
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД КРИШИНА ОЛЕГА ЮРІЙОВИЧА»

З ПЕРШИХ ВУСТ

П РО  ГО Л О В Н Е  
О П ЕРА ТИ ВН О  І ПО СУТІ

2 квітня 2018 року ми зустрілися з губернатором Дніпропетровщини Валентином  
РЕЗНІЧЕНКОМ. Стислий робочий графік давно привчив нас спілкуватися оперативно і по суті. 
А обговорити було що:

-  як йде підготовка до ремонтних робіт на об'єктах соціальної сфери та доріг у містах Жов
ті Води, Вільногірськ та П'ятихатському, Верхньодніпровському, Царичанському районах;

-  наскільки можливо цього року придбання додаткової спецтехніки для комунальних під
приємств населених пунктів мого округу;

-  які перспективи має реконструкція Верхівцівського навчально-виховного комплексу
(середня школа №1 -  дитячий садок), ка
пітальний ремонт внутрішніх приміщень, 
реконструкція стадіону та елементів благо
устрою у навчально-виховному комплексі 
«Перспектива» м. Жовті Води.

Я підкреслював багато разів і знову 
підкреслю: спільна робота з облдержад
міністрацією та обласною радою принесла 
вдалі результати 2017 року. Ми продовжує
мо активно працювати і поточного року. На 
НВК «Перспектива» з обласного бюджету ви
ділено майже 23 млн. грн., на реконструкцію 
школи № 1 у Верхівцевому -  25 млн. грн.

Взагалі по Верхньодніпровському рай
ону затверджено фінансування на загаль
ну суму понад 70 млн. По Жовтих Водах -  
більш ніж 26 млн.

І це лише окремі проекти. Важливо, що є 
розуміння, є підтримка, є реальне відчуття того, що необхідно населеним пунктам та їхнім жите
лям, новоствореним територіальним об'єднаним громадам. Дуже вдячний керівникам області.

Вклоняюсь вам 
ветерани.
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Шановні друзі!
Знову настала весна, а разом з нею і особливе свято -  День пам'яті і примирення, День 

Перемоги! Це свято об'єднує народи Європи.
В ньому -  і гордість, і сльози, і душевний біль через великі втрати, і величезна радість 

Великої Перемоги над нацизмом. В ньому -  увічнення пам'яті про загиблих воїнів і жертви 
війни, спогади про нацистські переслідування, воєнні злочини, депортації. У ньому сфокусо
вана консолідація суспільства навколо ідеї захисту нашої країни.

Шановні ветерани! Заради перемоги ви йшли вперед, не здавалися, зносили лихоліття 
та ціною власного життя всіляко наближали її. Сьогодні захисники України наслідують ваш 
приклад і також ціною власного життя наближають перемогу, відстоюючи незалежність та 
територіальну цілісність нашої держави.

Часи Другої світової, овіяні бойовою славою, з кожним роком все далі йдуть в історію. 
Але і в новітній історії нашої країни, я впевнений, настане день, коли ми знову святкуватиме
мо перемогу української державності і суверенітету. Адже великий народний подвиг завжди 
був, є і буде символом любові до Батьківщини, до людства, до миру.

Шановні друзі! До Перемоги привела віра в неї. Тож давайте вірити і зараз у свою країну, 
у  свій народ.

З Днем пам'яті і примирення! З Днем Перемоги!
Ваш Олег КРИШИН

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАДИ ЧАС РЕФОРМ

ДОДАТКОВІ КОШТИ -  
НА РЕМ О Н Т Д О РІГ  

ДНІПРОПЕТРОВЩ ИНИ
Ремонт доріг -  пріоритет у державному фінансуванні цього 

року. Дорожня інфраструктура по всій Україні вкрай занедбана 
та потребує значних капітальних вкладень. З цього приводу Олег 
КРИШИН спілкувався з Прем'єр-міністром України Володими
ром ГРОЙСМАНОМ .

Однією з причин складної ситуації з дорогами, як зазначає 
народний депутат, є те, що вони були спроектовані з розрахунку 
на автомобілі вантажністю не більше 50 тонн. Сучасний автотран
спорт є набагато потужнішим, що збільшує навантаження на до
рожнє покриття. Автотраси потребують капітальних ремонтів із 
застосуванням сучасних матеріалів та технологій укріплення. Олег 
Кришин розповідає, що держава цього року буде зосереджувати 
фінансування саме на ремонтах магістралей державного значен
ня. У тому числі за рахунок так званого «митного експерименту». 
«Ми разом з головою облдержадміністрації Валентином Резні- 
ченком добивалися цього фінансування, пояснюючи, що Дніпро
петровська область несе додаткове навантаження, оскільки є 
прилеглою до зони бойових дій. Через Дніпропетровщину перемі
щується військова техніка, йде евакуація поранених, постачання 
армії. Безумовно, це впливає на стан доріг та всієї дорожньої ін
фраструктури. Йдеться, в першу чергу, про магістралі державно
го значення. Тому на Дніпропетровську область і був поширений 
митний експеримент, що дав ще й додаткові стимули для активі
зації діяльності місцевих митниць по збору відповідних податків».

Митний експеримент з фінансування реконструкції автодоріг 
стартував у вересні 2015 року завдяки ініціативі парламентсько
го Комітету з податкової та митної політики, секретарем якого є 
Олег Кришин. Експериментом передбачено, що половина суми 
перевиконання щомісячних планових митних надходжень спря
мовується до спеціальних фондів регіональних бюджетів, з яких 
фінансується ремонт доріг.

Як пояснив народний депутат, окрім того, що Верховна Рада про
довжила до 1 січня 2019 року експеримент з фінансування ремонту і 
реконструкції доріг за рахунок перевиконання митних надходжень, 
парламентарі ввели можливість дофінансування за рахунок Дер
жавного дорожнього фонду, який розпочав роботу 2018 року. «Ми 
внесли поправку до Бюджетного кодексу і встановили, що з 1 січня 
2018 до 1 січня 2019 року впроваджується експеримент з фінансового 
забезпечення заходів щодо розвитку автомобільних доріг загального 
користування в областях», -  зазначив Олег Кришин. Затверджена 
поправка регламентує, що у разі отримання обласними бюджетами 
коштів в обсязі менше 1,5 млрд. грн. протягом першого кварталу, 3 
млрд. грн. -  протягом першого півріччя, 4,5 млрд. грн. -  протягом 
дев'яти місяців і 6 млрд. грн. -  за 2018 рік кошти будуть компенсувати
ся щоквартально з Державного дорожнього фонду.

Завдяки митному експерименту цього року на траси дер
жавного значення Дніпропетровщина додатково отримала 
650 млн. грн. Буде відремонтовано трасу Дніпро-Запоріжжя (там 
зараз проведено частину ремонтних робіт), трасу Дніпро-Київ. 
«Дніпро (як великий обласний центр) повинен мати якісну ма
гістраль до Києва. Це стане своєрідним коридором, адже до сто
лиці багато прилеглих магістральних трас. Безумовно, це мають 
бути якісні дороги, відремонтовані за сучасними технологіями. 
Частина дороги в районі Божедарівки вже відремонтована. На цей 
рік запланований її ремонт на дільниці до Кропивницького. Тобто, 
2018 року ми розраховуємо на більші обсяги ремонтів, ніж мину- 
лоріч», -  наголошує Олег Кришин.

Про децентралізацію, закон 
і правила дорожнього руху...

Якщо порівняти децентралізацію з дорожнім рухом, то вона часто 
зупиняється на жовтий сигнал світлофора. Начебто і повинен бути 
зелений, але чомусь «висить» зловісний жовтий. І рух гальмується. Звідки 
беруться ці «затори»?

Є в процесі об'єднання територіаль
них громад суттєва проблема. Міста об
ласного підпорядкування з великими 
громадами (в Україні таких міст до двох 
сотень, на Дніпропетровщині -  13) не 
об'єднуються з прилеглими до їхніх тери
торій малими населеними пунктами. При 
цьому жителі сіл і селищ сповна користу
ються всією міською інфраструктурою, 
отримують необхідні послуги, хоча ад
міністративно їхні населені пункти нале
жать до інших районів області. А не об'єд
нуються тому, що вважають недоцільним 
проведення нових виборів мерів і міс
цевих рад. Законодавчо ж вибори були 
обов'язковою умовою для об'єднання.

У нашому окрузі в такій ситуації опи
нилися міста Вільногірськ та Жовті Води. З 
Жовтими Водами актуальним є об'єднан
ня Мар'янівської, Богдано-Надеждівської 
та Жовтянської рад з усіма, що входять до 
них, селами та селищами. Адміністратив
но ці території віднесені до П'ятихатсько- 
го району. Щодо Вільногірська, тут є всі 
передумови для об'єднання з Дмитрівсь- 
кою, Водянською (Верхньодніпровський 
район) та Биківською (Криничанський 
район) радами.

Мова про десятки населених пунк

тів (по кілька у кожній сільській раді). 
Життя в них пов'язане з містами, і об'єд
нання вже стає потребою часу. Плюс 
до цього -  нові фінансові та економічні 
можливості, що відкриваються перед 
об'єднаними громадами.

Наприклад, за останні роки в окрузі 
створено 8 об'єднаних громад: три у 
П'ятихатському районі (Вишнівська, 
Лихівська та Саксаганська), Верхньод
ніпровська -  у Верхньодніпровському та 
чотири у Царичанському (Ляшківська, Ки- 
тайгородська, Царичанська і Могилівсь- 
ка). Вони отримали державне фінансуван
ня на формування інфраструктури. Його 
обсяг залежить від чисельності жителів у 
громаді. Завдяки такій державній допом
озі громади мають можливість розвива
ти ті напрямки, вирішувати ті проблеми, 
на які протягом багатьох років місцевих 
коштів не вистачало. Вибір проектів та 
їх пріоритетність визначають на міс
цях. Свого часу Царичанська громада 
направила кошти на реконструкцію 
освітлення вулиць у Преображенці, 
Михайлівці, Прядівці, Івано-Яризівці, Ба- 
байківці, а також на будівництво водо
воду у Дубовому. А у Ляшківскій громаді 
виділені з держбюджету гроші пішли на

реконструкцію системи опалення у за
гальноосвітній школі.

Зрозуміло, децентралізація -  ре
форма молода. Тому на її шляху і вини
кало достатньо законодавчих «жовтих» 
сигналів.

Олег КРИШИН наполегливо доби
вався прийняття змін до діючого закону 
про добровільне об'єднання, аби позба
витися цих стримуючих факторів. І ось 
результат: закон, що відкриває можли
вості для добровільного об'єднання 
територіальних громад міст обласно
го значення з громадами прилеглих 
до них сіл та селищ, проголосований 
і готується на підпис Президенту. Вже 
змінено норму щодо необхідності про
ведення перших виборів мерів і місце
вих рад. Позачергові вибори не потрібні, 
адже територіальні громади міст облас
ного підпорядкування прирівняли до так 
званих спроможних об'єднаних тери
торіальних громад. Тобто таких, що у ре
зультаті об'єднання зможуть самостійно 
на потрібному рівні забезпечити жителям 
гідні умови для надання освіти, охорони 
здоров'я, соціального захисту, житло
во-комунального послуг, і матимуть для 
цього належні кадрові ресурси, фінанси 
та інфраструктуру.

Тож повноцінному процесу до
бровільного об'єднання, нарешті, дано 
зелене світло.

СТОП корупції. Україна відкриває 
«єдине вікно» для міжнародної торгівлі

Як це стосуватиметься нашого життя? Адже Дніпро
петровщина не межує з іншими країнами. Але мова не лише 
про кордон. Товари, що експортуються та імпортуються, і 
транспортні засоби, що їх переміщують, підлягають різним 
видам контролю: митному, радіологічному, фіто-санітарно- 
му, ветеринарному... Список можна продовжувати. І здійсню
ються такі перевірки у тому числі і в нашій області. Це пер
ше. А друге - плюси для економіки. їх дає будь-яке спрощення 
бюрократичних процедур. Тож, про все по порядку...

5 квітня 2018 року Верховна Рада прийняла за основу зако
нопроект, ініційований Олегом Кришиним та його колегами по 
парламентському Комітету податкової та митної політики. Стисло і 
влучно його можна охарактеризувати так: «Єдине вікно» на митниці 
стає реальністю. Робота над цим ґрунтовним напрямком спрощен
ня митного оформлення товарів, що перевозяться через кордон 
України, тривала понад півтора року. Документ пропонує зміни до 
Митного кодексу та ще до 36 законів, що дозволять оптимізувати 
контрольні процедури при переміщенні товарів.

Підприємці-імпортери та експортери давно чекають цих 
змін. Механізм, запропонований Олегом Кришиним, звільняє 
підприємців від паперової тяганини і переводить весь про
цес подачі документів, необхідних для експортно-імпортно
го оформлення, в електронний вигляд. Саме в електронному

вигляді вони почнуть передаватимуться до державного інфор
маційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», 
створеного в інформаційно-телекомунікаційній системі митниці. 
Після цього процес подачі електронної митної декларації запра
цює реально, а не декларативно, як зараз.

Олег Кришин наголошує: «Ми прибираємо також ряд 
документів, що втратили актуальність, зменшуємо кіль
кість контролюючих органів, з якими суб'єкти зовнішньое
кономічної діяльності змушені контактувати. Прибираємо 
перешкоди для експорту українських товарів і приводимо у 
відповідність з угодами Всесвітньої організації торгівлі існую
чі процедури контролю товарів, що ввозяться на територію 
України. Окрім цього, значно зменшуємо часові та фінансові 
витрати суб'єктів господарювання під час імпортно-екс
портних операцій. Все це спростить, прискорить такі про
цеси і зробить їх більш ефективними».

Доведено, що будь-яка лібералізація для бізнесу призводить 
до пожвавлення бізнес-процесів, а значить, до притоку нових ін
вестицій. Тож вітчизняна економіка, безумовно, від цього виграє.

Попереду ще доопрацювання законопроекту, друге читан
ня та остаточне його прийняття. Але вже сьогодні зрозуміло, що 
пропозиції Олега Кришина підтримують колеги по парламенту, 
які розуміють їхню необхідність і відповідність вимогам часу.

Дізнавайтесь більше. Підписуйтесь на сторінку Олега Юрійовича Кришина у Facebook


