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«НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ»
ВИЙШОВ НА АКЦІЮ ПРОТЕСТУ!

АНОНСИ
Нинішня влада працює на догоду
олігархів, а не для українців, –
Мусій

читайте на ст. №3
Обленерго потрібно повернути
в державну власність, –
Добродомов

читайте на ст. №3
Потрібно націоналізувати
усі підприємства країниагресора, – Матківський

15 березня під стінами парламенту «Народний контроль»
зібрав близько 3000 чоловік.
Серед учасників акції незалежні
профспілки, ветерани АТО, студенти та представники малого
бізнесу. Ми вимагали виставити
на голосування законопроекти

«Народного контролю», які зможуть подолати бідність в країні.
Можна довго розповідати
про складну ситуацію в країні,
про економічні проблеми та
політичну кризу. Проте кожен
українець це знає сам, і людям
не потрібен телевізор та палкі

виступи політиків, аби в цьому
впевнитися. Щомісяця, коли
приходять платіжки за комунальні послуги, ми з вами не
знаємо, де взяти гроші на оплату цих «космічних» тарифів.
Водночас ми бачимо, як вище
керівництво держави розпові-

дає, що жити стає краще, доходи українців зростають, і вони
практично не брешуть, авжеж,
зростають... у представників
влади та їхнього найближчого
оточення.
читайте на ст. №3

продовження на ст.№2

ПРЯМА МОВА

Дмитро Добродомов
лідер «Народного контролю», секретар Антикорупційного комітету ВРУ

Якщо парламент не виконає вимоги народу,
він не має право на існування
Два роки тому, коли обрали
новий парламент, було підписано коаліційну угоду, в якій
прописано ряд хороших реформ
та ціла низка законопроектів,
потрібних для реформування
країни!
Але ні депутати, ні президент не дотримуються своїх
обіцянок. «Народний контроль» вимагає невідкладно перейти до розгляду цих
законопроектів. Наприклад,
це зняття недоторканності з
народних депутатів та суддів,
важко згадати виборчу кампа-

нію без обіцянок скасування
недоторканності. Під час Революції Гідності кожен з політиків-промовців сцени Майдану
обіцяв зробити все, аби скасувати недоторканність. Проте
впродовж понад двох років
роботи Верховної Ради депутати так і не проголосували за
скасування недоторканності.
Також це закон про імпічмент
президента, всеукраїнський
референдум та новий закон
про вибори. Окрім того, українці підтримують законопроекти «Народного контролю», які

покликані подолати бідність в
країні, ми вимагаємо їх виставити на голосування.
Якщо ця Верховна Рада не
спроможна це зробити – вона
не має права на існування! І
потрібно оголошувати перевибори, рівень довіри до влади
ще ніколи так не падав, а для
того, аби це змінити, потрібно
почати працювати в інтересах
простого народу. Подбати про
те, аби кожен українець мав
належну зарплату та пенсію –
ось головна задача політиків
сьогодні!

РАЗОМ ЗРОБИМО БІЛЬШЕ!
початок на ст.№1

«НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» ВИЙШОВ НА АКЦІЮ ПРОТЕСТУ!
римують соціальні стипендії.
Як це і було до прийняття антиконституційного бюджету на
2017 рік.

Про націоналізацію майна
у разі агресії іноземної держави проти України

Ми стомилися від брехні та
цинічності влади, яка забула, що
обрав її український народ, а не
декілька олігархів, на яких вона
працює.
Ми розуміємо, що Банкова та Кабмін працюють лиш
на догоду олігархічних кланів,
тому ми зібралися під стінами
парламенту, аби нагадати депутатам, що ми живемо в парламентсько-президентській
республіці, де вищою владою
мають бути депутати, і служити вони мають українцям, а не
президенту та олігархам.
Насправді, лишився той
шанс, аби змінити ситуацію на
користь українців, але це можливо лише тоді, коли парламент
схаменеться і візьме все у свої
руки. Така можливість є, та для
цього потрібне вольове рішення депутатів, які мають згада-

ти, що потрапили на свої місця
завдяки тим ж людям, які зараз
вимагають справедливості. Три
роки тому українці вийшли на
Майдан і змінили владу, і вони
можуть зробити це знову. Зараз Верховна Рада має почути
нас, простих українців…
Саме тому «Народний контроль» організував попереджувальну акцію протесту під
стінами парламенту, аби донести голос народу до депутатів. Разом з громадськістю ми
розробили та зареєстрували
ряд законопроектів, які зможуть подолати бідність у країні,
але більшість з них вже понад
півроку блокуються у стінах
парламенту та не виносяться
на голосування. Ціль нашої
акції – це підтримка наших ініціатив. З відповідною заявою
звернулися учасники нашої

акції до депутатів. Коротко про
основні законопроекти «Народного контролю»:

Щодо встановлення галузевої мінімальної заробітної
плати працівникам експортоутворюючих підприємств

тів розслідування корупційних
скандалів. Щодо корупційних
злодіянь позиція «Народного
контролю» чітка – топ-хабарни-

Законопроект визначає ряд
економічних санкцій проти
країни-агресора. В разі агресії
проти України Верховна Рада:
– визнає ворога державою-агресором і одночасно націоналізує все майно, що належить їй та її резидентам;
– націоналізує всі доходи
стратегічних підприємств.
Це дозволить наповнити
держбюджет і спрямувати кошти на оборону, а також нанесе
удар по економіці та внутрішній
стабільності ворожої держави.
Власники націоналізованого
нами майна змушені будуть
апелювати до влади ворожої
держави та вимагати у них припинення агресії проти України.
Це створить позитивні для нас
соціальні заворушення всередині країни-агресора.
Окрім того, ми вимагаємо ухвалити ряд важливих законів,
серед яких закон про тимчасово окуповані території на сході

Законопроект
пропонує
встановити мінімальну галузеву зарплату в галузях промисловості, частка експорту яких
становить більше 30% на ринку
експорту України – у подвійному розмірі мінімальної заробітної плати. А також «прив’язати»
зарплати працівників до курсу
валюти, за яку продають продукцію підприємства.

Щодо посилення відповідальності за корупційні злочини

Справа Насірова привернула увагу всіх українців, які
чекають конкретних результа-

ки мають сидіти довічно. Також
наш законопроект забороняє
відпускати під заставу підозрюваних у масштабних корупційних злочинах.

Про професійну освіту в
Україні

Законопроект
пропонує
запровадити механізм приватного замовлення і дозволити ПТУ залучати цільові
кредити (щоб дати змогу ПТУ
самим залучати гроші). Для
покращення якості навчання
пропонуються конкурси для
викладачів. Таким чином ми
зможемо зберегти професійну освіту в Україні.

Проект закону про внесення змін до статті 62 Закону
України «Про вищу освіту»

Прийняття закону забезпечить виплату справедливих
стипендій не менш як двом
третинам студентів денної форми навчання, які навчаються
за кошти державного бюджету, без урахування осіб, які от-

Гаряча лінія Народного Контролю — 0 800 502 945

країни, який чітко врегулює
питання економічної блокади
терористів, та ті, які прописані в коаліційній угоді, зокрема
щодо:
–
скасування депутатської недоторканності;
–
нового виборчого законодавства;
–
всеукраїнського референдуму;
–
врегулювання процесу
імпічменту президента.
Ми закликаємо депутатів
почути український народ. І
не забувати, що саме завдяки
простим українцям ми маємо
цей парламент!
Ми вимагаємо невідкладно
перейти до розгляду цих законопроектів, якщо ця Верховна
Рада не спроможна це зробити
– вона не має права на існування!
Наголошуємо, це була попереджувальна акція, але якщо
нас не почують – наступного
разу нас буде в десятки разів
більше!

РАЗОМ ЗРОБИМО БІЛЬШЕ!
НИНІШНЯ ВЛАДА ПРАЦЮЄ НА ДОГОДУ
ОЛІГАРХІВ, А НЕ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, – ОЛЕГ
МУСІЙ
Нинішня влада працює на
догоду олігархічних кланів, а не
для українського народу.
Про це в ході попереджувальної акції під стінами парламенту
заявив член групи «Народний
контроль» у ВРУ, народний депутат Олег Мусій.
«Українці вже відчули зміни
після прийняття антисоціального бюджету на 2017 рік. Ми
отримуємо сотні дзвінків на

гарячу лінію від стурбованих
українців. Сотні тисяч ФОПів
закрилися, багато підприємців
переходить в тінь, студентам
затримують виплати стипендій,
офіційних працівників звільняють та переводять на зарплати у
конвертах. Реальні доходи українців упали на 10%, а доходи
олігархів продовжують рости»,
– зазначив Мусій.
«Що більша кількість людей

незаможних, то менш стабільне
суспільство, і є ризик утворення
тоталітарного режиму. До того
ж, в умовах бідності виникає
більше великих підприємців, які
зацікавленні у великій кількості дешевої робочої сили, вони
отримують надприбутки, продаючи продукцію на експорт, отримуючи свої шматочки у владі
та медіа, і це все на руку олігархам», – констатував Мусій.

ПОТРІБНО НАЦІОНАЛІЗУВАТИ УСІ
ПІДПРИЄМСТВА КРАЇНИ-АГРЕСОРА, –
БОГДАН МАТКІВСЬКИЙ
Необхідно забрати у державну власність усі підприємства та
заводи, які належать росіянам.
Про це в ході попереджувальної акції під стінами парламенту
заявив народний депутат, член
депутатської групи «Народний
контроль» Богдан Матківський.
«Неприпустимо, що влада країни, яка воює, ще досі не забрала
у ворога бізнес, розташований на
нашій території. В Україні є ряд під-

приємств, власниками яких є російські олігархи. Таких підприємств
– десятки. Наприклад, Львівський
автобусний завод, який належить
російському бізнесмену Ігорю Чуркіну, та Кам’янський металургійний завод, власником якого є теж
росіянин. Їх потрібно повернути у
державну власність та перезапустити», – проголосив Матківський.
Він зазначив, що «Народний
контроль» вже готує відповід-

ний законопроект про реприватизацію підприємств, які належать агресору.
«Якщо на Приватбанк гроші
знайшлись, то потрібно знайти
і на відродження наших підприємств. Це принесе десятки тисяч
робочих місць, відродить український промисловий комплекс
та зробить нашу економіку незалежною від МВФ та Заходу»,
– додав Матківський.

ОБЛЕНЕРГО ПОТРІБНО ПОВЕРНУТИ
В ДЕРЖАВНУ ВЛАСНІСТЬ, – ДМИТРО
ДОБРОДОМОВ
На час війни усі обленерго
мають працювати або «в нуль»,
або – бути повернені в державну власність. Саме таким чином
ми зможемо встановити справедливі тарифи, в яких не зацікавлена влада, адже працює «в
долі» з олігархами.
Про це в заявив лідер «Народного контролю», народний
депутат Дмитро Добродомов.
«На сьогодні усі обленерго в
країні належать олігархам. Наша
влада давно мала б виставити

умови: або на час війни ви працюєте «в нуль» і не наживаєтесь
на біді, або усі обленерго повертаються в державну власність. А
зараз олігархи наживаються на
космічних тарифах», – зазначив
нардеп.
Добродомов наголосив, що
за три роки зростання тарифів
влада так і не пояснила українцям, чому вони зростають.
«Ні уряд Яценюка, ні Гройсмана не пояснили простим людям,
чому вони мають оплачувати

Змусимо владу працювати чесно!

такі тарифи. Саме тому, такий
орган як НКРЕ, який встановлює тарифну сітку, повинен бути
ліквідований. Замість того, аби
показати чітку формулу з усіма
цифрами, людей постійно лякають як не війною, так віяловими
відключеннями. А вони не можуть показати цю формулу, адже
ці тарифи несправедливі та злочинні. Влада просто домовилися
з олігархами та продовжує обкрадати українців», – констатував він.

РАЗОМ ЗРОБИМО БІЛЬШЕ!

Коаліція знищила закон про
е-декларування, – Добродомов

Під час голосування за закон
«Про запобігання корупції» коаліція
протягнула нищівні зміни до нього.

Під прикриттям звільнення від декларування військовослужбовців
зробили величезні дірки для чиновників, митників, прокурорів.
Щоб протянути цей законопроект, так звана коаліція підтягнула
«Опоблок» та олігархічні групи в
парламенті.
«Чудова» схема: податківець
вступає на військову кафедру чи іде
на півроку в солдати і все. На нього
не поширюється ні антикорупційне
законодавство, ні декларацію подавати не треба. Як зручно.
Натомість зобов’язали подавати електронні декларації представників громадських організацій. Коли вони їх мають подавати,

як і хто визначатиме, чи організація займається боротьбою з
корупцією – у законі ні слова. Це
все буде вирішуватись у ручному
режимі і нагадує путінські закони
«про іноземних агентів».
Як буде виглядати закон – таємниця, бо врахували взаємовиключні поправки.
Наприклад, капітани, які є завскладами, подають декларацію
(це напрацювання робочої групи,
і поправка прийнята), але в залі
прийняли поправку Т. Чорновол,
яка взагалі виводить капітанів
(молодший офіцерський склад) з
дії закону, зокрема звільняє від
декларування.

«Народний контроль» вимагає скасувати
недоторканність депутатів та суддів
Важко згадати виборчу кампанію без обіцянок скасування недоторканності. Під час Революції
Гідності кожен з політиків-промовців сцени Майдану обіцяв зробити
все, аби скасувати недоторканність.
Відповідно, на парламентських
виборах практично усі партії-учасники внесли пункт про зняття недоторканності в свої програми, як і
депутати-мажоритарники. Логічно,
що цей пункт увійшов і до коаліційної угоди, проте протягом більш ніж
двох років роботи Верховної Ради
депутати так і не проголосували за
скасування недоторканності.
В лютому 2015 року депутати
розглянули законопроект № 1776,
який і має скасувати депутатську
та суддівську недоторканність, та
направили його на розгляд Конституційного Суду. Коментуючи це
голосування, президент Порошенко заявив: «Хто не проголосує за

обмеження депутатської та суддівської недоторканності, прошу
18-20 (лютого, – ред.) на Майдан
і кожному пояснити, яким чином
ми далі збираємось жити в країні,
коли у нас зберігається ціла каста
недоторканних».
Тоді ж ще спікер парламенту
Володимир Гройсман пообіцяв,
що у вересні того ж року законопроект буде виставлений на голосування. Але політики не стомилися не відповідати за свої слова, і
питання скасування недоторканності так і не виставлене на голосування по цей день.
Вкотре в парламенті відбувається дискусія щодо зняття недоторканності з окремих депутатів,
і знову ж це переростає в чергове шоу, багато палких виступів з
трибуни, коментарів в кулуарах,
та знову ж таки це стає приводом
для піару, але жодних чітких дій!

«Народний контроль» з першого дня роботи в парламенті
чітко та послідовно відстоює
позицію зняття недоторканності
з депутатів та суддів і вважає,
що необхідно раз і назавжди
поставити крапку в цій епопеї.
Питання має бути виставлене на
голосування, українці мають подивитися, як обранці виконують
свої обіцянки!

Ветерани АТО мають
отримати доступне житло
та законні пільги, – Ткачук
Парламентарі зобов’язані надати бійцям законні соціальні
пільги, зокрема на купівлю житла,
та збільшити компенсації сім’ям
загиблих бійців та інвалідам новітньої україно-російської війни.
Про це під час попереджувальної акції протесту під стінами парламенту заявив громадський активіст, прес-секретар «Народного
контролю» Андрій Ткачук.
«Уже рік в стінах парламенту
блокують законопроект № 4550
щодо збільшення компенсації від
вартості житла з 30 до 50% для
бійців АТО і тимчасово переселених осіб. У жовтні минулого року
його ухвалили в першому читанні
і на цьому все. Натомість депутати
дуже швидко приймають рішення,
які вигідні олігархам і на яких можна заробити», – зазначив активіст.
Ткачук наголосив, що також
декілька місяців у Верховній Раді
лежить законопроект щодо збільшення компенсацій сім’ям загиблих бійців та інвалідам АТО.

«Необхідно виставити на голосування законопроект № 2406,
який збільшить компенсації сім’ям
загиблих бійців та інвалідам новітньої україно-російської війни
на 50%. І він також блокується.
Потрібно негайно виставляти ці
законопроекти на голосування і
дивитися, хто на ділі готовий підтримати українських ветеранів»,
– констатував він.
Додамо, що на другий день після акції депутати підтримали законопроект щодо компенсації вартості житла бійцям АТО.

Генпрокуратура закрила
справу проти Яценюка щодо
хабаря в 6 млн доларів
Генеральна прокуратура України закрила справу проти Арсенія
Яценюка та Миколи Мартиненка
щодо отримання хабара в 6 млн
доларів від екс-нардепа 7-го скликання Ігоря Скосара за місце у виборчому списку «Батьківщини» на
виборах в 2012 році.
Про це повідомив лідер «Народного контролю», секретар Антикорупційного комітету Верховної
Ради України Дмитро Добродомов.
«Коли я дізнався, що справа
про 6 млн доларів хабара А. Яценюку та М. Мартиненку, який дав
екс-нардеп 7-го скликання Ігор
Скосар за місце у виборчому списку «Батьківщини», була закрита,
одразу звернувся до ГПУ, щоб пояснили мотиви такого рішення та
не займалися відписками», – сказав нардеп.
Добродомов зазначив, що це
вкотре підтверджує, що Банкова гарантувала Яценюку «без-

пеку» після відставки з посади
прем’єр-міністра, адже, за даними
нардепа, Яценюка та Мартиненка
навіть не викликали на допит.
«Як можна було за таких умов
провести ефективне слідство, а,
тим паче, закривати провадження?
А якщо ж прокурори вважають, що
збрехав пан Скосар, то це вже кримінальна відповідальність за неправдиве повідомлення про злочин
і неправдиві свідчення. Але де тоді
це провадження?», – додав він.
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