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Друковані видання
«Золота середина» для регіонів
Олена Горбунова, "Голос України"
Учора в парламенті під головуванням Голови Верховної Ради Володимира Литвина
відбулося засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування. Обговорювали
на ньому лише одне питання — проект державного бюджету на 2012 рік.
Нині, за словами Голови Верховної Ради, діалог надто ускладнений. І причина цього,
очевидно, в тому, що суспільство перейшло в етап споживання. «Раніше в нас були потужні
ідеологічні основи, а суспільство, яке споживає, завжди буде невдоволене. Те саме
спостерігається, щоправда, на різних якісних рівнях, в Європі і в нас», — зазначив Володимир
Литвин. Оцей вакуум, за його словами, заповнюється єдиним — негативом, який абсолютно
домінує. Зрозуміло, що за таких умов важко вийти на діалог, у тому числі в бюджетних
питаннях, зазначив глава парламенту.
За словами голови Бюджетного комітету Валерія Баранова, в проекті держкошторису
враховано близько 90 відсотків бюджетної резолюції. Водночас приховане недофінансування
делегованих повноважень, за попередніми підрахунками, становить 18—20 млрд. грн. «За всі 20
років, на жаль, не зроблено жодного кроку, щоб оптимізувати ці системи. Маю на увазі
медичну та соціальну політику», — зауважив він. Відповідний закон було ухвалено, але
міністерство так і не затвердило стандарти, що стало гальмом правильного розрахунку коштів
на делеговані повноваження, додав парламентарій.
І хоча проект держбюджету, як запевняв міністр фінансів Федір Ярошенко, намагалися
зробити простим та реалістичним, без новацій не обійшлося. За словами Валерія Баранова,
наступного року місцеві бюджети отримають пряму субвенцію на утримання та ремонт доріг.
Проте, зазначив депутат, так і не децентралізували бюджет, про що казав Президент. Хоча, за
твердженням Ф. Ярошенка, цей кошторис не можна назвати таким, що формувався згори вниз.
Він комбінований. За словами міністра, у процесі роботи над проектом тривали консультації з
усіма регіонами, в результаті яких було знайдено «золоту середину». Це дасть змогу бачити, як
розвиватиметься регіон у 2012 році. Водночас урядовець запевнив: проект 2012 року, як і
попередні, зорієнтовано на соціальний захист населення. Щоправда, з урахуванням реальних
можливостей. «Жодна держава не може собі дозволити підвищення соціальних стандартів.
Адже ще не подолано наслідки попередньої фінансової кризи, як грянула нова», — сказав він.
У свою чергу віце-президент Асоціації міст України Мирослав Пітцик у коментарі
«Голосу України» зауважив: «Нічого втішного для нас у бюджеті немає. Сподіваюся, що з
допомогою профільного комітету ми зможемо його підкорегувати на користь місцевого
самоврядування».
Утім, на думку міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Анатолія
Близнюка, бюджетних коштів ніколи не вистачає. Тож витрачати маємо лише те, що
заробляємо. «Інакше нічого путнього не буде», — наголосив він.
За вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток
територіальних громад, сумлінну працю та високий професіоналізм Голова Верховної Ради
Володимир Литвин вручив деяким членам Консультативної ради Почесні грамоти, Грамоти
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Верховної Ради та цінні подарунки. Зокрема, нагороджено голову Харківської обласної ради
Сергія Чернова, голову Миколаївської обласної ради Ігоря Дятлова та голову Луганської
обласної ради Валерія Голенка.
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=236090
Роман Ткач: "Разговоры о том, что холдинги только и ждут возможности скупить
землю, далеки от правды"
"Дело"
Крупные аграрные компании, оперирующие наделами земли в несколько сот тысяч
гектаров, ждут от земельной реформы не возможности скупить сельскохозяйственные земли, а
прозрачных и четких правил игры.
Крупные аграрные холдинги, которые в сумме оперируют на сегодня более чем 5 млн
гектар земли, не заинтересованы в массовой скупке наделов после отмены моратория на
продажу сельхоззземель. Об этом заявил в ходе агродебатов, организованных Украинским
клубом аграрного бизнеса, народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной
Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Роман Ткач.
«По неофициальной информации, на сегодня около 5-6 млн гектаров земли находится в
управлении у крупных агрохолдингов. Я знаю многих из них лично, и разговоры о том, что они
только и ждут рынка земли, чтобы бегом все скупить, они далеки от правды», - сказал
народный депутат. По его словам, в настоящее время крупные компании нуждаются в четко
прописанных и справедливых правилах игры на рынке. «Что они просят? Есть аренда –
обеспечьте нам нормальные правила игры. Сейчас компания заходит в район, берет 1,5 тыс
паев и за каждый платит регистрацию: в одном районе - 200 гривен, в другом - 500 гривен», рассказывает Роман Ткач.
По его словам, такая политика приводит к тому, что в конечном итоге многие компании
в ходе хозяйствования истощают земли. Раз государство задет такие правила игры - то
компании и действуют адекватно им, отмечает депутат. «Государство не должно им помогать.
Они не нуждаются в помощи. Только в правилах игры», - резюмирует Роман Ткач.
22 декабря 2009 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель
сельхозназначения до 2012 года. Продление моратория было вызвано отсутствием законов о
государственном земельном кадастре и о рынке земли.
Президент считает земельную реформу зависящей от принятия Верховной Радой
законопроекта о рынке земли. 7 июля парламент принял, а 2 августа президент одобрил закон
"О государственном земельном кадастре".
http://delo.ua/business/sekretar-agrarnogo-komiteta-razgovory-o-tom-chto-holdingi-tol164804/
Щоб не втратити цінності, повагу до сім’ї, а отже, і державу
Олена Ромашкіна, "Голос України"
Що потрібно для існування повноцінної, щасливої сім’ї? Відповідь на це запитання
проста і складна водночас. Власне, її й намагалися знайти учасники парламентських слухань
«Інститут сім’ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення».
Не секрет, що низькі стандарти оплати праці ускладнюють і без того скрутне
матеріальне становище родин. Тож, на думку заступника міністра з питань сім’ї, молоді та
спорту Юрія Сизенка, необхідно вжити заходів, які дадуть можливість істотно збільшити рівень
оплати праці на підприємствах і установах. «Маємо вийти на той рівень, коли середня заробітна
плата одного робітника має компенсувати витрати на утримання дво-тридітної сім’ї», —
зауважив він. Але не зрозуміло: чому досі не вжито таких заходів, чому переважна більшість
родин так і продовжує ледь-ледь зводити кінці з кінцями?
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

5
До проблеми заробітної плати можна додати й інші — забезпечення молоді робочими
місцями, житлом, врешті-решт, місцем для дитини у садочку та ще багато чим. Однак не лише
матеріальні цінності впливають на руйнацію інституту сім’ї.
Духовна криза у нас глибша та жахливіша, ніж соціально-економічна, переконана голова
підкомітету Комітету з питань сім’ї Катерина Лук’янова, яка є однією із співорганізаторів
слухань. Ховається вона, за словами парламентарія, всередині нації, в думках і діях людей.
«Молодь, як губка, вбирає модне, те, що показують по телебаченню — алкоголь, насилля,
гомосексуальні відносини. Агресія в суспільстві, небажання адекватно реагувати та приймати
іншу точку зору, віддаленість людей одне від одного — це все симптоми сьогодення», —
зауважила вона.
Крім того, на думку К.Лук’янової, влада принижує наших людей, зводячи свою
діяльність до корекції мінімальних виплат. «Звичайно, держава має підтримувати тих, у кого
умови життя більш складні. Проте підтримувати та перетворювати наших людей на суспільство
інвалідів — це різні речі», — наголосила вона.
На думку народного депутата Олени Бондаренко, ще одна нагальна проблема —
насильство у сім’ї. «Ми дуже слушно говоримо про виховання щасливого, інтелектуального,
здорового покоління. Скажіть мені, будь ласка, яке покоління виховується в сім’ях, де
прикладом є регулярне, систематичне побиття одного із подружжя іншим?» — зауважила вона.
Своєрідним дороговказом у боротьбі з домашнім насильством, переконана депутат,
могла би стати відповідна Конвенція Ради Європи, яка, на жаль, досі не ратифікована нашою
країною. А також розробка та запровадження державної програми розвитку сім’ї. Однак без
належного фінансування жодна програма не працюватиме, переконана вона. «На сьогодні
проектом бюджету-2012 скорочено видатки стосовно сім’ї і дітей, виведено окремою
програмою молодіжні питання, але із 20 мільйонів вийшло три», — наголосила О. Бондаренко.
Шокований проектом держбюджету і заступник Голови Верховної Ради Микола
Томенко. «Я все перечитав, що нам уряд подав, і, мені здається, що немає розуміння
пріоритетів соціально-гуманітарної сфери, немає розуміння пріоритетів інституту сім’ї», —
зазначив він.
«Якщо ми остаточно втратимо цінності, молоде покоління, повагу до української сім’ї,
то ми тоді втратимо українську державу. Я не хотів би, щоб ми втрачали українську сім’ю і
українську державу», — констатував Микола Томенко.
Народний депутат Катерина Лук’янова:
«Потрібно вимірювати результативність реформ. Для цього передусім необхідно
переглянути наш споживчий кошик та мінімальний прожитковий рівень, під який прив’язані всі
виплати та всі стандарти держави. Вибачте, але дві пляшки шампуню на рік — це не анекдот, а
прописана норма у нашому споживчому кошику. Коли ми сформуємо повноцінний кошик, то
побачимо всю абсурдність наших реформ. Досить жити у міфічних цифрах, потрібно
прорахувати, скільки мінімально потрібно грошей людині для нормального життя і
відштовхуватися від цієї цифри».
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=236102
Избирательный подход
Ольга Куришко, "КоммерсантЪ" (Украина)
Вчера министр юстиции Александр Лавринович представил журналистам свои
рекомендации к предварительным выводам Венецианской комиссии относительно
законопроекта "О выборах народных депутатов". Министр предупредил, что рабочая группа по
вопросам совершенствования избирательного законодательства совместно с представителями
ВК и ОБСЕ внесет окончательные правки в документ во вторник, прежде чем он будет подан
Виктору Януковичу. "Если Президент одобрит результаты работы группы и внесет этот проект
закона на рассмотрение еще в сентябре, мы рассчитываем на то, что в октябре или ноябре он
может вступить в силу",— заявил Лавринович.
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Пресс-служба Минюста раздала журналистам сравнительные таблицы, согласно
которым рекомендации ВК будут учтены не в полном объеме. Так, рабочая группа
"категорически не принимает" три предложения ВК — в частности, разрешить баллотироваться
в парламент лицам, обвиняемым в совершении преступлений и уменьшить необходимый
пятилетний срок проживания на территории Украины для кандидатов в народные депутаты.
"Эти нормы законопроекта закреплены в ст. 76 Конституции и не могут быть изменены",—
пояснил Лавринович. Третья рекомендация ВК, которую Минюст не примет во внимание,
касается проведения пропорциональных выборов на основе открытых партийных списков. В
Минюсте считают, что этот вопрос является "внутренним делом страны". "Избирательная
система и установленный в законопроекте проходной барьер остались неизменными",— заявил
Лавринович.
Глава Минюста пообещал, что попросит рабочую группу учесть 21 рекомендацию
европейских экспертов. Еще 5 предложений, по словам министра, остаются спорными, а 14
требуют дополнительного обсуждения. В частности, в министерстве не знают, как обеспечить
гендерное равенство в участковых и окружных избирательных комиссиях, поскольку они
формируются представителями политических партий "на основании партийной
принадлежности и профессионализма". Минюст также намерен отстаивать существующую
норму законопроекта, запрещающую иностранным гражданам участвовать в предвыборной
агитации. Еще один пункт, который относится к спорным — предложение ВК "аннулировать
результаты выборов на всех уровнях, если нарушения могли повлиять на их результат".
"Положение законопроекта о минимальном показателе выявленных нарушений в 10% от
количества голосов обусловлены негативным практическим опытом проведения выборов в
Украине, когда оппоненты, уверенные в своем проигрыше сознательно срывали проведение
выборов на участках",— пояснил министр.
Вместе с тем будет учтено одно из главных требований ВК — обнародовать до и после
выборов информацию об источниках и объемах финансирования избирательной кампании, а
также проводить независимый мониторинг финансирования политических партий. К тому же,
Минюст пошел на уступки ВК в части определения четких границ избирательных округов и
обеспечения публичного доступа к протоколам заседаний избирательных комиссий.
Окончательное заключение ВК по законопроекту о выборах, по словам секретаря
Венецианской комиссии Томаса Маркерта, будет утверждено на ее заседании 14 октября.
Напомним, что Президент Виктор Янукович, открывая IX сессию Верховной Рады, заявил: "Со
своей стороны я беру под личный контроль вопрос учета рекомендаций Венецианской
комиссии и ОБСЕ как в новом проекте закона, так и во время дальнейшей работы в
направлении унификации избирательного законодательства".
Между тем член парламентского комитета по вопросам государственного
строительства и местного самоуправления Сергей Подгорный (БЮТ-Батькивщина)
считает, что рекомендации ВК не будут учтены. "Комиссия выражала свое опасение по поводу
изменения избирательной системы, но к ним не прислушались",— сказал депутат. Он также
отметил, что рабочая группа по вопросам совершенствования избирательного законодательства,
которую возглавляет Александр Лавринович, не собиралась с середины лета. "Если они
думают, что за час разберутся с предложениями ВК, то так не выйдет. Лавринович в этой
ситуации играет в свою игру, и рабочей группе придется согласиться с его наработками",—
сказал депутат.
"К мнению Венецианской комиссии нужно прислушиваться, но законопроект о выборах
в Украине должен быть адаптирован под нашего избирателя. В частности, это касается
избирательной системы. Мы все-таки отличаемся от европейцев,— сказал заместитель главы
парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного
самоуправления Александр Черноморов (Партия регионов).— Идея смешанных выборов не
понравилась европейским экспертам, потому что у них другие взаимоотношения между
политиками и обществом".
http://www.kommersant.ua/doc/1779174
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Камень на камне оставляют
Юлия Рябчун, "КоммерсантЪ" (Украина)
Вчера на сайте Верховной Рады был опубликован законопроект народного депутата,
представителя президента в Верховной Раде, Юрия Мирошниченко, в котором он предлагает
создать на месте Десятинной церкви в Киеве Национальный православный комплекс для
"экскурсионного посещения и проведения протокольных мероприятий". Планируется, что он
будет включать в себя Национальный музей древнего храма, церковь Богородицы
(Десятинную), учебное заведение, библиотеку православной литературы и монастырь. По
мнению депутата, работы можно завершить до 2015 года. Организацию создания комплекса,
считает господин Мирошниченко, должно взять на себя правительство, ему же следует решить
вопрос с правом собственности на церковь и "привести имущественные права православной
церкви к их состоянию, существовавшему на момент ее противоправной экспроприации.
Перспектива восстановительных работ пока не находит поддержки со стороны
экспертов. Так, член Национального союза архитекторов Николай Демин считает, что на месте
церкви "должно остаться все как есть — парк и святая земля". "Новые православные
комплексы, храмы и постройки можно создавать в другом месте, благо в Киеве для этого
достаточно территорий — 83 тыс. га земли. Пусть оставят уже в покое этот участок в
полгектара!" — отметил господин Демин.
События вокруг Десятинной церкви начали разворачиваться более года назад, когда 23
июня 2010 года Кабмин принял распоряжение N1311 и назначил Минкульт заказчиком работ по
археологическим исследованиям и музеефикации фундамента церкви, выделив на эти цели 13,4
млн грн. 25 февраля Киевская горгосадминистрация объявила конкурс на восстановление
церкви, в результате которого были отобраны два проекта, предусматривающие накрытие
фрагментов фундамента церкви "стеклянным крестом" и сооружение большого храма
неподалеку. Перспектива строительства на месте одного из древнейших украинских храмов
дала повод для очередного конфликта между православными церквями.
Представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП)
заподозрили господина Мирошниченко в намерении передать права на Десятинную церковь
Украинской православной церкви Московского патриархата. "В царской России имущество
православной церкви было государственным, и стремление автора законопроекта "вернуть
права на Десятинную церковь" может означать только одно — ее передачу Московскому
патриархату",— полагает секретарь Священного синода УПЦ КП епископ Евстратий (Зоря). Он
добавил, что вопрос восстановления Десятинной церкви сейчас является камнем преткновения,
и к нему "следует вернуться тогда, когда в Украине будет существовать единая поместная
церковь".
Пресс-секретарь УПЦ МП Василий Анисимов подтвердил опасения представителей
УПЦ КП, заявив, что строительством на месте Десятинной церкви должен заниматься именно
Московский патриархат. "УПЦ МП является правопреемницей репрессированной Русской
православной церкви, и все церковное имущество, которое было незаконно экспроприировано
советской властью, должно быть возвращено в нашу собственность — это не только
Десятинная церковь, но и Кирилловская церковь, и София. А уж церковь сама решит —
воссоздавать на этом месте храм или строить музей",— резюмировал господин Анисимов.
http://www.kommersant.ua/doc/1779179
Рекламу сигарет еще больше ограничили
Дмитрий Гомон, "Сегодня"
Вчера Рада ужесточила запрет на рекламу сигарет. Теперь табачные изделия нельзя
рекламировать не только по ТВ, радио и с билбордов, но и в любых печатных изданиях (в том
числе специализированных), в интернете (но можно на сайтах, которые запрещены для
просмотра несовершеннолетним), с помощью рассылок СМС.
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«Также запрещено спонсорство табачными компаниями спортивных, благотворительных
мероприятий. Нам не удалось добиться запрета на рекламу в пунктах продажи — речь о
мониторах возле касс в маркетах, наклейках на киосках», — отметила координатор коалиции
«За свободную от табачного дыма Украину» Анна Гопко.
Закон предусматривает штраф для рекламодателя и распространителя рекламы до 4250
гривен.
http://www.segodnya.ua/news/14291586.html
Депутаты разбрелись по залу
Александр Зворский, "КоммерсантЪ" (Украина)
Вчерашнее заседание Киевсовета началось с объявления о самороспуске фракции блока
Черновецкого. "Просим считать депутатов, входивших в депутатскую фракцию Блока Леонида
Черновецкого, внефракционными",— зачитала секретарь Киевсовета Галина Герега заявление
членов фракции.
На выборах в Киевсовет в мае 2008 года блок Черновецкого набрал 30,12% голосов. Его
члены сформировали наибольшую фракцию в Киевсовете, в которую вошли 43 из 120
депутатов. Леонид Черновецкий, избранный мэром Киева, занял пост председателя Киевской
городской госадминистрации.
Черная полоса для мэра и депутатов его фракции началась с увольнения Черновецкого с
поста главы КГГА — 16 ноября 2010 года президент Виктор Янукович подписал
соответствующий указ и назначил на этот пост Александра Попова. Спустя полгода господин
Попов заявил о необходимости сменить руководство Киевсовета. Вскоре после этого член
фракции блока Черновецкого Олесь Довгий подал в отставку с поста секретаря Киевсовета, а
фракцию покинули сразу 17 депутатов.
До вчерашнего заявления о самороспуске во фракции насчитывалось 16 депутатов. По
словам одного из них, Сергея Крымчака, решение об этом было принято накануне на заседании
фракции. "Леонид Михайлович на нем не присутствовал, но он в курсе принятого решения",—
сказал Крымчак журналистам. Ни один из бывших членов блока пока не присоединился к
какой-либо из действующих фракций горсовета. Тем самым, на сегодняшний день самой
крупной фракцией горсовета является УДАР Виталия Кличко, в которой насчитывается 12
депутатов.
В других фракциях Киевсовета к самороспуску отнеслись спокойно. По мнению
депутата Киевсовета Алексея Давыденко ("Республика Киев"), этим шагом члены блока
Черновецкого попытались откреститься от дискредитированного бренда своего лидера и
сохранить лицо перед избирателями накануне новой предвыборной кампании. Как известно,
проведение местных выборов в Киеве запланировано на осень 2012 года. "Сегодняшний развал
демонстрирует понимание, что в таком объединении им ни в ближайший год, ни вообще на
выборах ловить нечего. Их районные организации распущены, от финансирования и
влиятельного кураторства эти люди отрезаны",— сказал Давыденко.
http://www.kommersant.ua/doc/1779178

Інтернет-ЗМІ
Олександр Кузьмук: Військовий бюджет виконати неможливо
Главком
Військовий кошторис на 2012 рік, представлений урядом, залишає армію на межі
виживання. Хоча перед президентськими виборами Віктор Янукович обіцяв Збройним силам і
достатнє фінансування, і реформування, і перехід на професійну основу з 2011 року. Ще в 2009
році опозиційний міністр оборони Олександр Кузьмук стверджував, що якщо військовий
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бюджет не збільшити до 19 мільярдів гривень, то армія просто вимре. І Янукович це
підтверджував.
Але на посаді Президента Віктор Федорович неохоче згадує про свої попередні
обіцянки. При ухваленні бюджету на 2010 рік армії дали зрозуміти своє місце – їх кошторис
майже не збільшили у порівнянні з попереднім роком. Але і на цьому Віктор Федорович не
обмежився. В середині літа 2010 Верховна Рада з подачі уряду урізала військовий бюджет ще
на 2 мільярди гривень. Після цього навіть представники влади оцінювали стан Збройних сил
України не інакше, як трагічний, але Віктор Янукович все одно підписав скорочення
військового бюджету.
На 2011 рік військовим теж показали дулю, давши всього-на-всього 13,6 мільярди
гривень, що ледь більше кризового 2009 року. І зараз, коли чиновники не перестають говорити
про якісь міфічні військові реформи і скорочення армії, уряд знову подає жалюгідні цифри
військового кошторису – 17,4 мільярди, з яких 2,2 армія ще має сама заробити.
Про те, що з таким бюджетом можна сміливо забути про розвиток українського війська
та хоч якісь реформи, в інтерв’ю «Главкому» розповів відомий регіонал, член парламентського
комітету з питань національної безпеки та оборони, екс-міністр оборони Олександр Кузьмук.
Він був тіньовим міністром оборони в уряді Януковича, йому пророкували посаду міністра в
уряді Азарова, а після призначення Михайла Єжеля постійно сватають на заміну.
Олександре Івановичу, в проекті бюджету на 2012 рік на потреби армії передбачено
17,4 мільярда гривень. Частина цієї суми – 2,2 мільярда – по спеціальному фонду, ці гроші ще
треба заробити. Це майже на 4 мільярди більше, ніж в цьому році, але набагато менше, ніж
ви вимагали навіть на 2010 рік. Які ваші оцінки проекту військового бюджету на 2012 рік?
Я не можу сприйняти такий оборонний бюджет. Цьому є кілька причин. Є проект
Концепції розвитку Збройних сил України, який вже розглянутий урядом. Він підготовлений
для затвердження. Є доктрина, де чітко визначені параметри майбутніх Збройних сил України.
Для того, щоб цього року була розроблена Програма розвитку ЗСУ, і наступного вже
реалізовувалася, потрібен фінансовий старт. Такого фінансового старту для розвитку армії я в
проекті бюджету на 2012 рік не бачу. В минулому році, і я про це заявляв, бюджет повинен був
бути 19,6 мільярда. Але навіть зараз він такої суми не досягає. До того ж, 2,2 мільярди гривень,
які планують виділити зі спеціального фонду, на моє глибоке переконання, бо я до атомів знаю
ситуацію в ЗСУ, армія не отримає. Військовий бюджет на 2012 рік виконати буде неможливо.
На вашу думку, яким би мав бути військовий бюджет на 2012 рік, щоб була змога
розвивати та реформувати Збройні сили?
Щоб був нормальний старт реформування, військовий бюджет на 2012 рік має скласти
21 мільярд гривень.
Чи реально домовитись з урядом про досягнення саме цієї суми?
В цьому і полягає моє завдання. Ми, народні депутати, комітет з питань оборони та
національної безпеки, я як радник Президента України, будемо наполягати, щоб детально
розглянути питання та збільшити військовий бюджет. Ми розуміємо, що сьогодні для держави
це важко, фінансові та економічні можливості обмежені, але затягувати процес реформування
Збройних сил України не припустимо.
Ви казали, що в бюджеті 2011 року армії не додали 6 мільярдів, ми правильно розуміємо,
що в цьому проекті військовим не додають 4 мільярди, не дотягуючи до 21 мільярда?
Ні, порахуйте, що 2,2 мільярди по спецфонду військові не отримають. Ми повинні вести
мову про розвиток. Але ми свідомо втрачаємо можливість реформувати Збройні сили, щоб вони
були такими, як і належить незалежній державі. 21 мільярд – це тільки старт реформ. Це ж не
мої розрахунки, а наукові, на підставі намірів держави щодо реформування ЗСУ.
Ми кажемо – от завтра розпочинаємо реформування армії. А чим? Словами? Але ж
словами армія не реформується!
Воно не рятує армію! Врахуйте, як ростуть зараз ціни на всі товари та послуги. Додайте
сюди ще й велику кількість організаційних заходів. Якщо ми бажаємо скорочувати Збройні
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

10
сили, а Верховна Рада проголосувала за закон про чисельність ЗСУ на 2012 рік, так вибачте,
треба проплатити ці заходи. Це ж не просто так – взяти і звільнити. Звільняють не просто
особовий склад: офіцерів, сержантів, солдат і матросів. Ліквідують цілі військові організми. А
на це потрібні гроші. Я вже не кажу про технологічну компенсацію. Замість тисячі солдат має
з’явитися одиниця техніки, яка їх компенсує. Про це також немає мови. Тому я скажу відверто –
я не бачу збільшення військового бюджету.
Арифметично – можливо. Якщо ж взяти рівень інфляції – то збільшення не помітиш.
Фактично, зростання бюджету – це тільки компенсація інфляції?
Так, ми тільки наздоганяємо інфляцію, а армія ніяк не розвивається.
Минулі роки ви також гучно заявляли про недостатнє фінансування армії. Але бюджет
не збільшували, а навіть урізали. Є надії, що цього року буде інакше?
Важко сказати. Були випадки й урізання… Скажу вам так, за шість з половиною років
мого перебування на посаді міністра оборони в мене не було бюджету більше 2 мільярдів 400
мільйонів. Але тоді були внутрішні резерви ЗСУ. Склади, які були заповнені ще в Радянському
Союзі майном та боєприпасами. На поповнення запасів держава 20 років коштів не витрачає.
Збройні сили робили державі величезну економію, а повернення, на превеликий жаль, ще
немає.
Чи в повному обсязі виділяються кошти в 2011 році?
Так, в 2011 році кошти ідуть регулярно, «рівно й ритмічно», як у нас люблять казати.
Але ще раз скажу, зараз іде тільки споживання, про розвиток армії з таким бюджетом вести
мову не можна.
Тобто, в 2012 році з нинішнім проектом бюджету реформування армії не буде?
Навіть теоретично, з такими грошами розвитку армії не буде. Говорять – з 2012 року ми
починаємо реформування, а грошей на це не виділяють.
Віктор Янукович давав щедрі обіцянки щодо розвитку та реформування української
армії. Скажіть, про які успіхи у військовій сфері можна говорити за півтора роки управління
новим Президентом?
Я би напередодні прийняття бюджету про успіхи мови не вів. Ще рано підводити
підсумки, в листопаді Верховний головнокомандувач їх підведе. Сьогодні не про досягнення
армії треба казати, а про те, які наміри на 2012 рік. На превеликий жаль, в 2010-у та 2011-у році
Збройні сили перебувають в позапрограмному забезпеченні.
http://glavcom.ua/articles/4818.html
Литвин пошел на конфликт с правительством Азарова
Дело.ua
Спикер Верховной Рады Владимир Литвин предложил на следующей пленарной неделе
не рассматривать законопроекты Кабмина, так как вице-премьер Сергей Тигипко сегодня не
явился в парламент на "час вопросов к правительству"
Верховная Рада в пятницу не будет проводить традиционный "час вопросов к
правительству" из-за того, что на заседании присутствуют не все члены Кабинета Министров.
Об этом объявил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.
После открытия утреннего заседания спикер раскритиковал правительство за
неконструктивную работу с парламентом.
Он подчеркнул, что на рассмотрение Радой правительственных законопроектов
приходят заместители министров, а на заседаниях комитетов присутствуют в лучшем случае
руководители департаментов.
Литвин также отметил, что календарный план работы парламента принимается заранее,
и члены правительства имеют возможность с ним ознакомиться.
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"Я считаю, что сегодня у нас нет оснований проводить "час вопросов к правительству", сказал он. Напомним, сегодня в Раду дожжен был прийти вице-премьер – министр социальной
политики Сергей Тигипко. Но вчера его пресс-служба сообщила, что Тигипко полетел в США
на встречу с представителями МВФ и Всемирного банка.
Также спикер выступил с инициативой на следующей пленарной неделе 4-7 октября не
рассматривать ни одного законопроекта Кабмина, пока не будет налажено нормальное
сотрудничество.
Напомним, советник президента Анна Герман раскритиковала Верховную Раду за то,
что парламент живет как у Бога за пазухой и до сих пор не отменил себе льготы. Также Герман
раскритиковала Раду за отказ урезать пенсии прокурорам и судьям.
Советник президента поддержала акцию протеса афганцев и чернобыльцев, которая
прошла на этой неделе, 20 сентября.
http://delo.ua/ukraine/litvin-poshel-na-konflikt-s-pravitelstvom-azarova-164936/
Перевод стрелок: «за» и «против» зимне-летнего времени
ForUm
Переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся в СССР и России с 1981
года. Большинство стран Европы делают это и сегодня.
В апреле прошлого года в парламент был даже внесен законопроект об отмене перехода
с зимнего на летнее время. Тогда его автор – регионал Вадим Колесниченко – агитируя за свое
детище, говорил, что стресс от часового сдвига организм преодолевает несколько недель, и
некоторая экономия на освещении не стоит вреда, наносимого здоровью. Но, увы, Верховная
Рада эту законотворческую инициативу не поддержала.
Сегодня же, когда до очередного сезонного перевода стрелок осталось чуть больше
месяца, о целесообразности этой процедуры заговорили снова. Более того, парламент перешел
от слов к делу и отменил переход на летнее и зимнее время, приняв постановление «Об
изменении порядка исчисления времени на территории Украины». За это решение
проголосовали 266 народных депутатов.
Данным постановлением предусмотрено установить с 27 марта 2011 года на территории
Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, документом
отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.
Правильно ли поступил парламент Украины, став повелителем времени,
поинтересовался ForUm у политиков и экспертов.
Николай Самусь, сопредседатель международной общественной организации
«Астрономическое общество», ведущий научный сотрудник института астрономии РАН:
– В России и в Украине реально можно будет судить о пользе такого решения только в
конце октября, когда впервые в наших странах летнее время оставят на зиму.
Возможно, это не такая уж и плохая затея, ведь всем известно, что сейчас в переводе нет
смысла. Однако на каком времени зафиксировать стрелки часов – вопрос.
Большинство из нас считает, что не надо было на «+часе» фиксировать, тем более что
уже есть один декретный час. В итоге выходит +2. И потом, в России, впрочем, как и у вас, это
сделано с бухты-барахты, без каких-либо консультаций.
Игорь Шаров, народный депутат Украины, глава фракции Народной партии:
– Вы знаете, как по мне, все, что меняется туда-сюда, скачет – нехорошо. Хочу также
напомнить, что в понедельник на согласительном совете присутствовал Андрей Петрович
Клюев – первый вице-премьер-министр Украины, который доказал, что та экономия, которая
была, не стоит того, чтобы люди переживали стрессы.
Во время обсуждения никакой политики не было, аргументы правительства были
восприняты.
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

12
Николай Мартыненко, народный депутат Украины, лидер фракции НУ-НС:
– Это очень непростой вопрос, который не стоило решать в спешке. Решение ведь было
принято по сокращенной процедуре, за несколько минут, без учета того, во что это обойдется
энергетике, электронике, технике, а также организации жизни людей. Такого анализа нет.
Это было чье-то исключительно политическое решение, и почему так лучше, я не
понимаю.
Чисто по-человечески перевод времени мне не мешал. Я просыпаюсь в шесть утра и для
меня это не проблема.
Юрий Гайдаев, народный депутат Украины (фракция КПУ):
– Если говорить откровенно, то перевод часов – это изменение биологического времени.
И вне всякого сомнения, определенное влияние на здоровье людей это имеет. Некоторые шутят,
что, даже когда коров пытались доить по новому времени, они недоумевали и молока не
давали.
Идея отказаться от перевода часов достаточно разумная, хотя экономически некая
потеря денег может быть. С одной стороны, это электроэнергия, с другой – здоровье людей. Я
думаю, что здоровье людей однозначно важнее.
Что касается того, на каком времени Украине нужно было остаться – зимнем или летнем
– не принципиально.
Леонид Кожара, народный депутат Украины (фракция ПР):
– Мне очень нравится летнее время. У меня лично перевод часов – психологический
надлом. Мне не нравится, когда начинает рано темнеть.
Перевод часов оправдан не только потому, что кто-то уже решил отказаться от него. В
Украине мы давно это хотели сделать.
Остап Семерак, оппозиционный министр семьи, молодежи и спорта («БЮТБатькивщина»):
– Перед тем как отказываться от перехода на зимнее и летнее время, стоило
проанализировать влияние этого процесса на человеческий организм на высоком экспертном
уровне. Опять же, тут имеется две стороны медали.
У меня есть маленькие дети, и я вижу, что малыши тяжело воспринимают переводы
стрелок. Так что для человеческого организма это перебрасывание стрелок не проходит просто
так.
Но серьезных исследований на предмет того, как перевод времени влияет на организм,
не проводилось. Четкого ответа, соизмеримы ли киловатты электроэнергии с часами жизни
человека, нет.
С другой стороны, многие развитые страны продолжают переходить с зимнего на летнее
время и наоборот. Думаю, наш парламент вчера принял больше политическое решение, чем
обоснованное.
http://www.for-ua.com/comments/2011/09/22/084202.html
Как побеждать власть: Под высоким избирательным напряжением
Comments.UA
Пока в стране проходят хотя бы частично свободные выборы, власть будет опасаться
вызвать недовольство избирателей на «ровном месте», особенно, в своих «вотчинах»
В первой части серии публикаций «Как побеждать власть» портал «Комментарии»
рассказал о том, как граждане для достижения своих целей могут разыграть карту внутренних
противоречий во власти. В конце первой части «Комментарии» упомянули недавний
«троещинский инцидент», в котором глава Киевгорадминистрации
Александр Попов
поддержал недовольных киевлян не столько из желания «подсидеть» своего партийного
соратника, сколько из страха перед электоральными последствиями на будущих выборах, за
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которые отвечать придется именно Александру Павловичу. И чем ближе будут выборы, тем
эффективнее можно использовать страх власти потерять поддержку.
Хотя и в избирательное «межсезонье» хватает известных случаев, когда общественность
«задавила» власть своим недовольством. Так, харьковчане смогли отстоять самый старый
кинотеатр города «Боммер», который облсовет дважды пытался продать, но потом оба раза
депутаты отменяли решение. Первый раз народные избранники хотели лишить харьковчан
старинного кинотеатра в 2007 году. Тогда облсоветом руководил «регионал» Василий Салыгин.
Сначала он предложил защитникам кинотеатра судиться с облсоветом, однако потом, депутаты
отменили решение о приватизации. Два года спустя, уже при новом «бело-голубом»
руководителе облсовета Сергее Чернове, «Боммер» снова хотели продать, но по причине
«негативного социального резонанса» в конце 2010 года решение снова отменили.
И это не единственный пример, когда массовые протесты приводили к определенным
результатам. Так, в Одессе акция «Я не плачу за парковки», начавшаяся этим летом, заставила
даже проехаться по городу мэра Одессы Алексея Костусева, который потом громко стучал
кулаком по столу. Поводом для массовой акции с говорящим самим за себя названием стало
решение горсовета о повышении цен за парковку в 5 раз. Одесситы решили протестовать,
воспользовавшись тем, что в городе не было практически ни одной парковки, отвечающей
требованиям Кабинета министров. Общественности уже удалось добиться от власти
подтверждения, что на ряде парковок шлагбаумы установлены незаконно, а также привлечь
множество сторонников, которые отказываются платить «непонятно кому». Мэр пообещал
лично проверять разметку на стоянках и даже провел первый рейд. И хотя пока далеко не все
стоянки приведены в порядок, но все же
несколько десятков парковок приобрели
«цивилизованный» вид, а акция «Я не плачу за парковки» тем временем продолжается. А
Костусев вынужден считаться с мнением избирателей, поскольку его победа двухгодичной
давности была не слишком убедительной.
Часто добивается успеха именно давлением такая большая и организованная группа
избирателей, как крымские татары. Таким примером может служить недавняя «война» за
руководящие кресла Бахчисарайского историко-культурного заповедника, которая этим летом
развернулась между крымской властью и Меджлисом крымскотатарского народа, закончилась
победой последнего. Спор возник из-за желания Совмина автономии поменять директора
заповедника. В ответ Меджлис потребовал согласовать с ним кандидатуру, пригрозив в
противном случае, провести акции протеста. Несколько дней новоназначенный директор –
Валерий Науменко, просто физически не мог занять свое место - вход в Ханский дворец был
заблокирован. В итоге Совмин пошел на переговоры и, в конечном счете, согласился на
условия крымских татар – назначить на две ключевые должности в заповеднике ставленников
Меджлиса – заместителя директора по общим вопросам и директора Ханского дворца, который
входит в структуру заповедника. И дело не только в том, что серьезные «проблемы» с татарами
были уже «здесь и сейчас», а и в том, что со времен премьерства покойного Василия Джарты,
«бело-голубая» власть по мере ухудшения отношений с пророссийскими организациями
старается по возможности перетянуть на свою сторону крымскотатарский электорат,
традиционно голосующий против русофилов.
Таким образом, становится ясно, что власть очень боится организованных и, главное,
массовых протестов целевых групп избирателей, особенно, в своих электоральных вотчинах.
Однако далеко не всегда ущемление прав отдельных граждан или небольших групп,
игнорирование властями отдельных проблем, может вызвать массовые акции протеста. Но даже
в этом случае не следует опускать руки. В следующей части «Как побеждать власть» портал
«Комментарии» расскажет о том, как локальные группы, общественные организации и даже
отдельные граждане, не организовывая массовых акций и не будучи большой электоральной
«потерей», добивались того, что власть была вынуждена идти им на встречу.
http://politics.comments.ua/2011/09/22/289784/kak-pobezhdat-vlast-pod-visokim.html
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Блоги
Юрій Костенко: "Популістський бюджет-2012 створено за відсутності
стратегічного планування"
pravda.com.ua
Бюджет-2012 не дозволить здійснити не те що прорив, а й вийти на більш-менш
прийнятну стратегію економічного розвитку. На відміну від розвинених країн, український
бюджет, як і в попередні 20 років, складений за відсутності стратегічного планування.
Твердження про формальну відповідність бюджету-2012 інтересам суспільства та економіки є
відвертим популізмом.
Країни, які мають великі бюджетні доходи, – починаючи від Сінгапуру та закінчуючи
Польщею та державами Балтії, – спочатку здійснювали стратегічне планування, а вже виходячи
з його результатів, будували бюджетну політику. В Україні ж цим ніхто не займався всі 20 років
незалежності.
Бюджет-2012 не приділяє суттєвої уваги пріоритетним сферам економіки, які можуть
забезпечити швидке зростання бюджетних доходів, – ні АПК, ні туристичній галузі чи
використанню транзитного потенціалу. Наприклад, Хорватія та Словенія, – такі ж молоді
держави, як і Україна, – забезпечили швидке наповнення бюджету завдяки розвитку
пріоритетних напрямків економіки.
Не витримує критики бюджетна політика в сфері ПЕК, від якої напряму залежить стан
економіки. За відсутності бюджетної підтримки, обіцянки уряду – щодо постачання
енергоносіїв з альтернативних джерел, щодо збільшення власного видобутку, запровадження
заходів з енергозбереження тощо – залишаться на рівні декларацій. Невисока швидкість
реалізації відповідних заходів не дає надій на серйозні системні зсуви не тільки в 2012, а й в
2020 роках. Разом з тим, позитивними є наміри уряду розпочати скорочення закупок
російського газу.
Загалом, головною бідою бюджету є фінансова підтримка великого капіталу та
ігнорування інтересів малого бізнесу, який здатен швидко створити мільйони робочих місць та
наповнити товарами український ринок. Приміром, наступного року відбудеться зменшення
ставки ПДВ, однак це засіб стимулювання великого капіталу. Економічна стратегія уряду щодо
підтримки виключно великого капіталу ніколи не призведе до подолання хронічних злиднів,
коли кінці з кінцями зводяться за рахунок запозичень, а не завдяки стрімкому економічному
розвитку.
Через ігнорування інтересів малого бізнесу країна має мізерні доходи бюджету, – 42-43
млрд на 46 млн населення, в той час як ринкові країни Східної та Центральної Європи мають
бюджети в 3-5 разів більші. З такими бюджетними доходами, як в Україні, нереально суттєво
покращити фінансування гуманітарної сфери, медицини, підвищити пенсії та зарплати, хоч це і
обіцяє уряд.
Уряду, якщо вірити його запевненням, вдалося узгодити з МВФ параметри доходів,
видатків та бюджетного дефіциту. Якщо це відповідає дійсності, то це безперечний позитив.
Кредити МВФ суттєво стабілізують нинішній стан української економіки, – це і сталий курс
валюти, і можливість прогнозування економічної діяльності.
http://blogs.pravda.com.ua/authors/kostenko/4e7c55bf385ea/
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Телебачення і радіомовлення
Верховна Рада взялася за бюджет 2012
УТ-1, Підсумки дня
Олександр ПРОСЯНИК, ведучий: Верховна Рада взялася за урядовий бюджет. І вже
спланувала дні, коли його розглядатиме. Перше читання - 29-го жовтня, друге - 20-го
листопада. А поки що кошторисом займеться бюджетний комітет разом із профільними
міністрами. З основних цифр, які заклав Кабмін, - зростання ВВП на 5 із половиною відсотків,
інфляція - 7,9, курс валюти - вісім гривень за долар та скорочення дефіциту на третину,
порівняно з торішнім показником. Крім того, на 12 відсотків збільшаться доходи, і на 7 витрати. Гроші на всі соціальні програми в бюджеті передбачили, й ніяких пільг не скасують,
заявив на презентації міністр фінансів Федір Ярошенко. І пояснив журналістам, що від
кошторису матимуть прості українці.
Федір ЯРОШЕНКО, міністр фінансів України: «По-перше, в проекті бюджету на
наступний рік передбачено підвищення прожиткового мінімуму на мінімальної заробітної
плати для працездатних на 14%, в середньому в 2012-му році вона буде складати 1098 гривень.
Таке рішення було узгоджено з профспілками. По-друге, в 2012-му році збільшиться розмір
соціальних виплат на допомогу сімям з дітьми, малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам. По-третє, для пенсіонерів у 2012-му році заплановано збільшення розміру
мінімальної пенсійної виплати в середньому майже на 10%».
Уряд презентував у парламенті програму соціального розвитку
Олександр ПРОСЯНИК, ведучий: Парламент також розглянув і прийняв за основу
програму соціально-економічного розвитку країни до 2014-го року. Окрім підвищення
соцстандартів, вона передбачає скорочення держапарату, значні вкладення на ремонт доріг,
розвиток сільської медицини, космічної галузі та аграрного сектору.
Андрій КЛЮЄВ, перший віце-прем'єр міністр України: «Метою програми є послідовне
підвищення рівня та якості життя громадян на основі економічного зростання, яке у свою чергу
буде грунтуватися на створених державаю умовах для позитивних структурних зрушень,
підвищення національного конкурентоспроможності. Саме за логікою від стабілізації – до
зміщення акцентів у бік перебудови економіки уряд і формував програму».
Гість студії – Микола Томенко, заступник голови Верховної Ради України
5 канал, Час
Святослав ЦЕГОЛКО, ведучий: До "Часу" приїхав заступник голови Верховної Ради
Микола Томенко. Вітаю вас.
Микола ТОМЕНКО, заступник голови Верховної Ради України: "Добрий вечір".
Святослав ЦЕГОЛКО, ведучий: Радикалізується українська молодь. Як ви ставитеся до
цього? Чи підтримуєте ви такий вияв протесту?
Микола ТОМЕНКО: "За змістом я підтримую. Логіка дій студентки, яка сказала, що
вона реагує в такий спосіб на антиукраїнську корумповану і непостійну поведінку і діяльність
міністра, - я повністю підтримую. Я вважаю діяльність міністра освіти антиукраїнською,
непрофесійною і значною мірою корупційною. По формі не підтримує. Може, тому що я
заступник голови Верховної Ради, і мені 46 років. В мене складається враження, що, як
мінімум, думаю, більшість молодих людей і студентів так хотіли зробити. Але зробила ця
студентка. Тому мені здається, я би сказав таким чином. На сьогоднішній день, коли будемо
говорити про інші дії: що міністр Табачник, що влада, провокує на такі чи більш радикальніші
дії. Тому що, уявіть собі, ви міністр освіти української держави, і щоденно ви виступаєте з
ініціативами, ну, які принижують честь і гідність українця. То ви розповідаєте, що треба, щоб
всіх українців називали малоросами, бо це буде дуже гарна назва, наприклад. То говорять про
те, що нічого страшного, що тут, в Україні, немає взагалі моральних авторитетів, і я їду в
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Москву, щоб порадитися, кому нам треба кланятися: чи патріарху Кирилу, чи прем’єру Путіну,
чи, можливо, взагалі привести керівників, щоб керували державою. Тобто йдеться про виразну,
я би сказав, зневажливу по відношенню до України поведінку. Тому власне такі політики і
державні діячі виступають провокаторами".
Святослав ЦЕГОЛКО, ведучий: Ви тепер боятиметеся, коли до вас будуть підходити
жінки чи ще хтось з квітами?
Микола ТОМЕНКО: "Та я спокійно ставлюся до спілкування з людьми. Ви знаєте, я
напевно єдиний залишаюсь посадовцем, який за все своє життя ніколи не мав охорони. Тому я
спокійно до цього ставлюся. Але ще раз хочу сказати, може, повернемося до історії з
афганцями. Я теж так само коментував, як те, що влада спровокувала такі жорсткі дії людей. І
щоденно влада своїм, я би сказав російською мовою, хамством провокує на такі дії. Тому ще
раз кажу: за змістом я повністю підтримую студентку. По формі я діяв би інакше".
Святослав ЦЕГОЛКО, ведучий: Давайте ближче до бюджету. Головний кошторис країни
лише приїхав до парламенту і вже викликав масу нарікань.
Кореспондент: Не лише антиукраїнський, а й загалом антидуховний – кошторис-2012,
котрий його розробники гордо назвали бюджетом розвитку, митці визнали бюджетом стагнації.
Приміром, вітчизняна преса та національні музичні колективи можуть розраховувати
наступного року менш як на 10 мільйонів гривень. Близько двох мільйонів витратять на
винагороди кращим акулам журналістського пера. Лише 900 тисяч скерують на гідне
представлення України на міжнародних форумах, конференціях, виставках. На 11 мільйонів
можуть розраховувати творчі спілки. В тому числі і товарство "Просвіта". Підтримку
обдарованої молоді, заходи із вшанування пам’яті, свободи совісті та релігія, аматорське
мистецтво, поповнення музейних фондів, театри та розвиток мови оцінили у 62 мільйони.
Зв’язки із діаспорою та Європейську мовну хартію підтримуватимуть за 4,5. Сінематограф
вітчизняний може розраховувати на 5,5 мільйонів.
Святослав ЦЕГОЛКО, ведучий: Чи викликає оптимізм у вас проект бюджету?
Микола ТОМЕНКО: "Я сьогодні, виступаючи в Верховній Раді, сказав, що я знайшов
два бюджету. Один – оптимістичний, я би сказав, надто оптимістичний – це бюджет для влади.
Причому, не всієї влади, а високопосадовців. Бо для міської влади там добрих новин немає. І
для великого бізнесу. Я би так сказав – мільярдерів і частково мільйонів доларових. І
песимістичний або надто песимістичний – для простих людей і для місцевих громад. Тому що
ще одна проблема, яку ми тут не чіпали – це проблема та, що на місцеве самоврядування і на
міську владу, до речі, скинули багато повноважень, а грошей практично немає".
Святослав ЦЕГОЛКО, ведучий: В попередник в цій студії – Василь Надрага – сказав про
те, що критикували, слушно сказав, критикують бюджети завжди і хто б не був при владі.
Кілька років тому ви були при владі. Василь Надрага був одним із тих, хто теж критикував ті
ваші бюджети. І він зокрема зараз сказав, що в 2009 році ваш уряд не підвищував соціальних
виплат, а тут натомість влада, за його словами, підвищує їх.
Микола ТОМЕНКО: "По-перше, підвищували соціальні виплати. Були відповідні
надбавки і вчителям, і бібліотекарям, і були перерахування, і це в умовах кризових, до речі,
коли весь світ говорив про кризу, соціальні стандарти підвищували. Звичайно, не такі, як ми
хотіли. Але в чому трагедія цих двох концептуальних бюджетів? Що влада не каже жодного
слова про фінансово-економічну кризу, яка ніби чекає світ. Там не було сказано. От як
європейські країни сьогодні обговорюють бюджети? Вони говорять про те, що сьогодні ми
повинні піти на якийсь елемент солідарності. І урізати максимально від влади, урізати від
бізнесу великого, і втримати ситуацію стабільну в суспільстві. Тобто є так звані податки
солідарності: коли самі мільйонери – французькі, американські чи якісь – говорять, що ми
готові платити більше. В Італії зробили податок солідарності з мільйонерів-футболістів. Вони
теж платять, мусять платити. У нас вийшло таким чином: що у нас сказали, що ми хорошо
живемо. Я вам один приклад приведу. Державне управління справами скоро такий
психологічний бар’єр подолає – мільярд 500 мільйонів. Це збільшення. Тобто воно
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збільшується. Всі правоохоронні органи збільшені. Хлопців тягав "Беркут" і на мітингах. На 70
мільйонів Державне управління справами – це тільки яке охороняє найвищих посадовців".
Святослав ЦЕГОЛКО, ведучий: Але на санаторне лікування вас, депутатів, передбачено
більше 75 мільйонів гривень.
Микола ТОМЕНКО: "Ні, немає там 75-ти. Значить, там історія така: що є узагальнена
цифра, сьогодні ми про неї якраз говорили, вона теж трошки хитра. Цифра велика – 381
мільйонів. Але насправді там прикріплено 60 тисяч, цій елітній медицині 60 тисяч різних
посадовців, з народними артистами, всіх на світі. Серед них 450 депутатів. Я думаю, що якщо
Томенко не користується, то більшість не користується. Просто уряд знайшов таку хитру штуку
– це 60 тисяч людей. Я вважаю, що неправильно і несправедливо робити іншу медицину, де
інші стандарти і набагато більші виплати".
Святослав ЦЕГОЛКО, ведучий: Тобто ви за те, аби депутати і всі інші лікувалися в тих
самих лікарнях?
Микола ТОМЕНКО: "Звичайно. Або платіть гроші в приватні лікарні, або платіть гроші
в загальні. Тобто це фактично і є елемент ДУСі – цієї країни в країні. Тому я категоричний
противник того, щоби система…"
Святослав ЦЕГОЛКО, ведучий: Але в 2009 році ця система залишалася, коли ви були
при владі.
Микола ТОМЕНКО: "Ця система залишалася. Тому що ця система при Президенті.
Звичайно, які резиденції… Це не уряд це ініціює".
Святослав ЦЕГОЛКО, ведучий: Так само бюджет Верховної Ради. І в ньому зокрема
передбачено окремо санаторне лікування депутатів.
Микола ТОМЕНКО: "Я ще раз кажу, що все, що стосується пільгової системи, все
пов’язано з ініціативами Президента. Це з ініціативою повинен виступати Президент. Тому що
все це, що сьогодні називається Державним управлінням справами, - це все, як би, держава в
державі: всі пільги і все, вони прив’язані до системи Президента, і Президент призначає. Тобто
мусить бути жорстка ініціатива Президента. Не вистачило мужності у Ющенка. А теперішній
Президент не збирається це робити. Тому що, до речі, на резиденції йому збільшилося".
Святослав ЦЕГОЛКО, ведучий: Дві хвилини залишається.
Микола ТОМЕНКО: "Ви повинен сказати, що всі друзі всі повинні поділитися, і тоді
буде справедливість".
Святослав ЦЕГОЛКО, ведучий: Ближче до гуманітарної сфери. Є така стаття у
фінансуванні Міністерства освіти: заклади з реалізації Європейської хартії регіональних мов
або мов меншин, фінансова підтримка, пропаганда української освіти за кордоном. Це все
склали одним скопом.
Микола ТОМЕНКО: "Я вам скажу таке. Я знову не знайшов в програмі діяльності уряду
жодного слова про українську мову і українську культуру. Тобто є слова "національні
меншини" і ця хартія. Насправді загальна установка теперішнього уряду – і міністра освіти, й
інших посадовців – інвестувати в сусідні держави. Або, скажімо, національні меншини, вони не
збираються інвестувати в українську освіту, українську культуру. І сьогодні один приклад
приводив. Парадоксально, я здивувався, що півтора року б’ється видавництво "Наукова думка",
щоб профінансувати останній том Івана Франка з повного зібрання. Це формально 55-й том.
Вони гроші не знайшли. Але вони знайшли губернатору Черкаської області і колишньому
міністру профінансувати за ці гроші російською мовою історію Харцизька. На жаль, українська
історія, українська культура не є пріоритетом для цієї влади".
Святослав ЦЕГОЛКО, ведучий: На жаль, час вичерпується. Микола Томенко. Дякую, що
були з нами.
Депутаты приняли к рассмотрению проект госбюджета-2012
ТРК "Украина", События
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Евгений МІХІН, ведущий: Неожиданности не произошло. Депутаты приняли к
рассмотрению проект госбюджета на следующий год. Парламент в целом согласился с
правительственными предложениями и депутаты могут начинать работать с содержанием этого
документа. Окончательно принять бюджет должны до декабря. Кабинет министров
предполагает, что в следующем году доходы составят почти 340 миллиардов гривен, расходы 360, а занять государство хочет более 90 миллиардов гривен. По расчетам пенсия, в среднем, до
конца 2012 года должна быть минимум не 870 гривен. Оппозиция называет предложения
правительства антисоциальными, кроме того правительство упрекают, что их проект слишком
оптимистичен, но министры не учитывают возможного упадка в мировой экономике который
может ударить и по Украине.
Наталя КОРОЛЕВСЬКА, народний депутат України фракція «БЮТ-Батківщина»: «Не
пересмотр социальных стандартов, не адекватное абсолютно дорожная карда по
предотвращению кризиса, отсутствие создание антикризисного фонда. Мы настаивали и
настаиваем, что необходимо в бюджете, в первую очередь, заложить подушку безопасности,
необходимо в первую очередь создать антикризисный фонд, который позволил бы нам
предотвратить мировые кризисные явления».
Олександр ЄФРЄМОВ, голова фракції партії регіонів: Що касается самого бюджета, то
наоборот заложен на пессимистической ноте развития и, как мне кажется, тот бюджет, который
есть, он реален. Более того, нам видится, что при его выполнении у нас будут дополнительные
еще источники.
В парламенте представили проект госбюджета-2012
Интер, Подробности
Анастасия ДАУГУЛЕ, ведущая: В Верховной Раде сегодня презентовали проект
бюджета-2012 и программу социально-экономического развития страны. Депутаты приняли
проект главной сметы к рассмотрению, первое чтение проведут через месяц. В документе
заложено повышение пенсий и зарплат бюджетникам в среднем на 10%. Правительство
рассчитывает обуздать инфляцию и удержать валютный курс на уровне 8 гривен за доллар. Но
оппозицию больше всего интересовало, заложены ли в проекте выплаты для афганцев,
чернобыльцев и других льготных категорий. Представители меньшинства этих цифр в бюджете
не видят, а министр финансов заверяет – они есть.
Сергей ТЕРЁХИН, народный депутат Украины, фракция БЮТ-Батькивщина: "Ми
запитали пана Мярковського, представника Мінфіну, чи враховані 10 мільярдів мінімальних
виплат для чорнобильців , афганців і так далі. Ні, не враховані – нам відповіли. Тобто навіть
пропозиція голови фракції Партії регіонів, щоб підтримати статус-кво у наступному році, як в
цьому, в цьому бюджеті не відображено, тобто знову збрехали".
Фёдор ЯРОШЕНКО, министр финансов Украины: "В проекті бюджету на 2012 рік ніхто
не забирає жодної пільги, а навпаки, бюджет якраз фінансує всі ті законодавчі ініціативи, які
вже діють сьогодні в нашій державі".
Анастасия ДАУГУЛЕ, ведущая: Регионалы заверили: закон об отмене льгот, стоявший в
повестке дня на завтра, пока отложили. Таким образом, пошли навстречу афганцам и
чернобыльцам, которые во вторник пикетировали парламент. Но льготники требуют большего
– вообще снять закон с рассмотрения и написать новый. Как быть, если власть не
прислушается, протестующие намерены решить завтра.
Парламент запретил рекламу табачных изделий
Анастасия ДАУГУЛЕ, ведущая: Реклама табачных изделий в Украине под запретом.
Такой закон приняла Верховная Рада. Согласно документу, реклама сигарет запрещается по
радио и телевидению, во всех печатных СМИ и Интернете, а также в транспорте, наружной
рекламе, в местах проведения массовых мероприятий. Запрещено и спонсорство с
использованием рекламы табачных изделий. Принятый документ вступит в силу через полгода
со дня его опубликования.
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Судовим процесом над українськими опозиціонерами занепокоєні представники
Венеційської комісії
ICTV, Факти
Інна ШЕВЧЕНКО, ведуча: А загалом, судовим процесом над українськими
опозиціонерами занепокоєні представники Венеційської комісії. Сьогодні її секретар Томас
Маркет заявив, що подібні випадки вгальмують процес євроінтеграції України.
Верховна Рада прийняла до розгляду бюджету 2012. Ініціативу опозиції відхилити
документ, підтримало лише 90 обранців
Інна ШЕВЧЕНКО, ведуча: Верховна Рада прийняла до розгляду бюджету 2012.
Ініціативу опозиції відхилити документ, підтримало лише 90 обранців. Доходи держбюджету
заплановані на рівні 337.5 мільярдів гривень, що на 56 мільярдів більше ніж цьогорічні. З них
91 мільярд - це запозичення. Видатки також зросли майже на 40 мільярдів. Водночас зменшився
дефіцит бюджету, на 1%. Його планують на рівні 24 мільярди гривень. Інфляцію прогнозують
на рівні 8%. Уряд запевняє що не скорочуватиме жодних соціальних виплат, а мінімальна
пенсія зросте на 10%. Водночас, поки не передбачено зростання мінімальної зарплати.
Опозиціонери підрахували що запропонований бюджет збільшує фінансування влади, і майже
нічого не додає на соціальні програми. Уряд не приховує, що фінансуватиме те, на що
вистачить грошей. Остаточно проект бюджету 2012 планують ухвалити під кінець листопада.
Федір ЯРОШЕНКО, міністр фінансів України: «В 2012 році ми також плануємо
збільшення пенсій і збільшення як раз заходів щодо фінансування бідних верств населення.
Виходячи як раз з обсягів цих приростів, ми будемо формувати, планувати і вносити зміни до
закону про державний бюджету у відповідні періоди, для того щоб соціальні стандарти
громадян України постійно підвищувалися».
Іван КИРИЛЕНКО, лідер фракції "БЮТ - "Батьківщина": "В попередньому бюджеті всю
країну шокували обсяги виділених коштів на утримання адміністративного управлінського та
карального апарату. На ці забаганки виділяється астрономічна сума, майже 17 мільярдів
гривень, а на соціальний захисті інвалідів , чорнобильців, ветеранів війни та праці, інших
вразливих категорій, а це понад 15 мільйонів людей, 14,5 мільярдів".
Держбюджет-2012: влада і опозиція розійшлися в оцінках
Радіо Свобода
Верховна Рада у четвер схвалила в першому читанні урядову програму соціальноекономічного розвитку та взяла до розгляду проект державного бюджету на наступний рік.
Міністр фінансів Федір Ярошенко заявив, що бюджет складено за консервативним сценарієм,
який передбачає створення резерву на випадок стагнації світової економіки. Опозиція натомість
піддала цей документ нищівній критиці, оскільки він насамперед передбачає збільшення витрат
на утримання держапарату.
Представляючи державну програму соціально-економічного розвитку на найближчі три
роки, перший віце-Прем’єр-міністр Андрій Клюєв серед іншого пообіцяв, що «розмір
мінімальної заробітної плати буде підвищено до величини прожиткового мінімуму».
Натомість депутати закинули урядовцеві нереальність закладених у програму
показників, зокрема, щодо розвитку агропромислового комплексу.
Представляючи проект держбюджету на наступний рік, міністр фінансів Федір
Ярошенко заявив, що він розрахований за стриманими оцінками розвитку економіки в
наступному році. Дохідна частина бюджету-2012 порівняно з цьогорічною має збільшитися на
15%, інфляція передбачена на рівні 7,9%. Урядовець також наголосив, що законопроект
передбачає збільшення надходжень завдяки зростанню економіки, а не через посилення
податкового навантаження.
За його словами, «на 2012 рік ніхто не забирає жодної пільги, а навпаки бюджет
фінансує всі законодавчі ініціативи, які діють у державі».
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Представники провладної більшості, коментуючи проект бюджету, наголошували, що
уряд вперше пов’язав програму соціально-економічного розвитку з бюджетом, який вони
назвали «бідним, але реалістичним».
«Проект державного бюджету 2012 року спрямований, в першу чергу, на вирішення двох
найактуальніших проблем, – зазначив депутат-регіонал Анатолій Кінах. – Це модернізація
економіки України і мінімізація ризиків негативного впливу можливих світових фінансових
криз.
Стриманій критиці піддав проект бюджету лідер комуністів Петро Симоненко. За його
словами, «закладені в проект бюджету цифри показують певне нерозуміння навіть
короткострокових перспектив світової і національної економіки».
Яценюк дорікнув замороженою соціалкою
Натомість представники опозиції наголошували на тому, що проект бюджету передбачає
збільшення витрат на утримання репресивного апарату та держапарату на шкоду соціальним
видаткам.
«Соціальні статті бюджету заморожені, – заявив депутат-нашоукраїнець Арсеній
Яценюк. – В проекті бюджету уряд чітко визначає, що рівень бідності в країні збільшиться на
10 відсотків. От вам покращення життя, яке вони обіцяли! Фінансування Генпрокуратури,
МВС, Адміністрації Президента – загалом 18 мільярдів гривень. Це у два рази більше, ніж
фінансування освіти й медицини у нашій країні».
Депутат-бютівець Сергій Терьохін запропонував відхилити проект держбюджету-2012.
Він розповів, що під час розгляду проекту на засіданні парламентського комітету з питань
фінансів депутати запитали у представника Мінфіну, чи враховані 10 мільярдів гривень на
виплати для чорнобильців, афганців та інших пільговиків.
«Ні, не враховані – нам відповіли. Тобто, пропозиція голови фракції Партії регіонів
зберегти соціальні показники цього року в проекті бюджету не відображена. Тобто, знову
збрехали!» – зауважив Сергій Терьохін.
Литвин боїться, що народ душитиме своїх обранців
Проте запропонована опозиціонером постанова про відхилення проекту держбюджету
набрала лише 90 голосів замість мінімально необхідних 226. Відтак проект бюджету-2012 було
взято до розгляду.
Підбиваючи підсумки обговорення, спікер Володимир Литвин зазначив, що «бюджет не
може бути завжди добрим, як і не може людина казати, що їй вистачає грошей, бо їй завжди
мало».
Парламентський голова також попросив не ставити депутатів на перше місце у статтях
про фінансування видатків. Бо, наприклад, за двома спецполіклініками закріплено 60 тисяч
осіб, зокрема держслужбовців та низка інших категорій громадян, проте на першому місці в
документі зазначені саме народні обранці. Спікер зазначив, що прочитавши таку інформацію
народ готовий задушити своїх обранців в обіймах.
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