
У Верховній Раді зареєстровано 
законопроект, який передба-

чає кримінальну відповідальність 
за не персональне голосування.

Група депутатів-«свободівців» 
пропонує карати нардепів-
«кнопкодавів» позбавленням волі 
на термін від п’яти до восьми ро-
ків і забороною провадити законо-
давчу діяльність строком до п’яти 
років. Таке ж покарання передба-
чено і для парламентарів, які від-
дали свою картку для голосування 
«кнопкодавам». 

«Чинним законодавством ви-
значено, що кожен депутат має 
голосувати лише за себе, тобто 
особисто. Але більшість депутатів 
Верховної Ради шостого і сьомого 
скликання систематично порушу-
вали вищезгадану норму Конститу-
ції і голосували за інших народних 
депутатів, що створило негативний 
імідж законодавчого органу країни 
у суспільстві. При цьому жодного 

з них не було притягнуто до відпо-
відальності», — йдеться в поясню-
вальній записці до законопроекту. 

«Кнопкодавам» у Раді загрожує термін 
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А вже за кілька днів у Верховній 
Раді з’явився Бюджет на 2015 рік із 
фінансовими розрахунками життя 
українців по-новому. На щастя, чи, 
можливо, спрацював здоровий 
глузд, але документ був вилуче-
ний для опрацювання. За словами 
парламентарів, має з’явитися в 20-х 
числах грудня. 

То що конкретно пропонує укра-
їнцям уряд Яценюка в 2015 році? 

Зарплати — заморозити, пенсії 
— урізати, освіту й медицину — зро-
бити платними. Якщо в двох сло-
вах, то бідні стануть ще біднішими, 
а багаті, може, навіть додадуть собі 
трохи грошенят. У будь-якому разі 
дії КМУ спрямовані на витискання 
з населення останньої копійчини. 
Понад те, такі процеси можуть спро-
вокувати не тільки ще більше безро-
біття, а справжнє вимирання людей, 
які абсолютно не будуть спроможні 
купити собі, крім хліба, ще якісь 
харчі. Про одяг, взуття взагалі гово-
рити не доводиться. 

Уже сьогодні при рівні середньої 
зарплати по Україні 3500 гривень 
у місяць, а на Волині — 2800 (пен-
сії основної маси населення і того 
менші — в межах тисячі–півтори), 
левову частку витрат становлять ко-
мунальні платежі. За 2014 рік вони 
зростали тричі, востаннє — 21 жов-
тня. А з 1 грудня, нагадаємо, згідно 
з указом Президента № 876/2014 від 
14 листопада, за енергоносії всім ка-
тегоріям споживачів доведеться ще 
й здійснювати передоплату. З травня 
2015-го на українців чекатиме нове 
підвищення цін на енергоносії — ще 
на 40%. Як сказав Арсеній Яценюк, 
«будемо збільшувати до ринкового 
рівня». 

Про збільшення тарифів до 
ринкового рівня заговорив і голо-
ва правління «Нафтогазу» Андрій 
Коболєв. Зараз, за його словами, в 
уряді обговорюється питання під-
вищення ціни на газ для населення 
у 3–5 разів. «Уряд розглядає мож-
ливість підняття цін на газ до об-
ґрунтованого ринкового рівня», — 
сказав Коболєв у ефірі «5 каналу» в 
п’ятницю, 12 грудня. 

На його думку, зростання тари-
фів зменшить навантаження на бю-
джет і дозволить збільшити власний 
видобуток газу, підвищить енерго-
ефективність і буде важливим кро-
ком на шляху зменшення корупції. 
«У тому випадку, коли споживач не 

зможе платити повністю, різниця 
може бути компенсована субсиді-
єю», — пояснив Коболєв. 

Як ви думаєте, хто виграє від та-
кої ситуації? Звісно, Ахметов та Фір-
таш, у руках яких сконцентрований 
величезний ресурс енерго- та тепло-
носіїв. Ці бізнесмени про підняття 
тарифів мріяли ще за Януковича, але 
оглядалися назад, був страх, що на-
род збунтується. А тут таке щастя... 

Це те, що зростає, причому в 
арифметичній прогресії. Решту пла-
нується урізати. 

Почнемо із платні. Уряд вирі-
шив заморозити середню зарплату 
на рівні 2700 грн (2014 р.), що в пер-
спективі, відповідно, відіб’ється на 
нарахуваннях пенсій при досягнен-
ні пенсійного віку. Але щоб народ і 
цього відразу не відчув, пенсійний 
вік планують збільшити до 65-ти як 
для жінок, так і чоловіків. На цьому 
в Міністерстві фінансів планують 
зекономити близько 4,3 млрд грн. 

Буде відмінена також індексація 
пенсій, аж до «встановлення еконо-
мічної стабільності». Економія сяг-
не близько 2,8 млрд грн. Працюючі 
пенсіонери отримуватимуть лише 
90% пенсії. Планується також про-
вести перерахунок пенсій, за осно-
ву братимуться відсотки страхових 
внесків, сплачених до Пенсійного 
фонду, а не заробітна плата, як є на 
сьогодні. Урядовці впевнені, що це 
сприятиме скороченню розривів 
у розмірах пенсій. Ця норма може 
торкнутися 446,7 тисячі українців та 

дозволить зекономити 394 млн грн. 
Є пропозиції щодо підвищен-

ня пільгового пенсійного віку: для 
жінок — на 10 років, для чоловіків 
— на п’ять. За підрахунками чинов-
ників, реальна економія від таких 
заходів може сягнути 531,8 млн грн. 

Пропонується скасувати і пенсії 
з втрати годувальника для членів 
сімей військовослужбовців, які не 
є учасниками АТО й інвалідами ві-
йни. Спецпенсії становитимуть не 
70, а 60% заробітної плати. 

В програмі уряду передбачено 
скорочення витрат на медицину 
й освіту. Зокрема, Яценюк катего-
рично висловлюється за введення 
страхової медицини. Мовляв, нор-
ма Конституції про платну меди-
цину не відповідає дійсності й її 
треба прибрати. Тому з наступного 
року медичні послуги, харчування 
в медзакладах будуть платними. Як 
уряд збирається це зробити, зали-
шається загадкою. Якщо переноси-
ти хоч якийсь європейський досвід 
на Україну, треба щонайменше, щоб 
працювала економіка. Держава на-
віть частково через брак коштів не 
зможе оплачувати страховий вне-
сок. Зубожілий народ, а якщо його 
ще викине на вулицю безробіття, 
тим більше. Роботодавець? Із такою 
кризою, де має можливість себе до-
бре почувати лише крупний бізнес, 
а він становить в Україні не більше 
4%, зможе забезпечувати дуже мале-
сеньку частинку суспільства. Серед-
ній та малий бізнес не здатні будуть 
оплатити лікування своїх праців-
ників, просто збанкрутують. Тим 
більше, рівень захворюваності насе-
лення надзвичайно високий, відпо-
відно, і дороге лікування. І взагалі, 
щоб увести страхову медицину, по-
трібно спочатку напрацювати самі 
механізми. 

Міністр охорони Квіташвілі під-
тверджує сказане Прем’єром про 
платну медицину. За його словами, 
хворі тепер не будуть давати гроші 
в кишеню лікарю, а перераховува-
тимуть безпосередньо медзакладу, 
а той — фахівцеві, що обслуговував 
пацієнта. Стандартну ціну медич-
ної послуги, як сказав міністр, роз-
роблятимуть міжнародні експерти 
разом із Міністерством охорони 
здоров’я. Мета — виробити ринко-
ві ціни на медпослуги. Зі сказаного 
можна зробити висновок: лікарні, 
найімовірніше, виведуть із держав-
ної форми власності й переведуть на 

комерційну. Є одне «але»: розробни-
кам послуг треба пам’ятати, що рин-
кові ціни можна застосовувати лише 
тоді, коли буде ринкова зарплатня, а 
головне — на повну потужність за-
працює економіка. Як висновок — із 
платною медициною смертність сту-
катиме в двері громадян інтенсивні-
ше. 

Що стосується освіти, то україн-
цям не світить якихось позитивних 
інновацій. Навпаки, держава акцен-
тує свою увагу на платному навчанні 
не тільки у вузах, але й у школах — 
старші класи. Вихованців профтеху-
чилищ, студентів планують позба-
вити стипендій, пільгового проїзду, 
діток у початкових класах — безплат-
ного харчування, школярів — безко-
штовних підручників і т. д. Економія 
коштів іде за всіма статтями. І голо-
вне — ця економія за рахунок про-
стих і вже дуже збіднілих громадян. 

Позитив — уряд обіцяє скоро-
чення державного апарату, суддів-
ського та прокурорського корпусу. 
Як це насправді виглядатиме, час 
покаже. Ми вже маємо негатив-
ні приклади. Приміром, говоримо 
про скорочення чиновників — і 
тут же паралельно створюємо Мі-
ністерство інформації. Ніхто ж ані 
з депутатів, ані з урядовців його не 
«зарізав». Навпаки, проголосували в 
пакеті. А на новостворене відомство 
вже новий міністр Стець лише на 
зарплату запросив чотири мільйони, 
решту витрат, як сказав, покривати-
ме за рахунок спонсорів. Вдумайте-
ся, державна структура збирається 
жити і працювати на спонсорські 
гроші! Про яке викорінення коруп-
ції може йтися в такому випадку? 

Абсолютно невиразно в Про-
грамі прослідковується питання де-
централізації влади, про яку ми так 
багато говоримо і яка так необхідна 
суспільству. Відсутні навіть згадки 
про принципи її запровадження. 

Ми також не знаємо, чи будуть 

і якими реформи адвокатури, про-
куратури. Як забезпечуватиметься 
виконання судових рішень? Чи по-
збавлять ці структури недоторкан-
ності? Що буде з їхніми зарплата-
ми? Виявляється, депутати в жовтні 
цього року внесли таку норму в за-
конодавство про прокуратуру, що 
їхня зарплата на фоні скорочень ви-
ростає до небачених розмірів уже з 
липня 2015 року, а це несправедливо 
відносно решти груп населення. 

Що буде з держзакупівлями? 
Найболючіша тема для бюджету. 
Адже через держзакупівлі, через 
непрозорі тендери вимивалися і ви-
миваються мільярди державних ко-
штів. 

Поза увагою уряду залишилися 
реформа сільського господарства 
та розвиток сільських територій. 
Поруч із тим влада планує продо-
вжити земельну реформу, для чого 
заплановано розробити закон про 
ринок землі та закон про оренду 
землі щодо довгострокової оренди і 
запровадити базу даних Державного 
земельного кадастру. 

Новаціями Програми діяльності 
є двократне зменшення податків для 
малого та середнього бізнесу і забо-
рона його перевірок контролюючи-
ми органами, введення 30% податку 
на доходи... 

Звісно, Програма — це лише 
план до дій, наміри, за якими має 
жити країна. Але вже лякає те, що 
Прем’єр назвав її програмою вижи-
вання, а не розвитку. Тому найціка-
віше попереду, коли уряд виставить 
на обговорення парламенту Держав-
ний бюджет на 2015 рік. Нагадаємо, 
він уже був поданий у Верховну 
Раду, але вже наступного дня від-
кликаний. Будемо чекати, хоча часу 
обмаль. Не виключено, що країні 
перших кілька місяців доведеться 
працювати в «ручному» режимі, як у 
нас бувало не раз. 

Галина ФЕДОРЕНКО

Міноборони планує 
збільшити армію майже 
на 20 тисяч осіб 
Міністерство оборони планує збільшити чи-
сельність Збройних сил України до 250 тисяч 
людей. Про це заявила прес-секретар міні-
стра оборони Вікторія Кушнір на брифінгу. 
«Планується збільшення кількості військо-
вослужбовців до 250 тисяч», — сказала вона. 
За словам Кушнір, зараз чисельність армії 
становить близько 232 тисяч військових. 

75%
стільки українців вважають, 
що за їхнє життя відповідають 
не вони, а держава. Під час 
проведеного соціологічно-
го опитування лише 24,8% 
респондентів сказали, що самі 
відповідають за своє життя. 
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Зарплати заморозити, пенсії 
урізати, освіту та медицину 
зробити платними 

У Гомелі з’явилися «зелені чоловічки» 

У білоруському Гомелі помічені 
російські солдати з Брянська у 

формі без розпізнавальних знаків. 
Проблему порушив активіст мо-
лодіжної опозиційної організації 
«Малади фронт» Андрій Тенюта. 

«Вчора я йшов недалеко від 
вокзалу і побачив солдатів. Звер-
нув увагу на те, що у них форма 
не така, як у нас, а саме — зимові 
шапки зеленого кольору, і вони без 
розпізнавальних знаків і шевро-
нів. Я підійшов запитати, хто вони 
такі та чи білоруська це форма. 

Отримав відповідь: «Ми — росі-
яни». Запитав, звідки саме, відпо-
віли — з Брянська. Далі я поціка-
вився, чи будуть якісь навчання, а 
вони відповіли: «Ні, буде війна, у 
нас ротація та підготовка», — роз-
повів він. 

По офіційний коментар журна-
ліст «Хартії-97» звернувся до прес-
секретаря білоруського Міноборо-
ни Володимира Макарова. «Ніяких 
«зелених чоловічків» у Білорусі не-
має і бути не може», — заявив він. 
Фото ж свідчить про інше. 

Актуально

Уряд збирається поетапно 
зменшити розмір єдиного 
соцвнеску до 15% 
Про це розповів Прем’єр-міністр, представля-
ючи у ВР програму діяльності Кабміну. «Уряд 
наполягає, щоб почати зменшення єдиного 
соціального внеску поетапно з 41 до 15%», — 
сказав Яценюк. На його думку, це дасть стимул, 
щоб витягти кошти з «тіні». При цьому разом із 
Нацбанком обмежити обіг тіньової готівки, яка 
виплачується як заробітна платня. 

Сенат США схвалив 
законопроект про 
надання військової 
допомоги Україні 

Сенат США схвалив законопро-
ект № 2828 «Акт на підтримку 

свободи України–2014». Цей до-
кумент вносить зміни в закон про 
іноземну допомогу 1961 року й 
визначає Україну, а також Грузію 
та Молдову в якості основних со-
юзників поза НАТО. Законопроект 
передбачає надання допомоги Укра-
їні у військовій, оборонній та енер-
гетичній сферах, а також у цивіль-
них секторах, зокрема — допомоги 
для внутрішньо переміщених осіб. 
Крім того, передбачається також 
накладення додаткових санкцій на 
Росію. Нагадаємо, у бюджеті США 
на 2015 рік заплановано $112 млн 
військової та $140 економічної до-
помоги Україні. 

Минулого тижня Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк презентував Програму 
нового уряду 

Хворі тепер не будуть 
давати гроші в кишеню 
лікарю, а перераховува-
тимуть безпосередньо 
медзакладу, а той — 
фахівцю, що обслугову-
вав пацієнта. Стандартну 
ціну медичної послуги, як 
сказав міністр, розробля-
тимуть міжнародні 
експерти разом із Міністер-
ством охорони здоров’я 


