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Події

Кількість переселенців із Криму
та Донбасу зросла до 1 747 457
осіб
«Станом на 21 березня 2016 року, за інформацією структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та
Київської міської державних адміністрацій, взято на облік
1 747 457 переселенців або 1 397 422 сім’ї з Донбасу та
Криму. 771 500 сімей звернулися за призначенням грошової
допомоги, 721 788 з них таку допомогу призначено. З початку 2016 року отримувачам профінансовано 847 114 тисяч
гривень», — йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

В Україні заборонили «зарплатне рабство»

Е

поха «зарплатного рабства»,
коли міністерства або директори підприємств насильно змушували співробітників відкривати
зарплатні картки в тому чи іншому
банку, остаточно відійшла в минуле. А Україна ще на крок наблизилася до Європи.
Як повідомила керівник «Асоціації захисту фінансових прав»
Світлана Мальована, завдяки зусиллям депутатів і громадськості
законопроект № 2287а-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту прав
працівника на вільне обрання банківської установи для отримання
заробітної плати» вже ухвалено.
«Кожна людина повинна мати
право вибирати банк для отримання зарплати або пенсії, а не бути
заручником Кабміну або директора підприємства, — зазначає голова АЗФП. — Сьогодні ми отримуємо десятки тисяч заяв працівників
бюджетних організацій, пенсіонерів, які не згодні з нав’язуванням
банків, а петиція до Президента
з вимогою скасувати «зарплатне
рабство» набрала рекордну кількість підписів».
Зокрема, закон про заборону
«зарплатного рабства» безпосередньо захищає право працівника
на вільний вибір банку для отримання заробітної плати (зміна
до статті 24 Закону України «Про

оплату праці»). Окрім того, закон
чітко визначає механізм реалізації
цього права та встановлює пряму
заборону на обмеження працівника в реалізації цього права. За примус співробітників користуватися
послугами конкретного банку буде
введено кримінальну відповідальність.
На підтримку скасування
«зарплатного рабства» виступили
не тільки громадські організації, а
й самі банки, і Національний банк
України. Як повідомив заступник
голови Нацбанку Владислав Рашкован, на розгляд Верховної Ради
буде внесено 10 фінансових законопроектів, у тому числі й про захист прав споживачів фінансових
послуг.
«Ухвалення
законопроекту
2287а-1 забезпечує право кожної
людини на вільний вибір банківської установи для отримання
заробітної плати або пенсії та не
допустить зловживань із боку роботодавців щодо обмеження такого права», — підкреслили в Нацбанку.
Як відзначили в «Асоціації захисту фінансових прав», такого
поняття, як «зарплатні проекти»,
вже давно немає в жодній розвиненій країні світу, не кажучи вже
про «зарплатне рабство». Поняття
«зарплатний проект» є своєрідним атавістичним феноменом, з
яким знайомі виключно громадяни держав, що утворилися внаслідок розпаду СРСР у 1991 році.
У країнах Європи процес виплати
зарплати, інших виплат соціального характеру (пенсії, допомоги,
компенсації, стипендії) організовано принципово інакше: кожна
людина просто приносить у бухгалтерію підприємства або органу
соціального захисту номер свого
особистого банківського рахунку
або картки.

Правозахисники б’ють на сполох: уже два
тижні невідомо, де Сенцов

Р

осійські правозахисники не
можуть з’ясувати місцезнаходження українського режисера
Олега Сенцова, якого в Росії незаконно засудили до 20 років позбавлення волі.
Про це у своєму Facebook повідомила російська правозахисниця
Тетяна Щур.
Вона зазначила, що вже два
тижні немає інформації про те, де
перебуває український режисер.
«Після того, як у ніч із 6-го на
7-е березня з незнайомого номера
надійшло повідомлення про те, що
Олег етапований з Челябінська,
відомостей про нього не надходило», — написала вона.
Правозахисниця звертається
до своїх колег та журналістів до-

помогти в пошуках українського
режисера.
Нагадаємо, 8 березня з’явилась
інформація про те, що незаконно
ув’язненого в Росії українця Олега
Сенцова етапували з колонії в Челябінську.

У Волині хочуть забрати «митні гроші»

Д

епутати вийшли з пропозицією переглянути індикативні
показники митниці в контексті
збільшення плану.
У минулому році були внесені
зміни до бюджету країни, за якими 50% із понадпланових митних
зборів залишалися областям, а їх
чотири (Львівська,
Волинська,
Чернівецька та Одеська), на ремонти доріг. Волинь за лютий 2016
року виконала планові показники
на 120 млн грн. Відтак 50% від цієї
суми автоматично акумулюються
на спецрахунках для спорудження доріг, зокрема й тієї, що з’єднує
Луцьк та Львів.
Однак народні депутати вийшли з пропозицією переглянути
індикативні показники митниці
в контексті збільшення плану. А,
зважаючи на те, що парламентарі
мали намір внести такі зміни «за-

днім» числом: затвердити зміни в
березні, а ввести в дію з січня, для
регіонів такі дії обернулися б втратами на мільйони. До прикладу,
волинянам довелося би повертати
26 млн грн «дорожніх» грошей.
Голова облдержадміністрації
Володимир Гунчик із проханням
відстояти інтереси області звернувся до Адміністрації Президента України та народного депутата
Степана Івахіва. Мовляв, якщо
таке рішення ухвалити, то наслідки будуть більш ніж відчутними.
16 березня 2016-го відповідна тема активно обговорювалася
«під куполом». Поки остаточного
рішення не оприлюднено. Одначе достеменно відомо, що збільшення індикативних показників
митниці не зачепить січень–лютий
цього року.
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Поліцейські «погоріли» на
хабарі

Стільки мільярдів боргів «Укрнафти»
можуть «пробачити» Коломойському.
Про це йдеться у статті DT.UA. За 2015
рік Ігор Коломойський буквально
«випотрошив» «Укрнафту», сформувавши податковий борг перед країною у розмірі понад 10 млрд грн.

У Сумах СБУ затримала двох старших патрульних поліцейських, які вимагали хабар від місцевого мешканця.
Про це повідомили в прес-службі Служби безпеки
України. Зокрема, патрульні вимагали гроші в сумчанина, в якого номери агрегатів автомобіля не відповідали
реєстраційним. Працівники СБУ затримали патрульниххабарників у середмісті Сум після отримання хабара
в розмірі 5 тис. грн. «Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих фактів
вимагання хабарів поліцейськими», — заявили в СБУ.

У цьому році на Волині
з’являться нові амбулаторії

Завдяки проекту МОЗ України
«Поліпшення охорони здоров’я
на службі в людей», підтриманого
Світовим банком, у 2016 році відбудеться ремонт і реконструкція 31
приміщення під медичні амбулаторії.
Сьогодні на Волині діє 135 амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги, проте ця кількість
недостатня для надання якісних
медичних послуг. Однією з вагомих
причин цього є велике навантаження на сімейних лікарів: згідно
зі статистичними даними, у міській
місцевості на одного лікаря припадає понад 2 тисячі осіб (у Луцьку
— близько 20 тисяч осіб), у сільській
місцевості — понад 3 тисячі осіб.
Інша причина — диспропорція в доступі волинян до первинної допомо-

ги: у багатьох випадках люди змушені добиратися до амбулаторії 25 км, а
якщо врахувати стан доріг, то часто
вони просто відмовляються від медичних послуг і звертаються до лікарів у крайніх випадках. Більше того,
у деяких районах Волинської області
амбулаторії загалом відсутні.
Усі приміщення для нових амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги безкоштовно надані
місцевими органами влади. Переважна більшість із них — це нинішні
фельдшерсько-акушерські пункти,
однак є і приміщення лікарень, шкіл,
дитсадків, сільських рад. Орієнтовний кошторис реконструкції з урахуванням вартості матеріалів і робіт
(обрахунки подано станом на 2015
р.) — близько 90 млн грн.
У складі кожного з наявних ФАПів є фельдшери, медсестри й сані-

тарки, тож у штат новостворених
амбулаторій будуть введені ще й посади сімейних лікарів, оплата праці
яких відбуватиметься коштом обласного бюджету.
Начальник управління охорони
здоров’я Волинської ОДА та керівник Групи управління субпроектом
Ігор Ващенюк переконаний, що завдяки збільшенню кількості амбулаторій первинної медико-санітарної
допомоги підвищиться рівень довіри до системи охорони здоров’я
загалом: «Якщо в нас будуть створені амбулаторії, у які ми придбаємо
необхідне обладнання і в яких працюватимуть сімейні лікарі, людей
не треба буде змушувати проходити
обстеження — вони самі звертатимуться за допомогою». За словами
Ігоря Ващенюка, найбільше проблем
зі здоров’ям виникає в людей через
їхнє невчасне звернення, а мережа
нових амбулаторій сприятиме зниженню таких ризиків.
Загалом у межах проекту заплановано реконструкцію 86 приміщень для нових амбулаторій.
Для довідки
Згідно зі статистичними даними, найбільшою проблемою у сфері
громадського здоров’я Волинської
області є хвороби системи кровообігу (ХСК). Їхня поширеність займає
більше половини на 100 тисяч населення віком від 18 років, а рівень
захворюваності — близько 100%. У
структурі смертності населення області перше місце також займають
хвороби системи кровообігу — понад 60%.
Субпроект «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» реалізується в межах
ширшого Проекту МОЗ України за
підтримки Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у
людей». Основна його мета — зниження рівня інвалідизації та смертності від хвороб системи кровообігу
шляхом підвищення якості надання
медичної допомоги.
Субпроект передбачає не лише
створення нових амбулаторій і робочих місць, а й оснащення їх медичним обладнанням, препаратами,
укомплектування
автомобілями,
створення електронного реєстру пацієнтів із ХСК, навчання медичного
персоналу.

Кожна об’єднана громада гарантовано отримає кошти на розвиток
інфраструктури

Д

о бюджетів об’єднаних громад
кошти державної субвенцій на
розвиток інфраструктури перераховуватимуться вже з наступного місяця. Про це повідомила заступник
директора Департаменту з питань
місцевого самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіону Людмила Даменцова.
Вона нагадала, що держава в
цьому році передбачила надання
субвенції в розмірі 1 млрд гривень
на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад. Ця субвенція спрямовується з
державного до місцевих бюджетів
об’єднаних територіальних громад. Кошти розподілені між 159
об’єднаними громадами відповідно
до їхньої площі та чисельності сільського населення.
«Об’єднані громади гарантовано
отримають субвенцію і самі вирішать, на які інфраструктурні проекти витратять ці кошти. Вони можуть спрямувати їх на будівництво
центрів надання адміністративних
послуг, ремонт доріг, шкіл, закупівлю автобусів, пожежних автомобілів
тощо», — зазначила Людмила Даменцова.
Заступник директора Департаменту підкреслила, що кошти дер-

жавної субвенції мають бути використані максимально ефективно.
Для цього громади повинні мати
план соціально-економічного розвитку з переліком проектів, на реалізацію яких вони планують витратити ці кошти.
Людмила Даменцова також зазначила, що процес реалізації таких
проектів буде публічним та прозорим: «Громади не лише щомісячно
звітуватимуть про хід використання
коштів перед Мінрегіоном як головним розпорядником коштів, а й
оприлюднюватимуть відповідну ін-

формацію у відкритому доступі на
своїх офіційних сайтах».
Крім того, 16 березня постановою Кабінету Міністрів України
було затверджено порядок і умови надання субвенцій з державного бюджету до місцевих бюджетів
на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад.
Раніше Мінрегіон запропонував
об’єднаним громадам типову структуру плану соціально-економічного
розвитку, необхідного для отримання державної субвенції.

