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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 

РЕАЛІЇ 

У бюджеті приховали 350 млн. на 
лікування віп-чиновників

Японія та Китай відмовляються 
від долара

Фінансування української 
медицини — одне з найгірших
у світі

У проекті бюджету на 2012 рік 
зникли графи про медичне об-

слуговування народних депутатів і 
керівників органів державної вла-
ди. На ці цілі передбачалося виді-
лити 354 мільйони гривень

Натомість у законі про держав-
ний бюджет на 2012 рік замість 
цих граф у розділі про витрати 

держбюджету розпорядником 
«Державне управління справами» 
з’явився новий рядок: «надання 
медичних послуг медичними уста-
новами».

Сума фінансування, зазначе-
на у ньому, аналогічна з раніше 
заявленими витратами на медоб-
слуговування вищих чинів дер-
жави — ті ж 354 мільйони. Таким 
робом у Кабміні та парламенті 
заховали інформацію про багато-
мільйонні витрати на лікування 
віп-чиновників.

Нагадаємо, при ухваленні бю-
джету в прикінцевих положеннях 
було призупинено дію статті щодо 
виплати матеріальної допомоги, 
безкоштовного проїзду, медично-
го лікування колишніх депутатів, 
депутатів, які виходять на пенсію, 
або при достроковому припиненні 
повноважень.

Японія і Китай будуть зміцню-
вати економічне співробіт-

ництво. В рамках візиту прем’єр-
міністра Японії Йосихіко Ноди в 
Пекін сторони зробили кілька ці-
кавих заяв, які обіцяють втілити в 
життя вже наступного року. Зазна-
чимо, японський прем’єр уперше 
відвідав Китай із моменту вступу 
на посаду.

Нода на зустрічі з Венем Цзя-
бао домовилися про зміцнення 
двостороннього співробітництва 
на фінансовому ринку. Сторо-
ни мають намір заохочувати ви-
користання національних валют 
замість американського долара в 
угодах між японськими і китай-
ськими компаніями. Лідери країн 
вважають, що домовленість про 
більш широке використання на-

ціональних валют у двосторонніх 
угодах вкрай позитивно позна-
читься на економічному розвитку 
та кон’юнктурі внутрішніх ринків 
обох країн.

Також була досягнута домов-
леність про купівлю Японією ки-
тайських держоблігацій у рамках 
двостороннього економічного 
співробітництва між країнами. 
Слід зазначити, що КНР суворо ре-
гламентує продаж своїх облігацій, 
а тому надане Японії право купити 
пакет китайських держоблігацій є 
свідченням потепління економіч-
них відносин між країнами.

Крім того, сторони пообіцяли 
в наступному році розпочати роз-
робку пакту про вільну торгівлю 
між Японією, Китаєм і Південною 
Кореєю. 

«Китай готовий тісно співп-
рацювати з Японією в просуванні 
обох країн, грошово-кредитному і 
фінансовому розвитку, а також за-
для прискорення прогресу в ство-
ренні зони вільної торгівлі Китай 
— Японія — Південна Корея та 
Східноазіатського фінансового 
співробітництва», — зауважив 
Цзябао.

Народний банк Китаю також 
заявив, що буде підтримувати 
Японію у використанні юанів для 
прямих інвестицій у Китай.

В Україні в 2011 році витрати на 
медицину були в 10-15 разів 

нижчими за європейські й склали 
920 гривень (трохи більше 115 до-
ларів) на одного громадянина на 
рік, повідомила голова Комітету 
Верховної Ради з питань охорони 
здоров’я Тетяна Бахтєєва.

Зі слів депутата, в середньому 
в Європейському регіоні цей по-
казник становить 1546 доларів, а 
у світі — 478 доларів. «За рівнем 
державного фінансування охоро-
ни здоров’я наша країна перебу-
ває поряд із країнами з низьким 
рівнем доходу. І це попри те, що 
за останнє десятиріччя витрати 
на охорону здоров’я зросли чи не 
вшестеро. Якщо в 2002-му загаль-
ний фонд зведеного бюджету на 
охорону здоров’я становив лише 
6,5 мільярда гривень, то в 2011-му 
— аж 41,5 мільярда», — повідоми-
ла Бахтєєва. 

Проте, наголосила вона, це не 

призвело ні до покращення якості 
та доступності медичної допомо-
ги, ні до підвищення оплати висо-
кокваліфікованої праці медичних 
працівників. 

За даними Бахтєєвої, у галузі 
охорони здоров’я близько 70% всіх 
витрат іде на зарплату лікарів, 8% 
— на оплату комунальних послуг, 
близько 11% — на медикаменти.

КОМПЕТЕНТНО  

Гроші, виділені на підручники, крадуть

Міністерство освіти і науки, мо-
лоді та спорту неефективно, 

неекономно і з порушеннями вико-
ристовує бюджетні кошти. Такими 
є результати аудиту ефективності 
використання коштів держбюдже-
ту, виділених у 2010-2011 роках на 
забезпечення навчальних закладів 
підручниками і посібниками, йдеть-
ся у повідомленні прес-служби Ра-
хункової палати. 

Зокрема, аудитори зауважили, 
що «при технології виготовлення 
підручників до п’яти місяців постій-
ною є практика спрямування коштів 
на цю мету за два-три місяці до по-
чатку навчального року».

«У результаті для термінового 
виготовлення підручників видавни-
цтва закуповували папір за цінами, 
вищими за ринкові на 30-40%, через 
що були неефективно використані 
6,9 мільйона гривень бюджетних ко-

штів», — інформує прес-служба.
Міністерство освіти та науки не 

перевірило виробничі потужності 
переможця тендерних процедур із 
надання поліграфічних послуг ТОВ 
«Побутелектротехніка», яке фактич-
но виявилося посередником, а не 
виконавцем замовлення. «Тому піс-
ля випуску 10 найменувань підруч-
ників на рахунку підприємства за-
лишилося від 66 до 84% отриманих 
коштів, що призвело до додаткових 
витрат із бюджету 5,9 мільйона гри-
вень», — ідеться в повідомленні.

Непрозорою є і процедура кон-
курсного відбору підручників та 
ухвалення рішень про їх видання.

«Основна причина вказаних по-
рушень — незадовільна організація 
роботи цього міністерства. Спря-
мовані з бюджету 319 мільйонів 
гривень на випуск підручників не 
забезпечили потреб навчальних за-

кладів у сучасній навчальній літера-
турі», — йдеться в заяві. «Аудитори 
зазначили, що за умов економного й 
ефективного використання бюджет-
них коштів лише у 2010-2011 роках 
можна було додатково видати 3,4 
мільйона підручників, тобто майже 
на чверть більше, ніж виготовили», 
— зазначили у Рахунковій палаті.

Віктор Янукович:

21 грудня Президент України Віктор 
Янукович провів прес-конференцію 
для представників центральних, 
регіональних та іноземних засо-
бів масової інформації. Зустріч із 
журналістами відбулася в «Укра-
їнському домі» й була присвячена 
підбиттю підсумків 2011 року.

Спілкування з медійниками роз-
почалося з доповіді Президента, в 
якій він запевнив присутніх, що два 
роки влада працювала над закладан-
ням фундаменту на майбутнє. 

— Безумовно, швидкість, гли-
бина реформ завжди буде супереч-
ливим питанням і залежатиме від 
багатьох складових, у тому числі 
й від виконавців, від рівня їхньої 
підготовки, від стану суспільства, 
сприйняття того нового, що ми про-
понуємо, — зазначив Віктор Януко-
вич. — Хоча я переконаний: кожна 
людина добре розуміє, що для того, 
аби змінити життя на краще, по-
трібний рух уперед, потрібні зміни. 
Не можна йти в майбутнє боком чи 
задом.

Під час прес-конференції жур-
налісти мали змогу поставити Пре-
зиденту запитання. В основному 
вони стосувалися реформ, газової 
тематики, справи Юлії Тимошенко в 
контексті євроінтеграції. Представ-
ники регіональних ЗМІ традиційно 
цікавилися проблемами своїх об-
ластей.

ГАЗОВУ ПРОБЛЕМУ НЕ МОЖНА 
ПЕРЕКИДАТИ НА УКРАЇНЦІВ

Президент Віктор Янукович за-
уважив, що ціна на газ для України 
має бути не вищою як 250 доларів за 
тисячу кубометрів. Ту ціну на бла-

китне паливо, яка є зараз, гарант 
вважає непідйомною. 

— На сьогодні ціна на газ в Укра-
їні — 515 доларів, із урахуванням 
«харківської» знижки — 415 доларів. 
Ця ціна для держави непідйомна, 
— сказав Президент. — Цього року 
вона не буде нижчою, а скоріше за 
все, вищою. Ми ж вважаємо, що ціна 
для України не повинна бути вищою 
за 250 доларів... 

Водночас Янукович висловився 
проти підвищення ціни на газ для 
населення. За його словами, далі 
підвищувати нікуди й цю проблему 
не можна перекладати на українців. 
Саме тому тарифи не підвищили на 
50%, як того вимагав Міжнародний 
валютний фонд.

Також Президент укотре наголо-
сив, що Україна планує створення 
тристороннього газового консорці-
уму з участю Російської Федерації та 
Європейського Союзу.

— Але як це буде зроблено й 
коли — важко сказати. Тобто питан-
ня ще без відповіді, — підкреслив 
глава держави.

ПРЕЗИДЕНТ НЕ ПРОТИ 
ЗВІЛЬНЕННЯ ТИМОШЕНКО, 
ЯКЩО ДОЗВОЛИТЬ 
ЗАКОНОДАВСТВО

На запитання журналіста, чи не 
розглядає Президент можливості 
амністувати Юлію Тимошенко, аби 
налагодити стосунки з Європою, 
Янукович не дав чіткої відповіді.

— Я не хочу, щоб ви підміню-
вали слідчих чи суддів. Я знаю, що 
це таке, і ніколи цього не робив і не 
буду робити. Немає людей без гріха. 
Але повинен працювати принцип 
презумпції невинуватості та незво-

ротність покарання. Ми з вами по-
винні про це пам’ятати й дбати, щоб 
це застосовувалося у нашій країні, 
— сказав гарант.

Віктор Янукович зауважив, що 
він не проти звільнення Тимошен-
ко.

— Хочу сказати, я не проти того, 
щоби Тимошенко була звільнена за 
певних умов, які передбачені укра-
їнськими законами, — заявив глава 
держави. — Більше того, хотів би, 
щоб ця справа якомога скоріше була 
завершена. Я зацікавлений більше, 
ніж хтось інший. Бажаю того, щоб 
це сталося. Але брати відповідаль-
ність на себе у питаннях, щодо яких 
за Конституцією я не маю повнова-
жень, не маю права. Це також буде 
злочин, якщо я почну зловживати 
своїми повноваженнями у плані по-
рушення законів. 

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
У ЛУЦЬКУ ДОБУДУЮТЬ 
НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ

На запитання журналіста «Ві-
домості.UA» щодо добудови пери-
натального центру в Луцьку Віктор 
Янукович відповів: «Обов’язково 
буде добудований найближчим ча-
сом». 

Президент повідав, що мав не-
щодавно зустріч із головою облдер-
жадміністрації Борисом Клімчуком, 
із яким детально обговорили це пи-
тання. 

— Цей проект дуже важливий, 
— наголосив глава держави. — Ста-
лося так, що в країні залишилося 
багато недобудованих об’єктів. Це 
вже стало традицією — починати 
будувати, піднімати красиві гасла, а 
потім забувати. Ми маємо програ-
му добудови всіх об’єктів, які були 
розпочаті. У низці регіонів нам уже 
вдалося цього досягти. Проте ще за-
лишаються великі обсяги житлових 
будинків, соціальних об’єктів, ліка-
рень, шкіл. Тому Волинський пери-
натальний центр обов’язково буде 
побудований найближчим часом, — 
підкреслив Президент.

Нагадаємо, цей медичний заклад 
будується в Луцьку ще з 2001 року. 
Його загальна вартість становить 
84 мільйони гривень. 1,8 мільйона 
вже вкладено (кошти громади, — 
авт.). Необхідно ще 83 мільйони. 
Структура закладу передбачає обла-
штування центру планування сім’ї, 
репродукції та медико-генетичного 
консультування, жіночу консульта-
цію, розраховану на двісті відвіду-
вань у зміну, пологовий стаціонар на 
вісімдесят ліжок, операційні блоки 
для ургентних і планових операцій, 
відділення анестезіології та інтен-
сивної терапії.

Ольга УРИНА
Луцьк — Київ — Луцьк

В український уряд жінок не 
пускають
Україна є єдиною державою у світі, де в складі 
уряду немає жінок. Про це заявила експерт із ген-
дерних питань Катерина Везелєва, пише «Фокус». 
«Я вважаю, якщо ми докладемо певні зусилля й 
внесемо зміни в чинне законодавство, то зможе-
мо зрушитися з місця. І наступні вибори 2012 року 
не позбавлять більшість населення можливості 
повноцінно виражати свою думку», — сказала 
Везелєва. На сьогодні кількість жіночого населен-
ня України становить 52%.

80% оливкової олії — підробка
Італійські правоохоронці з’ясували: 80% оливкової олії, 
що виготовляється у країні, є примітивним фальсифіка-
том. Як повідомила газета «La Repubblica» з посиланням 
на митні структури та фінансову поліцію, значна части-
на оливкової олії, що надходить у продаж під маркою 
«справжня італійська», є сумішшю найдешевших сортів, 
що імпортуються до Італії з-за кордону, пише ТСН. «У 
галузі харчування існує впливове угрупування, яке 
робить собі капітал на цьому імпорті, оскільки довести 
наявність у оливковій олії дешевих домішок неможли-
во», — заявив представник Асоціації аграріїв Італії.

587
приблизно стільки євро ви-
тратить на новорічні свята й 
подарунки середньостатистич-
на європейська родина. Це на 
0,8% менше від витрат на ці цілі 
в 2010 році.

Не можна йти в майбутнє боком чи задом


