
Станом на 1 липня середній роз-
мір пенсій зріс до 1560 грн 98 

коп., що на 34,89 грн більше, ніж пів-
року тому. Про це йшлося на нараді 
у Пенсійному фонді. За оперативни-
ми даними, загальна сума видатків 
на пенсійні та інші заплановані ви-
плати становила 124,9 млрд грн, що 
на 0,4 млрд грн більше, ніж за відпо-
відний період минулого року. Із них 
власних надходжень — 81,6 млрд 
грн. 

З Державного бюджету України 
на фінансування пенсійних програм 
надійшло 41,9 млрд грн. Протягом 
першого півріччя 2014 року органи 
Пенсійного фонду України призна-
чили пенсії 272 тис. громадян, у тому 
числі 6,04 тис. пенсій — особам із 
числа військовослужбовців. 294 тис. 
працюючих пенсіонерів проведено 
перерахунки пенсій з урахуванням 
страхового стажу або стажу та заро-
бітної плати, набутих після призна-
чення (попереднього перерахунку) 
пенсій.
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Виплати військовослужбовцям 
в зоні антитерористичної опе-

рації збільшилися в два рази в по-
рівнянні з іншими військовослуж-
бовцями.

Про це на брифінгу повідо-
мив заступник міністра оборони 
України Петро Мехед. З його слів, 
ці виплати становлять від 5,7 тися-
чі гривень на місяць за винятком 
військовослужбовців строкової 
служби, які отримують від 3,172 
тисячі гривень до 3,208 тисячі в 
місяць.

Військовослужбовці-контр-
актники отримують від 5,7 тисячі 
гривень до 8,445 тисячі. Контрак-
тники сержанти і старшини — від 
6,780 тисячі до 12,477 тисячі гри-
вень. Офіцерський склад — 9,36 
тисячі до 16,710 тисячі гривень.

Кошти на виплати виділені з 
резервного фонду бюджету і над-
ходять на рахунки військових час-
тин для особового складу, задіяно-
го в АТО.

У травні на виплати військо-

вослужбовцям було направлено 
760 мільйонів гривень, у червні 
— 939 мільйонів, у тому числі 86,7 
мільйона гривень — для виплат 
винагород учасникам АТО за тра-
вень.

Спецслужби США арештували 
сина депутата Держдуми Росії 
На Мальдівах спецслужби США арештували Романа Се-
лезньова — сина депутата Держдуми Росії від Ліберал-
демократичної партії Валерія Селезньова. Як повідо-
мляє BBC Russian, 30-річного сина депутата звинуватили 
в зламі комп’ютерів американських компаній, які 
займаються роздрібною торгівлею. За версією слідства, 
Селезньов викрав номера і коди платіжних карт близь-
ко 200 тисяч клієнтів. Батько затриманого і соратник 
Володимира Жириновського підтвердив арешт сина. 
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до стільки тисяч гривень 
складає зарплата керівни-
цтва Кабміну. Такі суми на-
бігають завдяки надбавкам, 
а «голі» ставки у них у 2,5-3 
рази менші і становлять 
трохи більше 6 тис. грн. 

Минулого тижня Президент Петро 
Порошенко представив Верховній 
Раді  зміни до Конституції України. 
Ключовими серед них є  децен-
тралізації влади та підвищення 
самостійності регіонів. Як зміниться 
Україна після реформи адміністра-
тивно-територіального устрою 
«Відомості» мали нагоду почути з 
перших уст від її авторів — радника 
віце-прем’єр міністра регіональ-
ного розвитку України, директора 
з науки та розвитку Інституту 
громадянського суспільства 
Анатолія Ткачука та  екс-директора 
департаменту місцевого самовря-
дування та адміністративно-тери-
торіального устрою Мінрегіонбуду, 
а нині —  експерта швейцарсько-
українського проекту «Підтримка 
децентралізації в Україні» DASPRO, 
директора Інституту розвитку тери-
торій Юрія Ганущака. 

Як зазначили експерти, пропо-
нована реформа повинна докорінно 
змінити життя саме простих україн-
ців. Адже її мета — зробити так, щоб 
влада максимально працювала на 
людей, забезпечуючи їм необхідний 
сервіс. Для цього потрібні повно-
важення і ресурси. Саме їх і пропо-
нують перерозподілити на користь 
місцевих громад. 

— Адміністративна реформа 
передбачає запровадження нової 
трирівневої системи — регіони-ра-
йони-громади. Замість вертикалі 
державних адміністрацій пропону-
ється запровадити новий інститут 
представників президента на рівні 
регіонів та районів, — зазначив Ана-
толій Ткачук. — Це дасть можли-
вість збалансувати повноваження, 
ресурси та відповідальність.

За його словами найбільше по-
вноважень матимуть  громади. Але 
щоб їх отримати, необхідно пройти 
процес  об’єднання. 

Найменша сільська рада в Украї-
ні сьогодні налічує 84 особи. Сьогод-
ні науковці підрахували, аби управ-
ління було ефективним і на ту чи 
іншу територію прийшов інвестор (а 
це податки і робочі місця), потрібно, 
щоб громада налічувала не менше 9 
тисяч осіб. В українських реаліях, це 
значить, що декілька сільських рад 
мусять об’єднатися в одну.   

— Кожна така громада  обира-
тиме свій депутатський корпус на 
чолі з головою, який вирішуватиме  
нагальні питання території. Там же 
працюватимуть служби, де надава-
тимуть максимум адміністративних 

послуг. Орган влади громади має 
бути розміщений не далі як за 11 
кілометрів від кожного села.  В той 
же час в  кожному селі буде старо-
ста, який забезпечуватиме всі владні 
функції. Він збиратиме документи 
у людей, їздитиме до центру грома-
ди, оформлятиме необхідні довідки, 
тобто представлятиме інтереси жи-
телів маленької території.  Така мо-
дель уже існувала у Західній Україні 
за часів Польщі, — зазначив Анато-
лій Ткачук.  

Важливо, що владу на території 
своєї громади обиратимуть безпо-
середньо люди, відповідно, з неї й 
питатимуть. 

 На що матиме «вплив» громада? 
Це дошкільна і шкільна освіта, пер-
винна медицина і невідкладна до-
помога, комунальне господарство, 
охорона правопорядку, пожежна 
охорона, соціальний захист.  Тобто, 
це ті сфери, які безпосередньо по-
трібні громадянину щодня. 

Наступний рівень — район. Він 
теж формуватиметься з кількох ни-
нішніх районів. За словами Юрія Га-
нущака, на Волині із 16 планують за-
лишити чотири з центрами у Луцьку, 
Ковелі, Володимирі-Волинському та 
Камінь-Каширську. 

У районі також обиратимуть де-
путатів районної ради, які формува-
тимуть її виконавчий комітет.  Якщо 
говорити про повноваження, то тут 
їх матимуть найменше. Районна вла-
да опікуватиметься спеціалізованою 
шкільною освітою, спортшколами,  

школами-інтернатами. Тут розмі-
щуватимуться заклади вторинної 
медицини та стаціонарів загального 
профілю. 

Волинь залишиться у своїх ни-
нішніх територіальних межах. Як, 
власне, і решта областей. Тільки 
після реформи вони називати-
муться регіонами. Регіональна 
(себто, обласна) влада управля-
тиме професійно-технічною осві-
тою, спеціалізованою медичною 
допомогою (онко- та кардіодис-
пансери), займатиметься плану-
ванням регіонального розвитку, 
збереженням природних ресурсів, 
будівництвом та ремонтом доріг 
та іншою регіональною інфра-
структурою. Люди і далі обира-
тимуть депутатів обласної (регі-
ональної) ради, які сформують її 
виконавчий комітет. 

Важливо, що територіально-
адміністративна реформа повинна 
розпочатися знизу. Тобто, спочатку 
мають об’єднатися села у громади. 
Причому зробити це мають само-
стійно. Один із двох необхідних для 
цього законів депутати Верховної 
Ради вже прийняли. А саме — «Про 
співробітництво територіальних 
громад». На черзі ще один — «Про 
добровільне об’єднання терито-
ріальних громад». Для того, щоби 
громади таки почали «добровільно» 
об’єднуватися, уряд обіцяє допомог-
ти грішми на розвиток інфраструк-
тури. 

ДУМКА ВОЛИНЯН ЩОДО 
ПРОПОНОВАНОЇ РЕФОРМИ

Микола Лавренюк, 
секретар Залаззівської сільської ради 
Любешівського району

— На території нашої сільської 
ради проживає 2 тисячі 364 чолові-
ка. Дуже багато народжується діток. 
Тільки у цьому році уже 35. Відпо-
відно потрібно оформляти докумен-
ти. Тільки з початку року ми видали 
уже понад тисячу довідок. Центр 
громади, як пропонується рефор-
мою, у нашому кущі має бути десь 
у Великій Глуші. До неї відстань 25 
кілометрів. До Бірок — 12. А дороги 
у нас!!! До сих пір ще гравійка. Їхати 
можна зі швидкістю не більше 20-30 
кілометрів за годину! Тому, на мою 
думку, спершу треба дороги зробити, 
кількість довідок скоротити, ввести 
їх електронний реєстр, а тоді вже ре-
форму проводити. Проте все хай ви-
рішують селяни на зборах. Але люди 
не дуже поспішають на обговорення 
— у них багато роботи по господар-
ству. Можливо, на Петра і Павла таки 
зійдуться і висловлять свою думку. 

Іван Іванчук, 
голова Литовезької сільської ради 
Іваничівського району.

— Ми готові до об’єднання із 
найближчими сільськими радами.  
А це Мовниківська, Заболотцівська, 
Морозовичівська тощо. Вже бага-
то років співпрацюємо із громадою 
Мірче Грубешівського повіту Польщі 
і тому бачимо реальні наслідки адмі-
ністративно-територіальної рефор-
ми. Вони мають якісну освіту, охо-
рону здоров’я. Це все можна зробити 
і у нас. Сподіваємося, що в нашому 
випадку центр громади буде саме 
у Литовежі. Якщо залишатимуть ті 
податки, які обіцяють, а саме — по-
даток з доходів фізичних осіб, то у 
нашої громади проблем з фінансами 
бути не повинно. Адже на нашій те-
риторії є шахта № 9. А це мільйон 700 
тисяч гривень податків. Сьогодні їх 
вилучають. Але ми і зараз не сидимо 
склавши руки. На території сільради 
працює ряд підприємств, які подат-
ки платять у Нововолинськ, за міс-
цем проживання. Ми переконуємо 
їх перереєструватися. Так що обома 
руками «за» реформу. Уже навіть до-
мовилися з владою Мірче про пере-
дачу нам пожежного автомобіля для 
власної пожежної охорони.

Наталка СЛЮСАР
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Середня пенсія в 
Україні — 1561 грн 

Військовим у зоні АТО вдвічі збільшили 
зарплату

Британія відмовляє у візах мешканцям 
Донбасу

Коломойський 
запропонував 
конфіскувати 
майно олігархів, 
які підтримують 
бойовиків

Актуально

Підтримка вступу до НАТО 
в Україні зросла майже втричі 
Українці дедалі більше підтримують курс на вступ до 
НАТО, усвідомлюючи зовнішні загрози для країни, за-
явила директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина 
Бекешкіна, передає «Інтерфакс». «Саме життя показало, 
що Україна виявилася безпорадною у сфері безпеки — 
спочатку Росія відібрала Крим, потім виникла загроза 
для решти території країни», — пояснила Бекешкіна під 
час прес-конференції в середу. За її словами, на сьогодні 
за вступ до НАТО виступає 34% українців порівнянні з 
12% в серпні 2012-го, і ця підтримка лише зростатиме. 

Губернатор Дніпропетров-
ської області Ігор Коло-

мойський вважає, що держава 
сьогодні просто зобов’язана 
провести конфіскацію майна, 
заводів та акцій прихильників 
сепаратизму, всіх тих, хто фі-
нансував і далі фінансує терор 
у країні. Про це, за словами за-
ступника губернатора Дніпро-
петровщини Бориса Філатова, 
Коломойський заявив під час 
обговорення ситуації в країні.

«Вдумайся, вони не про-
сто стягнули на безконкурсній 
основі, фактично безкоштовно, 
десятки заводів, енергокомпа-
ній, «Укртелеком», а й сьогодні 
коштом цих підприємств Януко-
вич і його поплічники фактично 
спонсорують убивство наших 
громадян», — сказав Коломой-
ський. Філатов також зазначив, 
що на питання, куди і кому пе-
редавати це вилучене майно, Ко-
ломойський відповів, що майно 
можна передати Акціонерному 
товариству, акціонерами якого 
будуть учасники АТО і родичі 
загиблих.

«У спеціальне ВАТ, в якому 
акціонерами будуть учасники 
АТО, ветерани, родичі загиблих. 
А як ти думаєш? Чому одні по-
винні вмирати за свою країну, 
а інші жирувати? Ти взагалі ро-
зумієш, які питання почнуть 
ставити хлопці владі, коли по-
вернуться з фронту?» — заявив, 
за словами Філатова, Коломой-
ський. Крім того, Філатов додав, 
що Геннадій Корбан, який був на 
зустрічі, заявив про готовність 
«придумати схему реалізації цієї 
ідеї».

Сполучене Королівство Велико-
британії і Північної Ірландії 

запровадило нову причину для 
відмови у видачі британських віз 
мешканцям України. Підставою є 
проживання заявника в зоні АТО. 
Про це свідчать документи, отри-
мані Європейською правдою.

До редакції звернувся профе-
сор, завідувач кафедри Донбась-
кого педагогічного університету 
Володимир Глущенко. Він надав 
копію документів, отриманих з 
британського диппредставництва.

Підставою для відмови бри-
танці назвали ситуацію на Донба-
сі, у зв’язку з якою робота багатьох 
установ припинена або призупи-
нена. «Наші джерела свідчать, що 
ваш університет закритий на не-
визначений період у зв’язку з си-
туацією в сфері безпеки. Ми також 
знаємо, що в Слов’янську, де ви 
мешкаєте, зараз дуже напружена 
ситуація», — йдеться в документі. 
Інших причин відмови дипломати 
не навели. Як повідомляла раніше 

ЄвроПравда, посольство Велико-
британії в Україні більше не об-
робляє візові заявки від грома-
дян України. Ці функції передані 
посольству цієї країни в Польщі. 
Останнім часом надходять пові-
домлення про те, що з відмовами 
стикаються навіть відомі українці. 
Європейська правда писала про 
відмову видати візи групі лікарів, 
серед яких були професори зі сві-
товим ім’ям. Також 7 липня Єв-
рокомісія оприлюднила звіт, що 
свідчить про невисокий міграцій-
ний ризик для Євросоюзу з боку 
України, проте в ЄС побоюються, 
що ситуація може погіршитися.

Після децентралізації влади на Волині 
залишиться чотири райони


