
Новий законопроект «Про зайня-
тість населення» вже пройшов 

перше читання. Уряд цим докумен-
том пропонував три головні новації: 
працевлаштування молоді; осла-
блення оподаткування малого біз-
несу, який створює легальні робочі 
місця; допомога держави працівни-
кові при звільненні та перекваліфі-
кації, пише «Сегодня». 

Усі деталі, плюси та мінуси цьо-
го законопроекту: 

• Зниження податків за ство-
рення робочих місць. Роботодавці, 
які створюють нові місця для молоді 
(перше робоче місце) та безробітних 
старше 50 років не менше ніж на два 
роки, рік не платять єдиний соцвне-
сок (41,2% нарахувань на зарплату 
цих працівників). При достроково-
му звільненні працівника роботода-
вець зобов’язаний сплатити соцвне-
сок за весь відпрацьований період. 
Таке нововведення вигідне і робото-
давцям, і працівникам — останнім 
можуть платити за рахунок цього на 
40% більші офіційні зарплати. Робо-
тодавці зі свого боку можуть уника-
ти сплати до бюджету 41,2% нараху-
вань на зарплату за два роки, якщо 
працівник звільниться протягом 
цього часу за власним бажанням. 

• Облік трудового стажу. При 
стажуванні (навіть без зарплати) 
роботодавець буде зобов’язаний 
видати працівникові трудову книж-
ку з записом про проходження ста-
жування. Такий запис у трудовій 
підвищує шанси на прийом на ро-

боту, але не забезпечує нею, як цьо-
го хотілося б молоді. А три та біль-
ше записи про безкоштовну роботу 
і жодної про прийом у штат — це 
швидше мінус для працівника, тому 
таку книжку навряд чи подадуть на 
співбесіді. 

• Боротьба з дискримінацією. В 
оголошеннях про вакансії забороне-
но вказувати вік і стать кандидатів, 
вимагати відомості про особисте 
життя (національність, сімейний 
стан, віросповідання, партійність). 
На практиці ця норма навряд чи 
буде працювати, тому що робото-
давець усе одно візьме потрібного 
йому працівника (за віком, статтю, 
сімейним станом), влаштувавши, 
наприклад, кастинг серед претен-
дентів. 

• Забезпечення села спеціаліс-
тами. Згідно з законом, молоді фа-

хівці, що уклали контракт (не менше 
трьох років) на роботу в селі (лікарі, 
вчителі, агрономи) відразу отриму-
ють підйомні — п’ять мінімальних 
зарплат (5470 гривень). Але ця сума 
за такий тривалий час роботи на селі 
є занадто малою, тому на це підуть 
лише ті, кому і так готували місце в 
рідному селі, або від безвиході. 

• Соцзахист безробітних. Ста-
тус безробітного людина одержує з 
першого дня звернення до центру 
зайнятості (нині — з сьомого). Це 
дає право отримувати допомогу по 
безробіттю з перших же днів. 

• Безкоштовна перекваліфі-
кація. Особи старші за 45 років зі 
стажем роботи не менше 15 років 
отримають право на ваучер для без-
коштовного перенавчання або під-
вищення кваліфікації в обраному 
ними вузі. Ця норма є досить супер-
ечливою, бо вимагає додаткових за-
трат із бюджету. Це може призвести 
до скорочення виділених бюджет-
них місць для випускників шкіл — 
частину квоти віддадуть старшим 
особам. 

• Навчання кадрів під замов-
лення. Держава навчить безробіт-
них затребуваним за заявками під-
приємств робітничим професіям 
(токар, слюсар, зварювальник), а 
той, хто навчився самостійно, може 
здати іспит і отримати «папірець». 
Експерти прогнозують, що охочих 
буде небагато, поки не зростуть 
зарплати на державних підприєм-
ствах.

За останні два роки українські 
банки перерахували в офшор-

ні зони та на Кіпр 53 мільярди 397 
мільйонів доларів. Про це йдеться 
у публікації «Економічної правди».

«За валютним курсом, що діє 
останні три роки, це більше ніж 
400 мільярдів гривень», — ідеться 
у статті. Для порівняння, дохідна 
складова держбюджету на 2012 рік 
— 367 мільярдів гривень.

Найбільше коштів перерахову-
валося на Кіпр — 51 мільярд 495 
мільйонів доларів.

На другому місці — Британ-
ські Віргінські острови, куди було 
перераховано 1 мільярд 16 міль-
йонів доларів. Третім став Беліз 
із результатом у 602 мільйони 945 
тисяч доларів.

«Левову частку всіх перера-
хувань в офшори та на Кіпр ста-
новили операції «ПриватБанку». 
Фінустанова, яка належить Ігорю 
Коломойському та Геннадію Бого-

любову, за 2010-2011 роки перера-
хувала 32 мільярди 717 мільйонів 
доларів», — ідеться у статті.

На другому місці серед укра-
їнських банків — ПУМБ Рината 
Ахметова. Ця установа за два роки 
перерахувала в офшори 3 мільяр-
ди 249 мільйонів доларів.

Третій — банк Дмитра Фірта-
ша «Надра». За останні два роки 
ця фінустанова перевела на Кіпр 1 
мільярд 155 мільйонів доларів.
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Події
На надбавки лікарям виділили мільярд

Держава зобов’язана створити 
всі умови для того, щоб пра-

цівники галузі охорони здоров’я 
хотіли працювати якісно та з ду-
шею. Про це в ефірі одного з теле-
каналів заявила перший заступник 
глави Адміністрації Президента 
України Ірина Акімова.

За її словами, нова система 
фінансування галузі охорони 
здоров’я, яку перевіряють на собі 
пілотні регіони, закладає стиму-
лювання саме для лікарів первин-

ної ланки. 
«Якщо ти обслуговуєш більшу 

кількість людей, то маєш право на 
надбавку. Ця надбавка розрахову-
ється залежно від кількості обслу-
жених громадян. Сума, яка може 
бути отримана лікарем у сільській 
місцевості, коливається до 1300 
гривень. Якщо середня зарплата 
медика — трохи більше 2000 гри-
вень, а надбавка за збільшення 
кількості обслуговуваних пацієн-
тів — близько 1300 гривень у селі 
та близько 700 гривень у місті, то 
це суттєва добавка до сімейно-
го бюджету. Це стимул, який дає 
можливість людям, які працюють 
добре, вкладають більше професі-
оналізму, душі та серця, одержува-
ти більше», — сказала Акімова. 

За її словами, вже цього року 
для пілотних регіонів було перед-
бачено суттєве додаткове фінансу-
вання — 1 мільярд гривень, із яких 
250 мільйонів виділені саме для 
таких стимулювальних надбавок.

Законопроект про мову приймали «мертві 
душі»?

За два роки банки перерахували 
в офшори цілий державний бюджет

За законопроект про засади дер-
жавної мовної політики прого-

лосувало 172 депутати, а не 234, як 
офіційно оголошено. Про це у бло-
зі на «Українській правді» написав 
журналіст Сергій Андрушко з по-
силанням на письмову реєстрацію 
депутатів за 5 червня, оприлюдне-
ну на сайті Ради.

Як з’ясувалося, один із депу-
татів, який голосував за законо-
проект, офіційно перебував у цей 
час у відпустці, ще один був у від-
рядженні, ще один хворів, інші 59 
парламентарів, які буцімто прого-
лосували «за», не були письмово 
зареєстровані на це засідання.

Усього незареєстрованих, а 
також таких, що хворіли чи пере-
бували у відрядженні, на момент 
ранкового засідання 5 червня вия-
вилося 62 депутати. Втім, електро-
нна система висвітила їхні голоси 

за ухвалення закону.
Якщо зайти, наприклад, на сто-

рінку народного депутата Деркача, 
можна побачити, що він 5 червня 
проголосував за законопроект про 
засади мовної політики. Та на його 
ж сторінці в розділі «Письмова ре-
єстрація» можна побачити, що він 
цього дня перебував у офіційній 
відпустці.

Плотніков, який теж проголо-
сував «за» на ранковому засіданні 
5 червня, був у цей час у відря-
дженні.

А навпроти прізвища колиш-
нього спікера парламенту з ко-
муністичної фракції Ткаченка у 
письмовій реєстрації зазначено, 
що у день голосування за мовний 
закон він хворів, хоча його голос 
враховано.

Серед депутатів, які проголо-
сували за закон, одначе не були 
письмово зареєстровані, — Ахме-
тов, Янукович-молодший, Береж-
на, Богословська, Васадзе. Це лише 
з Партії регіонів.

Колишній бютівець, а нині по-
зафракційний Писаренко, який 
теж проголосував «за», також не 
зареєстрований на засіданні.

Щоби законопроект вважався 
ухваленим, потрібно 226 депу-
татів. Цей законопроект можна 
вважати неприйнятим, оскільки 
зрозуміло, що за нього особисто 
проголосувало лише 172 нардепи. 
Тим паче, що стаття 84 Конститу-
ції України вимагає особистого го-
лосування депутатів.

У Луцьку пройшов мітинг 
на захист української мови
Минулої неділі на Театральному 
майдані Луцька відбулося віче на 
підтримку української мови. На мі-
тинг, ініціаторами якого виступили 
опозиційні сили — «Батьківщина», 
«Фронт змін», Народний Рух Украї-
ни, «Свобода», партія «Реформи та 
порядок», — зібралося до тисячі 
людей. Вони закликали населення 
не допустити прийняття в другому 
читанні Закону України «Про засади 
державної мови» Ківалова-Колесні-
ченка, застосувавши такий дієвий 
захід, як масовий протест. 

— Депутати Верховної Ради від 
провладної більшості проголосу-
вали в першому читанні цей ганеб-
ний законопроект. Їхньому цинізму 
немає меж: вони не лише плюють 
на думку більшості українців, які 
виступають за українську мову, а й 
зневажають Конституцію, яка чітко 
каже, що в Україні державна мова 
одна — українська, — висловив обу-
рення голова обласної організації 
«Батьківщина» Анатолій Грицюк.

За словами мітингувальників, 
україномовна частина суспільства 

чітко розуміє, що цей закон може 
виявитися «бомбою сповільненої 
дії» задля знищення саме україн-
ської мови.

— Річ не в тому, що хтось праг-
не захистити російську мову, якій 
насправді нічого не загрожує, йде 
боротьба за право не говорити 
українською, — влучно підмітив ві-
це-президент Федерації нацменшин 
України Йосиф Зісельс.

Лише 10 стаття законопроек-
ту передбачає, що на територіях, де 
проживає більше 10% носіїв регі-
ональної мови, всі документи міс-
цевих органів влади та самовряду-
вання приймаються державною або 
регіональною мовою та офіційно 
публікуються цими мовами. Знайти 
10% російськомовного населення 
неважко навіть у Галичині. А це вже 
дозволить на місцевому рівні визна-
ти російську регіональною. А отже, 
регіоном її використання може ста-
ти вся Україна. 

Крім того, зникають усі укра-
їнські квоти з засобів масової ін-
формації разом із обов’язковим 
дубляжем кінострічок. Навіть шко-

лярі та студенти зможуть обирати, 
якою мовою вони хочуть навчатися. 
Пиши заяву — і держава зобов’язана 
надати тобі викладача. Все це, за під-
рахунками експертів, коштуватиме 
бюджету України як мінімум п’ять 
мільярдів гривень. 

Згідно з законопроектом, україн-
ська мова залишається обов’язковою 
лише для Збройних сил України та 
центральних органів влади. Хоча не 
виключено, що вже на другому голо-
суванні цей пункт може бути змі-
нений. От тоді варто чекати, що за 
якесь десятиліття українську можна 
буде виявити лише серед мов мен-
шин, чого допустити у жодному разі 
не можна.

Учасники мітингу закликали во-
линян не бути байдужими, прийти 
на сесію обласної ради 21 червня і 
сказати своє слово на захист дер-
жавної мови. На найближчій сесії 
обласні обранці планують прийняти 
звернення до Верховної Ради з засу-
дженням спроб депутатів фактично 
ввести другу державну мову — ро-
сійську.

Наш кор.

На нові автівки українці 
витратили рекордні                       
1,1 мільярда євро
За інформацією AUTO-Consulting, за чотири місяці 
2012 року українці витратили на купівлю нових ав-
томобілів 1,1 мільярда євро, що на 12% більше, ніж 
за чотири місяці 2011 року, передають «Коментарі». 
У порівнянні з минулим роком зростання продажів 
нових автомобілів склало лише 5,7%. Утім, середня 
вартість автомобіля, що купується, виросла на 6% і 
склала 185 тисяч гривень.

Україна почала видобувати 
нафту з шельфу Чорного 
моря
Державна компанія «Чорноморнафтогаз» розпочала 
активну фазу освоєння Одеського та Безіменного 
родовищ природного газу. З 1 червня плавуча буро-
ва установка здійснює буріння першої свердловини 
на Одеському родовищі. Про це повідомили у прес-
службі компанії. Фінансування робіт здійснюється в 
повному обсязі та йде за графіком.

70%
стільки українських чоловіків 
мають шанс дожити до пенсії, 
серед жінок таких — 85%, по-
відомила провідний науковий 
співробітник Інституту демо-
графії та соціальних досліджень 
НАН України Лідія Ткаченко.

Як українців відтепер братимуть на роботу
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