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Україні передали ще 20 в’язнів 
з непідконтрольної території 
Донеччини
Про це повідомили в прес-службі омбудсмена України. 
Зазначається, що українській стороні передали 20 
в’язнів, які відбували покарання у Єнакіївській виправ-
ній колонії № 52. Нагадаємо, у липні цього року відбу-
лася передача перших дев’яти українських засуджених 
з непідконтрольної території Донецької області, а вже 
5 серпня під час другої передачі вдалося забрати ще 
20 в’язнів.

100 
стільки млн євро надасть Україні 
Європейський Союз для підтрим-
ки реформи децентралізації та 
зміцнення місцевого самовряду-
вання. 
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Це підвищить ефективність 
використання бюджетних 

коштів та сприятиме досягненню 
справедливості та прозорості в 
системі соціальних виплат, вважає 
глава Мінфіну Наталія Яресько.

У 2016 році Уряд планує збіль-
шувати соціальні стандарти для 
найменш забезпечених верств на-
селення на рівні інфляції, тобто на 
12%. Водночас Міністерство фі-
нансів працює над тим, щоб зро-
бити систему соціального забезпе-
чення більш справедливою, і для 
цього потрібно провести її аудит 
та верифікацію отримувачів до-
помоги. Про це в інтерв’ю для ви-
дання «Ліга» повідомила Міністр 
фінансів Наталія Яресько.

«Ми піднімаємо соціальні 
стандарти та збільшуємо пенсії, 
щоб підтримати добробут і плато-
спроможність громадян. Але вод-
ночас ми хочемо зробити систему 

соціального забезпечення більш 
справедливою та ефективною», — 
заявила міністр фінансів.

Задля цього необхідно про-
вести докорінні зміни в підходах 
до соціальної допомоги, перейти 
на адресні виплати допомоги, а 
також верифікувати систему отри-
мувачів пенсії та соціальної допо-
моги. Це підвищить ефективність 
використання бюджетних коштів 
та сприятиме досягненню спра-
ведливості та прозорості в системі 
соціальних виплат. 

«У будь-якій сім’ї, фірмі або 
державі, коли стикаються з обме-
женістю ресурсу, то допомагають 
найбільш нужденним. У нас же 
існує багато соціальних програм, 
які зовсім не враховують добро-
бут громадян. Це неправильно, ми 
будемо відходити від цього», — до-
дала Наталія Яресько.

Події

Росія збирається судитися 
через український борг 
Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, 
пише російський «Інтерфакс».
Силуанов зазначив, що Росія зробила «крок назустріч», 
запропонувавши варіант врегулювання боргової про-
блеми України. «Звернулися в МВФ, оскільки розуміли, 
що Київ не вирішує свої боргові проблеми самостійно», 
— сказав міністр. Однак, за його словами, російській 
стороні «запропонували вести переговори поряд із 
комерційними кредиторами. Ми готуємо документи для 
звернення до суду», — заявив він.

Екс-голова НБУ 
Арбузов не радить 
українцям класти 
гроші на депозит 
наступного 
року

Східний кордон Польщі охоронятимуть 
дрони

На ремонті шкіл та дитсадків розікрали 
5,6 мільйона держкоштів

Байден назвав Україну 
найкорумпованішою країною у світі

Затримано на хабарі арбітражного 
керуючого

Польща закупила обладнання 
на 25 млн євро (960 млн гри-

вень), щоб вести більш ретельний 
моніторинг ситуації на своєму 
східному кордоні. Країна зміцнює 
спостереження за своєю східною 
межею через можливий наплив 
мігрантів із країн Близького Сходу 
та Північної Африки, повідомляє 
«Радіо Польща».

Польська прикордонна служба 
готується до можливого збільшен-

ня потоку мігрантів, які обирають 
шлях до Європи через балканські 
країни, Україну та Польщу. Щоб 
робити моніторинг кордону від 
Калінінградської області до Бещад 
(гори, частина Східних Карпат), 
прикордонна служба закупила су-
часне обладнання. Кошти були на-
дані Фондом зовнішніх кордонів 
ЄС.

Прикордонники також вико-
ристовуватимуть дрони (безпілот-
ні літальні апарати), завдяки яким 
можна робити моніторинг кордону 
в будь-який час дня і за будь-якої 
погоди. 

«Завдяки сучасним технологі-
ям, прикордонники зможуть зазда-
легідь визначати, чи відбуваються 
спроби нелегального перетину кор-
дону. Можна буде записувати по-
рушення на відео, а також швидко 
затримувати порушників», — роз-
повідає поручик Йоанна Рокицька 
з Головної комендатури прикор-
донної служби.

Співробітники Служби безпеки 
України викрили в Дніпропе-

тровській області механізм роз-
крадання бюджетних коштів, ви-
ділених на ремонт шкіл та дитячих 
садків регіону.  

Протягом 2015 року на Дніпро-
петровщині відбулася низка тенде-
рів на проведення робіт з ремонту 
шкіл та дитячих садків, перемож-
цями яких стали кілька приват-
них підприємств. Правоохоронці 
з’ясували, що в акти виконаних 
робіт бізнесмени вносили завищені 
відомості щодо обсягів проведених 
ремонтів та вартості будівельних 
матеріалів.

Отримані бюджетні кошти під-
приємці перераховували на рахун-
ки підконтрольних комерційних 

структур та знімали готівкою. У та-
кий спосіб зловмисникам вдалося 
привласнити 5,6 мільйона гривень 
з бюджету.

Під час обшуків співробітни-
ки спецслужби вилучили в під-
приємців тіньову бухгалтерію та 
комп’ютери з інформацію, яка 
доводить здійснення оборудок. 
Накладено арешт на рахунки під-
приємств, які були задіяні в проти-
правному механізмі.

Відкрито кримінальне прова-
дження за ч. 1 ст. 366 Кримінально-
го кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії 
для встановлення та притягнення 
до відповідальності всіх осіб, при-
четних до завдання збитків дер-
жавному бюджету.

Віце-президент США Джо Бай-
ден вважає, що в світі немає 

жодної іншої країни, де корупція 
процвітає так, як в Україні. Про це 
він заявив у вівторок, виступаючи 
з трибуни Верховної Ради.

«Я ніколи не розповідаю людям 
з інших країн, що вони повинні 
робити, але ви не можете знайти 
жодної демократії в світі, де ракова 
пухлина корупції так процвітає. Ви 
не можете знайти ні одну таку краї-
ну», — сказав він.

Байден, зокрема, закликав про-
вести судову реформу, щоб мати 
можливість притягнути до від-
повідальності винних і щоб вищі 
чиновники відокремлювали свої 
інтереси від державних.

Він додав, що і олігархи, і не 
олігархи повинні платити податки, 
діяти за одними правилами, не вда-
ватися до тиску на суддів.

Байден повторив, що США й 
надалі будуть збільшувати свою фі-

нансову допомогу Україні для здій-
снення необхідних реформ.

Наприкінці виступу він про-
цитував частину з твору «Заповіт» 
Тараса Шевченка:

«Може колись незлим тихим 
словом ви про мене згадаєте».

Співробітники Служби безпеки 
України спільно з прокурату-

рою затримали на хабарі в Черні-
вецькій області арбітражного ке-
руючого.

Розпорядник майна пообіцяв 
приватному підприємцеві спри-
яння в пріоритетному придбанні 
приміщення колишнього санато-
рію, який належав одному з під-
приємств Кіцманського району 
Буковини. За свої «послуги» арбі-
тражний керуючий вимагав хабар 

від бізнесмена в розмірі п’ять ти-
сяч доларів США. Правоохоронці 
затримали зловмисника в центрі 
Чернівців під час отримання біль-
шої частини коштів.

Відкрито кримінальне прова-
дження за ч. 4 ст. 368 Кримінально-
го кодексу України.

Тривають невідкладні опера-
тивно-слідчі дії для встановлення 
інших можливих фактів вимагання 
хабарів арбітражним керуючим, 
повідомляє прес-центр СБ України.

Через корупцію Україна щороку 
втрачає 5 млрд доларів

Губернатор Одеської області не 
вперше критикує владу й уряд. 
На початку вересня він заявляв, 
що «владу в Україні контролюють 
олігархічні інтереси» і вона саботує 
його рішення.

У відповідь на цю критику 
Прем’єр Арсеній Яценюк сказав, що 
розуміє всю емоційність Одеського 
губернатора, але «негоже колиш-
ньому президентові давати брехливі 
звинувачення».

Крім того, Саакашвілі запевняв, 
що має докази причетності бізнес-
мена Ігоря Коломойського до контр-
абандних схем в Одеській області. 
На це Ігор Коломойський пообіцяв 
подати на Саакашвілі до суду.

«За час цього уряду офіційно 

вкрадено тільки з держпідприємств 
120 млрд гривень. «Витекло» з еко-
номіки за цими схемами, як ми по-
рахували, 5 млрд доларів. ВВП впав 
на 20%. І більше того, уряд не обіцяє 
нам ніякого поліпшення... Я відпо-
відаю за ті цифри, що наводив... Хто 
за все це відповідає? Ну, не знаю. У 
нормальних країнах за все це відпо-
відає глава уряду», — заявив Саа-
кашвілі під час форуму.

За його словами, в енергетич-
ному секторі через підприємства 
«Укренерго», «Укргідроенерго», 
«Центренерго» та регіональні обле-
нерго бюджет недоотримав 200 млн 
доларів.

Через корупцію при закупівлі 
медичних препаратів, за словами 
Саакашвілі, держава втрачає 100 

млн доларів на рік.
Одеський губернатор заявив, що 

«Укрзалізниця» недоотримує дохо-
дів на суму 2,2 мільярда доларів. При 
цьому він назвав прізвище бізнесме-
на Ріната Ахметова.

«Щодо Ахметова. Залізна руда 
забезпечує 30% внутрішніх пере-
везень в Україні. Її експорт — 77% 
від усіх обсягів. При цьому залізна 
руда транспортується в 1,4 рази де-
шевше, ніж зерно. І більш ніж у два 
рази дешевше за сталь», — зазначив 
губернатор.

Він заявив, що «Укрзалізниця» 
практично субсидіює виробників 
руди, «в результаті чого тільки від 
одного замовника послуг держава 
недоотримує близько 900 млн дола-
рів».

Крім того, Міхеїл Саакашвілі за-
явив, що бізнесмен Ігор Коломой-
ський «винен» державі 2,5 млрд до-
ларів.

«Один мільярд доларів він ви-
нен за рекапіталізацію «Привату». 
На феросплавний бізнес, він сам зі-
знався в лондонському суді, наскіль-
ки я знаю, що платить податки, але 
він платив хабарі. Тобто — це один 
мільярд доларів не потрапив до бю-
джету. 500 млн «Укрнафта» — борг. 
Загалом 2–2,5 мільярда доларів», — 
сказав Саакашвілі.

Крім того, глава Одеської ОДА 
згадав прізвище Дмитра Фірташа, 
наголосивши, що 500 млн доларів 
«витікає через Сумихімпром, ЗТМК 
(Запорізький титано-магнієвий ком-
бінат — Ред.), «титанові» активи».

Україна має перейти на адресні виплати 
соціальної допомоги

Муженко пообіцяв військовим 
збільшення зарплати з 1 січня 

З 1 січня 2016 року планується 
збільшення грошового забез-

печення військовослужбовцям 
Збройних сил України.

Про це розповів армійцям у 
зоні проведення АТО начальник 
Генерального штабу — головноко-
мандувач ЗСУ, генерал армії Укра-
їни Віктор Муженко, повідомляє 
Міноборони.

«Основні показники: військо-
вослужбовець служби за контр-
актом — 7 тисяч (гривень), коман-
дир бригади — 14 тисяч, командир 
батальйону — 12 тисяч, командир 

роти — 10 тисяч, командир взводу 
— 9 тисяч», — назвав він орієнтов-
ні цифри.

За словами Муженка, також 
можлива зміна коефіцієнта над-
бавки за участь у бойових діях.

«Мій особистий підхід, Гене-
рального штабу — що ця надбавка 
не повинна бути за коефіцієнтом, 
припустімо, 2 чи 3, а повинна бути 
фіксованою сумою, яка однаково 
виплачується солдату, офіцеру, 
лейтенанту, капітану, майору, пол-
ковнику, підполковнику та генера-
лу, в тому числі», — пояснив він.

Сергій Арбузов, колишній голова 
НБУ, зробив висновки про стан 

економіки на основі інформації, 
оприлюдненої Державною службою 
статистики.

«При 45% інфляції нести в банк 
гроші на депозит навіть під 20% не-
має ніякого сенсу», — розповідає він 
на свої сторінці в Facebook.

Такі висновки він зробив на 
основі аналізу даних Державної 
служби статистики щодо інфляції.

«У листопаді 2015 року споживчі 
ціни підвищилися на 2%. З початку 
року інфляція склала 42,3%. За під-
сумками року вона буде приблизно 
45%. Про що говорить ця цифра, 
крім профнепридатності уряду, 
який, нагадаю, в бюджеті на цей рік 
закладав інфляцію в розмірі 13%? А 
говорить вона про те, що в 2016 рік 
економіка ввійде з високими інфля-
ційними очікуваннями. У зв’язку з 
цим абсурдно виглядає прогноз ін-
фляції в бюджеті-2016 на рівні 12%. 
Вона буде, як мінімум, у два рази 
більшою. Кого уряд знову намага-
ється обманути?», — зазначив Ар-
бузов.

На думку екс-голови НБУ, в та-
ких умовах заяви чиновників про те, 
що в новому році Україна вийде із 
кризи, дуже перебільшені.

«Добре було б почути інше — як 
саме Кабмін і НБУ мають намір ви-
рішувати проблеми, породжені, ба-
гато в чому, їхніми власними діями», 
— резюмував Сергій Арбузов.

Про це заявив губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі під час 
Антикорупційного форуму в Одесі



Голова обласної ради Ігор Палиця 
мав особисту зустріч із Головою 
Верховної Ради України Володими-
ром Гройсманом, під час якої полі-
тики обговорили питання конститу-
ційних змін в Україні, в тому числі й 
у частині економічної децентралі-
зації. Про це Ігор Палиця повідомив 
під час розширеної наради на тему  
«Публічне обговорення бюджету та 
перспектив розвитку Волині». 

Зі слів голови облради, спікер 
українського парламенту впевнений 
у реальності реформи місцевого са-
моврядування, яка задекларована 
центральною владою України. У 
тому числі, законодавча гілка влади 
обіцяє врегулювати питання щодо 
префектів. «Від голови Верховної 
Ради я чітко почув, що буде прийня-
тий спеціальний Закон про діяль-
ність префектів. Вони будуть макси-
мально обмежені в своїх правах і не 
матимуть механізму тотально зупи-
няти дії рішень обласних та район-
них рад. Вони зупинятимуть лише 
дію розпоряджень органів місцевого 
самоврядування. Причому цю дію 
можна буде оскаржувати в місцевих 
судах. За ці два роки перехідного пе-
ріоду ми повинні навчитися жити 
без держадміністрацій», — зазна-
чає Ігор Палиця. При цьому він на-
голошує на актуальності процесів 
децентралізації в сфері фінансів та 
економіки.

«Україна — унітарна держава. 
Ніякої мови про політичну децен-
тралізацію бути не може», — кате-
горичний у своїх переконаннях Ігор 
Палиця. 

Тим часом, нагадаємо, що про-
цеси децентралізації в 2015 році в 
Україні почалися з прийняттям За-

кону «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад». Волинська 
обласна рада прийняла рішення 
про перспективний план такого 
об’єднання, а також 5 рішень про 
утворення об’єднаних громад із 
центрами в Зимному, Голобах, Ве-
лицьку, Смолигові та Устилузі. На 
початку процесу громадам обіцяли, 
що їхні бюджети формуватимуться 
за принципом міст обласного зна-
чення. «У мене таке відчуття, що 
ніхто не чекав, що ми об’єднаємося. 
Адже ми об’єдналися, а відповід-
них законів немає. Ми знаходимося 
в «підвішеному стані», бо не може-
мо сформувати бюджет за новими 
принципами», — зазначає голова 
Зимненської об’єднаної територі-
альної громади В’ячеслав Католик. 
Тим часом директор департаменту 
фінансів ОДА Ігор Никитюк ствер-
джує, що з наступного бюджетного 
року об’єднані громади отримають 
такі ж бюджетні трансферти, як і 
міста обласного значення. Ці по-

зиції, зі слів головного фінансиста 
краю,  враховані внесенням змін до 
Бюджетного кодексу України 26 лис-
топада 2015 року. Він сподівається, 
що в проекті Державного бюджету 
ці позиції також будуть враховані.

«Я думаю, що всі неузгоджені із 
законодавством питання, дотичні до 
процесу об’єднання громад, будуть 
вирішені та обіцяю в цьому повне 
сприяння обласної ради, — зазначив 
очільник Волиньради Ігор Пали-
ця. — Але всі повинні розуміти, що 
об’єднання громад вигідне для них 
самих,  а не, скажімо, для обласної 
ради».

Директор департаменту фінансів 
ОДА Ігор Никитюк закликає керів-
ництво районів максимально спри-
яти об’єднаним громадам у їхній 
діяльності, у тому числі й вирішенні 
питання про приміщення для філій 
підрозділів державних інституцій, 
які потрібні громадам для виконан-
ня власних повноважень на нових 
засадах.

Підполковник МВС Київської 
області заробляв на шпигун-

ському бізнесі, надаючи послуги з 
прослуховування телефонів і сте-
ження за бізнесменами.

Про це повідомляє «Перша ін-
станція» з посиланням на ухвалу 
Печерського райсуду Києва від 21 
листопада 2015 року, розміщену в 
Єдиному реєстрі судових рішень.

Як випливає з матеріалів 
справи, прокуратура Києва веде 
розслідування за підозрою ко-
лишнього начальника 5-го відділу 
Управління оперативної служби 
ГУ МВС України в Київській об-
ласті в скоєнні злочину, передба-
ченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідством встановлено, що 
підполковник міліції 18 липня 
2015 року запропонував своєму 
знайомому послуги з негласного 
збору й обробки інформації на 
окремих громадян за грошову ви-
нагороду.

У перелік послуг, які пропону-
валися підполковником, входило:

— зняття інформації з тран-
спортних телекомунікаційних 
мереж протягом трьох місяців 
(інформація за з’єднаннями з но-
мерами мобільних операторів) — 
від 600 доларів за один номер;

— «прослуховування» особис-
того спілкування за вказаним но-
мером мобільного оператора — від 
2800 доларів за добу;

— аудіо-, відеоконтроль пер-
сони («спостереження») — від 50 
доларів за годину.

Прайс-лист влаштував потен-
ційного клієнта, і він назвав два 
телефонних номери, з’єднання 
яких потрібно фіксувати. «Флеш-
ку» з даними міліціонер віддав за-
мовникові в кінці липня й отримав 
за послугу 1200 доларів.

Через півтора місяця вони 
знову зустрілися біля будівлі «На-
ціонального цирку України», де за-
мовник поставив наступне завдан-
ня — візуальне спостереження за 
«об’єктом» і його автомобілем.

У середині вересня підполков-
ник передав клієнтові фототабли-
ці та текстові відомості про марш-
рут руху та місця перебування 
«об’єкта». За цю послугу представ-
ник міліції отримав 250 доларів.

Подальше спостереження та 
контроль телефонних дзвінків 
принесли підполковникові ще 
1100 доларів.

24 вересня «шпигуна» затри-
мали, а наступного дня йому вису-
нули підозру. Підполковникові за-
грожує від 5 до 10 років ув’язнення 
з конфіскацією майна.

26 вересня підозрюваному об-
рано запобіжний захід у вигляді 
утримання під вартою, 21 листо-
пада термін утримання був продо-
вжений.
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Віце-президент США 
Джозеф Байден заявив, 
що Генеральний прокурор 
України Віктор Шокін має 
піти у відставку
Про це він заявив під час зустрічі з нардепами, 
написала депутат Світлана Заліщук. 
«Корупція. Нова влада не капітулювала перед 
нею». 

Бойовики тримають у 
заручниках 140 осіб
Серед них є і військові, і цивільні. Про це повідо-
мила представник України в гуманітарній підгрупі 
Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.
«Україна вчергове поставила питання негайного 
звільнення всіх заручників, яких в списках, опра-
цьованих і оновлених СБУ, на сьогодні нарахову-
ється 140 військових і цивільних осіб (разом), — 
написала вона у Facebook. — При цьому ми маємо 
інформацію про місцезнаходження близько 50 
заручників, інших потрібно шукати». 

300 
ще стільки млн доларів Україна може 
отримати від США на сектор безпеки. 
Про це заявив віце-президент США Джо 
Байден під час переговорів із Прем’єр-
міністром України Арсенієм Яценюком. 
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Є сподівання, що з 1 січня в Україні 
запрацює безвізовий режим з ЄС

Ігор ПАЛИЦЯ: За два роки ми 
повинні навчитися працювати 
без держадміністрацій

Події

Міністр закордонних справ 
Павло Клімкін сподівається, 

що вже наступного року українці 
зможуть їздити до Європейського 
Союзу без віз. Про це він повідо-
мив під час звіту безпекового бло-
ку Уряду.

«Я дуже сподіваюся, що на 
основі того, що ми зробили, а 
зробили ми дійсно дуже багато, 
наступного року українці впер-
ше зможуть в’їхати в ЄС без віз. 
Вважаю це не тільки технічною 
справою, вважаю, що це насправ-
ді, в першу чергу, є доказом  на-
лежності України та українців до 
Європи», — підкреслив міністр 
і додав, що 15 грудня очікується 
остаточний звіт у справі безвізо-
вого діалогу.

Крім того, Павло Клімкін на-
гадав, що з 1 січня запрацює зона 
вільної торгівлі з ЄС. Він підкрес-
лив, що зараз ведуться переговори 
з кожною країною щодо співпра-

ці бізнесових асоціацій, підняття 
іміджу нашої країни за кордоном 
тощо. «Зона вільної торгівлі має 
стати справжнім успіхом. Вона 
буде імплементуватися з 1 січня і 
в такий спосіб приведе нас до єди-
ного європейського простору,  до 
Європейського Союзу», — відзна-
чив міністр.

Також Павло Клімкін повідо-
мив, що зараз ведуться переговори  
щодо розширення мандату спосте-
режної місії ОБСЄ і Ради Європи. 
Зокрема, щоб вони мали змогу 
повно масштабно працювати на 
Донбасі. «Подивіться, яку роль ві-
діграє зараз місія ОБСЄ. Ми нама-
гаємося, щоб вона мала доступ до 
кожної ділянки на Донбасі, тільки 
так ми можемо отримати хоч якусь 
впевненість, що зброя не ховаєть-
ся по шахтах і заводах, що дійсно 
відбувається процес відведення, і 
що в нас немає загрози подальших 
атак», — зазначив міністр.  

Київський підполковник МВС заробляв на 
шпигунстві за людьми

Керівників підприємств на Волині призначатимуть прозоро

Кулуарні домовленості відійшли 
назад. Таку думку озвучив новий 

голова Волинської обласної ради 
Ігор Палиця. 

Це рішення — узгоджена пози-
ція всіх політичних сил. «Від якості 
діяльності комісії залежить ефек-
тивність роботи комунальних під-
приємств», — вважає голова облра-
ди. Він повідомив, що віднині буде 

прозора процедура призначення ке-
рівників комунальних підприємств, 
без попередніх кулуарних домовле-
ностей, політичних впливів, а лише 
за принципами професіоналізму 
кандидатів. Депутатів пан Палиця 
закликав активно долучитися до 
роботи в комісії.

Нагадаємо, на сьомій сесії об-
лради, яка відбулась у вівторок, де-

путати підтримали проект «Про По-
ложення про Тимчасову контрольну 
комісію обласної ради з питань про-
ведення перевірки діяльності під-
приємств, установ та організацій, 
які перебувають у спільній власнос-
ті територіальних громад сіл, селищ, 
міст Волинської області».

Над бюджетом розвитку Волинь працюватиме після Нового року

На одному із КПП на виїзді з 
України затримали подружжя 

з Німеччини. Чоловік із дружиною 
везли немовля. Іноземці надали 
документи, які свідчили, що ді-
вчинку народила у Львівському 
пологовому будинку сама німкеня. 
Проте українські правоохоронці 
мали іншу інформацію.

Львівськими тоді ще міліціоне-
рами було встановлено справжню 
матір дитини – 25-річну жительку 
смт Великий Бичків Рахівського 
району. Як з’ясувалося, жінка за-
вагітніла, проте дитинка була для 
неї небажаною. Тож, коли вона 
знайшла в Інтернеті оголошення 
про те, що фірма придбає немов-
ля для усиновлення іноземцями й 
добре за це заплатить, то без за-
йвих докорів сумління погодилася 
продати дитину. Жінка зв’язалася 
спершу електронною поштою, а 
далі телефоном із львівською гро-
мадською організацією. За новона-
роджену дитину сурогатній матері 
обіцяли 20000 гривень, але на руки 

дали лише десять тисяч. Решту 
обіцяли доплатити, коли іноземці 
перевезуть дитя через кордон.

Вагітна приїхала до Львова, де 
їй зняли квартиру. За здоров’ям 
породіллі наглядав лікар. Дитину 
жінка народила у Львівському по-
логовому будинку. Та документи 
львів’яни оформили на німкеню, 
відкупившись від біологічної ма-
тері дівчинки десятьма тисячами 
гривень, та заплатили посередни-
ку 150 дол.

Весь цей час за аферистами 
стежили міліціонери. Іноземців з 
дитиною затримали вже на Закар-
патті, безпосередньо на кордоні 
з Євросоюзом. Німці спершу від-
стоювали версію, що то їхня рідна 
дитина, надавали відповідні доку-
менти. Та з того нічого не вийшло. 
Дитину у них забрали й залишили 
в Україні. Тепер вона виховується 
в одному з дитячих будинків на За-
карпатті.

Слідство у справі щодо торгів-
лі людьми триває.

Про готовність до скликання 
сесії, на якій розглянуть головний 
фінансовий документ, заявив 
голова Волинської обласної ради 
Ігор Палиця в коментарі для прес-
служби обласної ради. Разом із тим 
він вважає, що потрібно прийняти 
бюджет, насамперед, задля забез-
печення захищених видатків. Що 
ж стосується бюджету розвитку, то 
над ним працюватимуть уже після 
Нового року.

Нагадаємо, в обласну раду вже 
внесений проект головного фінан-
сового документа, який розробив 
департамент фінансів ОДА. Дирек-
тор департаменту Ігор Никитюк за-
значив, що оскільки Державний бю-
джет не затверджений до 1 грудня, 
то, згідно із Бюджетним кодексом, 
обласна рада повинна ухвалити об-
ласний бюджет до 25 грудня.

У вівторок відбулося публічне 
обговорення  проекту бюджету на 
нараді під головуванням Ігоря Па-
лиці. «Я — не прихильник приймати 
рішення в кабінеті, — заявляє Ігор 
Палиця, мотивуючи головну при-
чину сьогоднішнього засідання. — 
Поки ти не зрозумієш, що робиться 
«знизу», не маєш права приймати 

таких важливих рішень, як бюджет. 
Наші помилки з розподілом бюдже-
тів коштують дуже дорого. За ними 
тягнуться зловживання. Думаю, що 
в нас все складатиметься правиль-
но і ми формуватимемо бюджет не 
«зверху вниз», а «знизу вверх». Усі 
пропозиції повинні бути почуті».

Голова обласної ради вважає, що 
бюджет потрібно формувати з вра-
хуванням процесів децентралізації, 
які стартували в Україні цього року. 
Більше того, він заявляє, що всі гро-
шові потоки як за доходами, так і за 
видатками обласного бюджету ма-
ють бути відображені на офіційному 
сайті обласної ради. «Кожна копійка 
буде висвітлена», — впевнений пан 
Палиця. Голова облради наполягає 
на прозорій тендерній політиці при 
використанні бюджетних коштів та 
фінансуванні лише реальних до ви-
конання та корисних для області ре-
гіональних програм. 

Голова ОДА Володимир Гунчик 
закликає колег вести мову про кон-
солідований бюджет області. На 
думку  губернатора, така доціль-
ність викликана тими ж процесами 
бюджетної децентралізації. «Якщо 
вести мову про нинішній рік, кон-
солідований бюджет перевиконаний 

на 500 млн грн», — каже очільник 
ОДА. На його переконання, головне 
завдання бюджету-2016 — вирішен-
ня соціальних питань волинян, роз-
виток дорожньої інфраструктури та 
інформаційна безпека. Окремо голо-
ва ОДА зупинився на фінансуванні 
програм, які приймалися обласною 
радою в зв’язку з трагічними подія-
ми на Сході України. Він вважає, що 
оскільки центральна влада декларує 
видатки в сумі 100 млрд грн на ар-
мію, в обласному бюджеті потрібно 
зробити більший акцент не на осна-
щенні військових, як це було раніше, 
а на соціальному захисті демобілізо-
ваних, питаннях їхньої реабілітації, 
а також вирішення соціальних про-
блем родин загиблих учасників АТО.

Тим часом, на пролонгації так 
званих «військових» регіональних 
програм наполягає перший заступ-
ник голови обласної ради Олександр 
Пирожик і закликає керівників ра-
йонів приділити цьому питанню 
особливу увагу.

Заступник голови облради Ро-
ман Карпюк висловив побажання 
щодо вирішення проблем волин-
ських доріг. «Це питання має бути 
закрите до кінця нашої каденції», — 
вважає політик.

Жителька Закарпаття продала свою 
дитину німцям за 10 тис. грн


