
15 березня «Народний кон-
троль» разом із незалежними 
профспілками, підприємцями, 
учасниками АТО, студентами та 
усіма небайдужими виходить 
на попереджувальну акцію під 
стінами парламенту з вимогою 
підтримати наші ініціативи, які 
зможуть подолати бідність у 
країні. 

«Народний контроль» підго-
тував ряд законопроектів, які б 
допомогли наповнити бюджет 
та зробити перші кроки до подо-
лання бідності в країні. Це зако-
нопроекти про впровадження 
мінімальної галузевої зарплати, 
довічне ув’язнення топ-корупці-
онерів та про митницю України. 
Влада проігнорувала їх, адже 
чітко вболіває за інтереси олі-
гархів та свою особисту вигоду. 
Натомість у Верховній Раді «про-
тягнули» антисоціальний бю-
джет, який планують наповнити 
через додаткове оподаткування 
простих українців.
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Конституція, яка нічого не варта:
влада порушила 11 статей
основного закону України

Влада знищує українську
медицину, – Мусій

Ті партії, які не голосували за 
олігархічний бюджет на 2017 рік, 
і є справжньою опозицією до 
влади.  

Мене дивує позиція партій, які 
голосували за бюджет і називають 
себе опозиціонерами, так не може 
бути, вони чітко продемонструва-
ли свою позицію провладної партії. 
Натомість реальні опозиційні сили, 
такі як «Батьківщина», «Свобода», 
«Самопоміч», «Народний контроль» і 
ті, що не представлені в парламенті, 
а саме «Громадянська позиція», «Рух 
нових сил», мусять об’єднатись. От 
тоді, якщо будуть вибори, ми зможе-
мо проти стояти владі й олігархам та 
завести в Раду чесних та справедли-
вих людей. 

«Народний контроль» не на сло-
вах продемонстрував боротьбу з 

олігархами, а підтвердив свою по-
зицію відповідними законодавчими 
ініціативами. Дуже легко на словах 
розповідати про боротьбу з олігар-
хами, а потім голосувати за бюджет, 
який задовольняє їхні забаганки. 
Важче робити це реальними крока-
ми, проте ми, «Народний контроль», 
запропонували уряду законопроек-
ти, які б «потрусили» олігархів, а не 
простих людей, і принесли б в бю-
джет близько 100 млрд (гривень, 
– ред.). І такі ініціативи є в кожної 
опозиційної партії, але владі вигід-
ніше догоджати олігархічним кла-
нам. 

Саме тому політичні партії демо-
кратичної опозиції мусять відкину-
ти усі протиріччя та об’єднатися в 
бороть бі проти влади та їхніх по-
кровителів-олігархів.

Сьогоднішня влада захищає інте-
реси окремих олігархів, дозволяючи 
їм монополізувати економіку та ко-
рупційні схеми. 

Найприкріше те, що за три роки 
схеми попередньої влади перейшли 
під контроль нових людей. Влада 
вкотре це довела, коли «протисну-
ла» бюджет для олігархів. Коли ми 
поглянемо, які правки були внесені 
до Податкового кодексу, що стали 
важливою складовою бюджету, стає 
зрозуміло, для кого проголосований 
цей кошторис. Серед внесених пра-
вок зменшення оподаткування для 
грального бізнесу: було чотири види 
податків, а залишився один. А я на-
гадаю, що кінцеві власники ігрово-
го бізнесу в Україні – це росіяни. 
Далі Duty free: прийняли поправку, 
за якою на вльоті в країну дозволя-

ється купувати товари без мита. Те 
ж саме зі зменшенням податку на 
видобуток газу й нафти. Це надає 
необмежені корупційні можливості 
для уникнення оподаткування. А хто 
отримає ці преференції, визначати-
ме уряд. 

І це все відбуватиметься, доки 
українська влада формуватиметь-
ся із друзів і прислужників олігар-
хічних кланів. Громадянське сус-
пільство може поставити крапку на 
перебуванні при владі таких людей. 
Варто робити висновки. Нам вже 
нав’язали президента-олігарха, 
який ніби вже заробив багато гро-
шей і йому більше не треба, а вийш-
ло не так. Тому потрібно приводити 
у владу патріотів-професіоналів, 
які захищатимуть інтереси простих 
українців.

ПРЯМА МОВА

АНОНСИ

член міжфракційного об’єднання
«Народний контроль» у ВРУ, заступник  
голови Комітету з питань охорони здоров’я



Бізнес на крові: вугільні 
заробітки Ахметова 

Заберемо у бідних – роздамо 
олігархам! Під прикриттям під-
вищення «мінімалки» новий бю-
джет відбирає соціальні гарантії 
українців.

Уряд, який вихваляється 
прийняттям нової мінімаль-
ної зарплати, забув розпові-
сти українцям про зміни, які 
він «протягнув» під час слав-
нозвісної бюджетної ночі. 
Бюджет 2017 року забирає 
ряд соціальних пільг, які га-
рантує Конституція України, 
зокрема перекладається на 
місцеві громади оплата праці 
25% техробітників у загаль-
ноосвітніх закладах, що за-
безпечують навчальний про-
цес. І це коштуватиме нам  
9,2 мільярдів гривень. Окрім 
того, на місцеві бюджети вла-
да переклала і фінансування 
комунальних послуг у ме-
дичних закладах та школах, 
хоча згідно з Конституцією це 
прямий обов’язок держави. 
Бюджет скасовує право сту-
дентів на матеріальне забез-
печення, включно з стипен-
діями на рівні прожиткового 
мінімуму, виплатою надбавок 
до стипендій за успіхи в нав-
чанні – в університетах вже 
почалися затримки виплати 
стипендій. Через збільшення 
оподаткування малого бізне-
су вже закрилося майже 250 
тис. ФОПів, багато підприєм-
ців переходить в тінь, адже 
немає можливості сплачува-
ти високі податки. Замість 
того, аби «потрусити» олігар-
хів, влада продовжує обкра-
дати український народ. 

Тарифи «по-новому»
Минулого року Кабінет мі-

ністрів схвалив нове рішення 
щодо підвищення тарифів на 
газ. Ціна на газ для населен-
ня України у 2017 році стано-
витиме приблизно 7000 гри-
вень за 1000 м3. Це означає 
лише одне: ціна підніметься 
майже вдвічі. Тепер звичай-
ним людям доведеться пла-
тити за природний газ стільки 
же, скільки за нього платять 
підприємства. 

За визначення тарифів на 
комунальні послуги та енерго-
постачання відповідає Націо-

нальна комісія з регулювання 
енергетики (НКРЕ). Відповід-
но до чинного законодавства 
її склад затверджує прези-
дент України. Напевно, за 
збігом обставин саме з 2014 
року її очолює 27-річний Дми-
тро Вовк, його останнє місце 
роботи – національний мене-
джер Кондитерської Корпора-
ції ROSHEN, Російська Феде-
рація, Москва.

Саме під час керівництва 
молодого менеджера ціна 
на електроенергію для насе-
лення виросла вже більш ніж 
втричі за останні два роки. В 
квітні 2015 року ми платили 
по 51 копійці за 1 кВт/год, а  
вже з березня 2017 року ціна 
становитиме 1,68 грн, якщо 
ви використовуєте понад 100 
кВт/год впродовж місяця.

Так куди йдуть ці гроші? Від-
повідь насправді проста. В 
наші домівки електроенергію 
постачають місцеві обленер-
го, які в Україні поділили між 
собою троє олігархів: Ахметов, 
Суркіс та Григоришин, – які 
заробляють мільярди завдя-
ки державному менеджменту 
ставлеників Президента.

Як знищити малий та серед-
ній бізнес: покрокова інструкція 

Національна комісія з регу-
лювання енергетики вдалася 
і до «реформування» сфери 
малого і середнього бізнесу. 
Лише за останній рік ціна на 
електроенергію для підпри-
ємців виросла на 30%. Але і 
це не все, на 2017 рік НКРЕ 
затвердила нову вартість  під-
ключення до електроенергії 
для підприємців, відтепер за 
1 кВт ви маєте заплати від 6 
до 9 тисяч гривень. Тобто ма-
ленька пекарня, яка потребує 
приблизно 15 кВт енергії за 
підключення до електрики в 
середньому має заплатити 60 
тисяч гривень! 

Після збільшення урядом 
податків для малого та серед-
нього бізнесу та встановлен-
ня нових цін на підключення 
до електропостачання влада 
просто знищує дрібних під-
приємців і дозволяє олігар-
хам монополізувати україн-
ську економіку. 

Саме тому разом із профспіл-
ками, підприємцями та українця-
ми, яким не байдуже, ми виходи-
мо на пікет з вимогою скасувати 
ці злочинні рішення проти укра-
їнців. «Народний контроль» за-
реєстрував відповідний законо-
проект та вимагає внести його в 
порядок денний засідання Вер-
ховної Ради України. 

Окрім того, ми вимагає-
мо підняти мінімальний про-
житковий мінімум та пенсії, 
а також повернути усі закон-
ні пільги афганцям, чорно-
бильцям та пенсіонерам. Ми 
вимагаємо ухвалити наші 
законопроекти про довічне 
ув’язнення топ-корупціонерів, 
про встановлення галузевих 
зарплат працівникам експорт-
ноутворюючих підприємств та 
про Національну митницю.

Також «Народний контроль» 
вимагає повернення усіх обле-
нерго та підприємств, які на-
лежать росіянам, в державну 
власність.

Ми вимагаємо розпуску 
Національної комісії з регулю-
вання енергетики, яка встано-
вила злочинні непід’ємні та-
рифи на комунальні послуги. 
У такий спосіб набиваючи ки-
шені олігархів, які володіють 
усіма обленерго України. Це 
призвело до тотальної коруп-
ції та грабунку українського 
народу. «Народний контроль» 
зареєстрував законопроект, 
який має на меті повернення 
в державну власність обле-
нерго і встановлення реаль-
них тарифів!

Окрім того, ряд українських 
заводів та підприємств пе-
ребувають у власності росій-
ських олігархів, ми вимага-
ємо відібрати у ворога наші 
заводи та повернути їх україн-
ському народу. 

15 березня! Закликаємо 
Вас приєднатися до попере-
джувальної акції протесту!

Збір о 9:00 під стінами Вер-
ховної Ради України! Долу-
чайтесь до нас! Деталі можна 
дізнатися за номером гарячої 
лінії «Народного контролю»: 
0-800-502-945. Лише разом 
ми зможемо змусити владу 
працювати чесно! 
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РАЗОМ ЗРОБИМО БІЛЬШЕ!

Доки наші бійці гинуть від 
куль російських терорис-
тів влада веде з окупантом 
торгівлю, у такий спосіб до-
помагає підтримувати фі-
нансовий стан самопрого-
лошених республік. 

Купуючи вугілля у так зва-
них ЛНР та ДНР, влада реа-
лізовує чергову корупційну 
схему на догоду Ахметову. 

Собівартість вугілля на 
шахтах «ДТЕК «Павлоградву-
гілля», які належать олігарху 
Ахметову, складає 800-900 
грн за тонну, тоді як форму-
ла «Роттердам плюс»  збіль-
шує його ціну вдвічі – до 
1800 грн за тонну.

Ще в квітні Національ-
на комісія, що здійснює 
державне регулювання у 
сферах енергетики і кому-
нальних послуг  (НКРЕКП) 
запровадила систему «Рот-
тердам плюс». Відповідно, 
ціна вугілля формується на 
основі двох критеріїв: пер-
ше, вугілля розташоване в 
порту Роттердама, а друге, 
це вже «плюс», тобто розра-
хунок вартості доставки ву-
гілля з Роттердама в Україну. 
Але ніхто нічого з Роттерда-
ма не купував, влада торгує 
з окупантом, возить вугілля 
з окупованих територій, а 
рахує так, ніби воно з Рот-
тердама. А за це все розра-
ховуються прості українці.

За словами прем’єр-мі-
ністра Володимира Грой-
смана, Україна потребує 24 
мільйони тонн вугілля, про-
вівши прості математичні 
розрахунки, ми зрозуміємо, 
що переплачуємо майже 20 
мільярдів гривень. 

ДТЕК Ріната Ахметова є 
найбільшим виробником 
«вугільної» електроенергії, 
76% теплової генерації кра-
їни. Після введення в дію 
«роттердамського» індексу 
продажу вугілля акції ДТЕК 
виросли на 40%.  

Крім того, в той час, коли 
українцям обіцяють віялові 
відключення електроенергії 
та вводять надзвичайний 
стан, компанія ДТЕК спо-
кійно експортує вугілля та 
електроенергію в Європу. 
Зокрема в сусідню Польщу 
продають донбаський ан-
трацит. А українці дізналися 
про це лише після засідання 
РНБО 16 лютого. Але жод-
них звітів щодо товарообігу 
з окупованих територій вла-
да не надала.

Саме в час прийняття 
формули «Роттердам плюс» 
керівник НКРЕКП Дмитро 
Вовк зареєстрував на себе 
Мерседес GL 550 2010 року 
випуску, який коштує до 40 
тис. доларів. Продавцем 
автомобіля виступила Лілія 
Сільченко, співмешканка 
Вовка. Також у лютому Сіль-
ченко купила будинок в селі 
Іванковичі під Києвом. Вар-
тість маєтку, за даними ріел-
торів, становить приблизно 
1,5-2 мільйони доларів. 

Гаряча лінія Народного Контролю — 0 800 502 945



Якщо ми гальмуватимемо 
реформи, зокрема й антико-
рупційні, ЄС не надасть нам 
безвізового режиму. Адже 
наші західні партнери хочуть 
бачити конкретні результати 
антикорупційної реформи, а 
не лише гучні заяви.

Про це заявив лідер «На-
родного контролю», секретар 
Антикорупційного комітету 
ВРУ Дмитро Добродомов.

«Потрібно згадати доку-
мент, який затверджує  меха-
нізм призупинення безвізу. 
І там є чітке положення, що 
країни, які зійдуть зі шляху ре-
форм, а тим більше реформи 
антикорупційної, можуть бути 
позбавленні безвізу. А в на-
шому випадку ми можемо не 
підійти і до отримання», – на-
голосив Добродомов.

Нардеп додав, що Верхо-
вна Рада і досі не ухвалила 
важливий пакет антикоруп-
ційних законопроектів, хоча 

вони вже давно існують, але 
керівництво парламенту не 
виносить їх на голосування. 

«Зрозумійте, ці зміни по-
трібні, насамперед, для нас, 
адже реалізація необхід-
них реформ приведе нас і 
до безвізу, і до вступу в ЄС. 
Але Рада і досі не ставить у 
порядок денний важливі за-
конопроекти, зокрема про 
Антикорупційний суд, про 
розширення повноважень 
НАБУ. До речі, щодо остан-
нього, цей пункт був серед 
вимог МВФ, і ми могли отри-
мати транш, який погодже-
ний ще у вересні, але влада 
не зацікавлена в успішній 
антикорупційній реформі. 
Адже  високопосадовці ро-
зуміють, що саме вони мо-
жуть стати фігурантами ко-
рупційних справ, і проти них 
можуть відкрити проваджен-
ня», – розповів Дмитро До-
бродомов.

Без проведення антикорупційної 
реформи безвіз ми не 
отримаємо, – Добродомов

Конституція, яка нічого не варта: влада порушила 
11 статей основного закону України

Працівники Бурштинської ТЕС вимагають підвищення зарплати

Телевізійний проект «На-
родного контролю» починає 
виходити в новому форматі. 
Відтепер глядачі побачать ре-
зонансні розслідування, які 
покажуть усю правду про міс-
цеві проблеми українців. 

«Унікальність проекту поля-
гає в тому, що ми перші, хто 
піднімає регіональні пробле-
ми. Всі знають, що відбуваєть-
ся на всеукраїнському рівні, 
але ніхто і не здогадується, які 
корупційні схеми можуть бути 
в державних органах облас-
них та районних центрів», – 
розповідає керівник проекту 
Христина Бучковська. 

Проект уже стартував у 10 
областях України, ціль ко-
манди «Народного контролю» 

– створити такі програми в 
кожній області.  Кожен випуск 
– це окрема історія про ко-
рупцію в державних органах 
влади, тіньові схеми в сфері 
пасажирських перевезень та 
в районних лікарнях. 

«Ми піднімаємо проблеми, 
які бояться піднімати на міс-
цях. Ви маєте зрозуміти, що 
менше місто, то більше воно 
контролюється окремими 
людьми, які мають вплив на 
все, але не на журналістів «На-
родного контролю», саме тому 
ми разом із активістами бе-
ремо такі теми. Ми хочемо по-
казати вам, як живуть місцеві 
князьки та чиновники, вас ба-
гато чого здивує», – наголоси-
ла Христина Бучковська. 

В Україні стартує унікальний проект 
журналістських розслідувань 

5 лютого в м. Бурштин, що 
в Івано-Франківській області, 
працівники місцевої ТЕС, «На-
родний контроль» та громад-
ські організації вийшли на го-
динну акцію протесту. Основні 
вимоги: підняти зарплату пра-
цівникам станції та повернути 
контрольний пакет акцій ТЕС, 
що зараз належить олігарху 
Ахметову, у власність держави.

 «Наші вимоги прості: підви-
щити працівникам зарплату 
на 30%, посадити Ахметова і 
конфіскувати в нього майно. 
Бурштинська ТЕС бізнес-маг-
натам дісталась мало не за 
безцінь: у 2012 році ДТЕК ку-
пив 45% акцій «Західенерго» 
за ціною 1 млрд 932 млн гри-
вень, що на той момент скла-
дало місячний виторг «Захі-
денерго», – зазначив голова 
профкому Бурштинської ТЕС 
Руслан Карвацький.

Працівники вже висунули 
свої вимоги керівництву ТЕС, 
тому акція мала на меті при-

вернути увагу громадськості 
до проблем оплати праці ро-
бітників підприємств, які пра-
цюють на експорт.

Місцевий осередок «Народ-
ного контролю» долучився до 
акції на підтримку працівни-
ків електростанції.

«Електроенергія йде на екс-
порт у Європу, та продається 
у валюті, а зарплати у праців-
ників українські. Хоч курс до-
лара за останні 3 роки суттєво 
виріс, зарплати лишилися ста-
рими. «Народний контроль» 
пропонує вихід із цієї ситуа-

ції – це законопроект про мі-
німальну галузеву зарплату, 
який зареєстрували наші нар-
депи у парламенті. Основна 
мета законопроекту – це під-
няття зарплати працівникам 
експортноутворюючих під-
приємств, як от Бурштинської 
ТЕС. Окрім того, це дозволить 
наповнити держбюджет, «пот-
русивши» олігархів, а не про-
стих українців, як це зараз 
робить влада», – наголосив 
лідер «Народного контролю» 
Івано-Франківщини Володи-
мир Гергелюк.

«Народний контроль» звер-
нувся до Конституційного Суду 
з вимогою скасувати закон, 
який порушує соціальні гаран-
тії простих українців.

Засідання парламенту 
20 грудня 2016 року стало 
справді історичним. І зараз 
мова не про державний бю-
джет, який захищає інтереси 
олігархічних кланів. Коаліція 
повторила подвиг Ради мину-
лого скликання, яка 16 січня 

2014 року проголосувала за 
диктаторські закони. БПП та 
«Народний фронт» за підтрим-
ки представників груп «Воля 
народу» та «Відродження», а 
саме тих же депутатів, які го-
лосували 3 роки тому за дик-
таторські закони, підтримали 
бюджетоутворюючий законо-
проект № 5131, який порушив 
11 статей Конституції України! 
Таким чином, по суті, здійсне-
но конституційний переворот.

«Цей антиконституційний 
закон позбавляє українців со-
ціальних гарантій на медицину 
і освіту та відкриває ходи для 
корупційних схем. Зокрема, 
він позбавляє українців соці-
альних гарантій, перекладаю-
чи фінансування медицини та 
освіти на місцеві бюджети. Це 
суперечить ст. 49 КУ (про га-
рантування державою права 

на меддопомогу) і ст. 142 КУ 
(всі державні гарантії мають 
бути компенсовані місцевим 
бюджетам з державного у пов-
ному обсязі)», – наголосив член 
групи «Народний контроль» у 
ВРУ Богдан Матківський. 

Також закон перевищує 
повноваження бюджетного 
комітету ВРУ. Відтепер Кабмін 
здійснюватиме перерозподіл 
бюджетних призначень у пев-
них випадках за погодженням 
лише бюджетного комітету в 
обхід голосування у Верхов-
ній Раді. 

«Саме тому «Народний кон-
троль» підготував подання до 
Конституційного Суду з вимо-
гою визнати цей закон не-
конституційним та скасувати 
його. Наша мета – повернути 
законні пільги українцям», – 
підсумував Матківський.

Незважаючи на гучні заяви, 
на жодні реформи у сфері охо-
рони здоров’я сподіватися не 
варто, українцям слід чекати 
суттєве погіршення у сфері 
медицини. Адже уряд навіть 
немає концепції реформи 
охорони здоров’я, яку можна 
було би обговорювати.

Про це заявив член 
міжфракційного об’єднан-
ня «Народний контроль», 
заступник голови Комітету 
з питань охорони здоров’я 
ВРУ Олег Мусій.

«Два роки тому була під-
готовлена цілісна концепція 
реформи охорони здоров’я. 
Комітет підготував ряд зако-

нопроектів, які б допомогли 
її реалізувати. Натомість уряд 
відкидає ці напрацювання 
та планує підтримати план 
реформи фінансування сис-
теми. Її суть зводиться до ско-
рочення фінансування меди-
цини», – зазначив Мусій.

Нардеп пояснює, що змен-
шення фінансування призве-
де до скорочення закладів 
охорони здоров’я. До того ж, 
МОЗ планує перекласти фі-
нансування медицини з держ-
бюджету на місцеві громади.

«Прем’єру слід врахувати, 
що це, по суті, антиконститу-
ційна діяльність. Адже згідно 
з Конституцією відповідаль-

ність за фінансування меди-
цини покладена на державу, 
а не на органи місцевого 
самоврядування», – розпо-
відає він.

Мусій наголосив, що укра-
їнці мають отримувати без-
коштовну та фахову медичну 
допомогу. Найболючішою 
темою у сфері охорони здо-
ров’я на сьогодні є забез-
печення доступності ліків 
для населення. Натомість 
керівництво Міністерства 
охорони здоров’я створюють 
перешкоди для роботи пар-
ламентарів у здійсненні кон-
трольних функцій за витра-
чанням державних коштів. 

«Супрун утаємничила за сі-
мома замками угоди з міжна-
родними організаціями про 
закупівлю ліків, відмовивши 
членам профільного комітету 
у можливості ознайомитися 
з ними. Між тим, за наявною 
попередньою аналітичною 
інформацією та численними 
повідомленнями в ЗМІ, пе-
реваги цих процедур вкрай 
сумнівні і викликають дуже 
багато запитань. Це все схо-
же на чергову корупційну 
схему. Саме тому я звернувся 
до правоохоронних органів, 
зокрема до Генпрокуратури, 
НАБУ та СБУ, із заявою про 
вчинення злочину теперішні-

ми посадовцями МОЗ», – під-
сумував нардеп.

Влада знищує українську медицину, – Мусій

РАЗОМ ЗРОБИМО БІЛЬШЕ!

Змусимо владу працювати чесно!
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Спочатку потрібно підняти зарплату 
простим українцям, а потім 
депутатам, – Добродомов

На початку року Верховна 
Рада України, розглядаючи свій 
кошторис на 2017 рік, вкотре 
намагалася підвищити зарплату  
парламентарям. Повернувшись 
до роботи після канікул, народні 
обранці, перш за все, взялися до 
вирішення найбільш злободенних 
питань, таких як підвищення свого 
окладу.

На сході країни йде війна, панує 
соціально-політична та економіч-
на нестабільність, корупція та бід-
ність, а депутати думають про те, 
як покращити власне благополуч-
чя. Лідер «Народного контролю» 
Дмитро Добродомов впевнений, 
що підвищувати заробітну плату 
парламентарям, коли фінансовий 
стан простих українців продовжує 
погіршуватися, абсолютно недо-
речно.

«Спершу ми маємо підняти ре-
альні зарплати вчителям, медикам, 
викладачам, спочатку ми маємо 
підняти пенсії. А вже після того, як 
ми наведемо порядок в економіці, 
ми можемо говорити про депутат-
ську зарплату», – зазначив секре-
тар Антикорупційного комітету ВРУ 
Дмитро Добродомов.

Згідно з опитуванням громад-
ської думки 76% українців відчули 
погіршення власного фінансового 
стану за останній рік, купівельна 
спроможність громадян впала 
втричі порівнюючи з 2004 роком, 

але нардепів це не хвилює, вони 
бавляться з розміром своєї зарп-
латні.

Загальна сума кошторису пар-
ламенту на 2017 рік склала понад 
1, 128 млрд гривень. За розрахун-
ками саме стільки потрібно для 
фінансового забезпечення діяль-
ності парламентарів.

У «Народному контролі» переко-
нані, що Рада нераціонально ви-
трачає кошти на своє утримання.

«Вже давно весь цивілізований 
світ перейшов на електронне вря-
дування, а ми досі живемо в попе-
редньому столітті. Щодня ми вико-
ристовуємо тонни паперу в своїй 
роботі, а це колосальні видатки, 
які оплачують українці», – резюму-
вав лідер «Народного контролю» 
Дмитро Добродомов.

«Народний контроль» не голо-
сував за підняття зарплат народ-
ним обранцям. Проект постанови 
№5573 «Про фінансове забезпе-
чення діяльності Верховної Ради 
України» було відхилено.

Влада боїться вийти на 
Майдан, бо не виконала 
своїх обіцянок, – Мусій

Цього року мало представників 
Верховної Ради України було на 
вшануванні пам’яті Героїв Небес-
ної Сотні, оскільки представники 
влади бояться свого народу через 
невиконані обіцянки, які давали 
три роки тому на Майдані.

Про це розповів член міжфрак-
ційного об’єднання «Народний 
контроль» у Верховній Раді Укра-
їни, керівник медичної служби 
Майдану Олег Мусій.

Депутат зазначив, що, на його 
думку, сьогоднішня влада оста-
точно стала подібною до режиму 
Януковича: «Хід розслідування 
злочинів проти акцій протесту на 
Майдані Незалежності 2014 року 
викликає глибокий сум за світли-
ми надіями, заради яких помирала 
Небесна Сотня. Влада перетвори-
лась у той самий режим Янукови-
ча. Вона сповідує ті ж цінності. На 
вулицях – той же «Беркут», прези-
дент відгородився від народу, і він 
боїться, бо не виконав своїх обі-
цянок, починаючи з євроінтегра-
ції. Мені соромно за ту владу, яка 

очолює Україну. Для мене Майдан 
не закінчився. Вже і депутати Вер-
ховної Ради бояться виходити на 
Майдан. Це діагноз цій владі».

Мусій наголосив, що сьогодні 
завдяки закону про заочне засу-
дження Генеральна прокуратура 
має усі повноваження для того, 
щоб хоча б заочно засудити та ого-
лосити в розшук винних у злочинах 
проти мітингувальників під час Ре-
волюції Гідності.

«Верховна Рада України ухва-
лила законопроект про заочне 
судочинство. І ті особи, яких наз-
вала ГПУ, їх можна засудити, за-
кон для цього уже є. Достатньо 
виокремити цю справу в окреме 
провадження, бо ті обсяги, які нам 
демонстрували, – це приблизно 
25 томів. Потрібно показувати 
результат, бо три роки – це вже 
перебір. У людей виникає бажан-
ня негайно прийняти рішення, від 
якого залежить розвиток України. 
ГПУ має застосувати закон про за-
очне судочинство і засудити Януко-
вича», – сказав він. 

Шоста сесія Верховної Ради 
восьмого скликання триватиме 
з 7 лютого до 21 липня, на свя-
та депутати не працюватимуть у 
парламентській залі. За 6 міся-
ців роботи сесії на засіданнях 
під куполом депутати проведуть 
48 робочих днів. А весною на-
родні обранці понад місяць вза-
галі не заходитимуть до сесійної 
зали. Керівництво парламенту 
пояснює це рішення тим, що 

хоче запобігти перетину засі-
дань Верховної Ради та ПАРЄ, 
адже багато депутатів є постій-
ними представниками України в 
Асамблеї.

«Народний контроль» переко-
наний, що в час війни такий ро-
бочий графік депутатів є непри-
пустимий, зважаючи на те, що 
депутати і так не дотримуються 
регламенту і систематично зри-
вають засідання Ради.

«В країні війна, тотальна бід-
ність і всюдисуща корупція. За-
мість того аби працювати, на 
кожному пленарному засіданні 
розігрується чергове «шоу з-під 
куполу», яке відволікає увагу від 
важливих питань порядку денно-
го: постійні бійки, образи, з’ясо-
вування стосунків, «обдовбаний» 
Добкін і вже звичне кнопкодав-
ство. І це все замість того аби 
працювати. Так звана коаліція 

збирається в сесійній залі лиш 
тоді, коли потрібно протягнути 
якісь важливі для влади чи олі-
гархів рішення», – розповів лідер 
«Народного контролю», народний 
депутат Дмитро Добродомов. 

Він додав, що за минулий рік 
Верховна Рада не розглянула по-
над 700 важливих законодавчих 
ініціатив.

«Зараз голова НБУ Гонтарєва 
розповідає, як нам потрібний 
черговий транш від МВФ. Але я 
вам нагадаю, що ще в липні Анти-
корупційний комітет ухвалив ряд 
важливих рішень щодо збільшен-
ня повноважень НАБУ. Це дозвіл 
на прослуховування, доступ до 
кореспонденції, проведення слід-
чих дій під прикриттям. Якби ці 
зміни підтримав парламент, ми 
ще у вересні могли б претендува-
ти на мільярдний транш, який нам 
ухвалили європейські партнери. 
А боячись змін, які потрібні, влас-
не, нам, ми отримали нові вимоги 
від МВФ, як от збільшення пенсій-
ного віку, але влада не хоче цих 
змін», – сказав Добродомов.

Нардеп переконаний, що та-
кий рівень дисципліни і недбале 
ставлення до своїх обов’язків 

аж ніяк не сприяють ефектив-
ній роботі парламенту, і потрібно 
приймати жорсткі рішення щодо 
депутатів-порушників.

«При цьому законопроекти, які 
б могли усунути, чи хоча б якось 
карати депутатів за кнопкодав-
ство і прогули, не виносяться на 
розгляд. Нагадаю вам  вибори, усі  
кандидати і партії обіцяли зняти 
депутатську недоторканність, але 
до сьогодні спікер парламенту не 
виносить це важливе питання на 
розгляд до сесійної зали. Поясню-
ючи це тим, що немає голосів для 
прийняття рішення. От це яскра-
вий приклад того, що весь по-
рядок денний роботи Верховної 
Ради вирішується на Банковій», 
– зазначив Добродомов.

Він наголосив, що необхідно 
ставити питання недоторканності 
на порядок денний для того, аби 
люди побачили, хто і як виконує 
свої обіцянки. 

«Питання недоторканності чіт-
ко прописане в коаліційній уго-
ді, яку більшість не виконує уже 
протягом двох років. Насправді, я 
переконаний, що люди зроблять 
відповідні висновки на наступних 
виборах», – констатував нардеп.

Важкі робочі будні парламентарів: навесні депутати 
ходитимуть у Раду з перервою в місяць


