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Майбутнє 
плекаємо 
сьогодні
Чи всім вистачає місць 
у дитячих садочках 
та які зміни 
чекають
дошкільну освіту

5 с.

Деталі — на 12 с.
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ДОРОГІ ДРУЗІ!ДОРОГІ ДРУЗІ!

Триває розіграш призів 
для річних передплатників 
газети на 2020 рік. 
Телевізор рідкокриста-

лічний з діаго наллю екра-
на 32 дюйма та інші не-
обхідні для комфортного 
життя речі чекають на вас.

МІСЯЧНА ВАРТІСТЬ «ВІСТЕЙ...» = ПАЧКА ПШОНАМІСЯЧНА ВАРТІСТЬ «ВІСТЕЙ...» = ПАЧКА ПШОНА

ÎÑÒÀÍÍ²É 
Ð²×ÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒ

Çã³äíî ³ç çàêîíîì, íà-
ñòóïíîãî ðîêó äîõîäè äåð-
æàâíîãî áþäæåòó ïëàíóþòü-
ñÿ íà ð³âí³ 1093 ìëðä ãðí, 
à âèäàòêè — 1195 ì³ëüÿðä³â 
ãðèâåíü. Äåô³öèò áþäæåòó 
ïåðåäáà÷åíèé â îáñÿç³ 2% 
â³ä âàëîâîãî âíóòð³øíüîãî 
ïðîäóêòó (ÂÂÏ). ²ç 1 ñ³÷íÿ 
2020-ãî ì³í³ìàëüíà çàð-
ïëàòà çðîñòå íà 550 ãðè-
âåíü ³ ñòàíîâèòèìå 4723 
ãðèâí³. Ñåðåäí³é êóðñ ãðèâí³ 
äî äîëàðà ïëàíóþòü íà ð³âí³ 
27 ãðí/äîëàð.

Â óðÿä³ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî 
çàâäÿêè çàïëàíîâàíèì ðå-
ôîðìàì çìîæóòü îòðèìàòè 
äîäàòêîâ³ äîõîäè. Òàê, òðè 
ì³ëü ÿðäè ãðèâåíü ïåðåäáà-
÷àºòüñÿ çàëó÷èòè çà ðàõóíîê 
ëåãàë³çàö³¿ àçàðòíèõ ³ãîð, ùå 
12 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü çàâäÿêè 
âåëèê³é ³ ìàë³é ïðèâàòèçàö³é, 
2 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü íàäàñòü 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîç-
âèòîê, à 1,8 ì³ëüÿð äà ãðèâåíü 
— íàö³îíàëüí³ ³íâåñòèö³éí³ 
ïðîºêòè.

Âîäíî÷àñ, çã³äíî ç åêî-
íîì³÷íèì ïðîãíîçîì, îä-
í³ºþ ç íàéá³ëüøèõ âèòðàò-
íèõ ñòàòåé óêðà¿íñüêîãî 
áþäæåòó çàëèøèòüñÿ äåðæ-
áîðã. Íà îáñëóãîâóâàííÿ 
ì³æíàðîäíèõ êðåäèò³â çà-
ãàëîì ï³äå 141,5 ìëðä ãðí, 
àáî êîæíà òðåòÿ ãðèâíÿ 
ó 2020 ðîö³. Çà ñëîâàìè 
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Îëåêñ³ÿ 
Ãîí÷àðóêà, äóæå âàæëèâî 
çà íàéáëèæ÷³ ðîêè â³ääàòè 
áîðã ³ çìåíøèòè òèñê íà 
óêðà¿íñüêèé áþäæåò. Ñàìå 
òîìó äåðæàâíèé êîøòî-
ðèñ-2020 — îñòàíí³é, ùî 
óõâàëþºòüñÿ ëèøå íà ð³ê.

ÏÐ²ÎÐÈÒÅÒÈ: 
ÎÁÎÐÎÍÀ ÒÀ 
ÑÎÖ²ÀËÜÍ² ÂÈÏËÀÒÈ

Ô³íàíñóâàííÿ áåçïåêè 
òà îáîðîíè íàñòóïíîãî ðîêó 
ñòàíîâèòèìå 5,45% ÂÂÏ. Öå 
ìàéæå 246 ìëðä ãðí, ³ àáñî-
ëþòíèé ðåêîðä îáîðîííîãî 
áþäæåòó çà ÷àñè íåçàëåæ-
íîñò³.

Òàêîæ ó ôîêóñ³ äåðæ-
áþäæåòó çàëèøàþòüñÿ ìå-
äèöèíà òà îñâ³òà. Çàãàëüí³ 
âèòðàòè íà îõîðîíó çäî-
ðîâ’ÿ ñêëàäàòèìóòü 113,3 
ìëðä ãðí, ùî íà 15,1 ìëðä 
ãðí á³ëüøå, í³æ ó 2019 ðîö³. 
Íà ñèñòåìó åêñòðåíî¿ äî-
ïîìîãè çàêëàëè 1,9 ìëðä 
ãðí, ç íèõ 900 ìëí ï³äå íà 
ïðèäáàííÿ àâòî øâèäêî¿ 
äîïîìîãè, 1 ìëðä ãðí — íà 
â³äêðèòòÿ â³ää³ëåíü åêñòðå-
íî¿ äîïîìîãè çà ñó÷àñíèìè 
ñòàíäàðòàìè. Íà ïðîãðàìó 
«Äîñòóïí³ ë³êè» ïëàíóþòü 
ñïðÿìóâàòè 3,2 ìëðä ãðí, íà 
çàêóï³âëþ ë³ê³â — 9,7 ìëðä 
ãðí ³ íà ë³êóâàííÿ óêðà¿íö³â 
çà êîðäîíîì — 1,09 ì³ëüÿð-
äà ãðèâåíü.

Íà îñâ³òó íàñòóïíîãî ðîêó 
çàïëàíîâàíî 145,1 ìëðä ãðí, 
ùî íà 16,4 ìëðä ãðí á³ëüøå, 

í³æ ó 2019 ðîö³. Íà ðåôîðìó 
Íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ øêîëè áóäå 
âèä³ëåíî 1,4 ìëðä ãðí, à íà 
ðîçâèòîê íàâ÷àëüíî-ïðàêòè÷-
íèõ öåíòð³â ïðîôòåõîñâ³òè — 
259 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Òà íàâ³òü äî äðóãîãî ÷è-
òàííÿ Êàáì³íó íå âäàëîñÿ 
â ïîâí³é ì³ð³ ðîçâ’ÿçàòè 
áîëþ÷å ïèòàííÿ ï³äâèùåííÿ 
çàð ïëàò îñâ³òÿíàì. Çã³ä-
íî ç áþä æåòîì, çàðïëàòè 
çì³íÿòüñÿ ò³ëüêè íà ð³âåíü 
³íôëÿö³¿. Êð³ì òîãî, îäíî-
ðàçîâó ãðîøîâó ï³äòðèìêó â 
ðîçì³ð³ 21 òèñ. ãðí îòðèìà-
þòü ìîëîä³ â÷èòåë³.

Çàãàëîì íà ñîö³àëüíó 
ñôåðó ó 2020 ðîö³ çáèðà-
þòüñÿ âèä³ëèòè 294 ìëðä 
ãðí, çîêðåìà, 173 ìëðä 
íà ïåíñ³¿, 48 ìëðä — íà 
ñóáñèä³¿. Âîäíî÷àñ íà 40% 
çá³ëüøàòü íàäáàâêè íà äî-
ãëÿä çà îäèíîêèìè ïåíñ³î-
íåðàìè â³êîì ñòàðøå 80 
ðîê³â. Òàêîæ íà âèïëàòè 
ä³òÿì ïëàíóþòü âèòðàòèòè 
5,7 ìëðä ãðí, à ëþäÿì ç ³í-
âàë³äí³ñòþ — 18,4 ì³ëüÿðäà 
ãðèâåíü. Íà ïðàâîâó äîïî-
ìîãó ãðîìàäÿíàì çàêëàäåíî 
822 ìëí ãðí, à íà ñîö³àëüíó 
àäàïòàö³þ âåòåðàí³â áîéîâèõ 

ä³é íà Äîíáàñ³ — 246 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü.

²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ 
² ÊÓËÜÒÓÐÀ

Â óðÿä³ êàæóòü, ùî ðîç-
âèíóòà òðàíñïîðòíà ³í-
ôðàñòðóêòóðà º âàæëèâîþ 
ñêëàäîâîþ åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó êðà¿íè. Ñàìå òîìó 
íà ïîë³ïøåííÿ äîð³ã çáèðà-
þòüñÿ íàïðàâèòè ðåêîðäí³ 
73,7 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü.

Íà êóëüòóðó â ïðîºêò³ 
äåðæ áþäæåòó-2020 ïåðåä-
áà÷åíî 15,1 ìëðä ãðí, ùî 
íà 2,8 ì³ëüÿðäà á³ëüøå, í³æ 
öüîãîð³÷. Óïåðøå 500 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü âèä³ëÿòü íà 
Ïðîãðàìó ìîá³ëüíîñò³ ìîëîä³ 
òà 240 ìëí ãðí — íà ðîçâèòîê 
òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó. 
Êîøòîðèñ íàñòóïíîãî ðîêó 
íå ïåðåäáà÷àº ï³äâèùåí-
íÿ ïîäàòê³â, çàòå ïëàíóº 
çàëó÷èòè ÷èìàë³ êîøòè çà  
ðàõóíîê ïðèâàòèçàö³¿, âíóò-
ð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ ³íâåñòèö³é, 
ë³áåðàë³çàö³¿ ðèíê³â. Â óðÿä³ 
çàïåâíÿþòü, ùî öå äîçâî-
ëèòü ï³äâèùóâàòè ñîö³àëüí³ 
ñòàíäàðòè.

Öåíòð ãðîìàäñüêîãî 
ìîí³òîðèíãó òà êîíòðîëþ

Бюджет-2020. 
На що підуть державні гроші
Верховна Рада 
ухвалила бюджет 
на 2020 рік. На які 
галузі уряд заклав 
найбільше 
фінансування, 
як планують 
гасити боргове 
навантаження та 
за рахунок чого 
сподіваються 
залучити додаткові 
інвестиції.

3 с.

«Нам нікуди 
виїжджати...»
Кореспондентка газети
побувала за адресою, 
яку підказали 
читачі

4 с.

Якщо ви 
плануєте
поповнення 
в родині
На яку допомогу 
можна розраховувати 
при народженні 
дитини

6 с.

Вічна рана 
України
Цієї суботи 
вшановуємо жертв 
голодоморів

За даними Верховної Ради та Кабінету Міністрів України

Як зміниться головний кошторис
країни у 2020 році?


