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У середині грудня 
Верховна Рада майже 
конституційною більшістю 
ухвалила фінансовий план 
на 2021 рік. 
З особливостями цього 
документа розбиралися 
експерти Центру 
громадського моніторингу 
та контролю.

ÎÑÍÎÂÍ² ÄÎÕÎÄÈ ² ÂÈÒÐÀÒÈ
Â³äïîâ³äíî äî óõâàëåíîãî äîêóìåíòà, 

äåðæàâí³ äîõîäè ó 2021 ðîö³ ñòàíîâèòè-
ìóòü îäèí òðèëüéîí 92 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü. 
Öå á³ëüøå, í³æ 2020 ðîêó, íà 116,2 ì³ëüÿð-
äà. Âèäàòêè ñêëàäóòü îäèí òðèëüéîí 328 
ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. Òîáòî íà 61,6 ì³ëüÿð-
äà á³ëüøå, í³æ ó 2020 ðîö³. Çà ñëîâàìè 
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Äåíèñà Øìèãàëÿ, öåé 
êîøòîðèñ º ðåàë³ñòè÷íèì ³ çáàëàíñî-
âàíèì. ßê ³ 2020-ãî, áþäæåò-2021 áóäå 
äåô³öèòíèì. Öå îçíà÷àº, ùî âèäàòêè 
ïåðåâèùóâàòèìóòü äîõîäè — íà 246,6 
ì³ëüÿðäà ãðèâåíü (5,5% â³ä ÂÂÏ). 
ÇÀÐÏËÀÒÈ ² ÏÅÍÑ²¯

Ñåðåäíÿ çàðïëàòà â Óêðà¿í³ öüîãî 
ðîêó ñÿãíå 13 600 ãðí ïðîòè 12 174 ãðí 
íà ê³íåöü 2020-ãî. Âëàñíå, ç 1 ñ³÷íÿ 
ì³í³ìàëüíà çàðïëàòíÿ çðîñòå ç 5 000 äî 
6 000 ãðí, à ç 1 ãðóäíÿ — äî 6 500 ãðè-
âåíü. Çá³ëüøåííÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè 
ïîçèòèâíî âïëèíå íà ïåíñ³¿. ²ç 1 ñ³÷íÿ 
âîíè çðîñòóòü äî 2 400 ãðí, ç ãðóäíÿ — äî 
2 600 ãðèâåíü. Öå ñòîñóºòüñÿ ïåíñ³îíåð³â 
â³êîì â³ä 65 ðîê³â, ñòðàõîâèé ñòàæ ÿêèõ 
ñòàíîâèòü 30 ðîê³â äëÿ æ³íîê òà 35 ðîê³â 
äëÿ ÷îëîâ³ê³â.

Ó äåðæáþäæåò³ çàïëàíîâàíà ³íäåêñàö³ÿ 
ïåíñ³é íà 11% (³ç 1 áåðåçíÿ) òà àâòîìàòè÷-
íèé ïåðåðàõóíîê âèïëàò äëÿ ïåíñ³îíåð³â, 
ÿê³ ïðàöþþòü (³ç 1 êâ³òíÿ). Çàëèøàòüñÿ ³ 
äîïëàòè 400 ãðí ïåíñ³îíåðàì â³êîì â³ä 75 
äî 80 ðîê³â ³ 500 ãðí — ñòàðøèì 80 ðîê³â. 
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Çã³äíî ç Áþäæåòíèì êîäåêñîì, äåð-
æàâà ïîâèííà âèä³ëÿòè íà ìåäèöèíó íå 
ìåíøå 5% ÂÂÏ. Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ïðîñèëî íà 2021 ð³ê 296 ìëðä 
ãðí, çîêðåìà 225 ìëðä — íà Ïðîãðàìó 
ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é. Îäíàê âèä³ëåíî ëèøå 
159 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. Íà äóìêó î÷³ëüíèêà 
ÌÎÇ Ìàêñèìà Ñòåïàíîâà, öüîãî íåäî-
ñòàòíüî: «Áþäæåò çáàëàíñîâàíî, ³ òóò ó 
ìåíå íåìàº æîäíîãî ñóìí³âó. Àëå ìóøó 
ñêàçàòè — ìåíå òàêèé áàëàíñ òî÷íî íå 
âëàøòîâóº». Âò³ì, âèäàòêè íà ìåäèöèíó 
çá³ëüøåíî íà 22 â³äñîòêè. 
ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Ó áþäæåò³-2021 çàïëàíîâàíå çðîñòàí-
íÿ ñîö³àëüíèõ âèïëàò: ëþäÿì ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ, áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì òà ìàëîçà-

áåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, 
íàñòóïíîãî ðîêó âèïëàòè çðîñòóòü íà 10 
â³äñîòê³â. 

Ïåðåäáà÷åíî ï³äâèùåííÿ ïðîæèòêî-
âîãî ì³í³ìóìó: ç 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó — äî 
2 189 ãðí, ç 1 ëèïíÿ — äî 2 294 ãðí, à ç 
1 ãðóäíÿ — äî 2 393 ãðèâåíü. Íàòîì³ñòü 
ó áþäæåò³ çàïëàíîâàíî ìåíøå âèòðàò 
íà ñóáñèä³¿. Óñüîãî — 36,6 ì³ëüÿðäà. 
Öå çóìîâëåíå çðîñòàííÿì ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðïëàòè ³ ìåíøèì ñïîæèâàííÿì ãàçó 
íàñåëåííÿì ÷åðåç òåïë³ çèìè.
ÎÑÂ²ÒÀ ² ÍÀÓÊÀ

Íà ðîçâèòîê îñâ³òè òà íàóêè ó 2021 
ðîö³ çàêëàäåíî 139,5 ìëðä ãðí, ùî íà 
26,6 ìëðä á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Ö³ êîøòè 
ñïðÿìóþòü íà çá³ëüøåííÿ çàðïëàò ïå-
äàãîã³â íà 20% ç 1 ñ³÷íÿ òà íà 8,4% — ç 
1 ãðóäíÿ 2021 ðîêó. Îñâ³òíÿ ñóáâåíö³ÿ 
ðåã³îíàì íà çàðïëàòè ïåäàãîãàì ñòà-
íîâèòèìå 99,65 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. Ùå 
150 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ï³äå íà ðîçâèòîê 
öåíòð³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, 1,42 ìëðä 
— íà «Íîâó óêðà¿íñüêó øêîëó», ïî îäíî-

ìó ìëðä ãðí ïåðåäáà÷åíî íà ïðîãðàìó 
«Ñïðîìîæíà øêîëà äëÿ êðàùèõ ðåçóëü-
òàò³â» òà áîðîòüáó ç åï³äåì³ºþ COVID-19 
ó ñåðåäí³é øêîë³, 0,5 ìëðä — íà îñâ³òó 
ó÷í³â ç îñîáëèâèìè  ïîòðåáàìè.
ÁÅÇÏÅÊÀ 
ÒÀ ÎÁÎÐÎÍÀ

Ó 2021 ðîö³ âèòðàòè íà áåçïåêó òà 
îáîðîíó çá³ëüøèëè äî 5,93% ÂÂÏ — 
çàãàëîì 267 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. ²ç íèõ 
117,5 ìëðä ïåðåäáà÷åíî íà Ì³í³ñòåðñòâî 
îáîðîíè, ùî íà ï³âì³ëüÿðäà ìåíøå, í³æ 
2020-ãî. Ïîíàä 2,5 ìëðä ãðí âèêîðèñòà-
þòü íà áóä³âíèöòâî ÷è ïðèäáàííÿ æèòëà 
äëÿ â³éñüêîâèõ; 98 ìëðä ãðí îòðèìàº 
Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ ñïðàâ.

Òàêîæ 2021-ãî çðîñòóòü âèäàòêè íà 
Îô³ñ Ïðåçèäåíòà — íà 39%, Îô³ñ ãåí-
ïðîêóðîðà — íà 46%, Äåðæàâíå áþðî 
ðîçñë³äóâàíü — íà 67 â³äñîòê³â.

Áþäæåò çáàëàíñîâàíèé. Ó íüîìó âðà-
õîâàí³ âèìîãè ÌÂÔ òà îñíîâí³ ïîòðåáè 
ãðîìàäÿí. ×è âäàñòüñÿ éîãî âèêîíàòè, 
ïîêàæå ÷àñ. 
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УВАГА!
Традиційний розіграш призів 

цьогоріч відбудеться онлайн 

5 січня о 12.00 

у прямому ефірі 

на офіційній сторінці газети 

у мережі «Фейсбук» 

за посиланням 

facebook.com/VistiKrasnograd
Згодом у запису його можна 

буде переглянути на сайті 

www.krasnograd.news
Результати розіграшу-2021  — 

у черговому номері «Вістей...»

ТепломережаТепломережа
повідомляє повідомляє 
про намір про намір 
скоригуватискоригувати
тарифитарифи

Óñüîãî â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³, çà 
³íôîðìàö³ºþ ïðåññëóæáè Ï³âäåííî¿ 
çàë³çíî¿ äîðîãè, â íîâîð³÷í³ òà Ð³çäâÿí³ 
ñâÿòà â³äì³íåíî ðóõ ïîíàä òðèäöÿòè 
åëåêòðè÷îê.

×îãî æ ÷åêàòè òèì, õòî ïëàíóº 
ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè öüîãî âèäó 
òðàíñïîðòó ó Êðàñíîãðàä³? ßê ïîâ³äî-
ìèëà íà÷àëüíèöÿ ì³ñöåâîãî çàë³çíè÷-
íîãî âîêçàëó Íàä³ÿ Îøêóêîâà, 1, 2, 3, 
7, 8 ñ³÷íÿ â³äì³íåíî ðóõ ïðèì³ñüêèõ 
åëåêòðîïîòÿã³â: ¹ 6686 Êðàñíîãðàä — 
Õàðê³â, â³äïðàâëåííÿ î 04.45; ¹ 6685 
Õàðê³â — Êðàñíîãðàä, â³äïðàâëåííÿ î 
07.13; ¹ 6690 Êðàñíîãðàä — Õàðê³â, 
â³äïðàâëåííÿ îá 11.36.

Рух деяких 
електричок 
відмінили 
у свята
Ïðè÷èíîþ öüîãî íàçèâàþòü 
çìåíøåííÿ ïàñàæèðîïîòîêó


