
постулату, що молодь – май-
бутнє нашої держави?

– Я глибоко переконаний, що 
молодь – це не лише майбутнє, 
а й наше сьогодення. Тому важ-
ливо постійно допомагати ство-
рювати для них нові можливос-
ті. У місті Острозі надзвичайно 
багато прогресивної молоді, а 

також багато талановитих 
дітей шкільного віку. Свою 
іменну стипендію запо-
чаткував два роки тому. 
Хочу не на словах, а на 
ділі довести, що, в першу 
чергу, потрібно зверта-
ти увагу та підтримува-
ти талановитих учнів, які 
мають безліч креативних 
ідей, в яких горять очі. Це 
не єдине, чим допомагаю 
молоді. Минулого року за 
моєї підтримки відбулося 

багато заходів. Зокрема, це ре-
гіональний конкурс виконавців на 
струнно-смичкових інструментах 
пам’яті Леоніда Матюка, змаган-
ня з боксу, турнір з волейболу 
серед аматорів пам’яті Петра Бі-
люка, XV шаховий турнір пам`яті 
Йосипа Григоровича Аршинова 
в залік Кубка Рівненської облас-
ті 2017 року. Підлітковий клуб 
«Надія» отримав від мене у по-
дарунок тенісний стіл. Долучився 
також до співфінансування про-
екту «Школа дебатів 2017», який 
відбувався в Острозькій академії. 
Впевнений, що саме під час таких 
заходів формується зовсім інша 
молодь, з креативним мислен-
ням і новими ідеями. 

– Хто допомагає реалізову-
вати масштабні проекти? 

– Я тісно співпрацюю з народ-
ним депутатом Юрієм Вознюком, 
який представляє наш округ в 
парламенті. Завдяки спільній ро-
боті Юрія Вознюка з Урядом та 
активній позиції інших політиків, 
які приїздили до Острозької ака-
демії, у 2017 році вдалося залучи-
ти на будівництво нового корпусу 
Острозької академії 10 мільйонів 
гривень. Крім того, міжвідомча 
комісія з питань державних інвес-
тиційних проектів відібрала три 
проекти, представлені Міносвіти, 
які будуть профінансовані за ра-
хунок держбюджету. В цей пере-
лік, зокрема, потрапила добудо-
ва корпусу Острозької академії. 
Кошти на реалізацію проекту уні-
верситет буде отримувати протя-
гом 2018-2020 років. І вже цього 

року у державному бюджеті 
на добудову корпусу одного 
із найпотужніших вищих на-
вчальних закладів Украї-
ни – Острозької академії 
– вдалося передбачити 60 
мільйонів. Також завдяки 
залученню народним де-
путатом Юрієм Вознюком 
субвенції із державного 
бюджету вдалося здійсни-
ти реконструкцію мережі 
зовнішнього освітлення 
вул. Бельмаж, вул. Князів 
Острозьких в місті Острог, 
і вже формуємо перелік 
об’єктів та проблемних пи-
тань на 2018-ий рік у місті 
Острозі, які потребують ви-
рішення за допомогою на-
родного депутата. 

– А, до речі, скільки 
коштів у 2017 році місто 
Острог отримало з об-
ласного бюджету та що вда-
лося зробити?

– Першочергово кошти 
спрямовувалися на будів-

ництво та капітальний ремонт 
найбільш важливих об’єктів со-

ціальної сфери. Зокрема, 
минулого року вдалося за-
лучити понад 1,5 млн. грн. 
на капітальний ремонт КЗ 
«Острозька спеціальна загально-

освітня школа-інтернат I-III сту-
пенів для дітей з вадами слуху», 
221,9 тис. грн. було виділено на 
капітальний ремонт системи опа-
лення дитячої бібліотеки з засто-
суванням альтернативних джерел 
енергії, на реконструкцію каналі-
заційної насосної станції з облас-
ного бюджету вдалося отримати 
1 256,6 тис. грн. Крім того, на 
капітальний ремонт вузла вводу 
теплової енергії Острозької ЗОШ 
№1 було виділено 177, 0 тис. грн., 
на капітальний ремонт харчобло-
ку Острозької центральної район-
ної лікарні – 94,3 тис. грн. Також 
43 тис. грн. на придбання сучас-
ного обладнання для фізичного 
кабінету денного лікування тер-
центру Острозької міської ради.

У 2017 році на капітальний ре-
монт приміщення Острозького 
НВК «Школа I–III ступенів – гім-
назія» спрямовано 997,6 тис. грн. 
та 18,2 тис. грн. на капремонт 

харчоблоку. Острозьку гімназію 
вдалося долучити до проекту Но-
вий Освітній Простір, який сьо-
годні реалізується в рамках ре-
форми «Нова українська школа». 
Відтепер, це не просто школа, а 

яскравий, оновлений, мотивую-
чий простір, у якому дітям цікаво 
знаходитися та навчатися. 

Також, за мого сприяння, з 
обласного бюджету було перед-
бачено співфінансування проекту 
«Веселий дворик», який став не 
тільки окрасою міста, але й улю-
бленим місцем проведення часу 
для острожан. 

– В минулому році Вас наго-
родили орденом «Золота Зір-
ка» за заслуги. Розкажіть де-
тальніше, що це за нагорода?

– На жаль, на сході Україні досі 
тривають військові дії і ми всі по-
винні у міру і сил можливостей 
допомагати тим, хто бореться за 
незалежність і мир на нашій зем-
лі. Тому завжди разом з сім’єю 
долучаємося до збору коштів, 
речей та продуктів харчування 
для військових. Зокрема, за по-
стійне сприяння у фінансуванні та 
активну діяльність, спрямовану 
на захист українського народу, 
отримав нагороду від ГО «Вій-
ськово-патріотичний рух Айдар». 
Окрім того, як депутат обласної 
ради постійно підтримую реалі-
зацію програм щодо діяльності 
Центру допомоги учасникам АТО 
та програми підтримки найбільш 
незахищених верств населення. 

– І, насамкінець, які основні 
пріоритетні напрямки роботи у 
2018 році?

– Пріоритетом для обласної 
влади і для мене особисто на 
2018-ий рік залишається ремонт 
дорожнього покриття. Завдяки 
підтримці голови ОДА Олексія 

Муляренка, в минулому році вда-
лося розпочати ремонт дороги 
напрямку Острог-Рівне, і є надія, 
що в цьому році продовжимо це 
робити.

Також на сьогоднішній день 
залишається відкритим питан-
ня будівництва дитячо-юнацької 
спортивної школи. Нині, практич-
но завершені всі роботи по під-
готовці необхідної документації, 
тому цей рік повинен стати роком 
його будівництва. 

Ще один запланований про-
ект – покращення благоустрою 
території, прилеглої до Замко-
вої гори. Ми сьогодні вже маємо 
відкориговану проектно-кошто-
рисну документацію, тому докла-
демо максимум зусиль, аби цей 
проект був реалізований. 

Олександр Корнійчук про 2017  
та про плани на наступний рік

Ірина ДУНЕЦЬ

На початку року традиційно підбиваються підсумки попереднього року та визначаються основні завдання на поточний. 
Яким же був рік для першого заступника голови обласної ради, депутата обласної ради від фракції БПП «СОЛІДАР-

НІСТЬ» Олександра Корнійчука та над чим буде працювати в цьому році, дізнавався наш кореспондент.

Робота в окрузі для 
мене є пріоритетною. 
На першому місці – 
спілкування з людьми, 
особистий прийом 
громадян.

100% присутність 
на пленарних 
засіданнях обласної 
ради та робота в 
постійних комісіях 
обласної ради.

1,5 млн. 
спрямовано на 
капремонт КЗ «Ост
розька спеціальна 
загальноосвітня 
школаінтернат IIII 
ступенів для дітей з 
вадами слуху.

Молодь – не 
лише майбутнє 
нашої держави, 
але й наше 
сьогодення. 
Фінансова 
підтримка 
молодіжних 
проектів.

Ремонт 
дорожнього 
покриття 
напрямку 
Острог – Рівне.


