10

ІНФОРМАТОР

газета «Агенції журналістських розслідувань»

25 вересня —
1 жовтня
2009 року
informator lviv.ua

По обидва
«Інформатор» розслідував, чому справді нужденних
пільговиків в Україні значно менше ніж цілком
заможних громадян, які теж отримують держдопомогу

Олександра Губицька

П

ільговики у нас
– це не тільки інваліди, сироти,
самотні матері чи
«чорнобильці», а й народні депутати, судді, прокурори, працівники міліції.
І коли одні справді потребу-

своєрідний каталог пільг. Нарахували їх нівроку – аж 611!
«Перелік не вичерпний, – каже
Леонід Тарасенко, керівник
центру. – Адже з’являються
нові категорії пільговиків».
Погортати цей довідник
дуже цікаво. Так можна довідатися, що сироти та народні депутати в нас мають... однакову
кількість пільг (див. табл.).

при оплаті за комунпослуги.
Прокуратура Львівської області у відповідь на наш запит
повідомила: середня зарплата
оперативних працівників у них
– понад 3 тисячі гривень. Це
наче й небагато, однак середня
зарплата штатних працівників
за січень-липень 2009 року в
Україні становить тільки 1840
грн – майже вдвічі менше!

 В Україні існує понад 100 категорій пільговиків:

57

45

Визначають за
професійною
ознакою
(депутати, судді,
медики і т. д.)

Визначають
за соціальною
ознакою
(інваліди,
сироти і т. д.)

ці гроші? Кілька пачок «памперсів»! За що ж одягати та
годувати маля?
 Чим

шахтар
відрізняється
від токаря?
А тим, що коли помер шахтар, його діти матимуть пільги.
Це не жарт, а сумна правда.
Пільги за професійною ознакою – одна з головних бід
України. Чим медики кращі
за бухгалтерів? Чим гірші діти
загиблого шахтаря від сиріт
токаря? Хіба у них не однакова
біда? Та держава чомусь допомагає тільки першим. «Значна
кількість пільг за професійною
ознакою посилює соціальну
напругу. У більшості європейських країн таких преференцій
немає», – резюмують у Центрі
громадської адвокатури.
На їхню думку, нині від
безлічі пільг слід відмовитися.
«Особливо це стосується пільг
за професійною ознакою. У нас
багато сумнівів щодо доцільності їх збереження представ-

ÃÃ Інфографіка 1

 Дива української системи пільг
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«Чорнобильці»
мають право на
першочергове
придбання
промислових товарів
підвищеного попиту,
в тому числі автомобіля, мотоцикла,
моторного човна,
телевізора, холодильника, меблів,
пральної машини,
пилососа (хто заважає купувати все це
без черг?).
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Також дружина (чоловік)
померлого
«чорнобильця»
й ветерани праці
мають право на
користування при
виході на пенсію та
зміні роботи поліклініками, до яких вони
були прикріплені
під час роботи (нині
ніхто не забороняє
пацієнтові обирати
поліклініку).

ють допомоги, то інші, непогано заробляючи, не соромляться
користуватися пільгами. А все
тому, що в Україні більшість
категорій пільговиків визначають за професійною ознакою
(див. інфогр. 1). Причім інваліди, сироти та зубожілі сім’ї
– у меншості. «Інформатор»
з’ясовував, кому і як допомагає
держава.
 Одним

–
«памперси», іншим
– житло за півціни
Центр громадської адвокатури у Львові нещодавно склав
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Ветерани праці
мають переважне право
на... вступ до
садівничих товариств (кооперативів), кооперативів із
будівництва.

А ось перелік преференцій
для суддів. Це право не лише
на придбання житла (50%
від вартості) з комунального фонду та 50% знижки на
оплату комунпослуг, а також
на безкоштовне встановлення
й користування сигналізацією,
на додаткову житлову площу
та на позачергове влаштування дітей до дитсадочка. Хоча,
зважаючи на затримання «посівальників», їх складно зарахувати до малозабезпечених
верств населення...
Прокурори мають право на
першочергове забезпечення
житлом, 50-відсоткову знижку

Леонід Тарасенко:
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Особи, в яких
є заслуги перед
Батьківщиною,
мають право
на... першочерговий
відпуск будівельних
матеріалів.
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Дружинам
(чоловікам) померлих жертв
нацистських
переслідувань дають
право на використання чергової щорічної відпустки у
зручний для них час.

Народні депутати
Нардепи-пенсіонери мають право
на безоплатний проїзд територією
України один раз на рік (у прямому та
зворотному напрямках) залізничним,
водним, повітряним або автомобільним
міжміським транспортом.
Користуються правом безоплатного
проїзду по всіх залізничних,
автомобільних, повітряних, водних
внутрішніх шляхах сполучення, а також
на всіх видах міського пасажирського
транспорту.
Незалежно від місця постійного
проживання за бажання мають право
на отримання одноразової грошової
компенсації витрат для створення
належних житлових умов, або на строк
повноважень – службового жилого
приміщення або жилого приміщення для
постійного проживання.
Право виступу з питань депутатської
діяльності не рідше одного разу на
місяць у друкованих ЗМІ, у прямому ефірі
на радіо та телебаченні (до 10 хв та
20 хв на місяць, відповідно),
безкоштовно, засновником або
співзасновником яких виступають органи
держвлади, організації і установи.
На пенсії забезпечуються транспортом
для поїздки в лікарню, поліклініку та для
інших потреб у зв’язку з оздоровленням
та лікуванням при ліміті використання
автомобіля не більш ніж 10 год на місяць
за рахунок бюджетних коштів.
Нардепи та члени їхніх сімей, які
мешкають разом із ними і перебувають
на день розпуску ВРУ поза межами їх
постійного проживання, забезпечуються
безкоштовним проїздом і провозом
належного їм майна до постійного місця
проживання нардепа.
На території України мають право
безкоштовно користуватися залами
офіційних делегацій аеропортів та
аеровокзалів, залізничних, морських,
річкових вокзалів, станцій, портів.
Безкоштовний проїзд ручного багажу в
межах норм провозу ручного багажу, що
діють на кожному виді транспорту.
Безкоштовне паркування автомобіля,
яким вони користуються на всій території
України.

 ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЖИТТЄВОГО РІВНЯ
Безкоштовно забезпечуються медичним
обслуговуванням та путівками для
санаторно-курортного лікування.

Безкоштовне місце для паркування
автомобіля на стоянках ВРУ.

Класичний приклад – народні депутати України. Вони
користуються низкою пільг,
маючи достатньо високий дохід. А матері, перебуваючи у
відпустці по догляду за дитиною, отримують максимально до 500 грн (хтось – лише
200 грн). Що можна купити на

никам деяких професій, які
мають достатній заробіток. Починаючи з народних депутатів,
суддів тощо, – каже Леонід Тарасенко. – Фактично пільги має
майже третина населення України (див. інфогр. 2). Система не
збалансована – якщо це взагалі
можна назвати системою! До

Для вирішення питань, пов’язаних зі
здійсненням депутатських повноважень
у межах Києва, їм надають автотранспорт
ВРУ.
Надання пільгових довготермінових
кредитів на будівництво (реконструкцію)
і придбання житла.

ÃÃ Таблиця

«У нас відсутній зв’язок пільг із фактичними потребами людей»

