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На утримання закладів та здійснення заходів у галузі «Освіта» 

спрямовано 1 078,2 млн. грн., що на 10,7 % більше, ніж у 2011 році, у 

галузі «Охорона здоров’я» – 1 607,5 млн. грн. та 48,0 % відповідно, у 

галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 271,6 млн. грн. 

та 15,7 % відповідно, у галузі «Культура і мистецтво» - 165,0 млн. грн. 

та  20,5 % відповідно, у галузі «Фізична культура і спорт» - 59,4 

млн.грн., що на 1,3 % менше, ніж у 2011 ріці.  

Станом на 01.01.2013 року прострочена заборгованість з виплати 

заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплати 

розрахунків за спожиті енергоносії відсутня.  

На виконання програм і заходів по галузях виробничої сфери  із 

загального та спеціального фондів обласного бюджету спрямовано 

близько 1 542,4 млн. грн. 

Найбільш низький рівень освоєння коштів 23,0 % склався по 

фінансуванню заходів за рахунок надходжень до цільових фондів, 

зокрема з охорони навколишнього природного середовища внаслідок 

не затвердження Програми заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2012 рік та не проведення 

платежів в 2012 році органами Державної казначейської служби 

України у сумі 41,7 млн.грн., які повернені до обласного бюджету у 

зв’язку з закінченням бюджетного року. 

На рівень виконання видатків обласного бюджету (93,7 % до 

затвердженого плану) негативно вплинуло недоотримання коштів 

субвенції з державного бюджету та не проведення платежів в 2012 ріці 

органами Державної казначейської служби України наприкінці року. 
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Необхідність прийняття нового ТКУ очевидна. Чинний Кодекс 

законів про працю України (КЗпП) був прийнятий ще в 1971 році. 

Незважаючи на численні зміни, внесені в нього за останні тридцять 

років, він безнадійно застарів. Нові економічні реалії, особливо - 

розвиток приватного бізнесу, прийняття вже після 1991 року ряду 

законів з трудових питань - вимагає і уніфікації, і модернізації 

законодавства. Це основна причина, чому треба приймати ТКУ. 

Новий КЗпП може бути прийнятий найближчим часом. 

Нова редакція кодексу була подана в парламент в 2007 році і 

через півроку прийнята за основу. Подальший розгляд проекту було 

відкладено через масові протести населення. Але 7 лютого 2013 року 
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глава держави, відкриваючи X сесію, доручив активізувати процес 

прийняття нового кодексу. 

Законопроект вже назвали раєм для роботодавців, адже він 

набагато розширює їхні права. Законопроект про новий Трудовий 

кодекс дозволить роботодавцю самостійно регламентувати всі питання 

трудових відносин. 

Суть і головна відмінність законопроекту відтепер чинного КЗпП 

у тому, що в ньому істотно урізується роль профспілки.  

Новий ТК не зобов'язує роботодавця укладати з найманим 

персоналом колективний трудовий договір, але дає право 

регламентувати трудові відносини шляхом видання своїх 

розпоряджень, наказів, правил і т.д. 

Черговим не приємним «сюрпризом» проекту ТК стало 

встановлення необмеженого робочого часу. Два століття робітники 

всього світу билися за 8-годинний робочий день. 

Новий кодекс розширює для роботодавця перелік підстав для 

звільнення неугодних йому співробітників. 

Новий кодекс передбачає використання відеоспостереження за 

співробітниками для контролю працівників, збільшиться оплата за 

понаднормову роботу.  Новими правилами між працівником і 

роботодавцем чітко визначено, хто, що, кому винен. 

Міністерство соціальної політики і уряд вважають готовність 

законопроекту 100%. 

Але існують неузгодженості у новому КЗпП стосовно розміру 

штрафних санкцій за порушення термінів видачі заробітної плати, 

можливостей виплати зарплати страйкуючим працівникам і 

обов'язкового надання кандидату пояснення у разі відмови в прийомі 

на роботу. 

Трудовий кодекс є конституцією для людини праці, в ньому 

повинні бути розписані всі права працівника від початку до закінчення 

трудових відносин, він покликаний захистити робітника від свавілля 

роботодавця. В цьому проекті Трудового кодексу, навпаки, розписано, 

як роботодавець може експлуатувати працівника. 
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Необхідність інтеграції України у високотехнологічне світове 

середовище потребує активізації процесів оновлення основного 


