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Актуальне інтерв'ю

Новини | Коротко про актуальне

Кандидат у народні депутати
Віталій ГОРБА: «Народ показав, що він
має запит на зміну політичної еліти»

Законодавчі норми щодо ефективного і раціонального використання природних ресурсів, детінізація економіки, скасування депутатської недоторканості – ось із чого планує
почати свою роботу у парламенті кандидат у народні депутати України в одномандатному окрузі №165 адвокат Віталій Горба. Про це та інше — в актуальному інтерв’ю.
— Президентські вибори змінили ситуацію у
державі. Такий результат вважають викликом старій владі і політичній еліті. Яка ваша думка із цього приводу?
— Як на мене, то поки зарано говорити про кардинальні зміни, адже змінився лише президент.
Організаційно-управлінські перетворення наразі не
здійснилися. Однак відбулися зміни ментальні. Наш
народ показав, що він є джерелом влади і має неабиякий запит на зміну політичної еліти. Навіть якщо
серед «старих облич» і були порядні, чесні, професійні люди, недовіра виникла до всіх.

— На жаль, у нашому суспільстві побутує думка,
що у Верховну Раду йдуть лише задля збагачення.
Чи розглядаєте ви роботу у парламенті як джерело
покращення свого матеріального стану?
— Я — адвокат з дванадцятирічним стажем роботи. Професія зробила мене тим, ким я є. Моя репутація пов’язана з професійними та людськими
якостями. Розумію, що оступившись, втративши
довіру у своїх виборців, одночасно можу втратити і
професійну репутацію, що негативно впливатиме на
мою подальшу долю. Адже люди не пробачають зради. Обіцяти одне, а діяти по-іншому — це і є зрада
виборця. Усвідомлюю, чим ризикую.
Після перезавантаження влади у нашій державі, сподіваюся, правоохоронні органи запрацюють
так, що кожному із народних обранців, які рано
чи пізно втратять депутатську недоторканність,
буде дуже страшно шукати наживу понад офіційну зарплату.
— Що, на вашу думку, потрібно зробити, аби
змінити ту «систему наживи»?
— Перше. Треба позбавити обранців депутатської
недоторканості. Щоб вони знали, що будь-яке порушення задокументують, зберуть усі необхідні докази
і скерують їх до суду. І суд винесе справедливий вирок! Коли кожен депутат це зрозуміє і пересвідчиться на прикладах, то не буде займатися тим, чим не
слід.

— Окресліть, будь ласка, ключові законотворчі
пріоритети, з якими ви почнете роботу у парламенті.
— Робочих питань, справді, є дуже багато. Звісно,
я зосереджуся на діяльності у сфері протидії корупції. Реагуватиму на кожен випадок корупційних правопорушень з боку посадових осіб органів державної
влади та місцевого самоврядування. Спати спокійно
вони не будуть. А ще майно, нажите за рахунок корупції, має бути конфіскованим на користь територіальної громади чи держави. Для цього потрібно підготувати, обговорити й ухвалити в стінах Верховної
Ради України відповідний законопроект. Наприклад,
внесення змін до Цивільного кодексу України з метою розширення підстав конфіскації майна в осіб, які
виконували представницькі функції органів державної влади чи місцевого самоврядування та не змогли
обґрунтувати вартість набутого майна офіційними
джерелами власних доходів. Це дасть правову можливість конфіскувати майно за рішенням суду без кримінального обвинувачення за незаконне збагачення.
Правом звернення з відповідним позовом наділити
Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами відповідної перевірки тощо.
Наступне завдання — детінізація економіки. Як
держава може виконувати соціальну функцію за
рахунок бюджету, якщо левова частина доходів фізичних і юридичних осіб перебуває поза межами
контролю держави? Це не сприяє бюджетним надходженням. Одночасно з посиленням контролю за
розрахунками в товарообігах потрібно встановити
справедливі податки, щоб люди відкрито могли показати свій заробіток і з чистою совістю сплатити
справедливий податок. Суть така: понижуємо податкове навантаження з одночасним забезпеченням
контролю над сплатою податків.
Ще один із моїх пріоритетів — ефективне і раціональне використання природних ресурсів. Ми знаємо, що надра — це власність українського народу,
тож формулювати решту законодавчих норм потрібно, керуючись саме цією конституційною засадою.
Необхідно посилити жорсткий контроль за використанням надр і збільшити рентні платежі.
Марина ХУДИК.

Добрі справи

У Підгородньому завершили ремонт ФАПу
Нещодавно у Підгородньому завершили капітальний ремонт будівлі, в якій розміщені ФАП
і бібліотека. Як розповідає сільський голова Сергій Чапрак, проблема давно потребувала
вирішення.
«Ми розрахували на підтримку
держави, адже в світлі медичної реформи на розвиток сільської медицини з державної казни у 2018 році
місцевим бюджетам скерували 5
мільярдів грн субвенції, з яких 223
мільйони — на Тернопільську область. Однак під час розподілу цих
коштів ми не отримали фінансування, тож вирішили зробити ремонт
за рахунок місцевого бюджету.
Відповідне рішення прийняли на
сесії сільської ради, знайшли підрядників і навесні взялися до роботи. Передусім, утеплили будівлю,
замінили вікна, зробили ремонт
фасаду. Щодо внутрішніх робіт, то їх
провели лише в приміщенні ФАПу.
Тут замінили підлогу, зробили підвісну стелю, облаштували санвузол
і провели воду, встановили бойлер.
Загалом вартість ремонту сягає
майже 1 млн грн», — каже Сергій
Володимирович.

«Щодня до нас звертається в
середньому 20-30 відвідувачів,
— зазначає працівниця ФАПу
Ольга Миколаївна Літковець.
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Переговори України, Росії та Євросоюзу щодо нової угоди про
транзит російського газу відбудуться у вересні. Про це поінформував віце-президент Єврокомісії з питань енергетики Марош
Шефчович під час виступу перед новим складом Європарламенту.
Як повідомлялося, термін дії контракту на транзит російського газу
через територію України закінчується 31 грудня 2019 року. При цьому Росія відмовилася проводити у травні тристоронні переговори
щодо укладення нового контракту; на червень переговори також не
були узгоджені.
За січень-червень 2019 року доходи державного бюджету
зросли на 12,9% до 506,8 млрд грн. За І півріччя 2019 року план
надходжень доходів до державного бюджету виконаний на 95,7%.
За даними Держстату, середньомісячна заробітна плата за січеньтравень 2019 року зросла на 20,1%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Верховний Суд України задовольнив скаргу Центральної виборчої комісії і скасував рішення апеляційного суду, який
зобов'язував провести повторне жеребкування партій. Як повідомлялося, 26 червня ЦВК за результатами жеребкування визначила номери політичних партій для розміщення у виборчому бюлетені на дострокових парламентських виборах 21 липня. 30 червня
ЦВК внесла до виборчого бюлетеня партію «Рух нових сил» Міхеїла
Саакашвілі. Партії надали №22. У ЦВК стверджують, що, оскільки під
час передвиборчої агітації політичні партії використовують вже визначені жеребкуванням номери, то їх зміна може дезорієнтувати
виборця.
3 липня Аграрна партія України подала позов до суду через те, що
ЦВК не проводила жеребкування для внесення в бюлетень партії
Саакашвілі. Політик заявив, що його політична сила не збирається
вимагати повторного жеребкування.
4 липня апеляційний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію
провести пережеребкування партій. Тим часом голова партії «Слуга
народу» Дмитро Разумков заявив, що частину бюлетенів — 5 млн
200 тисяч — вже надруковано.
Збільшені з 1 липня виплати пенсіонерам, котрі мають великий страховий стаж, але отримували невеликі заробітні плати,
будуть здійснюватися на постійній основі. Віце-прем’єр-міністр
України Павло Розенко нагадав, що у березні і квітні для цієї категорії громадян були здійснені одноразові додаткові виплати. «А тепер
жінки, котрі мають не менше 30 років страхового стажу, і чоловіки,
котрі мають не менше 35 років стажу, отримуватимуть пенсію не
нижче 2 тисяч гривень на постійній основі. — Виплати будуть здійснені в межах доходів Пенсійного фонду і не вплинуть на збільшення дефіциту його бюджету», — наголосив він.
Із 1 січня 2020 року «Укрпошта» здійснюватиме доставку пенсій
лише за умови надання економічно обґрунтованого або ринкового тарифу з боку уряду та Пенсійного фонду України. Про
це йдеться у відкритому листі в. о. генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, який він опублікував на своїй сторінці у
Facebook, адресованого уряду.
«Укрпошта», як і країна, сьогодні має вибір - стати однією з найуспішніших компаній України та об’єктом інвестицій міжнародних гравців,
або зникнути, знову перетворившись в совковий «собес», — зазначив керівник компанії.
За словами Смілянського, компанія хоче уникнути ультиматумів у
кінці року, тому озвучує проблему завчасно, щоб Кабмін мав час на
затвердження тарифу або ж усі сторони встигли підготуватися до
відкритого тендеру.
У січні-червні 2019 року, за сприяння Тернопільського міськрайонного центру зайнятості, на вільні та новостворені робочі
місця працевлаштовано 361 особу з числа незайнятих громадян,
які проживають в Тернопільському районі. У червні 2019 року до
Тернопільського міськрайонного центру зайнятості в пошуках роботи звернулися 66 осіб, які мешкають у Тернопільському районі.
Цього року це на 36 громадян менше, ніж у червні 2018 року (102
особи).
Від початку 2019 року близько 500 жителів Тернопільської
області уклали контракт на проходження військової служби
у Збройних Силах України. Про це повідомив начальник відділу комплектування та призову — заступник військового комісара
Тернопільського облвійськкомату підполковник Петро Сирко. Він
також повідомив, що зараз контракт зі Збройними Силами можуть
підписувати чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки від 18 до 45
років. Для вибору фаху та місця подальшого проходження контрактної служби пропонується широкий спектр військових спеціальностей у різних видах та родах військ. Для Тернопільщини перевага
надається військовим частинам бойового складу Західної України.
Крім того, органи місцевого самоврядування області надають одноразову допомогу в розмірі до 15 тис. грн кожному, хто підписує
контракт для проходження військової служби у ЗСУ.
Розглядають можливість залучення коштів із Держбюджету на
ремонт Гаївського моста. Уже кілька тижнів міст перебуває на ремонті. Утім для того, щоб його повністю капітально відремонтувати,
у бюджеті міської ради не вистачає коштів. Загальна сума, яку декларують, 205 млн грн.

— Люди приходять з різними потребами — кому виміряти тиск чи
рівень цукру, кому зробити укол
чи щеплення. Приводять на огляд
дітей. Щотижня до нас приїжджає
дільничний педіатр Богдана Федорівна Корчинська. Також двічі
на місяць приймає сімейний лікар

Марія Леонівна Мац. Хочеться,
щоб і відвідувачам, і лікарям було
затишно й комфортно, а головне
— тепло, особливо взимку. Сподіваюся, проведені роботи цьому
сприятимуть».

Оголошено конкурс на кращий ескізний проєкт пам’ятника
жертвам депортації з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 19441955 роках. Організатором конкурсу є Тернопільська обласна
державна адміністрація. Подання заявки щодо участі у конкурсі та
одержання конкурсної документації — з 8 липня до 9 серпня 2019
року. Реєстрацію учасників конкурсу, видачу конкурсної документації та прийняття матеріалів на конкурс проводять за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, каб. 412, управління містобудування та
архітектури обласної державної адміністрації, тел.: (0352) 52-25-71.

