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Події
СВОЯ СОРОЧКА БЛИЖЧЕ ДО ТІЛА 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ  

ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ 

Депутати не збираються 
обмежувати себе в пільгах

Кабмін цього року лише на бензин 
витратив понад 11 мільйонів

Новий прем’єр Італії відмовився 
від зарплати

Комітет з питань регламенту 
відмовився скасувати пільги 

для народних депутатів. Зокрема, 
законопроектом пропонувалося 
обмежити ряд пільг, передбачених 
Законом України « Про статус на-
родного депутата». Про це повідо-
мляє «Сегодня».

 Серед пільг — безплатний про-
їзд депутатів по території України, 
право на безкоштовне користуван-
ня залом офіційних делегацій аеро-
портів і аеровокзалів, ж/д вокзалів 
і станцій морських, річкових вок-
залів і портів, право на безкоштов-

ний провіз багажу й безкоштовну 
парковку. Також пропонувалося 
скасувати право на користування 
автотранспортом Верховної Ради 
й на безкоштовне забезпечення 
путівками на санітарно-курортне 
лікування. Пропонувався, у числі 
іншого, фіксований ліміт норми 
витрат на одного депутата за раху-
нок бюджетних призначень тільки 
на проїзд залізничним і повітря-
ним сполученням. Витрати, що 
перевищують установлену норму, 
повинні були б відшкодовуватися 
за  гроші депутата.

Автопідприємство Госпо-
дарсько-фінансового депар-

таменту Секретаріату Кабінету 
Міністрів України за результатами 
тендеру уклало низку угод на при-
дбання палива (наливом, бензовоз-
ними партіями) на загальну суму 
1,47 млн грн. Про це повідомляють 
«Наші гроші» з посиланням на «Ві-
сник державних закупівель».

Це вже п’ята крупна закупівля 
палива автопідприємством Каб-
міна у 2011 році. З врахуванням 

останньої цього року для урядо-
вих автомобілів придбано бензин 
і дизпаливо на загальну суму 11,66 
млн грн.

Постійним постачальником 
уряду є ТОВ «Техойл» Тимура Лі-
сового та Віталія Пащенко, яке 
отримало підряди на суму 7,44 
млн грн. Також постачальниками 
були ТОВ «Техісо» (2,27 млн грн.), 
ТОВ «Нафто-Комерц» (0,62 млн 
грн.), ТОВ «Фірма Октан» (1,31 
млн грн.).

Новий прем’єр-міністр Італії 
відмовився від заробітної пла-

ти глави Кабінету міністрів країни 
і міністра економіки.

«Почати з себе», — такий прин-
цип висунув італійський прем’єр 
Маріо МОНТІ, призначений на цю 
посаду 13 листопада після відстав-
ки Сильвіо Берлусконі, передає 
ІТАР-ТАРС.

Представляючи в неділю, 4 
грудня, на прес-конференції у 
римському урядовому палаці Кі-
джі основні напрями заходів щодо 
подолання економічної кризи, Ма-
ріо  Монті повідомив, що перш ніж 
посилювати податковий тиск на 
італійців, уряд вирішив зменшити 
«витрати на політику». Йдеться 
про скорочення адміністративно-
го апарату, насамперед у провін-
ціях країни, введення «почесних» 

посад на місцевому рівні.
Члени уряду зобов’язуються 

повідомляти до податкових інспек-
цій не тільки про поточні доходи, а 
й про загальний розмір свого осо-
бистого статку.

ЗАОЩАДЖЕННЯ 

Під матрацами 
українців — 
70 мільярдів

Національний банк оцінює обсяг 
вільної валюти на руках у на-

селення в 50-70 мільярдів доларів. 
Про це заявив глава Нацбанку Сер-
гія Арбузова в ході його зустрічі з 
представниками інвесткомпаній та 
фондів, передають «Українські но-
вини». На думку Арбузова, за раху-
нок випуску і реалізації інвестицій-
них монет і забезпечених золотом 
сертифікатів, НБУ зможе протягом 
найближчих декількох років абсор-
бувати більше 10 мільярдів доларів з 
50-70 мільярдів.

За оцінками НБУ, попит населен-
ня на інвалюту становить близько 10 
мільярдів доларів на рік.

«Якщо зменшити цей попит хоча 
б наполовину, то ще 5 мільярдів до-
ларів додатково потраплять у резер-
ви. 

У Пенсійному фонді роз’яснили, як будуть 
нараховуватись пенсії чорнобильцям

23 листопада Кабінет Міністрів 
України прийняв постанову №1210 
«Про підвищення рівня соціально-
го захисту громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи». Цією постановою 
затверджений Порядок обчислен-
ня пенсій особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, який визначає механізм 
обчислення пенсій по інвалідності, 
що настала внаслідок каліцтва чи 
захворювання, і пенсій у зв’язку з 
втратою годувальника внаслідок 
Чорнобильської катастрофи від-
повідно до статей 54 і 57 Закону 
України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи».

Зазначеною постановою перед-
бачено:

ДЛЯ ІНВАЛІДІВ-ЛІКВІДАТОРІВ 
АВАРІЇ НА ЧАЕС

У 2012 році при обчисленні заро-
бітку, з якого буде визначено розмір 
пенсії учасників ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС, 
щодо яких встановлено причинний 
зв’язок інвалідності з Чорнобиль-
ською катастрофою, застосовувати-
меться формульний підхід. Також 
буде проведено осучаснення заро-
бітку, отриманого за роботу в зоні 
відчуження, з застосуванням показ-
ника середньої зарплати по Україні 
за 2006 рік, що дасть змогу істотно 
збільшити розміри пенсій зазначе-
ній категорії постраждалих.

Збільшити з 01.01.2012 року 
розмір додаткової пенсії за шко-
ду, заподіяну здоров’ю, з 30, 20, 15 
відсотків до 50, 40, 30 відсотків від 
прожиткового мінімуму, визначе-
ного для осіб, які втратили працез-

датність, відповідно для інвалідів І, 
ІІ, ІІІ груп.

Встановити з 01.01.2012 року мі-
німальний розмір пенсійної виплати 
для інвалідів-ліквідаторів у відсо-
тках до прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність:

І група — 285 %
ІІ група — 255 %
ІІІ група — 225 %
Крім того, якщо особі встанов-

лено пенсію за особливі заслуги 
перед Україною, то її виплата буде 
здійснюватися понад зазначений 
мінімальний розмір пенсійної ви-
плати.

ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ІЗ ЧИСЛА 
ПОТЕРПІЛИХ ВНАСЛІДОК 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 
КАТАСТРОФИ

Мінімальний розмір пенсії, об-
числений від прожиткового мініму-
му для осіб, які втратили працездат-
ність, становить:

I групи інвалідності — 100 від-
сотків з 1 січня 2012 р.;

150 відсотків із 1 липня 2012 р.;
II групи інвалідності — 100 від-

сотків із 1 січня 2012 р.;
125 відсотків з 1 липня 2012 р.;
III групи інвалідності — 100 від-

сотків з 1 січня 2012 р.;
110 відсотків із 1 липня 2012 р.
Збільшити розмір додаткової 

пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю з 
01.07.2012 року для інвалідів І групи 
з 30 до 36 %, II групи — з 20 до 24 %, 
ІІІ групи — з 15 до 18 % прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність.

НЕПРАЦЕЗДАТНІ ОСОБИ, ЯКІ 
ВТРАТИЛИ ГОДУВАЛЬНИКА

Осучаснення заробітку, отрима-
ного за роботу в зоні відчуження, з за-

стосуванням показника середньої за-
робітної плати по Україні за 2006 рік.

Формульний розрахунок роз-
міру пенсій.

Мінімальний розмір пенсії ста-
новить для непрацездатних членів 
сім’ї померлого годувальника, які 
були на його утриманні з 1 січня 
2012 року:

на одного непрацездатного чле-
на сім’ї — 50 відсотків пенсії по інва-
лідності померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних 
членів сім’ї — 100 відсотків пенсії по 
інвалідності померлого годувальни-
ка, що розподіляється між ними рів-
ними частинами.

Збільшити з 01.01.2012 року 
розмір щомісячної компенсації 
сім’ям за втрату годувальника з 10 
до 12 %.

ДЛЯ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ ІЗ 
ЧИСЛА ПОТЕРПІЛИХ ВІД 
АВАРІЇ

З 01.01.2012 пенсійну виплату 
встановити у розмірі 100% прожит-
кового мінімуму для осіб, які втра-
тили працездатність.

Збільшити з 01.01.2012 року роз-
мір додаткової пенсії за шкоду, запо-
діяну здоров’ю, з 15% до 18% про-
житкового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність.

ДЛЯ ГРОМАДЯН, 
ПОТЕРПІЛИХ ВНАСЛІДОК 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 
КАТАСТРОФИ

Збільшити з 01.07. 2012 року роз-
мір додаткової пенсії за шкоду, запо-
діяну здоров’ю, з 5, 10 і 15% до 6, 12 
і 18% прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, 
громадянам, які належать відповід-
но до 4, 3, 2 категорій.

Прожитковий мінімум для осіб, 
які втратили працездатність, буде 
визначатися Законом України про 
державний бюджет України на 2012 
рік. У його проекті він передбачений 
на рівні 822 гривень. Перерахунок 
пенсійних виплат для інвалідів-
ліквідаторів, для дітей-інвалідів з 
числа потерпілих та для непрацез-
датних осіб, які втратили годуваль-
ника буде здійснено органами Пен-
сійного фонду області до 15 грудня 
2011 року.  З 1.01.2012 року дані ка-
тегорії громадян отримають перера-
ховані розміри пенсій.

Перерахунок пенсійних виплат 
для потерпілих внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС, які визнані 
інвалідами, та для осіб, які належать 
відповідно до 2, 3, 4 категорій, буде 
здійснено Пенсійним фондом до 15 
червня 2012 року. З 1.07.2012 року 
вони отримають перераховані роз-
міри пенсій.

У Лівії з’явився новий уряд
У Лівії склав присягу новий перехідний уряд, який буде 
працювати до червня, коли у країні пройдуть парла-
ментські вибори. До складу нового кабінету входять 
24 міністри, серед них — дві жінки (міністр у справах 
громадськості і міністр охорони здоров’я). Міністром 
оборони став Усами аль-Джувалі. Йому потрібно буде 
провести реформу збройних сил, включивши до їх 
складу близько 50 тисяч людей, які билися на боці 
опозиції. Нагадаємо, збройне повстання у Лівії тривало 
близько 9 місяців. За час протистояння режиму Муам-
мара Каддафі і сил опозиції загинули тисячі людей.

Литва — лідер швидкісного 
інтернету 
Швидкість доступу до всесвітньої мережі в столиці 
Литви — більше 36 мегабіт на секунду. У трійку ліде-
рів також потрапили два китайські міста — Гонконг 
і Коулун. Як відзначають укладачі рейтингу, Литва 
вважається світовим лідером за швидкістю роботи 
широкосмугового Інтернету, а місцеві програмісти 
дуже цінуються серед роботодавців. Адже влада 
країни вважає розвиток ІТ-технологій одним із 
головних пріоритетів, тому на галузь витрачаються 
значні кошти.

117
приблизно стільки мільярдів 
доларів у 2010 році заробили 
разом усі казино світу, що дорів-
нює трьом бюджетам України на 
2011 рік. До 2015 року їх доходи 
досягнуть 182,5 млрд. доларів.

ДУМКА ФАХІВЦЯ 

Без стаціонарного лікування 
Тимошенко може стати інвалідом

Юлія Тимошенко потребує 
невідкладного лікування в 

умовах стаціонарного медичного 
закладу, вважає екс-міністр охоро-
ни здоров’я Микола Поліщук.

За його словами, на прохання 
захисту Тимошенко він вивчив 
дані обстеження лідера опозиції, 
які були зроблені в обласній клі-
нічній лікарні міста Києва. «Можу 
сказати, що є патологічні зміни, які 
викликають біль, що може прояв-
лятися при будь-якій активності. 
Це може відбуватися не лише в по-
ложенні сидячи або лежачи, але й 
при чханні та кашлі», — сказав він, 
повідомляє прес-служба «Батьків-
щини».

На його думку, уколи та інші 
маніпуляції, які надають Тим-
ошенко у СІЗО, приносять лише 
короткочасне полегшення. «Юлія 

Тимошенко потребує лікування у 
стаціонарному закладі», — сказав 
Поліщук.

Він додав, що при стаціонар-
ному лікуванні і за згоди пацієнта 
у таких ситуаціях дуже часто ви-
никає необхідність у хірургічно-
му втручанні. Крім того, Поліщук 
вважає ненормальною ситуацію, 
коли хворій людині протягом двох 
місяців під будь-якими приводами 
не надають належного лікування. 
За його словами, 

будь-яке захворювання, яке 
довго триває і не лікується, «при-
зводить до інвалідизації».

Також Поліщук зазначив, що 
крім МРТ та рентгену Тимошенко 
необхідні інші аналізи для деталь-
ного встановлення діагнозу, які 
можна зробити лише в стаціонар-
них медичних закладах.

ДОМАШНІЙ ЧЕМПІОНАТ 


