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Україна піднялася з 84-ї на 43-тю позицію в рейтингу «Оподат-
кування», складеному Світовим Банком спільно з PwC. «У 2016 
році Україна стала економікою з найшвидшими темпами знижен-
ня загального податкового навантаження. Податкове наванта-

ження знизилося на 14,5% - до 37,8% в основному за рахунок нової зниженої фіксованої ставки 
ЄСВ у 22%. Раніше діяли диференційовані ставки від 36,8% до 49,7%», - йдеться в дослідженні.  
Згідно з оприлюдненими даними, загальне податкове навантаження в Україні становить 37,8%, в 
Європейському Союзі - 40,5%, тоді як загальний світовий показник - 39,6%. Як відомо, наприкінці 
2015 року за пропозицією Уряду Арсенія Яценюка було внесено зміни у податкове законодавство 
України, зокрема майже вдвічі знижено ставку єдиного соціального внеску.

Секретар Ради національної безпеки і оброни України, один 
з лідерів партії «Народний фронт» Олександр Турчинов ог-
лянув нову технологічну лінію з виробництва корпусів ракет, 
монтаж якої було завершено інженерами Державної акціо-
нерної холдингової компанії «Артем» спільно з іноземними 
партнерами. Найближчим часом на цій унікальній технологіч-
ній лінії розпочнеться серійне виробництво корпусів ракет, які 
надійно захистять нашу країну. «Унікальність обладнання полягає у тому, що з надміцних сплавів ви-
готовляються корпуси ракет, що повинні витримувати величезний тиск та термонавантаження. Тому 
навіть мікроскопічні дефекти для цих виробів неприпустимі», - наголосив Олександр Турчинов. «Ми 
не копіюємо чиїсь технології, а забезпечуємо нову якість нашої зброї та її перевагу над російськими 
аналогами», - додав він. Секретар РНБО України наголосив, що завдяки роботі українського обо-
ронпрому буде повністю ліквідовано дефіцит боєприпасів та ракет, які необхідні нашим Збройним 
Силам. Також Олександр Турчинов розповів про початок виробництва ДАХК «Артем» корпусів для 
152-мм снарядів за рахунок модернізації та оновлення потужного пресового обладнання, а також 
про плани «Укроборонпрому» щодо створення нових сучасних технологічних ліній, які забезпечать 
виробництво боєприпасів широкого спектру. Ці питання були обговорені на нараді, яку провів Се-
кретар РНБО України з керівництвом оборонного концерну.

Україна вдвічі покращила позиції 
у світовому рейтингу оподаткування 
завдяки зниженню ЄСВ 
Урядом Арсенія Яценюка

Олександр Турчинов: Україна тепер має 
унікальну технологічну лінію 
з виробництва ракетних корпусів
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Міністр внутрішніх справ, представник партії «На-
родний фронт» Арсен Аваков наголошує, що у грудні 
Верховна Рада має ухвалити закон, який дозволить 
ввести відеофіксацію правопорушень на дорогах, 
що сприятиме істотному зменшенню смертності на 
автошляхах. «4 тисячі камер, які будуть поставлені 
по всій країні за півтора року після прийняття зако-
ну у Верховній Раді, сподіваюся, в грудні, призведе 
до зниження спочатку на 30%, потім на 50% ава-
рійності та смертності», - сказав очільник МВС. Ще 
одним фактором, який дозволить покращити ситуацію на дорогах, за словами міністра, 
стане зниження допустимої швидкості руху машин в населених пунктах до 50 км/год. «На 
думку європейських експертів і міжнародної організації різниця між 50 і 60 км/год дає 
80% зменшення смертності. І якщо заради цього потрібно буде їздити не 60, а 50 км/год, 
думаю, що кожен з вас з цим погодиться», - сказав міністр.

Сьогодні освітня система України сто-
їть перед кількома нагальними викли-
ками – запровадження нової формули 
розрахунку освітньої субвенції, запуск 
1-го класу Нової української школи, а 
також загалом імплементація закону 
«Про освіту». «Ми запроваджуємо нову 
формулу розподілу освітньої субвенції. 
Вона виглядає багатоповерховою та 
складною. Але вона складна саме тому, 

що враховує особливості різних територіальних громад», - сказала Міністр освіти і науки, 
представник партії «Народний фронт» Лілія Гриневич під час форуму «Децентралізація у 
сфері освіти». Вона наголосила, що у цьому процесі для МОН дуже важливо врахувати щіль-
ність населення для сільських територій і ОТГ, для гірських районів тощо. «Ця формула пра-
цюватиме перший рік. І ми розуміємо, що протягом першого року можуть проявитися певні 
речі, які потрібно доопрацювати – тому ми, зважаючи на практику, вноситимемо корективи. 
Таким чином формула буде удосконалюватись, на наступний рік в бюджеті буде передбаче-
на відповідна стабілізаційна дотація. Якщо для когось формула не врахує необхідну потребу, 
ми із цієї дотації вирівнюватимемо ситуацію», – розповіла Лілія Гриневич.

Арсен Аваков: 
За півтора року в Україні встановлять 
близько 4 тис. камер відеофіксації

Лілія Гриневич: 
Ми запроваджуємо нову 
формулу розподілу 
освітньої субвенції
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Народні депутати фракції «Народний фронт» 
Михайло Бондар та Микола Величкович разом 
із першим заступником міністра молоді та спор-
ту Ігорем Гоцулом взяли участь у відкритті двох 
площинних споруд на території спортивного 
комплексу Буської дитячо-юнацької спортивної 
школи, що на Львівщині. Тепер діти та молодь 
зможуть займатись на сучасному спортивному 

майданчику зі штучним покриттям та на майданчику із тренажерним обладнанням. Обидві спо-
руди були облаштовані за обласною програмою «Спортивний майданчик». «Дуже тішуся, що на 
моїй рідній Львівщині ефективно працює така обласна програма. Тепер діти мають можливості 
проводити час з друзями у спеціально відведеному місці, займатися спортом і оздоровлюва-
тися», – зазначив Микола Величкович. Крім того, посадовці оглянули занедбане приміщення 
басейну спорткомплексу та разом із місцевою владою обговорили шляхи залучення коштів на 
його реконструкцію. Як уточнив Михайло Бондар, цей об’єкт може бути профінансований у 
2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

На Львівщині депутати «Народного 
фронту» взяли участь у відкритті 
сучасних спортивних майданчиків

Народний депутат фракції «Народний фронт», співголова 
міжфракційного об’єднання  «Рівні можливості» Світлана Вой-
цеховська взяла участь у Першому українському жіночому 
конгресі, що пройшов у Києві 22-23 листопада. Під час свого 
виступу нардеп підкреслила, що  сьогодні Міністерство освіти 
на науки України, очолюване представницею партії «Народний 
фронт» Лілією Гриневич, надзвичайно багато робить для того, 
щоб змінити свідомість суспільства стосовно гендерних питань. 
Так, МОН проводить реформи у дошкільному вихованні, серед-
ній школі та вищій освіті. «Крок за кроком проводиться аналіз 
підручників, аналіз програм, запроваджуються нові теми і системи виховання. Є у нас гендерні 
студії у вищих навчальних закладах», - розповіла Світлана Войцеховська. За її словами, гендер-
ні проблеми в Україні не є унікальними і подібні питання є, чи були, у різних країнах світу. «Ре-
цепти однакові й дуже прості для всіх: вирішення питань, починаючи від дошкільного вихован-
ня, заміни програм, зміни програм навчання майбутніх вчителів, зміни програм перекваліфікації 
вчителів, які вже працюють. Тому що не тільки підвищенням заробітних плат вчителів, не тільки 
створенням опорних шкіл, а, у першу чергу, зміною свідомості тих, хто навчає, - це теж надзви-
чайно важлива та складна робота для нас всіх», - наголосила представник фракції «Народний 
фронт». У зв’язку з цим, на її переконання, вкрай необхідно ухвалити державну Стратегію ген-
дерної освіти-2020, яку розробили за участі експертів та науковців.

Україна потребує державної Стратегії гендерної освіти


