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Депутати Верховної Ради в рекорд-
но короткий термін — протягом 
півгодини — прийняли документ, 
від якого залежить якість життя в 
країні у 2011 році. Основні по-
казники бюджету наступного року 
досліджували «Відомості».

ЗАРПЛАТИ ТА ПЕНСІЇ «З’ЇСТЬ» 
ІНФЛЯЦІЯ

У бюджеті скорочені соціальні 
видатки. Основною цифрою, вихо-
дячи з якої розраховуються зарплати 
бюджетникам і соціальні виплати, є 
прожитковий мінімум. У наступно-
му році він буде змінюватися лише 
чотири рази. Стільки ж разів змі-
ниться й розмір мінімальної зарпла-
ти. Щоправда, його повністю «з’їсть» 
інфляція. Декілька цифр на підтвер-
дження: протягом року мінімальна 
заробітна плата виросте з 941 гривні 
до 1004. Ріст повинен скласти 6,7 від-
сотка. Ця цифра нижча від інфляції, 
яка очікується на рівні 9%. 

Витрати Пенсійного фонду пла-
нується збільшити на 6,8 мільярда 
(з 192,3 млрд. до 199,1 млрд. грн.). 
Тобто середньостатистична пенсія 
за рік зросте на 3,5%. При цьому 
мінімальна пенсія виросте лише на 
50 гривень. Так що неважко спрог-
нозувати, що життя пенсіонерів по-
гіршиться.

Розміри мінімальної стипендії 
для учнів професійно-технічних і 
студентів вищих навчальних закла-
дів, учнів і студентів із числа дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ської опіки, реально збільшувати не 
планується. Їх залишають на рівні 
грудня 2010 року. 

З усіх соціальних виплат зросте 
лише допомога при народженні ди-
тини. 

ДОРОГИ БУДУВАТИСЯ НЕ 
БУДУТЬ

Прийнятий Держбюджет-2011 
повністю знищує місцеве самовря-
дування в Україні. Про це сказав 
секретар Луцької міської ради Гри-
горій Пустовіт під час публічних 
консультацій щодо участі громад-
ськості в процесах формування та 
реалізації місцевих програм і бю-
джетів, проведених у Волинському 
прес-клубі. 

— Фінансування повноважень, 
делегованих органам місцевого 
самоврядування, в 2011 році пе-
редбачено лише 80% від потреби. 
Планується суттєве зменшення фі-
нансування таких галузей, як освіта, 
охорона здоров’я, фізична культура 
та спорт, що призведе до немину-
чого скорочення працівників у цих 
сферах як мінімум на 25%. З таким 
бюджетом ми можемо тільки вирі-

шувати питання, як скорочувати та 
кого скорочувати.  

Григорій Пустовіт наголосив, 
що скорочення у бюджетній сфері 
призведе до зниження якості послуг 
громадянам. Невдоволені таким ста-
ном речей усі без винятку керівники 

місцевого самоврядування в Україні 
— і на Сході, і на Заході. 

Тому, за словами Григорія Пусто-
віта, на засіданні Спілки секретарів 
місцевих рад Асоціації міст України 
було прийнято звернення до Прези-
дента щодо бюджетного забезпечен-
ня територіальних громад. Віктора 
Януковича просять негайно втру-
титися в бюджетний процес, аби за-
безпечити справедливий розподіл 
ресурсів. 

Інформацію про скорочення в 
охороні здоров’я заперечив началь-
ник міського управління Федір Ко-
шель. У коментарі «Відомостям» він 
наголосив, що прогнозні показники 
бюджету дійсно не радують, але ско-
рочувати нікого не будуть: мовляв, 
зекономлять на інших видатках. На 
яких саме — Федір Гнатович не уточ-
нив. Хоча можна припустити, що се-
ред «інших» видатків — харчування 
хворих і придбання медикаментів. 
Якщо зважити на те, що ці видатки 

давно фінансуються з кишені грома-
дян, то, напевно, брак грошей меди-
цина дійсно не відчує. 

За словами ж Григорія Пусто-
віта, в 2011 році містам буде вкрай 
складно знайти кошти на ремонт 
доріг. Адже база фінансування змен-
шиться на 90%. Як писали раніше 
«Відомості», коли у 2010 році до 
спеціального фонду на ремонт доріг 
надійшло 18 мільйонів гривень, то 
після перерозподілу фінансових по-
токів внаслідок податкової реформи 
прогнозні показники становлять 1,1 
мільйона. На ремонт доріг Луцька це 
напрочуд мала сума.

— Місцеві бюджети у 2011 році 
стають вкрай залежними від дер-
жавного бюджету, — наголосив се-
кретар Луцької міської ради. 

БЮДЖЕТНІ «УЛЮБЛЕНЦІ» 

І все-таки у бюджеті наступного 
року є галузі, які отримали більше 

фінансів, аніж цьогоріч. У першу 
чергу збільшилося фінансування 
державних інституцій. 

Витрати на Держуправління 
справами, що забезпечує діяльність 
Президента, зростають із 932 міль-
йонів до 1,2 млрд. грн. Видатки на 
утримання санаторно-курортних за-
кладів Державного управління спра-
вами при Президентові збільшено 
ще на 82%. У 2010 році ці ж витрати 
було збільшено на 50%.

Видатки на стаціонарне медичне 
обслуговування депутатів, керівни-
ків зросли на 62,6% — до 200 міль-
йонів.

Витрати на поліклінічне об-
слуговування депутатів, керівників 
зросли на 20% — до 108 мільйонів. 
А фінансування перевезення вищих 
посадових осіб 2011 року зросте на 
50% і становитиме понад 180 міль-
йонів гривень.

Для порівняння: на державну 
програму «Дитяча онкологія», так 
само, як і на програму лікування 
серцево-судинних захворювань, пе-
редбачено аж 0 гривень.

Зростають і витрати на утриман-
ня силових органів: Прокуратури — 
з 1,22 млрд. до 2,2 млрд. грн., Мініс-
терства внутрішніх справ — з 11,8 
млрд. до 13,6 млрд. грн., Служби без-
пеки — з 2,4 млрд. до 2,9 млрд. грн. 

Рекордну суму грошей отримає 
вуглепром: фінансування збільшу-
ється аж на 435% — з 1,25 мільярда 
до 6,92 мільярда гривень.  

11,5 мільярда гривень отрима-
ють програми, які проводяться під 
егідою Євро-2012. Нагадаємо, що 
більшість робіт у цьому напрямку 
дозволено проводити без тендерів. 

Слабкою втіхою для українців 
може слугувати лише обіцянка уря-
ду переглянути соціальні видатки за 
підсумками півріччя. 
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Події

Україна та Білорусь підписали 
план співпраці на 2011 рік
Уряди обох держав підписали план спільних заходів 
із розвитку українсько-білоруського торговельно-
економічного співробітництва на 2011 рік. Перед-
бачається розширення переліку продукції, що 
постачається, з її виходом на ринки третіх країн. 
Працюватимуть над розширенням складної технічної 
машинобудівної продукції для поставки до обох країн 
на умовах лізингу та лібералізацією двосторонньої 
торгівлі для усунення різних обмежувальних заходів.

Сомалійські пірати отримали 
$5,5 млн. за звільнення танкера 
Танкер було захоплено піратами 8 травня біля узбереж-
жя Оману. На борту перебувають 22 члени екіпажу — 19 
індійців, двоє громадян Бангладеш і один українець. 
Пірати готуються звільнити німецький танкер-хімовоз 
«Marida Marguerite» після того, як отримали за нього ви-
куп у розмірі 5,5 мільйона доларів. «Ми отримали наші 
гроші в понеділок, їх парашутом скинули з літака. Наші 
люди йдуть із судна», — цитує агентство DPA ватажка 
угруповання, яке захопило танкер.

6%
на стільки Прем’єр-міністр Микола 
Азаров не виключає зростання ВВП 
у 2011 році. Про це він заявив на 
прес-конференції.

«ПО-СУСІДСЬКИ» 

Бюджет-2011: народ затягне паски

ПОПЕРЕДЖЕННЯ? 

2010 рік встановив рекорд за масштабами природних 
катастроф

2010 рік встановив сумний 
рекорд за кількістю та 

масштабами природних катастроф. 
Про це заявила комісар ЄС із пи-
тань гуманітарної допомоги Кріста-
ліна Георгієва. Вона повідомила, що 
жертвами стихійних лих в усьому 
світі стали понад триста тисяч лю-
дей, економіці заподіяно шкоди на 
180 мільярдів євро, при тому, що в 
попередні роки втрати обчислюва-
лися сумами в 70-80 млрд. євро.

За словами Георгієвої, які на-
водить «Deutsche Welle», особливо 
великими катастрофами стали зем-
летрус на Гаїті, в результаті якого за-
гинули майже 250 тисяч осіб, і спус-
тошлива повінь у Пакистані, від якої 
постраждали 20 мільйонів жителів. 

Єврокомісар констатувала, що 
природні катаклізми 2010 року від-
різнялися справді гігантськими 
масштабами наслідків, на подолання  
яких знадобиться багато десятиліть. 

Як приклад вона привела також лі-
сові пожежі в Росії, повені в Болгарії 
й Польщі та нафтову катастрофу в 
Мексиканській затоці.

На думку Крісталіни Георгієвої, 
у найближчі роки кількість при-
родних катастроф у світі тільки 
збільшиться. Це викликано в першу 
чергу зміною клімату та зростанням 
населення Землі. Вона зазначила, що 
залежність жертв стихії від допомо-
ги з боку ЄС зросте, і виступила за 
розвиток співпраці з країнами, які 
найсильніше потерпають від кліма-
тичних змін, а також за створення 
всесвітньої мережі для раннього 
сповіщення про повені й урагани 
та надання швидкої допомоги по-
страждалим.

ПОЛІТИЧНА РОЗПРАВА? ФЕМІДА 

На Луценка завели три справи. 
Йому «світить» 12 років

За висунутими Генпрокуратурою 
звинуваченнями екс-міністрові 

внутрішніх справ Юрію Луценку 
може загрожувати до 12 років по-
збавлення волі. Про це повідомляє 
«Радіо «Свобода».

Так, на початку листопада про-
ти нього порушили кримінальну 
справу про привласнення ним дер-
жавного майна. Луценка звинува-
чують у незаконному оформленні 
на роботу в МВС і в порушеннях, 
пов’язаних із наданням квартири 
та нарахуванням пенсії колишньо-
му водію Леоніду Приступлюку.

Також Генпрокуратура пору-
шила кримінальну справу, згідно 
з якою Луценку інкримінують без-
підставне продовження термінів 
стеження за одним із підозрюва-

них в отруєнні Ющенка.
Понад те, адвокат Луценка Ігор 

Фомін повідомив, що Луценко був 
затриманий у рамках розслідуван-
ня нової кримінальної справи, в 
якій він є підозрюваним. Водночас 
він сказав, що йому достеменно 
не відомо, з якого питання було 
порушено третю кримінальну 
справу. «Це було затримання не за 
справою його водія, а у тій справі, 
за якою ми не отримали постанову 
про порушення. У чому він під-
озрюється, ми не знаємо. Лише 
здогадуємося, що ця справа вини-
кла в рамках справи про отруєння 
Ющенка», — зазначив Фомін.

Луценко — сьомий представ-
ник уряду Юлії Тимошенко, який 
зустрічатиме Новий рік у СІЗО. 

На державну програму 
«Дитяча онкологія», так 
само, як і на програму лі-
кування серцево-судинних 
захворювань, передбаче-
но аж 0 гривень.

Банк Путіна скуповує 
промислові об’єкти 
України

Цей рік є одним з найуспішніших 
для просування російського 

капіталу на українському ринку. 
Оціночна сума покупок, зроблених 
росіянами в Україні в 2010 році, 
становила близько 2,226 млрд. дол., 
пише «Обозреватель». 

Найбільшу активність на ринку 
виявляв «Внешэкономбанк», голо-
вою наглядової ради якого є чин-
ний російський прем’єр Володимир 
Путін. Приміром, у січні за участю 
«Внешэкономбанка» були придбані 
50% плюс дві акції корпорації «Інду-
стріальний союз Донбасу». До слова, 
пізніше заповзятливими росіянами 
був куплений черговий український 
металургійний гігант — ВАТ «Запо-
ріжсталь». 

Екс-кандидата в президенти 
Білорусі закатували у в’язниці

Опозиційного кандидата у пре-
зиденти Білорусі, який брав 

участь у акціях протесту проти 
результатів виборів і якого згодом 
заарештували, піддали тортурам у 
тюрмі. Про це повідомили у між-
народній правозахисній організа-
ції «Міжнародна амністія».

Зокрема, адвокат Саннікова 
повідомив правозахисникам, що у 
його підзахисного зламані ноги, а 
з того, як він говорить і тримаєть-
ся, можна зробити висновки про 
ймовірні пошкодження головного 
мозку, тож затриманий опозиціо-
нер потребує невідкладної медич-
ної допомоги.

«Amnesty International» нага-
дує, що Саннікова було поранено, 
коли міліція розганяла акцію про-
тесту проти фальсифікації виборів. 
За словами очевидців, міліціонери 
збили його з ніг, притиснули щи-
том і почали стрибати по ньому. 
У результаті екс-кандидат у пре-
зиденти отримав серйозну травму 
ніг. Друзі намагалися відвезти його 
до лікарні, проте міліція зупинила 
автомобіль, Саннікова витягнули 
з машини й заарештували. Свідки 
стверджують, що на той момент 
в нього не було помітних пошко-
джень голови. Його дружину, Іри-
ну Халіп, яка їхала в автомобілі, 
вдарили по обличчю і також зааре-
штували.

Адвокату Саннікова дозволи-
ли відвідати його у в’язниці ввече-
рі 20 грудня. За словами адвоката, 
у тюрмі його підзахисний отримав 
нові порізи і синці на руках, об-
личчі та голові, він не міг стояти та 
ледве рухався. Нові рани виразно 
свідчать про те, що його побили 
вже у в’язниці. Адвокат назвав 
жахливим стан опозиційного по-
літика та сказав, що з того, як його 

підзахисний говорив і тримався, 
можна зробити висновок про по-
шкодження головного мозку.

У свою чергу, міністр внутріш-
ніх справ Білорусі Анатолій Кулє-
шов спростував інформацію про 
те, що у Саннікова перелом ноги.

«Amnesty International» серйоз-
но стурбована тим, що Санніков 
може мати незворотні пошкоджен-
ня головного мозку та інші травми, 
якщо його негайно не переведуть у 
лікарню. Правозахисники також 
занепокоєні тим, що під час пере-
бування під вартою опозиціонера 
можуть піддати тортурам.

Нагадаємо, під час розгону си-
ловими структурами Білорусі 19 
грудня акції протесту проти офі-
ційних результатів виборів прези-
дента у Мінську сотні людей було 
затримано та побито, разом із 
кандидатами у президенти, їхніми 
представниками та журналістами.

Як повідомлялося раніше, вла-
да має намір обвинуватити в ор-
ганізації безладів 17 опозиційних 
політиків і журналістів, зокрема 5 
з 10 кандидатів у президенти.


