Реформа від Яценюка: у пенсіонерів забрати,
чиновникам добавити
З 1 квітня ц.р. набирає чиності Закон України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення". Він був
прийнятий Верховною Радою з п’ятої спроби під тиском головуючого і
прем’єр-міністра. І хоча, за словами Арсенія Яценюка, метою закону є
скорочення дефіциту Пенсійного фонду, насправді цей закон відбирає повністю
або частково пенсії у працюючих пенсіонерів, і спрямовує

отримані за

рахунок цього кошти на підвищення зарплат держслужбовцям.
Мало хто звернув увагу, що згаданий закон містить розділ ІІ, у якому
зазначено:

«Визнати таким, що втратив чинність пункт 10 розділу III

"Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України" . Мова тут
йде про закон, прийнятий у знамениту «бюджетну ніч», а згаданий пункт 10
закону обмежував місячну заробітну плату держслужбовців і працівників
бюджетних установ сімома мінімальними зарплатами. Саме це обмеження було
тишком-нишком скасоване під палкі промови пана Яценюка про необхідність
обмеження виплат пенсій працюючим пенсіонерам.
Що ж ми маємо у сухому залишку? Обмеження пенсій дає економію у 1,6
млрд. гривень. А скасування обмеження на зарплату потребує додаткові 2,1
млрд. грн. у держбюджеті. (Саме така цифра була наведена у пояснювальній
записці, коли це обмеження вводили). Отже, всі працюючі пенсіонери, яким
усупереч Конституції України урізали виплати пенсій на 15-50%, повинні
знати, що зекономлені на них кошти підуть на підвищення зарплат
держчиновникам. І саме це є справжня суть «реформ від Яценюка» - забрати у
пенсіонерів і віддати ці гроші державній бюрократії.
Але це ще не все. «Реформаторський» закон є безпрецедентним в частині
порушення Конституції України. Так закон визначає, що порядок виплати
пенсій

(щомісячного

довічного

грошового

утримання)

працюючим

пенсіонерам, встановленого цим Законом, поширюється на пенсіонерів

(отримувачів щомісячного довічного грошового утримання) незалежно

від

часу призначення пенсії. Ще на етапі розгляду проекту зазначеного закону
Головне науково-експертне управління Верховної Ради України зробило
висновок, що «застосування цієї норми призведе до порушення конституційних
прав громадян в частині звуження прав при прийнятті нових законів (стаття
22 Конституції України)…» Дійсно, якщо пенсіонеру призначена пенсія у
чітко визначеному розмірі, то її виплата у зменшеному розмірі або повна
невиплата означає звуження обсягу права на пенсію, що прямо заборонено
Конституцією України. Народні депутати проігнорували цей нюанс, як і
Президент України, який є гарантом Конституції. Все це робилося під
приводом необхідності отримання позики від МВФ, який вимагає зменшення
дефіциту Пенсійного фонду. Проте, насправді цей закон такого завдання не
вирішує, а має на меті зовсім інше – перерозподіл коштів від пенсіонерів до
держчиновників.
А найгірше те, що в Україні ні народним депутатам (єдина парламентська
фракція, яка не голосувала за ганебний Закон – ВО «Батьківщина»), ні
Президенту, як кажуть, «Конституція не писана» і вони готові йти на її
порушення задля чергового кредиту, який через схеми рефінансування,
реалізовані Нацбанком, буде успішно роздерибанений і виведений в офшори.
Громадянам же залишається сплачувати непомірні житлово-комунальні тарифи,
оскільки новий порядок надання субсидій не більше ніж чергова мильна булька.
Хто виживе, той у грудні отримає від прем’єра приз у вигляді 13-відсоткового
збільшення соціальних стандартів. Це при прогнозованій інфляції у 40%! А
офшори, закриття яких дало б бюджету додатково щонайменше 70 млрд. грн.,
процвітатимуть і далі.
А найстрашніше те, що через 2-3 місяці економіці України настане
гаплик. Бо як знають справжні економісти - крах економіки відбувається у три
етапи: валютна криза, банківська криза,

криза виробництва і споживання.

Перші два з них ми вже пройшли і вступили у третій.

Тепер вам ясно, чому пан Яценюк назвав свій уряд урядом камікадзе?
Адже камікадзе знищує не тільки себе, а й об’єкт, яким він управляє. Про
«кулю в лоб» пан Арсеній вже не згадує.
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