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новини та коментарі
ПРОШУ СЛОВА!

Члена 
громади 
визначає 
не місце 
реєстрації

Віктор ШПАК, 
«Урядовий кур’єр»

Наприкінці минулого року житомирців змусили вистоювати у 
довжелезних чергах по довідки про місце реєстрації дити-

ни. За задумом міської влади, всі школярі і вихованці садочків 
мали підтвердити свій статус жителів обласного центру. Мов-
ляв, із бюджету Житомира кошти мають спрямовувати лише 
на місцевих, а за навчання і виховання всіх іногородніх нехай 
платять громади тих населених пунктів, де прописані чи, точні-
ше, зареєстровані їхні батьки.

Мабуть, лише близькість виборів Президента і спровоковане 
сумнівною ініціативою обурення містян змусило тимчасово відмо-
витися від нового методу економії бюджетних коштів, скандали із 
розкраданням і негосподарським використанням яких уже стали 
звичними для Житомира. Однак приклад навіть Києва із запрова-
дженою там картою киянина доводить, що конституційну норму 
про рівність прав усіх громадян незалежно від раси, статі, майно-
вого стану, місця проживання нахабно і цинічно порушують.

Ніхто не заперечує, що будь-яка територіальна громада за на-
явності достатніх фінансових можливостей може запровадити до-
даткові пільги для своїх членів. Однак це не означає, що місцеві 
органи влади мають право вводити дискримінаційні обмеження 
для іногородніх, коли йдеться про єдині для всієї країни закони чи 
інші нормативні акти, хай це пільговий проїзд чи право на освіту.

Це із суто юридичної точки зору, яку чомусь ігнорують, водно-
час знаходячи час і можливості для скасування через Конститу-
ційній суд кримінальної статті «за незаконне збагачення». Якщо 
аналізувати освітню проблему з точки зору справедливості, а не 
закону, які в Україні не завжди є синонімами, то не лише місце 
реєстрації визначає приналежність до місцевої громади.

У Житомирі, Києві та всіх великих містах є численна кате-
горія цілком працездатних корінних жителів, які фактично ве-
дуть паразитичний асоціальний спосіб життя, безбідно існу-
ють завдяки здаванню в найм колись безкоштовно отримано-
го від держави житла або перетворили народження дітей на 
засіб свого фінансування за рахунок отримуваних допомоги 
і пільг. Натомість дедалі більшу частку надходжень до місце-
вих бюджетів забезпечують іногородні, які щоденно примісь-
кими маршрутками чи електричками добираються на роботу і 
з роботи або винаймають квартири, фактично вже переїхавши 
разом із дітьми до великих міст, де є робота і хоч більш-менш 
прийнятна зарплата за неї.

Саме цю категорію громадян, які власною працею і подат-
ками забезпечують левову частку бюджетних надходжень на-
самперед у малопрестижній для корінних житомирців і киян ви-
робничій сфері, нині намагаються обкласти подвійним оподат-
куванням. Мовляв, працюйте в нашому місті, але не забувайте, 
що ви безправна «ліміта», а тому маєте вивезти своїх дітей на 
навчання і виховання за місцем реєстрації. Чи, у кращому разі, 
вимагайте від місцевої влади за місцем своєї суто формальної 
прописки, де від вас до бюджетів громад не надходить ні копій-
ки податків, платити за навчання ваших дітей у місті, де ви пра-
цюєте, і, відповідно, перераховуєте належні за законом плате-
жі із зарплат.

Неважко спрогнозувати відповідь більшості приміських гро-
мад, за винятком хіба що подібних до «царського» села Козин, 
в якому, однак, навряд чи живуть мігранти-заробітчани, а ді-
тки навчаються в платних гімназіях і коледжах навіть не Києва.

Отож єдино правильним рішенням має стати узаконення 
«золотого правила»: хто сплачує податки в місцевий бюджет, 
той нарівні з місцевими зареєстрованими і прописаними меш-
канцями користується всіма належними за законом правами 
— від виховання й навчання дітей у садочках і школах до отри-
мання медичних послуг. Інший підхід і антиконституційний, і не-
справедливий. А депутати й міські голови, які гноблять іного-
родніх годувальників своїх міст, мають усвідомити, що життя 
не за законом і совістю, а за «понятіями» ще ні для кого до-
бром не закінчилося.

Посівна йде за планом 
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ. Станом на початок тижня аграрії 11 
областей України засіяли ранніми ярими зерновими й зернобо-
бовими культурами площу 159 тисяч гектарів, або 7% до про-
гнозу, який становить 7,2 мільйона гектарів. Зокрема посіяно: 
ярого ячменю — 103 тисячі гектарів (7%); пшениці — 6 тисяч 
(3%); вівса — 2 тисячі (1%); гороху — 48 тисяч гектарів (14%). 

Триває й підживлення озимих культур на зерно, яке проведено 
на площі 5 мільйонів гектарів, або 65% до прогнозу. Прес-служба 
Міністерства аграрної політики та продовольства оприлюднює та-
кі цифри: озимої пшениці підживлено на площі 4,1 мільйона гек-
тарів, або 64%; озимого жита — 54 тисячі, або 47%; озимого яч-
меню — 768 тисяч, або 76%. Озимого ріпаку підживлено на площі 
1,1 мільйона гектарів, або 86% (торік це було 332 тисячі гектарів).

Росія не може бути стратегічним 
партнером Євросоюзу

(Закінчення.  
Початок на стор. 1)

У резолюції поясню-
ють, що Брюссель не мо-
же розглядати поступо-
ве повернення до відно-
син із Росіє ю за принци-
пом business as usual (ніби 
нічого не сталося. — Ред.) 
доти, доки російська влада 
не виконає в повному обся-
зі мінських домовленостей 
та не відновить територі-
альної цілісності України. 
У зв’язку з цим євродепу-
тати закликали провести 
повний перегляд відносин 
із Москвою. 

Крім того, в резолюції 
висловлено занепокоєння 
з приводу зв’язків Крем-
ля з керівництвом крайніх 
правих і популістських на-
ціоналістичних партій Єв-
ропи, зокрема Угорщини.

Європарламент укотре 
нагадав про відповідаль-
ність Росії за збиття літака 
рейсу МН17 у 2014 році в 
небі над окупованим Доне-
цьком, вказавши, що цей 
факт підтвердила міжна-
родна слідча група. У ре-
золюції засуджено агре-
сивні дії РФ в Азовському 
морі, «які стали проявом 
порушення міжнародного 
морського права та міжна-
родних зобов’язань».

За діалог 
з агресором

Під час дебатів, які пе-
редували голосуванню за 

текст резолюції, депутати 
від усіх політичних фрак-
цій констатували, що від-
носини ЄС та Росії ніколи 
не були настільки напру-
женими від часів холодної 
війни. Проте, попри жор-
сткий текст самої резо-
люції, під час дебатів у за-
лі Європарламенту луна-
ло чимало виступів, у яких 
ішлося й про те, що діалог 
ЄС із Росією однаково по-
трібен.

Так, представниця гру-
пи лібералів, які тради-
ційно обстоюють інтереси 
України в ЄП, бельгійська 
депутат Гільде Ваутманс 
заявила, що попри все, 
«Росія була і буде нашим 
сусідом», а отже, мовляв, 
треба з нею спілкуватися. 
«Ми повинні без будь-яких 
умов протягнути руку гро-
мадянам Росії, активістам, 
інакше в цій країні вирос-
те нове покоління антиєв-
ропейців», — вважає по-
літик. 

Фінська депутат від со-
ціалістів Лііза Йааконса-
арі переконана, що треба 
не загострювати відноси-
ни з Росією, а намагати-
ся знизити напругу. На її 
думку, цьому може спри-
яти міжпарламентський 
діалог Європарламенту й 
Держдуми РФ. Серед на-
прямів, за якими ЄС вар-
то продовжувати співп-
рацю з Росією, вона на-
звала освоєння Арктики, 
боротьбу з тероризмом, 
транскордонне співробіт-

ництво. Їй-бо, якісь дивні 
люди, адже саме за цими 
параметрами РФ і нама-
гається загострювати на-
пругу на континенті.

Очікуваною була то-
нальність виступу на під-
тримку Кремля і депу-
тата від лівих сил нім-
ця Гельмута Шольца. 
«Досвід ХХ століття за-
свідчив, що стабільність 
і мир можна встанови-
ти не проти Росії, а ра-
зом із Росією», — сказав 
депутат. Він закликав ко-
лег не підтримувати ре-
золюцію, оскільки, на йо-
го думку, вона заведе від-
носини з РФ у глухий кут 
і загострить конфронта-
цію. 

Уроки історії 
варто вчити

Однак під час деба-
тів голоси депутатів, які 
вважають, що принципи 
міжнародного права й за-
гальнолюдських ціннос-
тей мають лишатися не-
порушними, все-таки іс-
тотно переважали. Поль-
ська депутат від групи 
консерваторів Анна Фо-
тига процитувала слова 
відомого політика Юзефа 
Пілсудського, який май-
же сто років тому гово-
рив, що Росія обіцяє тіль-
ки тоді, коли її змушують 
це зробити, і забуває про 
свої обіцянки, щойно зно-
ву відчує свою силу. «Ми 
повинні згадувати ці сло-

ва щоразу, коли згаду-
ємо, що Росія зробила в 
Молдові, Грузії, Украї-
ні та Сирії», — безкомп-
ромісно наголосила Анна 
Фотига. 

Німецька депутатка від 
«зелених» Ребекка Гармс 
присоромила своїх колег, 
які закликали до діалогу 
з Росією, і нагадала при-
сутнім про катастрофу 
МН17, про анексію Кри-
му, політичних в’язнів, 
газ «Новічок», кібер-ата-
ки та втручання РФ у ви-
бори. «І після всього цього 
ми ще говоримо про якісь 
зв’язки з Росією? Ми ду-
же б хотіли, щоб вони бу-
ли кращими і щоб Росія 
залишилася в Раді Євро-
пи, але вона має для цього 
виконати певні умови», — 
заявила Ребекка Гармс. 

Російський лідер Воло-
димир Путін, який вва-
жає розпад СРСР най-
більшою геополітичною 
катастрофою ХХ століт-
тя, намагається ізолю-
вати народ Росії від ре-
шти світу, і це може при-
звести до найбільшої ка-
тастрофи ХХІ століття. 
На цьому наголосила ав-
тор резолюції латвійська 
депутат Сандра Калніє-
те. «Тому ми в Європар-
ламенті сподіваємося, що 
повернемося до співпраці 
з Росією, коли впаде нова 
залізна завіса, але цього 
не станеться найближчим 
часом», — визнала депу-
тат. 

Індекс споживчих цін у лютому 2019 року1

За повідомленням Державної служби статистики України, ін-
декс споживчих цін (індекс інфляції) у лютому 2019 року що-

до січня становив 100,5%, за період січень—лютий 2019 року — 
101,5%. За період січень 1998 року — лютий 2019 року — 1326,4%. 

Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)

Лютий 2019 до
січня 
2019

грудня 
2018

Індекс споживчих цін 100,5 101,5
Продукти харчування та безалкогольні напої 100,9 103,0

Продукти харчування 100,9 103,1
Хліб і хлібопродукти 101,0 101,9

Хліб 101,2 102,1
Макаронні вироби 100,8 101,4

М’ясо та м’ясопродукти 99,1 99,4
Риба та продукти з риби 101,3 102,1
Молоко, сир та яйця 99,9 100,9

Молоко 100,7 102,3
Сир і м’який сир (творог) 100,7 102,0
Яйця 96,4 95,9

Олія та жири 100,2 100,9
Масло 100,6 101,7
Олія соняшникова 99,8 100,2

Фрукти 103,6 108,5
Овочі 106,6 124,3
Цукор 100,9 101,2

Безалкогольні напої 100,4 101,0
Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,2 102,4
Одяг і взуття 96,5 92,1
Житло, вода, електроенергія, газ  
та інші види палива

100,5 103,1

Утримання та ремонт житла 100,2 100,6
Водопостачання 101,8 103,2
Каналізація 101,1 103,9
Утримання будинків та прибудинкових територій 101,2 101,9
Електроенергія 100,0 100,0
Природний газ 100,0 100,0
Гаряча вода, опалення 101,5 112,7

Предмети домашнього вжитку, побутова 
техніка та поточне утримання житла

100,1 100,6

Охорона здоров’я 100,6 101,5
Фармацевтична продукція, медичні товари 
та обладнання

100,5 101,2

Амбулаторні послуги 101,1 102,7

Транспорт 99,9 98,2
Паливо та мастила 98,0 92,0
Транспортні послуги 102,1 103,3

Залізничний пасажирський транспорт 105,1 110,9
Автодорожній пасажирський транспорт 102,0 102,7

Зв’язок 101,5 104,0
Відпочинок і культура 100,8 101,5
Освіта 100,4 101,8
Ресторани та готелі 100,7 101,5
Різні товари та послуги 100,8 101,6

Індекси споживчих цін по регіонах 
у лютому 2019 року

(відсотків)
До попереднього місяця

Україна1 100,5
Вінницька 100,4
Волинська 100,5
Дніпропетровська 100,6
Донецька 100,6
Житомирська 100,3
Закарпатська 100,4
Запорізька 100,1
Івано-Франківська 100,6
Київська 100,6
Кіровоградська 100,7
Луганська 100,6
Львівська 100,6
Миколаївська 100,4
Одеська 100,4
Полтавська 100,5
Рівненська 100,6
Сумська 100,6
Тернопільська 100,1
Харківська 101,3
Херсонська 100,4
Хмельницька 100,2
Черкаська 100,2
Чернівецька 100,6
Чернігівська 100,7
м. Київ 100,6

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луган-
ській областях.


