
Уряд планує забезпечити виконан-
ня трьох першочергових завдань 
— стабілізації ситуації в країні, 
відновлення економічного зрос-
тання та соціальної справедливості, 
інформує «Урядовий портал».

«Стабілізувати ситуацію, забез-
печити відновлення економічного 
зростання і забезпечити соціальну 
справедливість — три важливі за-
вдання, які ми маємо здійснити. У 
тому числі й повернути відчуття 
гідності за свою країну, — заявив 
Володимир Гройсман. — Тут мають 
бути нормальні стандарти якісного 
життя».

Глава Уряду наголосив, що стра-
тегічна мета України — «це європей-
ська і євроатлантична інтеграція, 
це рівень життя, який сьогодні є в 
європейських країнах». Цей рівень 
життя можна забезпечити лише 
шляхом структурних і глибоких ре-
форм, підкреслив Володимир Грой-
сман.

Так, Прем’єр-міністр наголосив, 
що необхідно подолати усі негатив-
ні явища, котрі заважають розви-

тку країни, зокрема корупцію. Глава 
Уряду навів приклади високих цін 
на ліки, непрозорої діяльності укра-
їнської митниці та неефективного 
державного управління. Забезпечен-
ня прозорості роботи в цих сферах 
дозволить повернути до Державного 
бюджету країни десятки мільярдів 
гривень, які раніше втрачалися че-
рез корупцію та монополії. «Державу 
треба реформувати достатньо гли-
бинно. Треба таку систему, яка вже 
ніколи не дасть будь-яким пройдис-
вітам своїми схемами порушити на-
ціональний інтерес», — підкреслив 
Прем’єр-міністр, зазначивши, що 
реформування цих сфер є одним із 
пріоритетів діяльності Уряду.

Серед інших важливих для Ка-
бінету Міністрів напрямків робо-
ти — проведення судової реформи, 
реформа освіти, розбудова доріг, 
проведення дерегуляції, створення 
привабливого бізнес-клімату, роз-
робка якісної податкової реформи, 
а також відродження національної 
економіки.

Також Уряд забезпечить про-
ведення публічної приватизації 

державних підприємств. «Там, де 
сьогодні «годівниці» тих чи інших 
людей, які сидять на держпідприєм-
ствах, Уряд уже сьогодні демонструє 
приведення і призначення на посади 
якісних фахівців», — наголосив він, 
нагадавши, що Кабінет Міністрів 
призначив нового керівника ПАТ 
«Укрзалізниця», обраного в резуль-
таті відкритого конкурсу. «Через 
такі впровадження країна почне 
змінюватися», — підкреслив Воло-
димир Гройсман.

Прем’єр-міністр зауважив, що 
новосформований Уряд буде від-
критим, забезпечуватиме тісну вза-
ємодію з експертним середовищем, 
громадянським суспільством, а та-
кож Парламентом та Президентом 
України «для того, щоб наводити лад 
в країні та вирішувати як оператив-
ні завдання, так і формувати цілісну 
систему».

Наразі кожне з міністерств 
працює над визначенням 3–5 прі-
оритетів роботи в кожній сфері. 
Оперативний план з конкретними 
завданнями та чіткими термінами 
виконання Уряд представить на-
ступного місяця, зазначив Глава 
Уряду.

«Для мене влада не є цінністю і 
не є самоціллю. Для мене важливо, 
щоб ми могли змінити ситуацію в 
країні. Я би хотів, щоб коли я піду, 
в країни було блискуче майбутнє. 
Я всього лише один із 45 мільйонів, 
але якщо в цій країні буде 45 мільйо-
нів людей, у яких з’явиться надія, це 
того варто», — наголосив Прем’єр-
міністр.

При цьому Глава Уряду заува-
жив, що прийняття непопулярних 
рішень є неминучим. «Але якщо я 
буду робити це для того, щоб у на-
шій країні з’явилося майбутнє, і 
наші діти не були під тиском, я го-
товий це робити. І в цьому є сама 
суть», — підкреслив Володимир 
Гройсман.

Біженцям у Норвегії пропонують $ 3 600 за 
повернення на батьківщину

Уряд Норвегії на третину збіль-
шив розмір виплати, яку може 

отримати кожен прохач притулку, 
погодившись добровільно повер-
нутися в рідну країну, повідомляє 
агентство FlashNord.

Перші 500 мігрантів, які в най-
ближчі півтора місяця покинуть 
королівство, на додаток до квит-
ка додому отримають не 20 ти-
сяч, а 30 тисяч крон (приблизно 
3 650 доларів США). Сім’ям з ді-
тьми, громадянам окремих країн, 
а також особам, які перебувають 
в особливо вразливому станови-
щі (старим, жертвам насильства, 
хворим тощо) видадуть ще більшу 
суму. Про це оголосила міністр у 
справах імміграції та інтеграції 
Норвегії Сюльві Лістеуг.

«Ми постараємося переконати 
більше людей повернутися добро-
вільно, виплачуючи їм збільшену 
суму, якщо вони покинуть країну, 
— заявила міністр. — Це дозво-
лить нам заощадити багато гро-

шей. Тримання людей у центрах 
для біженців обходиться дорого». 
За словами Лістеуг, ініціатива 
уряду буде продовжена, якщо ви-
явиться успішною та дозволить 
істотно збільшити кількість про-
хачів притулку, котрі виїжджають 
з королівства.

Програми державної допомоги 
біженцям і нелегальним мігран-
там, які бажають повернутися до-
дому, здійснюються в країнах Єв-
ропи з 1970-х років. У Норвегії за 
останні 5 років ними щорічно ко-
ристувалися 1,5–2 тисячі осіб. При 
цьому, за відомостями норвезько-
го відділення Міжнародної орга-
нізації з міграції, у січні–лютому 
цього року число охочих збільши-
лося на 90% у порівнянні з тим же 
періодом 2015 року, склавши 620 
осіб. На Близький Схід поверта-
ються в тому числі й сирійці, яким 
оплачується дорога до Йорданії, 
Лівану або Туреччини.
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Майже половина українців не може 
прожити на свою зарплату

Бойовики відреагували на нови-
ни про можливу поліцейську 

місію ОБСЄ на Донбасі.
Ватажок так званої «ДНР» 

Олександр Захарченко заявив, що 
буде розцінюють можливе при-
буття на територію «республіки» 
збройної місії ОБСЄ як інтервен-
цію, повідомляє InfoResist.

Про це він сказав журналіс-
там, коментуючи інформацію про 
домовленість між президентами 
України і РФ щодо поліцейської 
місії ОБСЄ на Донбасі.

«Якщо в них виникне бажання 
з’явитися тут озброєними, я буду 
розцінювати це як інтервенцію 
і всіх «обсєшників», хто буде зі 
зброєю, буду розстрілювати, щоб 
у них навіть бажання не виникло 
прийти сюди з пістолетом», — ска-
зав він.

«Моніторингова місія отри-
мала мандат на моніторинг, тому 
жоден «обсєшнік зі зброєю сюди 
не прийде», — додав ватажок те-
рористів.

Шустера позбавили права на роботу через довідку про несудимість

Київський центр зайнятості по-
збавив телеведучого Савіка 

Шустера права на роботу в Україні 
через «недійсну довідку про несуди-
мість».

Про це «Українській правді» 
повідомив його партнер по «Савік 
Шустер Студія» Павло Єлізаров. За 
його словами, Шустеру повідомили, 
що він разом із заявкою на отриман-
ня дозволу на роботу надав недосто-
вірні дані, а саме — недійсну довідку 
про несудимість.

Такого висновку чиновники ді-
йшли, дізнавшись про порушену 
проти Шустера справу на 13 млн 
гривень Державною фіскальною 
службою.

«Вони вважають, що податкова 
нарахувала нам 13 мільйонів штра-
фу, і це вже є судимість. Абсурд та-
кого рівня», — сказав Єлізаров.

Він додав, що у вівторок Шустер 
отримав нову посвідку на прожи-
вання в Україні, однак припустив, 
що вона теж може бути анульована.

Тим часом сам Шустер в ефірі 
каналу «112» заявив, що вважає цю 
ситуацію тиском, і додав, що він по-
чався вже давно.

«Тиск почався дуже давно. Це 
вже певний результат», — сказав він.

У свою чергу керівник відділу з 
питань посередництва у сфері за-
йнятості Дмитро Шульга підтвер-
див, що причиною анулювання 
дозволу на роботу Шустерові ста-
ла саме судимість, повідомляють 
«Українські новини».

«Підставою, за якою анульовано 

дозвіл на роботу для вас, як інозем-
ця, — це встановлення недостовір-
ності відомостей, які подані», — ска-
зав він.

Шульга зазначив, що в березні 
роботодавець Шустера подав до-
кументи на продовження дозволу, в 
тому числі довідку про відсутність 
у нього судимості, однак центр за-
йнятості отримав інформацію від 
Державної служби зайнятості про 
наявність кримінальної справи про-
ти Шустера.

Крім того, Шульга зачитав жур-
налістам уривок з листа Держслуж-
би зайнятості, в якому зазначалося, 
що 30 березня Київський центр за-
йнятості продовжив дозвіл Шустеру 
на роботу в Україні.

Також депутат Верховної Ради 
Дмитро Добродомов (позафракцій-
ний) продемонстрував представни-
кам ЗМІ інший уривок листа, в яко-

му йдеться про те, що у відповідь на 
запит Держслужби зайнятості Дер-
жавна фіскальна служба поінфор-
мувала про наявність кримінально-
го розслідування щодо Шустера, на 
підставі чого пропонувалося скасу-
вати раніше виданий дозвіл.

Як відомо, восени 2015 року 
фіскальна служба почала перевірку 
діяльності ТОВ «Савік Шустер сту-
дія». Згодом Шустер повідомив, що 
вона склала акт про порушення по-
даткового законодавства на суму по-
над 13 мільйонів гривень.

Комітет Верховної Ради з питань 
свободи слова та інформполітики 
вимагає запросити на годину за-
питань до уряду в п’ятницю голову 
Державної фіскальної служби Рома-
на Насірова для звіту в справі щодо 
перевірки організації «Савік Шустер 
студія».

Олег ШАНКОВСЬКИЙ

Гройсман визначив три завдання, 
які повинен сьогодні виконати 
уряд

За відомостями Міжнародного 
кадрового порталу hh.ua, тіль-

ки один із восьми громадян майже 
ніколи не відчуває матеріальних 
труднощів. Решта з різною періо-
дичністю опиняються в ситуації, 
коли гроші на життя закінчуються 
раніше, ніж приходить час наступ-
ної зарплати.

З початком кризи роботодавці 
почали рахувати гроші й не по-
спішають підвищувати зарплати 
всім без винятку співробітникам. 
Згідно з результатами опитування 
hh.ua, за півроку розмір зарплат 
двох із п’яти «білих комірців» не 
змінився. Кожному шостому зни-
зили оклад у середньому на 20%. 
Надбавку до зарплати отримав 
лише кожен четвертий опитаний, 
і в низці випадків вона мала ско-
ріше символічний характер. Індек-
сація зарплат із врахуванням рівня 
інфляції відбулася не більше, ніж у 
10% компаній.

І без того складна ситуація, в 
якій опинилася більшість укра-
їнців, поглиблюється постійним 
зростанням цін на товари та по-
слуги. Таким чином, навіть у ви-
падку підвищення зарплати або 
її збереження на попередньому 
рівні, реальний дохід «білих ко-
мірців» знижується від місяця до 
місяця. Як показало опитування, 
лише 13% офісних працівників 
майже ніколи не відчувають ма-
теріальних складнощів. Решта з 
різною періодичністю опиняються 
в ситуації, коли гроші на життя за-
кінчуються раніше, ніж на банків-
ську картку приходить наступна 
зарплата.

Двоє з п’яти відчувають не-
стачу грошей майже щомісяця. Це 
дещо менше, ніж півроку тому. При 
цьому зросла кількість «білих ко-

мірців», які опиняються в ситуації 
безгрошів’я раз на три місяці (те-
пер це кожен четвертий опитаний) 
і мінімум раз на 6 місяців (кожен 
восьмий респондент). Як і шість мі-
сяців тому, лише 8% офісних спів-
робітників відчувають дефіцит бю-
джету один раз на рік і рідше. Серед 
них найбільше ІТ-спеціалістів і 
працівників сфери телекомуніка-
цій, представників фармацевтич-
ної галузі, а також співробітників 
консалтингових агенцій. Згідно з 
опитуванням, саме ці спеціалісти, 
менше, ніж інші, постраждали від 
урізання зарплат.

Більшість «білих комірців» по-
чали відчувати матеріальні склад-
нощі протягом останнього року. 
Варто зазначити, що в 2015 році 
індекс інфляції був найвищим за 
останні 15 років. Трохи більше 
чверті почали відчувати гостру 
нестачу коштів протягом останніх 
півроку. І ще п’ята частина опита-
них зізналися, що їм завжди було 
складно дотягнути до наступної 
зарплати.

Як показало опитування hh.ua, 
щоб гідно жити, українцям по-
трібно близько 20 тисяч гривень 
на місяць. На думку опитаних, цієї 
суми вистачило би на задоволення 
основних потреб, у тому числі на 
забезпечення хорошого харчуван-
ня, можливість їздити у відпустку 
та проводити дозвілля, а також 
мати доступ до якісної медицини 
й освіти.

Опитування проведене До-
слідницьким центром Міжнарод-
ного кадрового порталу  hh.ua в 
лютому 2016 року. В опитуванні 
взяли участь 1 995 респондентів із 
різних регіонів України. 

У США судитимуть 
психологів, які 
розробляли систему 
катувань для ЦРУ
Суд в США прийняв до розгляду позов до 
двох психологів, які розробили систему 
тортур для ЦРУ. Це буде перший подібний 
процес, зазначає ВВС. Позов подала неко-
мерційна організація «Американський союз 
громадянських свобод».

Мігранти захопили паризьку 
школу   
 150 мігрантів захопили одну зі шкіл у Парижі. На території 
навчального закладу вони знаходяться з п’ятниці. За цей 
час школа стала справжнісіньким нелегальним гуртожит-
ком. За словами протестувальників, у новому окупованому 
місці є все, чого так не вистачає у французьких таборах для 
біженців — газ і вода. Біженці також вимагають «належ-
ного ставлення до себе». Місцева влада назвали витівку 
мігрантів «дикою окупацією».
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Стільки мільйонів доларів США обіцяють 
виділити Україні на екобезпеку в Чорно-
билі. Про це йдеться в офіційному прес-
релізі заступника речника Державного 
департаменту США Джона Кірбі. Сполу-
чені Штати хочуть допомогти гарантува-
ти безпеку майбутніх поколінь.Події

Терорист Захарченко погрожує 
розстрілювати озброєних спостерігачів 
ОБСЄ


