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АКТУАЛЬНА ПОДІЯ

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Кривецький, голов. ред. НЮБ НБУВ
Чи стане механізм Державного бюро розслідувань дієвим?
Нещодавно Президентом України П. Порошенко підписано Закон «Про
Державне бюро розслідувань» (прийнятий Верховною Радою наприкінці
минулого року), що набуває чинності з 1 березня 2016 р. «Прийняття даного
закону - важливий крок на шляху розбудови української держави, – зазначив
Президент. - Особливо важливим було домогтись забезпечення незалежності
розслідування і нагляду за слідством, на що повноважень прокуратура
відтепер вже не матиме – їх буде обмежено лише справою представництва
інтересів держави у суді». Щодо корупційних справ, то за словами
Президента, ними повинні займатися Національне антикорупційне бюро і
Спеціалізована антикорупційна прокуратура, відповідно до законодавства.
Також Порошенко заявив, що ситуація з корупцією на середньому рівні
влади досі не змінилася, і він не збирається з цим миритися.
"Цей закон наближає нас до Європи, потребу у ньому викликано часом!
Його ухваленню передували гострі дискусії, довготривала та клопітка робота
правників", - заявив один із ініціаторів документу, Голова комітету з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А.Кожем'якін.
Метою Закону є реалізація положень Кримінального процесуального
кодексу, згідно з яким окремі його норми вводяться в дію з дня створення
Державного бюро розслідування (ДБР). Даним документом визначено
правові основи організації та діяльності ДБР, яке є центральним органом
виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою виявлення,
розкриття та запобігання злочинам, віднесеним до його компетенції. Законом
буде заборонено неправомірне втручання державних органів, органів
місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, політичних
партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб в
діяльність ДБР.
Систему Державного бюро розслідувань складатимуть центральний
апарат, територіальні органи, спеціальні підрозділи, учбові заклади і
науково-дослідні установи чисельністю у 1500 чоловік. Директора Бюро
призначатимє Президент України за поданням Прем'єр-міністра відповідно
до рішення конкурсної комісії, яка займатиметься відбором кандидатів на цю
посаду. Треба зазначити, що керівники Державного бюро розслідувань
повинні відповідати ряду вимог. Зокрема, бути громадянином України не
молодше 35-ти років, не належати до жодної політичної партії, мати досвід
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роботи в юриспруденції не менш ніж десять років. Директор Державного
бюро розслідувань буде призначаються строком на п'ять років без права
обіймати цю посаду понад двох термінів поспіль.
Визначено основні завдання ДБР:
- виявлення, розкриття, припинення і розслідування злочинів, пов'язаних
з
діяльністю
організованих
груп
і
злочинних
організацій;
- виявлення, розкриття і розслідування випадків тортур та інших злочинів,
пов'язаних з жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність
поводженням або покаранням, здійснених працівниками правоохоронних
органів;
- виявлення, розкриття і розслідування особливо тяжких насильницьких
злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у
вигляді довічного позбавлення волі;
- розкриття і розслідування злочинів, здійснених посадовцями, які
займають особливо відповідальне положення згідно частини першої ст. 9
Закону про державну службу, особами, посади яких віднесено до першої третьої категорій посад держслужби, суддями та прокурорами (крім випадків,
коли ці злочини віднесено до перебування під слідством детективів
Національного антикорупційного бюро України);
- розкриття і розслідування злочинів, здійснених посадовцями
Національного
антикорупційного
бюро
України,
прокурорами
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (крім випадків, коли досудове
розслідування цих злочинів віднесене до перебування під слідством
детективів підрозділу внутрішнього контролю НАБУ).
- розкриття злочинів проти встановленого порядку несення військової
служби (військових злочинів), окрім злочинів, передбачених ст. 422
Кримінального кодексу України.
За своїми повноваженнями Державне бюро розслідувань в межах своєї
компетенції братиме участь у формуванні і реалізації державної політики у
сфері протидії злочинності, з внесенням відповідних пропозицій на розгляд
Кабміну України, та здійснюватиме розшук осіб, які приховуються від
слідства і суду за злочини, розслідування яких віднесене до перебування під
слідством Державного бюро розслідувань, а також буде вживати заходи щодо
відшкодування нанесених державі збитків і шкоди та забезпечувати
можливості для конфіскації майна, отриманого у результаті скоєння
злочинів, у порядку, визначеному законодавством. Крім того, здійснюватиме
інформаційно-аналітичні заходи щодо встановлення системних причин і
умов проявів організованої злочинності , а також забезпечуватиме відповідно
до законодавства дотримання режиму таємниці, що охороняється законом, й
іншої інформації з обмеженим доступом. До речі, до повноважень ДБР, серед
іншого, відтепер за законом відноситиметься слідство у справах про тортури
та
розслідування
правопорушень,
здійснених
співробітниками
правоохоронних органів - Національною Поліцією, Служби безпеки,
прокуратури, державними чиновниками, не пов'язані з корупційними
правопорушеннями, якими займатиметься Антикорупційне Бюро України.
Законом встановлено особливості демократичного громадського контролю за
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діяльністю ДБР, порядку отримання заяв і повідомлень про кримінальні
правопорушення, вирішення питань соціального, правового захисту і
відповідальності працівників, взаємодії ДБР з іншими держорганами,
забезпечення прозорості діяльності ДБР.
Проте, деякі аналітики та фахівці стверджують, що рівень корупції в
Україні ніяким чином не знижується від часів правління екс-президента В.
Януковичем і навряд чи «новоспечений» Закон щось суттєво змінить на
політичному небосхилі української держави.
Так, пропозиція за умов кризи створити нову структуру, вважають
фахівці юриспруденції, свідчить про високий рівень недовіри влади до свого
оточення, адже за умов фінансової кризи, скорочення державного аппарату,
пропонується створення нової структури, функції якої вже виконують
декілька правоохоронних органів. Кожна з державних інституцій намагається
створити «під себе» серйозний механізм впливу. Тобто, це не реформування,
а таке собі «змагання» між органами, що може призвести до погіршення
стану протидії злочинності. Як приклад: у минулому році було створено
Національне антикорупційне бюро, повноваження якого в багатьох випадках
дублюється з повноваженнями ДБР, і яке і досі належним чином не може
запрацювати.
Доречно пригадати, що Генеральна прокуратура України ще у 2014 р.
зверталась до Президента України щодо недоцільності створення НАБУ, яке
буде вести досудове розслідування відносно одних і тих же
високопосадовців, що і ДБР, відзначивши негативні наслідки такого
дублювання функцій.
Крім того, запропонований законом рівень оплати праці співробітників
ДБР встановлюється від 20 до 30 розмірів мінімальної заробітної плати з
різного роду доплатами, що значно перевищує навіть аналогічне
забезпечення суддів. З одного боку, такі розбіжності у рівні оплати праці з
прокурорами та працівниками інших правоохоронних органів аж ніяк не
сприятимуть боротьбі з корупцією, а, з іншого боку, такий стан речей
зумовить необхідність здійснення додаткових вилучень з Державного
бюджету України, що, відповідно, покладається на плечі платників податків.
Постає логічне запитання, чи доцільно утримувати органи, повноваження
яких дублюються?
На думку доктора юридичних наук, професора О. Татарова, проблемним
є розслідування особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено
довічне позбавлення волі. «Отримавши повідомлення про вчинення злочину,
навряд чи можна зразу здійснити правильну кваліфікацію діяння, оскільки
необхідно провести відповідні слідчі (розшукові) дії. – каже науковець. Зазвичай, при розслідуванні вбивств кваліфікуючі ознаки, передбачені ч. 2
ст.115 КК України (злочин підслідний ДБР) встановлюються, як правило, у
ході розслідування, а не на момент його реєстрації, і, за таких умов, ДБР буде
забирати собі кримінальні провадження про факти вбивства тільки тоді, коли
фактично у кримінальному провадженні зібрано вже достатньо доказів, що
вказують на наявність ознак ч.2 ст.115 КК України». Простою мовою це
означає, що слідчі ОВС проведуть розслідування, зберуть докази винуватості
4

особи, після чого кримінальне провадження буде передано ДБР, яке, в свою
чергу, направить кримінальне провадження до суду. У цьому аспекті
підслідність злочинів ДБР визначена невірно, оскільки створюватиме
ситуацію, за якої незрозуміло, хто саме має займатись розслідуванням. Лише
чітке розмежування підслідності в КПК України, переконаний юрисконсульт
з Київщини Б. Дементьєв, зможе усунути виникнення конфліктних ситуацій
при визначенні органу розслідування. Тому, на його думку, при прийнятті
Закону необхідно було внести відповідні зміни до КПК України, зокрема, до
ст. 216 КПК України, в якій прописати чіткі критерії розмежування
підслідності між НАБУ та ДБР, а також до інших норм КПК України щодо
взаємодії при розслідуванні злочинів. За невиконання цих умов досягти мети
зазначеного Закону – виявлення та розслідування злочинів, вчинених
високопосадовцями – навряд чи вдасться. Альтернативою може стати
створення єдиного органу досудового розслідування, до повноважень якого
входитиме здійснення досудового розслідування усіх категорій кримінальних
проваджень. Необхідно чітко виписати механізм призначення керівника,
формування підрозділів та місце цього органу в системі правоохоронних
органів держави з чітким розподілом повноважень. Тоді, й відповідальність
за стан розслідування та протидію злочинності в державі буде чітко
окреслено. Як приклад: в Туреччині орган досудового розслідування
притягнув до кримінальної відповідальності сина діючого Прем'єр-міністра
країни та декількох міністрів уряду за фінансові махінації. Чи можливе зараз
подібне в Україні – залишається питанням. Єдиний позитивний момент,
задля збереження принципу стримувань та противаг - це закріплення за ДБР
розслідування злочинів, вчинених службовими особами Національного
антикорупційного бюро України та прокурорами Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури.
Президент України Порошенко заявив, що інфраструктуру для боротьби
з корупцією створено і необхідно запустити усі структури, що боротимуться
з корупцією, а не тільки Національне антикорупційне бюро і Спеціалізовану
антикорупційну прокуратуру. Він також нагадав, що, після введення
електронного декларування доходів, згідно якому кожен чиновник повинен
оприлюднити, звідки у нього будинок, автомобіль, картини, цінності,
коштовний годинник, і скільки з цього майна сплачено податків, через
корупцію з органів прокуратури вже було звільнено 4 тис. працівників. У
черговий раз Президент України закликав зняти депутатську недоторканість
з народних обранців Верховної Ради, щоб ніхто не обмежував діяльність
новостворених антикорупційних органів. "Ключова позиція даного закону це те, що, незалежно від наближеності або віддаленості людини від
президента, прем'єра, уряду, парламенту тощо, його ніщо не захистить від
обгрунтованих антикорупційних розслідувань", - зазначив він.
Зі свого боку, Прем‘єр-міністр України А. Яценюк висловив
переконання, що закон про Державне Бюро рослідування допоможе
дерегулювати українську економіку, зменшити вплив влади на економічні
процеси і, таким чином, боротися з корупцією, а Уряд зможе забезпечити
фінансування як незалежного Державного бюро розслідувань, так і
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Національного антикорупційного бюро як і усіх інших. антикорупційних
органів, що є незалежними від органів виконавчої влади.
Ю. Луценко, Голова партії «БПП» у Верховній Раді: «Закон про
державне бюро розслідувань - це справжня революція. Відтепер, після
підписання цього Закону Президентом, у Генеральної прокуратури
залишаться лише повноваження з нагляду за досудовим слідством і
представлення державного звинувачення в суді, як це прийнято у будь-якій
розвиненій Європейській державі.»
З ним погоджується і Народний депутат Украіни, секретар Комітету з
питаннь законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів А.
Геращенко: «Це один з найважливіших законів, необхідних для наведення
ладу в системі прокуратури, за яким органи прокуратури назавжди втрачають
право проведення слідства. Цю вимогу було закладено ще в Конституції
України у 1996 р, але протягом майже 20-ти років її ігнорували. Зараз
боротьба за посаду Генпрокурора стане більш прозорою, адже у прокуратури
відтепер не буде стільки «каральних» повноважень під дахом однієї
організації».
Є незаперечним фактом, що даний закон – це ще один важливий крок
для побудови в Україні правової європейської держави. Адже неможливо
покращити протидію злочинності без удосконалення законодавства. Дійсно,
прокуратуру буде позбавлено функції досудового розслідування. Проте, на
сьогодніце поки що лише теорія, оскільки прокурори й надалі
здійснюватимуть процесуальне керівництво у всіх кримінальних
провадженнях. Тож, як воно буде на практиці – покаже час…

У ЦЕНТРІ СУСПІЛЬНОЇ УВАГИ
С. Закірова, ст. наук. співроб. НЮБ НБУВ, канд. іст. наук

Юридичні новації у статусі та гарантіях прав вимушених
переселенців
Пройшло майже два роки з тих пір, як в Україні почався збройний
конфлікт, який територіально охопив Крим і Донбас, втім так чи інакше
торкнувся практично кожного громадянина нашої держави. Тоді ж в Україні
вперше пролунало визнання факту існування тимчасово переміщених осіб.
Станом на 1 лютого 2016 року 1 704 937 громадян або 1 346 276 сімей нашої
держави внаслідок окупації Російською Федерацією території Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя, а також збройного конфлікту на сході
України вимушені були покинути свої домівки та стати переселенцями.
Однак навіть ці облікові дані не віддзеркалюють реальної ситуації, оскільки
частина ВПО за різних причин не бажає реєструватися. За даними
дослідників, частка недорахованих ВПО складає від 15% до 25%.
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З того часу багато чого змінилося в державі, але, на жаль, не для тих,
хто безпосередньо постраждав у ході конфлікту на сході країни та у Криму.
Найважчі часи, здавалося б, мали вже пройти, втім переселенці зі східних
областей та Криму, вважають, що легше не стає. Наразі раніше, коли вони
тільки-но виїжджали з рідних місць, переселенці вважали, що згодом
повернуться додому. Сьогодні більшість із них вже розуміють, що процес не
просто затягується, але, і це найгірше, ситуація на непідконтрольній Україні
території не надає перспектив щодо повернення додому.
Тому дуже важливо зрозуміти, що робить держава сьогодні для тих,
кого юридичною мовою прийнято називати «внутрішньо переміщеними
особами (ВПО)». Причому, це має бути постійний моніторинг ситуації для
гарантування прав і свобод переселенців, проводити який повинні не стільки
громадські організації чи окремі особи, скільки спеціальні уповноважені
державні органи. Причому, важливо відмітити, що внутрішньо переміщені
особи не є особливими чи надзвичайними мешканцями нашої країни. Але як
громадяни України вони вже понесли певні втрати і відчули на собі утиски
своїх прав і свобод, і тому, з огляду на це, держава повинна особливо
ретельно стежити за забезпеченням гарантій і виконанням їх прав хоча б
сьогодні.
Недостатньо уваги приділяють проблемам реалізації прав переселенців
і мас-медіа. 23 грудня 2015 року ГО «Телекритика» та Інститут масової
інформації презентували моніторинги висвітлення конфліктно чутливих тем
протягом листопада 2015 року і констатували: українські телеканали,
друковані та онлайн-видання забули про переселенців, волонтерів та людей,
які живуть на неконтрольованих українською владою територіях Донбасу –
про них ідеться лише в 1–4 % репортажів і сюжетів.
Н. Сорокопуд з Регіонального представництва Управління Верховного
комісара ООН з питань біженців в Білорусі, Молдові та Україні зазначає, що
на сторінках українських ЗМІ переміщеним особам приділяється недостатньо
уваги. «Кількість статей про переселенців є дуже малою. Водночас із літа
2015 року ми отримуємо багато запитів із іноземних ЗМІ щодо ситуації з
переселенцями в Україні. Вони повідомляли про те, що криза з
переселенцями є невидимою у світових ЗМІ, а тепер і в Україні», –
наголосила представниця Верховного комісара ООН з питань біженців.
Юристи та волонтери, що постійно мають справу з ВПО констатують,
що сьогодні переселенцями опікуються величезна кількість державних
інституцій та установ, але на практиці це означає, що фактично ніхто, адже
«у семи няньок дитя без ока!»
Але напередодні 2016 року в Україні було прийнято ряд нормативноправових актів, яких так довго чекало усе суспільство, і перш за все
переселенці. Найважливішим з них є Закон України №2166 «Про внесення
змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб», про який так багато говорили і
писали, прийнятий Верховною Радою 24 грудня 2015 р. і нарешті підписаний
Президентом 6 січня 2016 р. (Нагадаємо хронологію прийняття НПА: вперше
Верховна Рада ухвалила закон 3 листопада 2015 р.; 11 листопада документ
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направлено на підпис Президенту, який ветував закон; 26 листопада закон
повернуто до ВР з пропозиціями Президента; 30 листопада надано пропозиції
Президента до закону, з якими погодився парламент).
Законом передбачається можливість отримання довідки ВПО
іноземцям, особам без громадянства, а також тим громадянам, які на момент
настання обставин переселення проживали постійно на території АР Крим,
Луганської, Донецької областей, чи міста Севастополя, але не мали
зареєстрованого місця проживання на цих територіях. Довідка ВПО віднині
діє безстроково та не потребує відмітки на ній Державної міграційної
служби. Норми закону також врегульовують питання отримання статусу
безробітного, отримання довідки ВПО неповнолітніми, що перемістилися без
супроводу батьків (опікунів) тощо.
Зміни законодавства щодо статусу переселенця проілюстровано в
інфографіці:
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Загалом і суспільство, і експертне середовище схвально зустріли
довгоочікуваний Закон. Так, член робочої групи з підготовки закону, адвокат
і експерт громадянської ініціативи «Крим-SOS» В. Савчук оцінює Закон як
досить прогресивний. Він вносить дуже позитивні зміни і закріплює важливі
норми у закон про переселенців, наприклад, створення єдиної національної
інформаційної бази даних про переселенців. Експерт зазначила, що під час
підготовки закону фахівці спиралися на міжнародні стандарти і намагалися
прописати все так, щоб на практиці усе працювало якомога ефективніше.
Не заперечуючи безумовний позитив нового закону, частина фахівців
наголошують на існуючих прогалинах у нормативно-правовому акті.
Зокрема, як зазначає юрист і керівник проекту Переселенець UA
Н.Чуйко найбільшу кількість питань викликає колізія, що сталася у зв‘язку з
прийняттям нового закону і дією старої постанови Кабміну № 509 («Про
облік осіб, що переміщуються з тимчасово окупованої території України і
районів проведення антитерористичної операції»), на підставі якої з жовтня
2014 року видавалися довідки. Законом встановлено норму, відповідно до
якої уряд має у тримісячний термін привести у відповідність власні НПА.
Але що буде протягом цих трьох місяців, чи необхідно подовжувати довідки,
сказати сьогодні не візьметься жоден правник.
Іншим суперечливим аспектом нового закону є те, що одна й та сама
норма водночас і полегшує, і ускладнює життя переселенцям. Переселенці
скаржилися на необхідність отримання штампу міграційної служби на
довідці ВПО, і цю норму відмінено. Але разом з цим довідку без такого
штампу не можна відтепер розглядати як документ, що підтверджує
реєстрацію, оскільки саме завдяки цьому штампу довідка прирівнювалася до
документу про місце прописки громадянина. А відтак, на підставі оновленої
форми довідки переселенець не може отримувати певний вид
адміністративних державних послуг, наприклад, призначення пенсії чи
звернення до лікаря за місцем реєстрації тощо.
Частина експертів відмічають, що в даному законі так і не вирішене
проблематичне питання студентів ВПО, які мають тимчасову реєстрацію в
гуртожитку. Натомість інші юристи вважають, що ці застороги зайві. В.
Савчук наголошує, що відносно студентів існує окрема постанова уряду, яка
регламентує це питання. У новому законі передбачена можливість отримання
статусу переселенця студентами, що навчалися у навчальних закладах на
території, підконтрольній Україні, і мешкали у гуртожитку. Але питання тут
скоріше не у законодавстві, а в реалізації норми права на практиці. Сьогодні
студенти скаржаться на те, що їх пільги як переселенців не працюють у
зв‘язку з відсутністю фінансування з боку держави, і навчальні заклади
змушують не тільки сплатити поточні платежі, але й погасити заборгованість
за попередні місяці проживання у гуртожитках.
Ще одним наслідком скасування штампу міграційної служби на довідці
ВПО є фактичне зняття питання про участь переселенців у виборах до
місцевих органів влади України. Ця проблема особливо гостро
роздмухувалася під час проведення місцевих виборів восени 2015 року, але
навіть тоді, за умов, коли переселенці мали можливість «юридично» довести
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факт проживання на території певної громади на підставі тієї ж таки довідки
зі штампом, законодавці не наважилися чи не захотіли прийняти рішення про
участь переселенців у виборах до органів місцевої влади. Але, як це не
прикро констатувати, для більшості переселенців практично в усіх регіонах
України, виходячи з даних соціологічних опитувань, проблема реалізації
власного виборчого права сьогодні не відноситься до пріоритетних. Хоча
інколи громадську позицію та активну участь у розбудові та вирішенні
різноманітних питань життя місцевих громад виявляють саме ті мешканці
міст і селищ України, які виїхали із Криму та зони проведення АТО.
Можливо, вважають експерти, це наслідок того, що їм, як нікому з місцевих
мешканців, відомо як багато залежить від пасивності чи активності громадян;
як хочеться, щоб нове місце перебування змогло замінити втрачений «рідний
край».
Важливим «подарунком» під ялинку від держави для ВПО стало
прийняття 16 грудня 2015 року важливого документу – Комплексної
державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції
громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони
України, на період до 2017 року. Документ розроблявся центральними
органами виконавчої влади під керівництвом Міністерства соціальної
політики протягом цілого року. До робочого процесу були залучені також
представники громадських та міжнародних організацій в якості експертів,
але, на жаль, суттєва кількість їх раціональних пропозицій не були включені
у затверджений документ. Крім того, фінальний проект Програми перед
затвердженням не був обговорений з експертним колом. Але, тим не менш,
Програма легітимізована, і попри недоліки, за умов її дотримання і
виконання може суттєво полегшити життя переселенців.
На сайті Мінсоцполітики зазначено, що прийняття Програми дасть
можливість знизити рівень соціальної напруги серед переселених громадян і
в суспільстві. Зокрема, йдеться про інтеграцію та соціальну адаптацію таких
осіб за новим місцем проживання, створення належних умов для їх
життєдіяльності та передумов для виплати компенсацій завданих їм
фінансових і моральних збитків. Серед завдань Програми –
розв‘язання
основних проблем внутрішньо переміщених осіб; забезпечення соціальної,
медичної, психологічної та матеріальної підтримки ВПО; створення
сприятливих умов для добровільного повернення на місця попереднього
проживання (за умови повного фактичного припинення бойових дій на
територіях, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження).
Міністерство зобов‘язується щоквартально здійснювати моніторинг
реалізації заходів Програми, за результатами якого, у разі необхідності,
вноситимуться відповідні зміни та доповнення з урахуванням пропозицій, які
надходитимуть від громадськості.
На сайтах обласних державних адміністрацій тільки у лютому 2016
року почали з‘являтися інформації про Програму, більшість з яких є просто
копіюванням інформації з сайту Мінсоцполітики. Це ще раз підкреслює, що
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на місцях за майже два роки гострої проблеми з появою вимушених
переселенців у нашій державі, так і не спромоглися створити власні
програми, які б могли стати складовими елементами загальнонаціональної
програми роботи з ВПО. Хоча логічнішою була б ініціатива не згори, а саме
знизу, де чиновникам частіше необхідно зустрічатися з переселенцями задля
вирішення їхніх проблем, а відтак і знати місцева влада має значно більше
про питання, які потребують негайного вирішення, і перспективи й шляхи
вирішення цих проблем, виходячи з суто місцевих потреб і можливостей,
знаходити було б простіше саме чиновникам на місцях. Але все це поки що в
умовному способі дієслова!
Експерти та ЗМІ практично не відреагували на прийняття Програми, і
лише з середини січня 2016 року почали з‘являтися перші повідомлення.
Натомість громадські об‘єднання переселенців з Криму та зони проведення
АТО в Луганській та Донецькій областях через власні мережеві ресурси
почали активно аналізувати окремі положення і весь документ в цілому.
Наприклад, на сайті Луганської жіночої правозахисної організації
«Чайка» опубліковано текст Програми, проведено аналіз його положень,
зроблено порівняння норм остаточного варіанту Програми із пропонованими
громадськістю під час підготовки документу, розміщено статті з оцінками
самих переселенців Програми. Окрім того, організація бере активну участь у
формуванні робочих груп з підготовки до проведення Парламентських
слухань з проблем ВПО з метою напрацювання певних рекомендації і
пропозицій до Проекту парламентських слухань.
Сайт є також медіаплощадкою коаліції громадських організацій ТПО
«Соборна Україна», що була сформована восени 2014 р. 30 громадськими
організаціями, які переїхали внаслідок воєнних дій до Києва. Коаліція
позиціонує себе українським голосом Донбасу і Криму, і має на меті захист
прав і інтересів внутрішньо переміщених осіб, інтеграцію їх до місцевих
співтовариств та громад, сприяння вирішенню проблем, пов‘язаних з
тимчасовою окупацією територій та воєнними діями на сході України.
Постійний моніторинг проблем реалізації прав внутрішньо
переміщених осіб за різними напрямками проводить Громадянська ініціатива
допомоги мешканців Східної України і Криму «Восток SOS». Незважаючи на
справді важливі завдання, що проголошені у документі, експерти цієї
організації вважають, що прийнята урядом програма не відповідає вимогам
Закону України «Про державні цільові програми», адже у тексті повністю
відсутні джерела та обсяги фінансування, що потребується на її виконання, а
в деяких пунктах не зазначені результати, на які очікують виконавці, що
унеможливлює проведення моніторингу виконання програми.
Ще більш скептично оцінила державні новації у сфері забезпечення
прав переселенців голова Всеукраїнської організації у справах вимушених
переселенців О. Єрмішина. Вона вважає, що навіть у законі «Про захист прав
і свобод внутрішньо переміщених осіб», який був ухвалений ще восени 2014
року, було прописано важливі речі, що мали б забезпечити права ВПО. Цей
закон передбачає, що якщо ситуація затягується більше, ніж на півроку, а ми
маємо вже понад півтора року військового конфлікту, то Кабмін
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зобов‘язаний розробити довгострокові програми з працевлаштування, з
будівництва нового житла, соціального захисту цих осіб. На 2016 рік була
прийнята тільки одна комплексна програма, яка працює номінально, в 2015
році їх не було взагалі. Програма регламентує будівництво житла та
створення нових робочих місць, але механізмів її впровадження немає. Для
реалізації цієї програми нічого не було закладено в бюджет 2016 року.
Розуміння того, що простого прийняття Програми недостатньо для
вирішення болючих проблем переселенців, висловив і голова Комітету ВРУ з
прав людини Г. Немиря. Він закликав Кабінет Міністрів України негайно
забезпечити справжню реалізацію програми з адаптації внутрішньо
переміщених осіб в Україні. «Чому ця програма затверджувалася майже рік?
Чому у Держбюджеті на 2016 рік не передбачено реальних коштів на її
імплементацію? Чому ця програма залишається лише на папері? Хто в цьому
винен, і хто має понести за це відповідальність?» – наголосив він під час
засідання Погоджувальної Ради керівництва парламенту. Доволі дивним
виглядають такі питання з вуст керівника одного з провідних органів
українського парламенту, бо саме законодавці і мали б вимагати під час
голосування за Держбюджет 2016 року включити до нього фінансування
статей, які стосуються забезпечення прав ВПО.
Натомість говорити про те, що народні обранці не намагаються
привертати увагу до вирішення проблем та реалізації прав ВПО не варто.
Так, 29 січня 2016 р. Н. Веселовою, народним депутатом від Політичної
партії «Об‘єднання «САМОПОМІЧ» подано до ВР два законопроекти про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо оренди житла ВПО і
про внесення змін до Закону України «Про основи національної безпеки
України» щодо віднесення до загроз національній безпеці неефективність
державної політики у сфері розв'язання соціально-економічних проблем
внутрішньо переміщених осіб. Депутатом запропоновано внести до переліку
осіб, що мають право на податкову соціальну пільгу у розмірі, що дорівнює
200 відсоткам суми пільги, внутрішньо переміщену особу, яка орендує
житлове приміщення. Також пропонується встановити норму про те, що не
підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб кошти, що
отримані від оренди житлових приміщень, яке орендується внутрішньо
переміщеною особою на підставі договору.
Про необхідність на державному рівні вирішувати питання оренди
житла переселенцями говорять і державні урядовці. Ще у вересні 2015 року
заступник міністра соціальної політики В. Мущинін заявляв, що
Міністерство соціальної політики планує збільшить суму компенсації оренди
житла для переселенців до прожиткового мінімуму в 1330 гривень (сьогодні
вона становить 884 грн. для непрацюючих, 949 грн. – для інвалідів і 442 грн.
– для працездатних осіб). «Ми представили пропозицію про перегляд цієї
допомоги в сторону збільшення залежно від прожиткового мінімуму,
оскільки в 2014 р., коли затверджувалися відповідні розміри допомоги,
ситуація з тарифами на комунальні послуги була іншою», – пояснив
урядовець. Але фінансові проблеми держави виявилися значно гострішими,
тому і ініційоване Мінсоцполітики підвищення матеріальної допомоги на
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оплату комунальних послуг переселенців так і залишилося на папері.
Отже, аналізуючи ситуацію з реалізацією прав внутрішньо
переміщених осіб в Україні, експерти констатують суттєве послаблення
уваги і державних інституцій, і ЗМІ до проблем переселенців. Втім,
наприкінці 2015 року було прийнято низку важливих законів і підзаконних
актів, які, за оцінками фахівців, можуть змінити ситуацію на краще.
Громадські об‘єднання, які опікуються проблемами переселенців,
наголошують, що навіть попри низку зауважень, потенціал юридичних
новацій необхідно повністю використовувати і це дасть змогу знизити рівень
соціальної напруги у суспільстві, пов‘язаної з проблемами ВПО. Але, як
показує українське сьогодення, найгострішою проблемою і для переселенців,
і для держави, яка має гарантувати права громадян, є нестача коштів. А тому
головним завданням української держави сьогодні є покращення
економічних показників, зростання ВВП і суцільне підвищення соціальних
стандартів. За таких умов вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб
зможе відбутися значно швидше і ефективніше.
(Статтю підготовлено з використанням інформації таких джерел:
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=57D6F385FB
848A4ABEE5AD512467AA04.app1?art_id=185649&cat_id=107177,
http://www.sylagromad.com.ua/ru/pereselentsi-zi-shodu-ukrayiny-skilky-yih-iyak-yim-zhyvetsya.html,
http://mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/u
krainski_zmi_zabuli_pro_pereselentsiv_volonteriv_ta_lyudey_po_tu_storonu/,
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54093,
http://www.facenews.ua/articles/2016/303900/,
http://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/gosudarstvo-ne-platyt-zaobuchenye-y-obshchezhytyya-studentov-pereselencev,
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248739241,
http://blog.liga.net/user/vsavchuk/article/20567.aspx,
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article%3Bjsessionid=13EB324
E1A48A2467F93740FEADEDFCC.app1?art_id=184920&cat_id=107177,
http://khoda.gov.ua/16292-2/,
http://chaika.org.ua/category/pereselentsi/,
http://vostok-sos.org/problem-idp/, http://perecelenec.com.ua/ua/novini/ekspert-ubyudzheti-2016-ne-zakladeni-koshti-na-zhitlo-dlya-pereselenciv/,
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57972,
http://idps.in.ua/holova-komitetu-vru-z-prav-lyudyny-hryhorij-nemyrya-zaklykavkabinet-ministriv-ukrajiny-nehajno-zabezpechyty-spravzhnyu-realizatsiyuprohramy-z-adaptatsiji-vnutrishno-peremischenyh-osib-v-ukrajini/,
https://www.rbc.ua/ukr/news/kompensatsiyu-arendy-zhilya-pereselentsev1443535306.html)

ПРАВО: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
О. Бусол, ст. наук. співроб. НЮБ НБУВ, канд. юрид. наук, ст. наук. співроб.
Академічний плагіат: проблеми та способи законодавчого
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захисту авторського права
У січні 2016 року в мережі Інтернет активізувалися обговорення
проблеми академічного плагіату та окремих науковців-плагіаторів, що є
певною мірою результатом принципової позиції та роботи у цьому напрямку
Міністерства освіти та науки України.
11 серпня 2015 року набрав чинності наказ Міністерства освіти України
від 14 липня 2015 р. № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків
офіційних опонентів», яким зобов‘язано вищі навчальні заклади
оприлюднювати на своїх сайтах дисертації, прийняті до захисту. Тоді ж в
Українському кризовому медіа-центрі за участю Міністра освіти і науки
України С. Квіта відбувся брифінг на тему «Боротьба з плагіатом і
академічна чесність в Україні». Відтепер доступність дисертації та відгуків
на офіційних сайтах дає можливість перевіряти дисертаційні роботи на
плагіат.
С. Квіт в інтерв‘ю газеті «Дзеркало тижня» зазначив: «Виявлення факту
плагіату є підставою для позбавлення наукового ступеня. Проблема в тому,
хто має зафіксувати наявність плагіату. Навіть у досить очевидних випадках
має бути хтось, хто скаже остаточне слово і підпише експертний висновок.
На жаль, в українській науці мало осіб, готових на такі кроки. Проте
можливість довести плагіат є. І тоді людина, яка на це пішла, втратить свою
репутацію назавжди. Це професійна смерть».
Разом з тим, С. Квіт визнає, що законодавчого забезпечення, наприклад,
для звільнення викладача ректором наукової установи за плагіат,
недостатньо: «Згідно з нашим законодавством, можна добиватися офіційних
санкцій проти людини, якщо порушення авторського права можна
обрахувати у грошовому вимірі. Взагалі, дуже важко покарати за крадіжку
інтелектуальної власності» (Інтерв‘ю Міністра освіти і науки Сергія Квіта
газеті «Дзеркало тижня»
№ 21 від 13 червня 2014 року
(http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247390000).
З юридичної точки зору, слід зауважити, що насамперед, інтелектуальну
власність в нашій державі захищає Конституція України. Відповідно до
частини першої статті 41 Основного закону кожен має право володіти,
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності.
Згідно зі статтею 418 Цивільного кодексу України (ЦК України) особа
має особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові
права інтелектуальної власності.
Право на судовий захист прав інтелектуальної власності є
конституційним правом кожної особи (стаття 55 Конституції України).
Відповідно до статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні
права» від 23.12.1993 р. № 3792-XII автором вважається фізична особа, яка
своєю творчою працею створила твір. Спори щодо визнання авторства на
твір можуть розглядатися в порядку цивільного судочинства, в тому числі в
разі набуття юридичною особою права суб‘єкта права інтелектуальної
власності на твір, який створений у зв‘язку з виконанням трудового договору
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(частина друга статті 429 ЦК України) або який створено за замовленням
(частина друга статті 430 ЦК України).
Авторське право виникає в силу факту створення інтелектуальною
творчою працею автора або співавторів твору науки, літератури і мистецтва.
Твір вважається створеним з моменту первинного надання йому будь-якої
об‘єктивної форми з урахуванням суті твору (зокрема, письмової форми,
електронної форми, речової форми). Якщо не доведено інше, результат
інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею.
Правова охорона поширюється як на оприлюднені, так і на не
оприлюднені, як на завершені, так і на не завершені твори, незалежно від їх
призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда,
розваги тощо).
Відповідно до статті 9 Закону № 3792-XII частина твору, яка може
використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору,
розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону. Таким
чином, назва твору, фрази, словосполучення та інші частини твору, які
можуть використовуватися самостійно, підлягають охороні як об‘єкт
авторського права тільки у тому випадку, коли вони є результатом творчої
діяльності автора і є оригінальними.
Передбачена Законом № 3792-XII правова охорона поширюється тільки
на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії,
принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції,
відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у
творі, наприклад на шахову партію, методи навчання.
Закон України «Про вищу освіту» передбачає заходи щодо запобігання
плагіату. Зокрема, згідно зі ст. 6 ч. 6 цього Закону, до захисту допускаються
дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем наукового ступеня
самостійно.
Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді)
академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного
наукового ступеня.
Виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій
доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради
про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома.
Якщо дисертація (наукова доповідь) в якій виявлено академічний
плагіат, була захищена у постійно діючій спеціалізованій вченій раді,
науковий керівник (консультант), офіційні опоненти, які надали позитивні
висновки про наукову роботу, та голова відповідної спеціалізованої вченої
ради позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад
строком на два роки, а вищий навчальний заклад (наукова установа)
позбавляється акредитації відповідної постійно діючої спеціалізованої вченої
ради та права створювати разові спеціалізовані вчені ради строком на один
рік.
Якщо дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено академічний
плагіат, була захищена у разовій спеціалізованій вченій раді, науковий
керівник, члени цієї ради та офіційні опоненти, які надали позитивні
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висновки про наукову роботу, позбавляються права брати участь у роботі
спеціалізованих вчених рад строком на два роки, а вищий навчальний заклад
(наукова установа) позбавляється права створювати разові спеціалізовані
вчені ради строком на один рік.
Скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження
наукового ступеня у разі виявлення академічного плагіату здійснюється
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (National
Agency for Higher Education Quality Assurance)1 за поданням Комітету з
питань етики (що утворюється у складі зазначеного агентства) у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, та може бути оскаржене
відповідно до законодавства».
У свою чергу, ст. 69 ч. 6 вищезазначеного Закону містить таке
визначення академічного плагіату: «Вищі навчальні заклади здійснюють
заходи із запобігання академічному плагіату – оприлюдненню (частково або
повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів
власного дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших
авторів без відповідного посилання».
Згідно статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»,
порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для
судового захисту, серед іншого, є плагіат, який визначається як
оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під
іменем особи, яка не є автором цього твору.
Згідно статті 52 зазначеного Закону, за захистом свого авторського права
і (або) суміжних прав суб‘єкти авторського права та суміжних прав мають
право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів
відповідно до їх компетенції.
При порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних
прав, передбачених статтею 50 цього Закону, недотриманні передбачених
договором умов використання творів і (або) об‘єктів суміжних прав,
використанні творів і об‘єктів суміжних прав з обходом технічних засобів
захисту чи з підробленням інформації і (або) документів про управління
правами чи створенні загрози неправомірного
використання об'єктів
авторського права і (або) суміжних прав та інших порушеннях особистих
немайнових прав і майнових прав суб‘єктів авторського права і (або)
суміжних прав суб‘єкти авторського права і (або) суміжних прав мають
право:
а) вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі
забороняти дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права
чи створюють загрозу їх порушення;

1

З тексту електронної петиції на сторінці офіційного інтернет-представництва Президента України «Щодо
необхідності «розблокування» роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
(петиція №22/017679-еп, подана 23.11.2015): «….пане Президенте, необхідно Ваше особисте втручання для
того, щоб припинити порушення закону та Конституції України з боку Кабінету Міністрів України і
спонукати його виконати свій обов‘язок щодо призначення керівництва Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти та вжити заходів щодо державної реєстрації та початку роботи зазначеного
агентства…». На 02.02.2016 р. петиція не набрала потрібної кількості голосів.
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б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та
(або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права
чи створюють загрозу їх порушення;
в) подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
г) подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди),
включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником
внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або
виплату компенсацій;
д) вимагати припинення підготовчих дій до порушення
авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі призупинення митних
процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію
України чи з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм,
відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку,
передбаченому Митним кодексом України;
е) брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів,
технологічних процесів і господарських операцій, пов'язаних з
виготовленням примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких є
підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського
права і (або) суміжних прав, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України;
є) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах
масової інформації даних про допущені порушення авторського права і (або)
суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень;
ж) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні
права позивача, надання інформації про третіх осіб, задіяних у
виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і об‘єктів
суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про
канали їх розповсюдження;
з) вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів,
пов‘язаних із захистом авторського права та суміжних прав.
При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі,
права якої порушено, а також для відшкодування моральної (немайнової)
шкоди суд зобов‘язаний виходити із суті порушення, майнової і моральної
шкоди, завданої особі, яка має авторське право і (або) суміжні права, а
також із можливого доходу, який могла б одержати ця особа. У розмір
збитків, завданих особі, права якої порушено, додатково можуть бути
включені судові витрати, понесені цією особою, а також витрати, пов'язані з
оплатою допомоги адвоката.
При визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість
відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов‘язаний у
встановлених пунктом «г» цієї частини межах визначити розмір компенсації,
враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповідача.
Право на відшкодування збитків (майнової шкоди), або стягнення
доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського
права, або виплату компенсації залишається за особою, якій у зазначених
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випадках передані (відчужені) майнові права чи передані виключні права на
використання твору.
Автор має право вимагати відшкодування моральної шкоди. Майнова
відповідальність за порушення авторського права і (або) суміжних прав
настає за наявності певних, установлених законом, умов: факту протиправної
поведінки особи (наприклад, вчинення дій, передбачених статтями 50 та 52
Закону № 3792-XII; шкоди, завданої суб‘єкту авторського права і (або)
суміжних прав; причинно-наслідкового зв‘язку між завданою шкодою та
протиправною поведінкою особи; вини особи, яка завдала шкоди.
Позивач повинен довести факт наявності в нього авторського права і
(або) суміжних прав, факт порушення його прав відповідачем або загрозу
такому порушенню, розмір шкоди (за винятком вимоги виплати компенсації),
якщо вона завдана, та причинно-наслідковий зв‘язок між завданою шкодою і
діями відповідача. При цьому суду слід виходити із наявності матеріальноправової презумпції авторства2 (частина перша статті 435 ЦК, стаття 11
Закону № 3792-XII). Зокрема, первинним суб‘єктом, якому належить
авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору
вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору
(презумпція авторства). Це положення застосовується також у разі
опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора.
Як бачимо, саме вимога компенсації у позові дозволяє суб‘єктам
авторського права отримати реальне відшкодування збитків, тому що
позивач у цьому випадку не зобов‘язаний доводити розмір збитків. Проте,
розмір підтверджених збитків повинен враховуватися судом при визначенні
розміру компенсації.
Відповідач, який заперечує проти позову, зобов‘язаний довести
виконання вимог Закону № 3792-XII при використанні ним об‘єкту
авторського права і (або) суміжних прав, а також спростувати передбачену
цивільним законодавством презумпцію винного завдання шкоди (статті 614
та 1166 ЦК).
Кримінальний Кодекс України містить статтю 176 «Порушення
авторського права і суміжних прав», в якій закріплено, що:
1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і
мистецтва, комп‘ютерних програм і баз даних, а так само незаконне
відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм
мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та
відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення
Матеріально-правова презумпція авторства є спеціальним правилом перерозподілу обов‘язків
доказування. Автор, у разі, коли він займає процесуальне становище позивача, має доказати існування
факту-підстави презумпції авторства. Те ж саме стосується і випадків, коли заперечення або оспорювання
авторства відбувається лише шляхом простого невизнання, однак не підтверджується ніякими доказами. В
таких випадках суд має право та зобов‘язаний покласти в основу рішення презумпцію авторства. Відмова в
задоволенні позову за таких обставин призведе до порушення ст.435 ЦК України та абз.2 ч.1 ст.11 Закону
України «Про авторське право та суміжні права», де міститься пряма вказівка на те, що презумпція діє, доки
не доказано інше (див. С адикова Я. М. Правові презумпції у справах про захист авторських прав / Я. М.
Садикова // Форум права. – 2015. – № 3. – С. 206 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_3_37.pdf .
2
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авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у
значному розмірі, караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією та
знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп‘ютерних
програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та
знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою
групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, –
караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох
років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією
та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних
програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та
знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені
службовою особою з використанням службового становища або
організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в
особливо великому розмірі, –
караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до
шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією
та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп‘ютерних
програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та
знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення.
У цій статті Кодексу матеріальна шкода вважається завданою в
значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - якщо її
розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Для встановлення розміру матеріальної шкоди, яка була завдана
позивачу від порушення авторських прав, суд призначає судову експертизу
економічних розрахунків.
Якщо кримінальна відповідальність за «порушення авторського права»
може наставати при умові заподіяння матеріальної шкоди у значному,
великому та особливо великому розмірі, що довести зазвичай
проблематично, то порушення прав на об‘єкти права інтелектуальної
власності, що не пов‘язані із заподіянням матеріальної шкоди надіє
можливість захистити стаття 51-2 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Так, згідно ст. 51-2 КУпАП, незаконне використання об‘єкта права
інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання,
фонограми, передачі організації мовлення, комп‘ютерної програми, бази
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даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка,
знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми,
раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства
на такий об‘єкт або інше умисне порушення прав на об‘єкт права
інтелектуальної власності, що охороняється законом, – тягне за собою
накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та
обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.
Прецеденти судового захисту від плагіату в Україні існують. Так, в 2012
році Шевченківський районний суд м. Києва задовольнив адміністративний
позов заступника декана філософського факультету Київського
національного університету імені Т. Г. Шевченка С. Руденка щодо
скасування присвоєння наукового ступеня кандидата наук шеф-редактору
інтернет-видання LB.ua Ксенії Василенко (Соні Кошкіній) у зв‘язку з
плагіатом. Головним аргументом позивача було те, що у тексті дисертації К.
Василенко містяться запозичення без посилання на авторів, дисертант же ці
фрагменти видає за власні ідеї. Позивач порахував це грубим порушенням не
лише етичних норм, а й законодавчих актів, які регламентують діяльність
вченої
ради
та
присудження
наукових
ступенів
(http://www.ukrinform.ua/rubric-society/1422401sonya_koshkina_prograla_u_sudi_zastupniku_dekana_filosofskogo_fakultetu_knu
_imshevchenka_1771776.html).
Згідно п.41 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку присудження
наукових ступенів» МОН може позбавити осіб, яким присуджено наукові
ступені, цих ступенів на підставі рішень спеціалізованих вчених рад, де
проводився захист дисертацій. МОН має право одержувати в установленому
законодавством порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для
розгляду питання про позбавлення наукового ступеня.
Розгляд питання про обґрунтованість присудження наукових ступенів,
стосовно яких рішення прийняті понад десять років тому, органами атестації
не проводиться, за винятком виявлення текстових запозичень, використання
ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на
джерело (тобто, окрім випадків «плагіату» – прим. автора).
Численні форуми в мережі Інтернет, на яких обговорюються проблеми
плагіату та дії конкретних плагіаторів, свідчать загалом про лояльне
ставлення наукової спільноти до цього явища. Мова може йти також про
існування в науковому середовище такого явища як кругова порука, коли
вчені закривають очі на явний плагіат своїх колег з надією, що у випадку
виявлення таких порушень у них чи їх учнів, відповідно покарання відносно
них не настане. Саме тому звернення до суду з цього приводу носять
одиничний характер. При цьому держава платить завелику ціну за дії
плагіаторів, наслідки яких можна виміряти також в грошовому еквіваленті.
Аналіз законодавства щодо академічного плагіату дає підстави
стверджувати, що способи законодавчого захисту авторського права є.
Захист авторського права може бути здійснено:
1) шляхом звернення потерпілої від плагіату особи до Спеціалізованої
21

вченої ради з вимогою зняття з розгляду наукової праці плагіатора (цей крок
можна зробити лише до дати захисту дисертації. Згідно п. 26 Постанови
КМУ від 24.07.2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження
наукових ступенів» атестаційна справа здобувача наукового ступеня та
дисертація, які розглядаються МОН, не можуть бути зняті з розгляду
здобувачем чи відкликані радою, у якій відбувся захист дисертації);
2) шляхом звернення зі скаргою до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, МОН України з проханням розгляду
питання про позбавлення плагіатора наукового ступеня;
3) за допомогою норм цивільного, адміністративного та кримінального
законодавства у разі завдання потерпілої від плагіату особі матеріальних та
моральних збитків.
Головними проблемами, які заважають протидіяти плагіаторству в
академічній сфері, є:
1) складність процедури доведення потерпілим від плагіату факту
заподіяння йому матеріальної шкоди, що давало б підстави для розгляду
справи в порядку кримінального судочинства;
2) складність розрахунку відшкодування моральної шкоди, завданою
потерпілому від плагіату;
3) складність отримання експертного висновку з причини супротиву
вчених, які повинні робити такі висновки;
4) низький рівень наукової етики, що виявляється у покритті вченими
випадків плагіату.
Обираючи спосіб захисту своїх порушених авторських прав,
потерпілому слід визначиться, яку мету він переслідує при цьому: жорстко
покарати порушника, позбавив його вченого ступеня; надати факту
плагіаторства широкого розголосу; визнання своїх прав на твір або частину
твору, інше. Іноді буває достатньо вказати плагіатору на його можливість
добровільно (замість того, щоб вирішувати спір у судовому порядку)
опублікувати в засобах масової інформації даних про допущені ним
порушення авторського права.
(Кодекс України про адміністративні правопорушення; Кримінальний
Кодекс України; Цивільний Кодекс України; Закон України «Про авторське
право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-XII; Закон України «Про
вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII; Постанова Пленуму Верховного
суду України від 04.06.2010 р. № 5 «Про застосування судами норм
законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав»;
Постанова Кабінету міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 «Про
затвердження Порядку присудження наукових ступенів»; Постанова
Кабінету міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 «Про утворення
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»).
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ІНФОРМАЦІЙНІ АКЦЕНТИ
Підготовка і виконання проекту:
А. Берегельський, мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

Основні тенденції висвітлення української тематики у іноземних
ЗМІ (грудень 2015)
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ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ТА ПРОГНОЗИ
Огляд валютного ринку
Моніторинг законодавства
Підготовлено компанією
«ЄФІМОВ ТА ПАРТНЕРИ адвокати · аудитори · податкові консультанти»

ЩОДЕННИК БЛОГЕРА 3
Блог на сайті: Latifundst.com
Про автора: Алексей Крутыбич, независимый эксперт аграрного рынка
Отмена льготного налогообложения поставит аграриев на колени
От нововведенний в системе налогообложения аграриев никто не
выигрывает, а все только проиграют. Поступлений в госбюджет больше не
станет. Правительство пытается просто увеличить налог вместо того, чтобы
стимулировать экономику и агросектор, создавать льготные условия для
ведения бизнеса, создания рабочих мест и т.д. В результате малый и даже
средний бизнес от этого только сокращается и закрывается.
Налоги с сельхозпроизводителей государство реально не соберет, а сами
предприятия не знают, как правильно их платить. Тут как минимум надо было
кардинально всех перевести на общую систему налогообложения. Хотя нужно
понимать, что при этом дотаций для аграриев практически нет.
Как на деле?
На сегодняшний день из-за изменений в налогообложении аграриев все
возвращается на круги своя. Привожу простой пример. Аграрное предприятие
получило с отсрочкой платежа до осени средства защиты растений (СЗР). Оно
занимается выращиванием зерновых и других культур, а также
животноводством. Так вот эти СЗР будут использованы для получения урожая, а
зерновые частично будут проданы и пойдут на корма.
Как сейчас обстоит ситуация с НДС? Предприятию выделили с отсрочкой
платежа необходимые СЗР, так как у него нет денег и доступного кредитования.
При этом еще ничего не посеяли, ничего не выросло. Предприятию дали не
деньги, а товар, в котором налог на добавленную стоимость был заложен в том
числе. То есть теперь нужно разнести все по трем декларациям и думать, где
взять деньги на уплату налогов. Ждем банкротства агропредприятий.
Еще пару месяцев назад я говорил о том, что через год начнется череда
банкротств аграрных предприятий. Причем возбуждать дела по банкротству
будет фискальная служба. И это нас действительно ждет. Я бы поступил иначе.
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Например, объявил бы, что с 1 января 2018 г. все переходят на такую-то систему
налогообложения. То есть была бы разработана определенная процедура, даны
разъяснения, а агробизнес имел бы возможность подготовиться к этим
изменениям системы налогообложения.
А не так, как сейчас, когда за 3 дня до Нового года принимается решение,
которое привело к коллапсу. Через месяц аграриям выходить в поле, а они мало
того, что не знают, где взять деньги на ведение бизнеса, так еще должны найти
деньги на уплату налогов. При этом, вырастет или не вырастет урожай, еще
неизвестно.
Мое мнение: значительных поступлений в госбюджет ждать не приходится.
Однозначно, как минимум малый и средний агробизнес окажутся «в тени». Они
не будут показывать реальный доход, не станут показывать свой урожай — всѐ
уйдет в теневую экономику.
Оптимальная модель налогового компромисса
За время действия льготной системы налогообложения сельское хозяйство
реально поднялось. Можно бесконечно долго спорить, нужны ли Украине
крупные агрохолдинги, но ведь это реально работает: привлекаются инвестиции
в страну, строятся элеваторы, и появляются значительные мощности по
сельхозпереработке. При наличии спецрежима уплаты НДС Украина стала не
просто
выращивать
и
продавать.
У
нас
увеличилось
число
маслоэкстракционных и маслоперерабатывающих заводов, повысились
мощности хранения зерна — зарубежные инвесторы стали вкладывать деньги в
АПК нашей страны. Это стало инвестиционно привлекательно.
Нынешние изменения в Налоговом кодексе просто «рубанули» по аграриям.
Тем временем внешние инвесторы смотрят и думают: а стоит ли дальше
покупать акции украинских сельхозпредприятий, стоит ли надеяться на рост
капитализации агрокомпаний? Банковская система попросту «лежит»: мелкий и
средний бизнес практически не могут взять кредиты. Я считаю, что нужно
заранее объявлять о планируемых изменениях, ведь любая экономика не любит
резких перемен по принципу «сегодня идем на север, а завтра пойдем на юг».
Резкие движения противопоказаны и экономике, и финансовой системе.
Если есть желание что-то поменять, сначала проведите обсуждение с
представителями агробизнеса: вы уже длительное время поработали на льготной
системе налогообложения, а теперь давайте делиться с государством. Поэтому с
1 января 2018 г. вводим систему 50/50 — единую для всех. Аграрии бы просто
стали готовиться к этому.
Сейчас если аграрии не объединятся общим фронтом и не добьются отмены
принятых изменений в системе налогообложения, то нас ждет «невеселая»
ситуация в агросекторе. С одной стороны, зима этого года для аграриев не очень
благополучная, а с другой — добавится к перечню проблем еще и налоговая. И
никто не посмотрит, будешь ли ты с урожаем. Это некорректно, неправильно,
это не стимулирует, а, наоборот, отпугивает внешних инвесторов, которые бы
хотели заниматься сельским хозяйством в Украине.
Нашим чиновникам нужно понимать, что сельское хозяйство — одна из
немногих отраслей экономики, которая была не просто на плаву, а работала и
развивалась, несмотря на все катаклизмы. А сейчас всех аграриев хотят опять
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поставить на колени! (http://latifundist.com/blog/read/1321-otmena-lgotnogonalogooblozheniya-postavit-agrariev-na-koleni). – 2016. - 04.02).

***
Блог на сайті: Юридический блог компании Jurimex
Про автора: Кучерук Нина Спеціально для видання « Юридична газета»
№3-4
Судовий збір по-новому
З 1.09.2015 р. питання судового збору почали регулюватися «по-новому»,
адже з цього часу набрав чинності Закон України від 22.09.2015 р. №484-VIII,
яким законодавець збільшив розмір ставок судового збору, уніфікував їх за
видами судочинства, встановив обов‘язок суду перевіряти зарахування коштів
збору до спеціального фонду державного бюджету тощо.
Процесуальні привілеї
Знаковим для законодавства про судовий збір стало скасування пільг при
сплаті судового збору для державних органів шляхом їх виключення з
визначеного законом переліку пільгових категорій (зі ст. 5 Закону України «Про
судовий збір»). Такий підхід законодавця відповідає конституційному принципу
рівності всіх учасників судового процесу перед законом та судом, оскільки
позбавляє державні органи необґрунтованих процесуальних привілеїв.
Водночас, внаслідок неврахування усіх випадків участі державних органів у
судовому процесі в законодавстві простежується «вибірковий» підхід до їх
«звільнення» від сплати судового збору.
Так, незважаючи на вищезазначені зміни, правом на звернення до суду без
сплати судового збору продовжують користуватись Державна фіскальна служба
України та її територіальні органи при внесенні ними подання у порядку ст. 1833 Кодексу адміністративного судочинства України. Такий висновок можна
зробити зі змісту Закону України «Про судовий збір», який не визначає ставок
судового збору за внесення органами доходів і зборів вказаних документів. До
того ж, законодавець взагалі не відносить такі подання до документів, що
підлягають оплаті судовим збором, тобто не кваліфікує їх як об‘єкт справляння.
За таких обставин до відповідного законодавчого регулювання зазначеного
питання орган доходів і зборів матиме виключну можливість «безкоштовно»
звергатися до суду з поданнями, а отже, перебуватиме у нерівному
(привілейованому) становищі, у порівнянні з іншими учасниками, що
порушуватиме передбачений ст. 129 Конституції України принцип рівності.
Проблема «ціни позову»
Намагання законодавця уніфікувати порядок визначення ставок судового
збору у всіх видах судочинства призвело до труднощів у визначенні розміру
судового збору за подання адміністративних позовів майнового характеру.
Проблема полягає у тому, що на відміну від Цивільного процесуального та
Господарського
процесуального
кодексів,
Кодекс
адміністративного
судочинства України не лише не визначає, а взагалі не оперує поняттям «ціни
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позову», з урахуванням якої й повинен обчислюватися судовий збір за подання
позовів майнового характеру.
Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях у справах «Сірик проти
України» від 31.03.2011 р., «Редакція газети «Правоє дело» та Штекель проти
України» від 5.05.2011 р., «Ліндон, Очаковський-Лоран і Жюлі проти Франції»
від 22.10.2007 р. зазначав, що норма не може вважатися законом до того часу,
поки її не буде сформульовано з достатньою точністю для того, щоб надати
громадянинові можливість регулювати свою поведінку: він має бути здатен за
потреби, за відповідної консультації, передбачати наслідки, які може потягнути
за собою його дія, тією мірою, що є розумною за відповідних обставин.
Таким чином, за відсутності законодавчого визначення ціни позову та її
складових в адміністративному судочинстві, відповідні положення
законодавства про судовий збір не можуть розглядатися як закон у розумінні
Європейського суду з прав людини, що свідчить про відсутність законодавчої
бази обчислення судового збору за подання адміністративних позовів майнового
характеру.
Натомість, як показує судова практика, наявність зазначених прогалин не
заважає адміністративним судам обчислювати судовий збір у порядку,
аналогічному для обрахунку судового збору при зверненні до суду у порядку
цивільного судочинства. Однак застосування аналогії закону шляхом
використання норм цивільного або господарського процесуального
законодавства у такій ситуації є помилковим, адже ЦПК і ГПК України
закріплюють вичерпний перелік предметів спорів, в яких визначається «ціна
позову». При цьому до таких спорів не належать публічно-правові, що мають
іншу, у порівнянні з цивільними та господарськими спорами, правову природу.
Судова перевірка
Ще однією новелою законодавства про судовий збір є покладення на суди
обов‘язку перевіряти зарахування судового збору до спеціального фонду
Державного бюджету України перед відкриттям (порушенням) провадження у
справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг). Незважаючи на те, що
законодавець покладає обов‘язок здійснювати такі перевірки виключно на суди,
останні застосовують вказану правову норму неоднозначно.
Так, Пленум Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і
кримінальних справ у своїй постанові від 25.09.2010 р. №10 вказує на
необхідність судів перевіряти зарахування судового збору до спеціального
фонду Державного бюджету України, використовуючи способи, передбачені
Цивільним процесуальним кодексом України, зокрема у разі необхідності
отримувати таку інформацію з Державної казначейської служби України, що
забезпечує казначейське обслуговування цього фонду.
Як показує практика (ухвали від 10.09.2015 р. у справі №910/6621/15-г, від
10.11.2015 р. у справі №911/3058/15), «самостійну» перевірку щодо зарахування
коштів судового збору до спеціального фонду державного бюджету здійснює
Вищий господарський суд України.
Натомість, по-іншому «виконує» встановлений законом обов‘язок Вищий
адміністративний суд України. Так, у своїх ухвалах від 6.11.2015 р. у справі
№К/800/47102/15, від 29.10.2015 р. у справі №К/800/45851/15, від 22.10.2015 р. у
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справі №К/800/44741/15 вказаний суд касаційної інстанції покладає обов‘язок
доведення зарахування судового збору до спеціального фонду Державного
бюджету України на заявника, зобов‘язуючи його надавати документально
підтверджені відомості щодо такого зарахування (довідку з банку тощо). Цей
обов‘язок перекладається на заявника та на Верховний Суд України,
зазначаючи, що заявнику слід подати документ установи банку чи відділення
зв‘язку, яка прийняла платіж, про сплату судового збору з відміткою про його
зарахування до спеціального фонду Державного бюджету України (ухвала від
25.09.2015 р. у справі №6-2294ц15).
Проте така позиція вищих судових інстанцій суперечить ст. 9 Закону
України «Про судовий збір», якою обов‘язок щодо здійснення перевірки
зарахування коштів судового збору покладається на суди, а не заявників. Окрім
того, законом не передбачено проставлення на розрахункових документах на
переказ коштів спеціальної відмітки про зарахування судового збору до
спеціального фонду Державного бюджету України.
Отже, як бачимо, відсутність механізму реалізації обов‘язку перевіряти
зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету
України призводить до довільного тлумачення та, як наслідок, неоднакового
застосування судами вищих інстанцій одних і тих самих правових норм, що
може створювати перешкоди у доступі заявникам до суду та негативно
позначитись на авторитеті судової влади.
Підсумовуючи наведене, можна зробити висновки, що попри зміни, які
неодноразово вносилися до Закону України «Про судовий збір», на сьогодні
правове регулювання відносин зі сплати судового збору не є досконалим.
Законодавчої регламентації потребують питання визначення ціни позову в
адміністративному судочинстві, розміру судового збору за звернення органів
доходів зі зборів з поданнями тощо. Крім того, неоднакове застосування
знаходять норми зазначеного Закону щодо здійснення контролю за
перерахуванням коштів судового збору, внаслідок чого на заявників
покладається непередбачений законом обов‘язок надавати судам докази такого
перерахування(http://jurblog.com.ua/2016/01/sudoviy-zbir-po-novomu/). – 2016. –
28.01).
***
Блог на сайті: Политические Известия в Украине
Про автора: Олена Радь
Нормативні акти судової влади України як джерело права
Тривалі законотворчі процеси в країнах романо-германської правової сім‘ї,
як правило, зумовлюють той факт, що законодавство не встигає за реаліями
життя і не може задоволити його постійно зростаючі потреби. Багато країн
Західної Європи закріпили правило, відповідно до якого суди не можуть
відмовити у здійсненні правосуддя з підстав нечіткості, неповноти та
суперечностей законодавчих актів. За таких умов суди самостійно вирішуюють
конфліктні ситуації шляхом створення судового прецеденту, що доповнює
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існуюче правове регулювання. По при це, у країнах континентального права
різне ставлення до судового прецеденту як джерела права. Законодавче
визнання судового прецеденту як регулятора суспільних відносин в одних
країнах, протиставляється формальному запереченню нормативності прецеденту
в інших державах, незважаючи на його широке використання на практиці.
Україна як держава романо-германської правової сім‘ї, у результаті
проведеної у 2010 році судової реформи, долучилась до тих держав, які на
законодавчому рівні визнали нормативний характер деяких судових рішень.
Йдеться, зокрема, про положення ст. 360-7 Цивільного процесуального кодексу
України. Згідно з ним рішення Верховного Суду України, прийняте за
наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів
неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих
самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим
для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності
нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів
України. Більше того, суди зобов'язані привести свою судову практику у
відповідність із рішеннями Верховного Суду України.
Аналогічні формулювання містяться також і у інших вітчизняних
процесуальних кодексах, як то: Кодекс адміністративного судочинства України,
Господарський процесуальний кодекс України.
Зазначені новели судової реформи безперечно є прогресивними. Вони
засвідчують прагнення законодавця до забезпечення однакового застосування
судами норм права.
Крім рішень, ухвалених за наслідками розгляду заяв про перегляд судового
рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної
інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних
правовідносинах, на практиці нормативних характер властивий ще й іншим
рішенням судів загальної юрисдикції. Йдеться про рішення судів вищестоящих
та нижчестоящих інстанцій, які ухвалені за аналогією закону та права.
Прикладом рішень вищестоящих судів, які мають нормативний характер,
вважаємо рішення Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних та кримінальних справ, а також рішення Вищого
адміністративного суду України. Адже нерідко судді чи юристи-практики
опиняються в ситуації, коли тлумачення правової норми міститься тільки в
рішеннях цих судів. Відтак, на практиці керуються саме ними.
Великий тираж таких видань як «Вісник Верховного Суду України» та
«Рішення Верховного Суду України», «Часопис цивільного і кримінального
судочинства», «Вісник Вищого адміністративного суду України» та «Судова
практика ВАСУ», - незаперечні свідчення того, що при здійсненні правосуддя
суди сприймають діюче законодавство крізь призму рішень вищих судових
інстанцій.
Як стверджував свого часу Р. Давид збірники судової практики і довідники
упорядковуються не для істориків чи соціологів і не для задоволення їх читачів.
Такі створюються для юристів-практиків, і їх призначення буде виконуватись
лише у разі визнання актів судової влади джерелом права. А кількість та якість
цих збірників відображають розуміння щодо важливості актів судової влади як
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джерела права в романо-германських правових системах.
Усі можливі варіанти розуміння правової норми зводяться, так би мовити,
до єдиного знаменника, яким виступають рішення вищестоящих судів з
конкретних справ. Попри те, що в Україні відсутні законодавчі положення, які б
в обов‘язковому порядку приписували нижчестоящим судовим інстанціям
неухильно дотримуватись висновків, що містяться в рішеннях вищестоящих
судів, чи дозволяли посилатись на такі рішення, все ж механізм забезпечення їх
використання існує. Зокрема, він полягає у скасуванні рішень нижчестоящих
судів, якщо такі не ґрунтуються на тлумаченнях чи роз‘ясненнях, раніше
вироблених вищою судовою інстанцією при схожих фактичних обставинах.
Наведене, безумовно, засвідчує позитивні кроки на шляху до забезпечення
однакового застосування законодавства. Адже дотримання рішень вищестоящих
судів забезпечує конституційний припис однакового розуміння і застосування
закону.
Аналіз судових рішеннь у справах щодо вирішення трудових спорів,
дозволяє констатувати факт дотримання нижчестоящими судами висновків
вищестоящих судів. Зрозуміло, що ніхто з суддів не дозволить собі посилатися
на відповідні рішення чи постанови, однак, всі усвідомлюють природу цих
рішень. Адже вони пропонують абсолютно нове тлумачення законодавчих
положень, по-новому регламентують суспільні відносини.
Нове значення норми права отримують також при застосуванні судами
аналогії при вирішенні справ. Фактично судом створюється нова норма права.
Вона хоч і схожа з нормою іншого джерела права, але все ж є самостійною і
об‘єктивується саме у рішенні суду.
Якщо ці рішення за наслідками касаційного перегляду залишились без змін
та опубліковані у загальнодоступних інформаційних джерелах, вони
безпосередньо будуть використовуватись як джерела права.
З цього приводу ще професор Вільнянський С.І. зазначав, що при усуненні
судом прогалин у праві створюється нова правова норма, яка є центральним
пунктом судової правотворчості .
Підтримали таку точку зору С.Н. Братусь та А.Б. Венгеров . Зокрема, вони
стверджували, що суд, спираючись на схожість відносин, що не врегульовані
правовою нормою, з відносинами, врегульованими іншою нормою, створює для
вирішення справи нову норму, яка певною мірою схожа на існуючу норму, але
не тотожна їй. Отже, застосовується не існуюча норма (якщо б це було так, то не
виникало б і проблеми), а інше, хоча певною мірою і схоже, правило. Тому
треба визнати, що суд усуває прогалину в праві шляхом створення за аналогією
іншої норми, а не шляхом підведення неврегульованої нормами права ситуації
під схожу норму.
Таким чином рішення як вищестоящих судових інстанцій, так і судів
нижчої ланки, які залишені касаційною інстанцією без змін, можуть набувати
нормативного характеру. А саме: у разі закріплення ними нової норми
трудового права, яка створена за наслідками вирішення судової справи, та за
умови їх офіційного опублікування, що забезпечує їх загальновідомість.
У науковій літературі для позначення таких рішень суду використовують
різні поняття. Доволі часто нормативні рішення судів позначають поняттям
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«судовий прецедент». При цьому, залежно від способу виникнення правової
норми їх поділяють на креативні та декларативні прецеденти, переконливі
прецеденти, квазіпрецеденти, прецеденти тлумачення, касаційні прецеденти,
прецедентоутворюючі рішення тощо.
Та видається називати судовим прецедентом рішення судів, ухвалені за
аналогією закону та права у нашій державі не можна. Звісно вони мають спільні
риси з прецедентами у класичному розумінні загального права, однак не всі.
Тому, з метою уникнення плутанини одних правових явищ з іншими,
пропонуємо відмовитись від використання поняття «судовий прецедент» при
характеристиці таких джерел права як нормативні акти судової влади
України(http://izvestia.kiev.ua/blog/show/83981). – 2016. – 30.01).
***
Блог на сайті: Политические Известия в Украине
Про автора: Володимир Бурак, експерт Українського центру соціальноправових досліджень, кандидат юридичних наук.
Чому держава не виконує своїх зобов’язань, визначених Конституцією
Влітку у Швейцарії пройде референдум щодо проекту закону у
відповідності з яким кожен громадянин країни, незалежно чи він працює чи ні,
кожного місяця отримуватиме від держави допомогу у розмірі 2500
швейцарських франків (приблизно 2250 євро). Дітям пропонується виплачувати
біля 650 франків. За повідомленнями ЗМІ, частину коштів на ці видатки надасть
федеральний бюджет від сплати податків, а частину буде компенсовано за
рахунок коштів фондів соціального страхування.
І як свідчить опитування громадської думки лише 2 % респондентів
заявили, що звільняться з роботи, якщо їм будуть гарантовані щомісячні
виплати в сумі 2500 франків.
Це свідчить принаймі про два моменти:
- держава хоче сприяти підвищенню доходів своїх громадян;
- держава настільки дбає про своїх громадян, що готова поділитися з ними
своїми прибутками у вигляді щомісячних виплат, адже завдяки їх праці і сплаті
ними податків вона отримує відповідні доходи.
Тобто незважаючи на достатньо високий рівень доходів, держава хоче
гарантувати своїм громадянам песпективу поділитися з ними своїми прибутками
з метою підвищення їхніх доходів.
В умовах української реальності це звучить як фантастика. Адже ми знаємо,
що держава лише стягує з громадян податки нічого взамін не пропонуючи. І не
обіцяючи. Держава не виконує своїх зобов‘язань, визначених Конституцією:
забезпечення реалізації права на достатній життєвий рівень; забезпечення
прожиткового мінімуму і належної оплати праці.
На жаль, в умовах українських реалій маємо прямо протилежний підхід
стосовно належного забезпечення доходів громадян. Мова йде про норму
постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
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установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30
серпня 2002 р. № 1298 у відповідності із якою тарифна ставка працівника
першого розряду встановлена на рівні значно нижчому за розмір мінімальної
заробітної плати і розмір прожиткового мінімуму , що суперечить закону «Про
оплату праці».
Саме тому громадянин України Святослав Літинський подав
адміністративний позов до Кабінету Міністрів України про визнання
протиправною та скасування урядової постанови від 16 вересня 2015 року N 731
"Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери». Зазначена постанова Кабінету Міністрів, на
думку експертів, грубо порушує чинне законодавство.
Розгляд справи призначено на 3 лютого 2016 р. Юридичний супровід
процесу здійснює Український центр соціально-правових досліджень.
Станом на 01.02.2016 р. прожитковий мінімуму і мінімальна заробітна
плата становлять 1378 гривень. У той же час як тарифна ставка працівника
першого розряду становить 1113 гривень, тобто менша від мінімального розміру
заробітної плати на 265 грн.
Встановлення Кабінетом Міністрів України тарифної ставки працівника 1
тарифного розряду на рівні 1012 гривні суперечить кодексу законів про працю і
закону України «Про оплату праці», а саме законодавчим положенням про те,
тарифна ставка працівника першого розряду встановлюється у розмірі, що
перевищує розмір мінімальної заробітної плати. У відповідності із статтею 11
Закону «Про оплату праці» мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної
плати, як мінімальні гарантії в оплаті праці, визначаються генеральною угодою.
У цьому випадку постає питання про дотримання урядом норма
законодавства, яке регулює заробітну плату, а також виконання положень
Генеральної угоди.
В одному випадку ми бачимо бажання держави спряти підвищенню доходів
своїх громадян, в іншому – бажання зекономити на своїх громадянах,
недоплативши
їм,
і
цим
самим
посприявши
зниженню
їх
доходів(http://izvestia.kiev.ua/blog/show/83985). – 2016. – 03.02)
***
Блог на сайті: UВ
Про автора: Приймак Светлана
Новые правила регистрации недвижимости
Как известно, с начала текущего год граждане Украины начали
регистрировать свою недвижимость по новым правилам. Это связано с тем, что
именно с 1 января 2016 года вступают в силу изменения Закона Украины «О
государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их
обременений» от 01.07.2004г. № 1952-IV (в новой редакции).
Итак, согласно вступившему в силу «новому порядку», вводятся три
существенных изменения:
Прежний документ, свидетельствовавший о праве того или иного лица на
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собственность, теперь будет отменен. Свидетельство заменит интернет:
посредством него можно будет убедиться в праве собственности на
недвижимость.
Второй момент: регистрировать свою квартиру и частный дом нотариально
можно будет без ограничений и помех. К государственным регистраторам
вещных прав на недвижимое имущество обновлѐнный Закон теперь относит, в
частности, и нотариусов.
Третий — нотариусы будут осуществлять государственную регистрацию
права собственности и других вещных прав независимо от местонахождения
недвижимого имущества.
Есть ли достоинства у такого вида подтверждения имущественных прав?
Разумеется. Иначе он бы не принимался на законодательном уровне.
Теперь не страшно потерять документ, подтверждающий право на имущество.
Нотариус в праве проводить сделке с имуществом и при отсутствии
свидетельства, договоров о купле-продаже или дарения. Эта возможность
подтверждена статьей 55-ой Закона Украины.
С какой целью были введены такие нормы и из чего они проистекают?
В настоящем вводятся правила, согласно которым все данные о
недвижимом имуществе и лице, владеющим правами на него, вносятся в
Госреестр вещных прав на недвижимое имущество. Владельцу не выдают
документа об этом, подтверждение его правового статуса — запись в реестре.
Однако, на мой взгляд, такое нововведение таит в себе и большую
опасность: нечистоплотные люди в состоянии подделать документы
собственника: те, что удостоверяют его личность, паспорт, к примеру, и
идентификационный налоговый номер, и провести сделку с его имуществом.
Поэтому реальным собственникам рекомендуется время от времени заходить на
сайт Минюста и проверять наличие своего имущества.
Закон Украины, регулирующий государственную регистрацию права на
недвижимость, гласит о том, что запись в реестре является основанием для
совершения владельцем недвижимой собственности сделок с ней. Нотариус,
совершая нотариальные манипуляции с недвижимостью, должен использовать
данные из Государственного реестра прав. Об обязательном применении
сведений этого рода гласит статья 146-1 (Закон Украины).
В 55-ой статье устанавливается правило, согласно которому отчуждать и
закладывать имущество, которое подлежит регистрации, можно в случае, если
предоставлены документы, подтверждающие право владения на это имущество.
Или же если имеется госрегистрация, подтверждающая право собственности на
него, внесенная в государственный реестр прав.
Как на практике проходи регистрация права собственности у нотариуса?
На практике же, процедура регистрации недвижимого имущества в Украине
у нотариуса выглядит следующим образом.
Когда заявитель подает заявление о регистрации своего права
собственности в соответствующем реестре частный нотариус дает 2 экземпляра
заявления, которые подписывают одновременно и клиент, и сам нотариус.
После сделки одно заявление забирает заявитель, второе – прикрепляется к
комплекту документов, которые позже последуют на регистрацию права
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собственности.
Нотариус регистрирует заявления в базе данных заявлений на регистрацию
права собственности. С указанным заявлением подают перечень оригиналов
документов, необходимых для регистрации, а также предоставляют
подтверждение оплаты всех необходимых при этом платежей (админ.сбора,
гос.пошлины и т.д.).
Рассмотрев комплект предоставленных документов и заявление, нотариус
регистрирует право собственности или отказывает в регистрации, сделав
предварительно копии всех документов на недвижимость (будут храниться в
базе реестра).
Нотариус заносит информацию в Государственный реестр имущественных
прав на недвижимое имущество и выдаѐт заявителю подтверждение в бумажной
форме.
Основные вопросы и нюансы
Конечно же, с введением в жизнь этих правил, уже в первый месяц работы
нотариусы и государственные регистраторы столкнулись с массовым
недоумением граждан. Те крайне удивляются объяснениям специалистов, к
которым обращаются за регистрацией своего недвижимого имущества, что
теперь они не получат на руки никаких свидетельств, подтверждающих их право
собственности на нее. И, действительно, никаких свидетельств о праве
собственности на недвижимость больше не предусмотрено.
Вместо него выдаются справка о решении государственного регистратора и
справка об информации из Госреестра прав. Именно эти документы отныне
подтверждают государственную регистрацию, процедуру которой прошло то
или иное имущество.Отмечу, в прошлом году совершить сделку с квартирой
или частным домом, без наличия на недвижимость документального
подтверждения о праве собственности владельца, было нереально. С этого года
все изменилось.
Теперь можно совершать практически любые договора отчуждения со
своей недвижимостью, имея на руках только удостоверение личности и
документ о присвоении идентификационного налогового номера.К тому же,
если есть необходимость в том, чтобы засвидетельствовать свое право на новое
имущество: купленные или построенные дом или квартиру, земельный участок,
который прошел процедуру приватизации или разделения, нужно, с учетом
произошедших в законодательстве изменений, забыть о Свидетельстве права на
собственность и Извлечение из Госреестра имущественных прав. Эти ставшие
привычные всем документы, выполненные на зеленых бланках и защищенные
голограммой, имеющие печать и подпись, изъяты из обращения. Вместо них в
практику введен другой документ, имеющий совершенно другой внешний вид.
Называется он Информационной справкой. Она оформляется на обыкновенном
белом листе бумаги, и на ней отсутствуют подписи и печати.
Бесспорно, гражданам, привыкшим к документам, оформленным на
специально утвержденных и отпечатанных для этой цели бланках, имеющим
несколько степеней защиты, привыкнуть к новому порядку регистрации их прав
на имущество, трудно. Однако, они должны знать, что отныне, их
имущественные права будут подтверждаться не документами, хранящимися у
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них дома, а записями, содержащимися в реестре, доступными в электронном
виде. Регистрацию права собственности можно проверить на официальном
сайте Госсреестра или обратившись к адвокату за помощью.
На сам конец следует напомнить и о том, что нотариусам, при регистрации
прав на недвижимое имущество, также следует руководствоваться положениями
Порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их
обременений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от
17.10 .2013 года № 868(http://blog.ubr.ua/pravo/novye-pravila-registraciinedvijimosti-12945). – 2016. – 04.02).
***
Блог на сайті: Мінфін
Про автора: Руслан Демчак, народний депутат Верховної Ради України
VIII скликання
Коаліційна угода потребує доопрацювання в частині Євроінтеграційної
адаптації законодавства України
Підписавши Угоду про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом
наша держава взяла зобов‘язання в т.ч. по адаптації українського законодавства
до норм ЄС.
Перелік всіх Директив ЄС, що потребують опрацювання та впровадження,
Кабінет Міністрів України затвердив у Плані заходів з імплементації Угоди в
частині наближення України до європейського законодавства.
Відповідно до зрізу Європейського інформаційно-дослідницького центру за
2015 рік, цей План заходів вчасно не виконується.
Всього в рамках Угоди необхідно імплементувати стандарти більш ніж на
30 напрямках та понад 350 законодавчих актів. І майже половину з цього
переліку до кінця 2017 року!
Для порівняння, на шляху до ЄС, Польща приймала 70-90 законодавчих
актів на рік. Відсоток законодавства, що не могло бути транспоновано до
національного законодавства був на рівні 2,9%. І, нагадаю, в 2004 році Польща
стала членом Євросоюзу.
Очевидно, що Україна сама має бути зацікавлена у якнайшвидшій реалізації
нормативів та директив ЄС. Затягування – це гальмування реформ, уповільнення
виходу на європейські ринки українських компаній, зниження авторитету
держави серед зовнішніх партнерів, а головне – відтермінування членства
України в Європейському Союзі.
Директива ЄС (англ. Directive) – це тип законодавчого акту Європейського
союзу. Директиви вводиться через національне законодавство і зобов'язують
державу-члена ЄС в зазначений термін вжити заходів, спрямованих на
досягнення визначених у ній цілей.
З метою контролю над забезпеченням відповідності нормативам та
стандартам ЄС урядових законопроектів, у 2014 році було створено Урядовий
офіс з питань європейської інтеграції. Аналогічні функції по експертизі
законопроектів народних депутатів та Президента здійснює – Комітет Верховної
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Ради з питань європейської інтеграції.
Серед проблем, що існують в системі підготовки, аналізу законодавчих
актів можна виділити наступне.
Вже більше року не призначається віце-прем‘єр з європейської інтеграції,
міністр який мав би контролювати весь процес від планування та
законотворчості до координування структури реформ. Про потребу призначення
наголошують вже і країни ЄС. Фракція Партії «Блок Петра Порошенка»
підтримує цю вимогу і навіть запропонувала свою попередню кандидатуру.
Відсутнє стратегічне планування законодавчої роботи. Прийнятий у 2004
році ЗУ «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу» та Розпорядження Кабміну про
затвердження плану заходів щодо виконання в 2012 році з цього ж питання, до
сьогодні не переглядались! Планування має виходити із поточних пріоритетних
проблем сьогодення та економічної ситуації в країні.
Крім того, законотворчий процес потребує оптимізації планування
законотворчої роботи міністерств, комітетів, народних депутатів та зокрема
роботи Комітету Європейської Інтеграції.
Кількість законопроектів, що знаходяться сьогодні в роботі, втричі
перевищують кількість актів права ЄС, що підлягають імплементації. Станом на
грудень 2015 р. у парламенті зареєстровано понад 3 000 законопроектів. При
цьому 90% спрямовано на внесення змін до чинних законів України. Весь об‘єм
законодавчих актів безпосередньо лягає на Комітет європейської інтеграції для
аналізу та опрацювання.
Для прикладу Польща розглядає 1200 законопроектів, а парламент
Великобританії – 340 законопроектів на рік.
Регламентом Верховної Ради також не передбачено норм, які б передбачали
пошук розробниками законопроектів мінімальної підтримки серед
депутатського корпусу або комітетів, їх завчасної популяризації та об‘єктивного
висвітлення. Наприклад, практика підтримки законопроекту ще на етапі його
реєстрації існує в Польщі та Німеччині. Для винесення законопроекту на
всезагальний розгляд, у Німеччині необхідна підтримка на рівні 5% членів
Бундестагу, це 32 особи, або однієї депутатської групи, які також складають не
менше 5%.
Згідно інформації Комітету європейської інтеграції тільки 30%
законопроектів, які подаються на розгляд ВР, відповідають стандартам і
директивам ЄС. Необхідно включити в доопрацьовану Коаліційну угоду норму,
якою зобов'язати всіх депутатів представляти висновок по законопроектам на
відповідність до норм ЄС. Це дозволить розширити відповідальність на
законотворців. Отже, вже на першому етапі створення документу, за умови його
невідповідності Угоді про Асоціацію, можна буде відмовитись від його
підготовки.
Все перераховане, лише елементи покращення загального процесу та
наближення законодавства України до норм Європейського Союзу. Навіть
найпрогресивніше законодавство ще не означає, що реформа успішна. У
багатьох випадках, успіх або провал реформи визначається якістю імплементації
закону.
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Якщо держава впроваджує вимоги директив тільки в теорії, але не здійснює
роботу і послідуючий контроль на практиці, або якщо національне
законодавство не повною мірою відповідає вимогам ЄС – це все більше віддаляє
наближення України до ЄС. (http://minfin.com.ua/blogs/Demchak/88833/0/). –
2016. – 05.02).

***
Блог на сайті: Blog. Imena.ua
Про автора:
Принят законопроект о досудебном удалении пиратского контента
Парламент утвердил в первом чтении законопроект №3081-д о
государственной поддержке кинематографии, которым вместе с механизмом
господдержки украинского кино предложены новые меры по борьбе с
пиратством в интернете.
Главные изменения касаются Закона «Об авторском праве и смежных
правах». Документ уточняет и определяет новые термины: «сайт, адрес сайта,
многопользовательская платформа, собственник сайта/платформы, гиперссылки,
электронная цифровая информация, электронная (цифровая) копия объекта
авторского права и (или) смежных прав, локальная сеть, аккаунт, поставщик
услуг технического хранения (хостинга), сервер» и т.д.
Пираты уже в шоке, говорят, такого раньше не было (на самом деле — нет)
В частности, даѐтся определение понятию «пиратство в сфере авторского
права и (или) смежных прав» — это любое использование объектов авторского
права и (или) смежных прав, в том числе в сети интернет, без разрешения
субъектов авторских и (или) смежных прав с учѐтом предусмотренных
ограничений имущественных прав.
Что не менее важно, законодатель определил порядок прекращения и
предотвращения нарушений авторского права и (или) смежных прав в сети. Так,
субъект указанных прав в случае выявления электронной (цифровой)
информации, нарушающей авторское и (или) смежные права или ссылки на
такую информацию онлайн имеет право обратиться к собственнику сайта,
многопользовательской платформы, локальной сети, сервера поставщика услуг
технического хранения (хостинга), другим лицам с требованием о прекращении
нарушения авторского права и (или) смежных прав.
При этом субъект авторского права несѐт ответственность за достоверность
информации, изложенной в требовании, о наличии у него имущественных прав
интеллектуальной собственности на объект авторского права и (или) смежных
прав.
Лицо, получившее требование, обязано не позднее 24 часов с момента
получения такого требования удалить или сделать невозможным доступ к
информации, нарушающей авторское право, а также не позднее 48 часов с
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момента получения требования сообщить субъекту о принятых мерах.
Законопроект обязывает одновременно отправить копии уведомления
поставщику хостинга, провайдеру, другим лицам.
Можно и отказать в удалении информации, если собственник сайта и т.д.
имеет имущественные авторские права и (или) смежные права на электронную
(цифровую) информацию, в отношении которой было заявлено требование,
предоставив требователю соответствующие документы.
При этом в принятом документе указано, что собственники сайтов,
многопользовательских платформ, локальных сетей, серверов и поставщики
услуг технического хранения (хостинга) обязаны размещать на своих сайтах и в
службах WHOIS в соответствующих реестрах адресов сети Интернет
информацию о себе — местонахождение (адрес для переписки), номер телефона
и адрес электронной почты, другую информацию, достаточную для обращения с
иском в суд.
Кроме того, субъект авторского права имеет право требовать от поставщика
услуг хостинга, провайдера предоставить в течение 24 часов достоверные и
корректные данные о собственнике сайта-нарушителя в объѐме, достаточном
для обращения с иском в суд.
Законопроектом №3081-д вносятся соответствующие изменения в
процессуальные кодексы и Кодекс об административных правонарушениях.
Напомним, осенью 2015 года Интернет Ассоциация Украины выступила с
заявлением, что некоторые зарегистрированные в Верховной Раде
законопроекты о защите авторского права вводят онлайн-цензуру и провела
пресс-конференцию на эту тему(http://www.imena.ua/blog/page/3/). – 2016. –
29.01).

***
Блог на сайті: UBR.ua
Про автора: Приймак Светлана
Новые правила регистрации недвижимости
Как известно, с начала текущего год граждане Украины начали
регистрировать свою недвижимость по новым правилам. Это связано с тем, что
именно с 1 января 2016 года вступают в силу изменения Закона Украины «О
государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их
обременений» от 01.07.2004г. № 1952-IV (в новой редакции).
Итак, согласно вступившему в силу «новому порядку», вводятся три
существенных изменения:
Прежний документ, свидетельствовавший о праве того или иного лица на
собственность, теперь будет отменен. Свидетельство заменит интернет:
посредством него можно будет убедиться в праве собственности на
недвижимость.
Второй момент: регистрировать свою квартиру и частный дом нотариально
можно будет без ограничений и помех. К государственным регистраторам
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вещных прав на недвижимое имущество обновлѐнный Закон теперь относит, в
частности, и нотариусов.
Третий — нотариусы будут осуществлять государственную регистрацию
права собственности и других вещных прав независимо от местонахождения
недвижимого имущества.
Есть ли достоинства у такого вида подтверждения имущественных прав?
Разумеется. Иначе он бы не принимался на законодательном уровне. Теперь
не страшно потерять документ, подтверждающий право на имущество.
Нотариус в праве проводить сделке с имуществом и при отсутствии
свидетельства, договоров о купле-продаже или дарения. Эта возможность
подтверждена статьей 55-ой Закона Украины.
С какой целью были введены такие нормы и из чего они проистекают?
В настоящем вводятся правила, согласно которым все данные о
недвижимом имуществе и лице, владеющим правами на него, вносятся в
Госреестр вещных прав на недвижимое имущество. Владельцу не выдают
документа об этом, подтверждение его правового статуса — запись в реестре.
Однако, на мой взгляд, такое нововведение таит в себе и большую
опасность: нечистоплотные люди в состоянии подделать документы
собственника: те, что удостоверяют его личность, паспорт, к примеру, и
идентификационный налоговый номер, и провести сделку с его имуществом.
Поэтому реальным собственникам рекомендуется время от времени заходить на
сайт Минюста и проверять наличие своего имущества.
Закон Украины, регулирующий государственную регистрацию права на
недвижимость, гласит о том, что запись в реестре является основанием для
совершения владельцем недвижимой собственности сделок с ней. Нотариус,
совершая нотариальные манипуляции с недвижимостью, должен использовать
данные из Государственного реестра прав. Об обязательном применении
сведений этого рода гласит статья 146-1 (Закон Украины).
В 55-ой статье устанавливается правило, согласно которому отчуждать и
закладывать имущество, которое подлежит регистрации, можно в случае, если
предоставлены документы, подтверждающие право владения на это имущество.
Или же если имеется госрегистрация, подтверждающая право собственности на
него, внесенная в государственный реестр прав.
А как на практике проходи регистрация права собственности у нотариуса?
На практике же, процедура регистрации недвижимого имущества в Украине
у нотариуса выглядит следующим образом.
Когда заявитель подает заявление о регистрации своего права
собственности в соответствующем реестре частный нотариус дает 2 экземпляра
заявления, которые подписывают одновременно и клиент, и сам нотариус.
После сделки одно заявление забирает заявитель, второе – прикрепляется к
комплекту документов, которые позже последуют на регистрацию права
собственности.
Нотариус регистрирует заявления в базе данных заявлений на регистрацию
права собственности. С указанным заявлением подают перечень оригиналов
документов, необходимых для регистрации, а также предоставляют
подтверждение оплаты всех необходимых при этом платежей (админ.сбора,
45

гос.пошлины и т.д.).
Рассмотрев комплект предоставленных документов и заявление, нотариус
регистрирует право собственности или отказывает в регистрации, сделав
предварительно копии всех документов на недвижимость (будут храниться в
базе реестра).
Нотариус заносит информацию в Государственный реестр имущественных
прав на недвижимое имущество и выдаѐт заявителю подтверждение в бумажной
форме.
Основные вопросы и нюансы
Конечно же, с введением в жизнь этих правил, уже в первый месяц работы
нотариусы и государственные регистраторы столкнулись с массовым
недоумением граждан. Те крайне удивляются объяснениям специалистов, к
которым обращаются за регистрацией своего недвижимого имущества, что
теперь они не получат на руки никаких свидетельств, подтверждающих их право
собственности на нее. И, действительно, никаких свидетельств о праве
собственности на недвижимость больше не предусмотрено.
Вместо него выдаются справка о решении государственного регистратора и
справка об информации из Госреестра прав. Именно эти документы отныне
подтверждают государственную регистрацию, процедуру которой прошло то
или иное имущество.Отмечу, в прошлом году совершить сделку с квартирой
или частным домом, без наличия на недвижимость документального
подтверждения о праве собственности владельца, было нереально. С этого года
все изменилось.
Теперь можно совершать практически любые договора отчуждения со
своей недвижимостью, имея на руках только удостоверение личности и
документ о присвоении идентификационного налогового номера.К тому же,
если есть необходимость в том, чтобы засвидетельствовать свое право на новое
имущество: купленные или построенные дом или квартиру, земельный участок,
который прошел процедуру приватизации или разделения, нужно, с учетом
произошедших в законодательстве изменений, забыть о Свидетельстве права на
собственность и Извлечение из Госреестра имущественных прав. Эти ставшие
привычные всем документы, выполненные на зеленых бланках и защищенные
голограммой, имеющие печать и подпись, изъяты из обращения. Вместо них в
практику введен другой документ, имеющий совершенно другой внешний вид.
Называется он Информационной справкой. Она оформляется на обыкновенном
белом листе бумаги, и на ней отсутствуют подписи и печати.
Бесспорно, гражданам, привыкшим к документам, оформленным на
специально утвержденных и отпечатанных для этой цели бланках, имеющим
несколько степеней защиты, привыкнуть к новому порядку регистрации их прав
на имущество, трудно. Однако, они должны знать, что отныне, их
имущественные права будут подтверждаться не документами, хранящимися у
них дома, а записями, содержащимися в реестре, доступными в электронном
виде. Регистрацию права собственности можно проверить на официальном
сайте Госсреестра или обратившись к адвокату за помощью.
На сам конец следует напомнить и о том, что нотариусам, при регистрации
прав на недвижимое имущество, также следует руководствоваться положениями
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Порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их
обременений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от
17.10 .2013 года № 868(http://blog.ubr.ua/pravo/novye-pravila-registraciinedvijimosti-12945). – 2016. – 04.02).

***
Блог на сайті: UBR.ua
Про автора: Зенкин Дмитрий
Новая ответственность за влияния и препятствование журналистам
04 февраля 2016 г. Верховная Рада внесла поправки в Уголовный кодекс.
Теперь препятствия, чинимые журналистам, не останутся без ответа.
4 февраля 2016 г. украинскими депутатами было принято решение об
ужесточении мер против тех, кто препятствует работникам СМИ доносить до
общественности правдивую информацию. По решению Верховного совета в
Уголовный кодекс были внесены поправки, суть которых заключается в
ужесточении ответственности тех, кто мешает журналистам осуществлять свою
профессиональную деятельность по освещению тех или иных событий.
Депутатам было предложено проголосовать за данную инициативу по
законопроект № 0924 «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины относительно усиления гарантий законной профессиональной
деятельности журналистов».
В этот четверг депутаты выразили свое мнение.
Итак, какие нововведения были приняты.
Отныне помехами, препятствующими работе сотрудников СМИ, будут
считаться:
- изымание в незаконном порядке у журналистов как рабочих материалов,
которые они собрали, обработали и подготовили к печати или трансляции, так и
техники, которая помогает им в сборе, обработке и подготовке этих материалов;
- отказ в незаконном порядке допускать журналистов к интересующим их
сведениям и данным;
- отказ в незаконном порядке допускать журналистов к освещению какихлибо тематик, показу и критике персон, в том числе должностных лиц;
- любое чинимое умышленно препятствие, ведущее к невозможности
осуществления журналистами своих профессиональных обязанностей,
разрешенных законом.
Лицо, препятствующему журналистам в их работе, грозит наказание в виде
штрафа, ареста или заключения в тюрьму.
Размер штрафа включает в себя сумму до 50-ти минимумов, необлагаемых
налогом.
Арест нарушителя свободы СМИ — длиться до полугода включительно.
Лишиться свободы можно вплоть до 3-х лет.
Такие серьезные виды наказаний призваны защитить журналистов и
свободное распространение информации. Если работник средств массовой
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информации подвергнется прессингу в любой из возможных форм, в качестве
препятствования его работе, лицо, осуществлявшее это препятствование, будет
наказано судом. Ему грозит штраф в виде 200 минимумов, необлагаемых
налогов или заключение под стражу сроком до полугода включительно. В
отношении лиц, облеченных властью, все еще серьезней: штрафные санкции для
них могут составить сумму вплоть до 500 минимумов. Что касается лишения
свободы, то ее срок может составить 5 лет(http://blog.ubr.ua/pravo/novaiaotvetstvennost-za-vliianiia-i-prepiatstvovanie-jurnalistam-12965). – 2016. – 06.02).

***
Блог на сайті: Компании, банковские счета, сделки, налоги
Про автора: Interlegal
ВСУ высказался об ипотеке общей совместной собственности супругов:
Заключение одним из супругов договора по распоряжению общим
имуществом без согласия второго из супругов может быть основанием для
признания такого договора недействительным лишь в случае
недобросовестности его сторон
Верховный Суд Украины на заседании Судебной палаты по гражданским
делам 27 января 2016 года рассмотрел дело № 6-1912цс15 по иску одного из
супругов о признании договора ипотеки недействительным и о признании права
общей совместной собственности на объект ипотеки – кваритиру,
приобретенную в браке.
При рассмотрении была подтверждена правовая позиция, уже высказанная
ВСУ при пересмотре дел № 6-1622цс15, № 6-1568цс15 относительно оснований
для признания недействительным договора, заключенного одним из супругов
без согласия другого.
Согласно части пятой статьи 11 ГК гражданские права и обязанности могут
возникать из решения суда только в случаях, установленных актами
гражданского
законодательства.
Возможность
возникновения
права
собственности по решению суда предусмотрено только в статьях 335 и 376 ГК.
Во всех остальных случаях право собственности приобретается на не
запрещенных законом основаниях, в частности из сделок (часть первая статьи
328 ГК). Статья 392 ГК не порождает, а подтверждает имеющееся у истца право
собственности, приобретенное ранее на законных основаниях, в том случае,
если ответчик не признает, отрицает или оспаривает имеющееся у истца право
собственности, а также в случае потери истцом документа, удостоверяющего
право собственности.
В соответствии со статьей 578 ГК и статьи 6 Закона «Об ипотеке»
имущество, находящееся в общей собственности, может быть передано в залог
(ипотеку) только с согласия всех совладельцев.
Такое согласие по своей правовой природе является односторонней
сделкой. Согласно части первой статьи 219 ГК в случае несоблюдения
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требования закона о нотариальном удостоверении односторонней сделки такая
сделка является ничтожной.
Вместе с тем отсутствие такого согласия сама по себе не может быть
основанием для признания договора, заключенного одним из супругов без
согласия другого супруга, недействительным.
Пунктом 6 статьи 3 ГК к основам гражданского законодательства
отнесены, в том числе, добросовестность.
Согласно части второй статьи 369 ГК в случае совершения одним из
совладельцев сделки по распоряжению общим имуществом считается, что она
совершена с согласия всех совладельцев.
Из анализа указанных норм закона в их взаимосвязи Судебная палата по
гражданским делам Верховного Суда Украины пришла к выводу, что
заключение одним из супругов договора по распоряжению общим имуществом
без согласия второго из супругов может быть основанием для признания такого
договора недействительным лишь в том случае, если суд установит, что тот из
супругов, кто заключил договор в отношении общего имущества, и третье лицо
– контрагент по такому договору действовали недобросовестно, в частности, что
третье лицо знало или по обстоятельствам дела не могло не знать о том, что
имущество принадлежит супругам на праве общей совместной собственности и
тот из супругов, кто заключает договор, не получил согласия другого
супруга(http://www.interlegal.com.ua/corporate/?p=2087#more-2087). – 2016. –
03.02) .

***
Блог на сайті: Юридический блог компании Jurimex
Про автора: Опанасик Владислав
Последствие определит
Статьей 172-7 Кодекса об административных правонарушениях Украины
установлена ответственность лиц, указанных в пунктах 1, 2 части 1 статьи 3
Закона Украины «О предотвращении коррупции», за не уведомление в
установленных законом случаях и порядке о наличии у них реального
конфликта интересов либо за совершение действий или принятие решений в
условиях реального конфликта интересов.
Под реальным конфликтом интересов в указанной статье понимается
противоречие между частным интересом лица и его служебными либо
представительскими полномочиями, что влияет на объективность либо
непредвзятость принятия решений, либо на несовершение действий во время
исполнения указанных полномочий.
Кроме того, при рассмотрении уполномоченным органом вопроса наличия
либо отсутствия в деяниях лица состава указанного административного
правонарушения им должен быть исследован вопрос реальной связи между
решением либо действием должностного лица и возможностью достижения
соответствующим лицом либо близкими ему лицами как гражданами желаемых
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последствий.
Принять решение
Очевидным является факт возможного наличия состава административного
правонарушения, определенного статьей 172-7 Кодекса Украины об
административных нарушениях в случае, если лицо реализует свое право на
единоличное принятие решений, по результатам принятия которого для него
либо его близких лиц наступают желаемые последствия.
В случае же принятия соответствующего решения коллегиальным органом,
рассматривая вопрос наличия в деяниях лица состава правонарушения,
уполномоченный орган должен обязательно проанализировать порядок
принятия решений таким коллегиальным органом, влиятельность и значимость
мнения и голоса соответствующего лица при его принятии, и по результатам
такого анализа рассмотреть вопрос касательно того, исключило ли бы
непринятие соответствующего решения лицом, касательно которого
осуществляется производство в деле об административном правонарушении,
наступление последствий, аналогичных тем, которые фактически наступили по
результатам его принятия.
Действующим законодательством Украины предусмотрен ряд случаев, в
которых при равном распределении голосов членами коллегиального органа при
рассмотрении определенного вопроса определяющее влияние имеет голос
определенного лица по должности (право определяющего голоса).
То есть лицо, уполномоченное на выполнение функций государства либо
местного самоуправления, может быть привлечено к административной
ответственности за совершение действий либо принятие решений
исключительно в случае, если последствия, которые возникли для такого
должностного лица либо для близких ему лиц, имели место исключительно по
результатам принятия соответствующего решения либо совершение действий и
были ли они другими бы в случае непринятия данным лицом таких решений
либо несовершения действий.
Отдельное внимание стоит обратить на разделение конфликта интересов
Законом Украины «О предотвращении коррупции» на потенциальный и
реальный, в то время как диспозицией статьи 172-7 Кодекса Украины об
административных правонарушениях охватывается исключительно реальный.
Разграничивая указанные понятия, необходимо учитывать понятие и
природу конфликта интересов как социального явления. Он, в свою очередь,
являет собой несоответствие, противоречие интересов отдельных субъектов в
конкретно определенной ситуации, и, при этом, существует вероятность того,
что разрешение соответствующей ситуации сможет предоставить одной стороне
конфликта выгоду путем нанесения определенного рода ущерба другой стороне.
Поэтому отдельным предметом исследования судом при рассмотрении дела
об административном правонарушении, ответственность за которое
предусмотрена статьей 172-7 Кодекса Украины об административных
правонарушениях, является вопрос относительно возможности нанесения
любого рода ущерба путем неуведомления лицом о наличии реального
конфликта интересов, совершение таким лицом определенных действий либо
принятие решений, а также содержание и направленность решений, которые в
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принципе могут быть приняты в конкретной ситуации при имеющихся
фактических обстоятельствах.
Формальные критерии
Любой орган государственной власти либо местного самоуправления
должен действовать в соответствии с Конституцией Украины и другим
нормативно-правовым актам, а их деятельность должна быть направлена на
реализацию определенных ими цели, функций и заданий.
Как предусмотрено частью 2 статьи 19 Конституции Украины, органы
государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные
лица обязаны действовать исключительно на основании, в рамках полномочий и
способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.
В свою очередь, права и свободы человека и их гарантии определяют суть и
направленность деятельности государства, что определено частью 2 статьи 3
Конституции Украины.
Поэтому возникает серьезное и мотивированное сомнение относительно
возможности возникновения в принципе потенциального либо реального
конфликта интересов в ходе осуществления органом государственной власти
либо местного самоуправления деятельности, направленной на реализацию
законных прав человека на основании, в рамках и способом, предусмотренным
законом..
Ни один из описанных выше критериев, подлежащих анализу при принятии
решения о привлечении к административной ответственности за нарушение
требований относительно предотвращения и урегулирования интересов, не
учтен диспозицией статьи 172-7 Кодекса Украины об административных
правонарушениях. Таким образом, критерии привлечения к ответственности на
нормативно-правовом уровне остаются формальными, что, в свою очередь,
значительно ограничивает уполномоченные органы в толковании указанной
нормы и зачастую влечет за собой необоснованное привлечение должностных
лиц к ответственности.
Предусмотреть возможности
Подытоживая изложенное, стоит отдать должное законодателю и отметить
тот факт, что в существующей ситуации им была не только установлена
административная ответственность за данный вид правонарушения, но и
утверждены механизмы и меры предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, чему посвящен раздел 5 Закона Украины «О предотвращении
коррупции». Меры предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а
также порядок их применения определены в общем, что стоит оценивать также
позитивно.
Чрезмерная регламентированность таких процедур на уровне закона может
только усложнить практику их внедрения и использования, в то время как их
урегулирование на существующем уровне дает все возможности любому органу
государственной власти с целью обеспечения выполнения требований
законодательства разработать ведомственные или/и внутренние правила и
регламенты,
которые
максимально
учитывали
бы
особенности
функционирования органа, специфику предоставленных ему полномочий, а
также могли бы четко предусмотреть порядок предупреждения и разрешения
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конфликтов интересов с учетом внутренней организационной структуры органа,
его подразделений, порядка принятия им решений и многих других деталей.
Формализированный же подход к привлечению должностных лиц органов
государственной власти и органов местного самоуправления за нарушения
статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях
является, по нашему мнению, бездействием самих же органов в части
разработки и внедрения предусмотренных законом процедур и механизмов
предупреждения и разрешения конфликта интересов, что впоследствии
выливается в персональную ответственность должностных лиц такого
органа(http://jurblog.com.ua/2016/02/posledstvie-opredelit/#more-7632). – 2016. –
05.02).

***
Блог на сайті: Юридический блог компании Jurimex
Про автора: Чарторийский Константин
НДФЛ на наследство
Для колонки: «Налогообложение» в газете «Юридическая практика» № 5
(945)
Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) в своем письме от 19
января 2016 года № 540/П/99-99-17-03-0314, который был опубликован 26
января 2016 года, сообщает относительно обложения налогом на доходы
физических лиц дохода, полученного от продажи земельного участка,
приобретенного по наследству.
В соответствии с подпунктом 163.1.2 пункту 163.2 статьи 163 Налогового
кодекса (НК) Украины от 02 декабря 2010 № 2755-VI плательщиками налога на
доходы физических лиц является, в частности, физическое лицо – резидент,
получающее доходы из источника их происхождения в Украине.
Согласно подпункту 164.2.4 пункту 164.2 стати 164 НК Украины в общий
месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включается
часть доходов от операций с имуществом, размер которых определяется в
соответствии с положениями статьи 172 НК Украины.
Пунктом 172.1 стати 172 НК Украины доход, полученный плательщиком
налога от продажи (обмена) не чаще одного раза в течение отчетного налогового
года жилого дома, квартиры или их части, комнаты, садового (дачного) дома
(включая земельный участок, на котором расположены такие объекты, а также
хозяйственно-бытовые сооружения и здания, расположенные на таком
земельном участке), а также земельного участка, не превышающий нормы
бесплатной передачи, определенной статьей 121 Земельного кодекса (ЗК)
Украины от 25 ноября 2001 № 2768-ІІІ в зависимости от его назначения, и при
условии пребывания такого имущества в собственности плательщика налога
более трех лет, не облагается налогом.
Налоговики отмечают, что условие относительно пребывания такого
имущества в собственности плательщика налога более трех лет не
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распространяется на имущество, полученное таким плательщиком по
наследству.
Следовательно, при продаже физическим лицом земельного участка,
полученного по наследству, следует применять нормы пункту 172.1 статьи 172
НК Украины независимо от изменения целевого назначения такого участка. То
есть, если доход получен в течение отчетного налогового года от одного объекта
недвижимости, то он не облагается налогом, более одного из объектов
недвижимости подлежит налогообложению по ставке 5 %. И как уже
отмечалось, условие о пребывании недвижимости в собственности более трех
лет, полученной по наследству, не распространяется.
ГФСУ делает вывод, что если при продаже земельного участка с целевым
назначением для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных
зданий и сооружений (приусадебный участок), их размер превышает норму
бесплатной передачи, определенной в статьи 121 ЗК Украины, то доход,
полученный физическим лицом в части такого превышения, подлежит
обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 5
%(http://jurblog.com.ua/2016/02/ndfl-na-nasledstvo/). – 2016. – 08.02).
***
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Реформа правосуддя: на шляху до Сербії?
28 січня цього року народні обранці зробили важливий крок на шляху
реформування правосуддя – парламентом був прийнятий проект Постанови про
включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого
скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя) і про його направлення до Конституційного Суду України.
Проте, проводячи таку важливу реформу, не зайвим було б, якщо б її
ініціатори і модератори ознайомилися із досвідом інших держав, оскільки
Україна не перша намагається перебудувати свою судову систему. Вельми
повчальним в цьому плані є досвід Сербії, в якій звільнені судді спромоглися
через Конституційний суд поновитися на своїх посадах, так як законодавство на
підставі якого їх було звільнено, Суд визнав не конституційним. Беручи до
уваги те, як реформа правосуддя проводиться в Україні, на жаль, досвід Сербії
може повторитися і в нас. Розглянемо детальніше, як реформують систему
правосуддя в стінах українського парламенту.
Постановою Верховної Ради України від 22.12.2015 цей законопроект вже
був включений до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України і
направлений до Конституційного Суду України для отримання висновку. Свій
вердикт Суд надав 22.01.2016. Вказаний проект закону було визнано таким, що
відповідає вимогам ст. 157 та 158 Конституції України і не висловлено жодних
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зауважень до його змісту.
Наступними стадіями розгляду цього законопроекту, відповідно до
Конституції України та Закону України «Про Регламент Верховної Ради
України», мало б бути його попереднє схвалення, а потім – прийняття як закону.
І все, на цьому процедура завершується.
Однак, напевно, це не були б українські політики, якщо б вони чітко
дотримувалися встановлених процедур і правил гри. 26.01.2016 Президент
України вніс доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя)». Основне доопрацювання якого
полягало в єдиній зміні - залишення за Верховною Радою України права
висловлювати недовіру Генеральному прокуророві.
При чому, під час розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні,
двічі було зазначено, що попередній проект закону, який раніше вже був
предметом розгляду парламенту, вважається відкликаним.
Однак, що на думку Президента та народних депутатів відкликати можна,
не завжди дозволено зробити відповідно до норм Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України». Згідно з його ст. 144, яка має назву –
відкликання законопроектів про внесення змін до Конституції України:
1) проект закону про внесення змін до Конституції України може бути
відкликаний за зверненням ініціатора його подання, лише до моменту його
включення до порядку денного сесії Верховної Ради України;
2) законопроект про внесення змін до Конституції України, який включено
до порядку денного сесії Верховної Ради, але постанова про звернення
Верховної Ради щодо нього ще не направлена Верховною Радою до
Конституційного Суду України, може бути відкликаний лише за згодою
Верховної Ради;
3) із Конституційного Суду законопроект може бути відкликаний також за
рішенням Верховної Ради України у будь-який час до дня його першого
розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України.
Таким чином, проект закону про внесення змін до Конституції України
щодо якого наданий висновок, а тим більше, позитивний – відкликати вже не
можна. Більше того, народні депутати, навіть, не приймали з цього питання
будь-якого рішення.
Єдиним правильним і законним вирішенням цієї ситуації, було б прийняття
ВРУ постанови по порядок роботи над законопроектом, із встановленням
строків для подання правок і пропозицій до його змісту. Таким чином, можна
було б внести до його тексу норму про надання парламенту права висловлювати
недовіру Генеральному прокуророві. Однак, як часто трапляється в українській
політиці, було придумано абсолютно нелогічний і незаконний інший спосіб.
Отже, судова реформа в Україні, на жаль, розпочинається із порушення
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Така ситуація буде
мати наслідком і незаконність усіх наступних кроків на шляху оновлення
суддівської системи. Однак, народні депутати, чи то від незнання, чи то умисно
не звертають на це уваги.
P.S. 30 cічня 2016 року свій висновок щодо доопрацьованого законопроекту
про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) був наданий
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Конституційним Судом України. Як нескладно було передбачити, у своєму
вердикті єдиний орган конституційної юрисдикції зазначив, що проект закону
відповідає вимогам ст. 157 та 158 Основного Закону.
Дуже лаконічною можна назвати мотивувальну частину цього рішення.
Особливо його п.3.1, в якому Суд констатував відповідності доопрацьованого
законопроекту вимогам ст. 158 Конституції України, яка передбачає, що
«законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався
Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до
Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо
цього проекту». Суд зазначав, що оскільки ВРУ включила до свого порядку
денного доопрацьований законопроект «Про внесення змін до Конституції
України (щодо правосуддя)», то проект закону в редакції від 25 листопада 2015
року вважається відкликаним. Питання про те, що чи мала право Верховна Рада
України відкликати законопроект, який вже був предметом розгляду
Конституційного Суду України, останній вирішити не досліджувати самостійно
і
не
привертати
до
цього
увагу
інших(http://blogs.lb.ua/volodymyr_pylypenko/326895_reforma_pravosuddya_shlya
hu.html). – 2016. – 01.02).
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Заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной политики и
земельных отношений ВРУ
Негатив від прийнятих змін до Податкового кодексу для АПК України
Серед основних результатів діяльності влади у 2015 році потрібно визнати
одним з найбільших провалів – провал податкової реформи, від ефективності
проведення якої залежить не лише можливість кредитування України
міжнародними фінансовими структурами, але й розвиток потенціалу економіки
країни в цілому. Уряд і парламент так і не змогли прийти до спільного
знаменника в минулому році і вирішили відкласти її на наступний рік. Сторони
домовилися збалансувати бюджет-2016 за рахунок точкового коригування
чинного Податкового кодексу, адже без прийняття необхідних змін країна могла
залишитися взагалі без бюджету.
Другий рік поспіль кардинальні зміни в оподаткуванні приймаються та
вводяться в дію фактично за кілька днів
Фахівці розуміють, що тільки фіскальними методами всередині країни та
зовнішніми грошовими запозиченнями всі ті складнощі, які зараз маємо,
подолати неможливо. Потрібен передусім розвиток вітчизняної економіки, всіх
її галузей. Одна з них - сільськогосподарська - якраз і працювала стабільно,
давала понад 10 відсотків ВВП, 37 відсотків валютних надходжень до бюджету
країни, створювала робочі місця, виконувала свої соціальні зобов'язання перед
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територіальними громадами, у яких орендує землю. І малий та середній бізнес у
цьому процесі відіграє надзвичайно велику роль.
Сьогодні в Україні реально діють понад 40 тисяч фермерських господарств,
які вирощують овочі, фрукти, інші сільськогосподарські культури, виробляють
молоко, м'ясо, сало, мед - по суті, все, що відповідає потребам ринку. Спільно з
агробізнесом середнього рівня вони забезпечують продовольчу безпеку країни,
дають роботу тисячам працівників. А от чи буде так і надалі, коли під тиском
нових умов оподаткування вони не зможуть повноцінно продовжувати свою
діяльність, - це ще питання.
Агровиробники в цілому не проти податкових змін, вони не згодні з тим, як
ці зміни приймаються і вводяться в дію. Не можна другий рік поспіль приймати
кардинальні зміни в оподаткуванні та вводити їх в дію через 6 днів. Взагалі, для
нормального функціонування будь-якого бізнесу дуже важлива стабільність і
передбачуваність податкового законодавства, можливість планування
податкових витрат і платежів.
Тож, якщо Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу", залишиться
в тому вигляді, в якому він зараз є, більшість фермерських господарств або ж
збанкрутує, або ж піде навіть не просто в "тінь", а в глибоке "підпілля", з якого
взагалі ні копійки не надходитиме до бюджету держави.
Про «податковий компроміс» та збереження ідеї децентралізації, завдяки
аграріям
Коротко нагадаємо, що взагалі пропонував уряд. Три основні моменти:
• відміна спецрежиму ПДВ для аграріїв;
• відміна єдиного податку 4-ої групи (до 2015 року – фіксований
сільськогосподарський податок), що змушувало б значну кількість
сільськогосподарських виробників сплачувати податок на прибуток;
• планувалося запровадити податок на нерухомість, що лягло б тягарем на
аграріїв.
Почнемо зі спецрежиму оподаткування ПДВ для сільськогосподарських
товаровиробників. Тільки після того, як урядовці побачили, що аграрії не
мовчатимуть і що повна відміна спецрежиму ПДВ у парламенті не пройде, була
запропонована схема 75 на 25, тобто підприємства повинні платити 75% ПДВ до
бюджету, а лише 25% перераховувати на спецрахунок для власного
розпорядження. Тут потрібно розуміти, що є виробники, які працюють на
зовнішній ринок, а є ті, які працюють переважно на внутрішній ринок. Якщо
мова йде про виробництво м‘ясо-молочної продукції, яєць та продукції
овочівництва, плодівництва, виноградарства – це внутрішній ринок. Відтак він
міг стати повністю не конкурентоздатним, тому що, наприклад, вартість кормів
зростає у зв'язку зі зростанням фіскального навантаження. А піднімати ціни для
споживачів неможливо, купівельна спроможність і так на межі.
Врешті було досягнуто мінімального компромісу - згідно з новими умовами
в рослинництві 85% ПДВ має оплачуватися до бюджету, а 15% залишатися
виробникові, у молочному скотарстві діє пропорція 20:80, а для виробників
іншої продукції тваринництва, за виключенням продукції ВРХ діє пропорція
50:50 (табл. 1)
Звичайно, рішення залишати в розпорядженні господарств 80% від ПДВ не
56

покращить ситуацію, але хоча б не допустить остаточного знищення молочного
виробництва України. Враховуючи негативну динаміку у тваринницькій галузі у
2015 році - скорочення поголів‘я ВРХ, загальна сума, передбачена у бюджеті2016 на державну підтримку цієї галузі, потребує значного збільшення. Наразі,
вона складає лише 50 млн. грн., що становить 3,4% від загальної суми виділених
коштів на АПК на 2016 рік. При цьому, майже половина з передбаченої
загальної суми йде на фінансування Апарату профільного міністерства.
Окрім часткового збереження спецрежиму, все ж вдалося зберегти і єдиний
податок 4-ої групи (до 2015 року – фіксований сільськогосподарський податок),
але з підвищеними ставками податку. Це фактично, в порівнянні з 2014 роком,
підвищення приблизно в 40 раз. У 2015 – підвищення було у 21 раз. Тобто, у
2014 році це було 6 грн. на га, у 2015 – 120-130 грн. на га, у 2016 – буде 216 грн.
на га. Але сільгоспвиробники розуміють, якщо не буде цього податку – сільські
ради залишаться без бюджетів, адже сільські бюджети формуються переважно
за рахунок єдиного податку. За умови його відміни громади взагалі б не
отримували або отримували б мізерні кошти для власних потреб. А
найголовніше – ідея децентралізації для села, яка була запропонована, була б
знищена.
Вдалося залишити також норму, відповідно до якої за будівлі і споруди не
платиться податок на нерухомість.
Таблиця 1
Податкова реформа-2016: що пропонувалося і що прийнято
Ні виробники, ні ДФС не готові до введення 3-х видів обліку ПДВ з 1 січня
Після прийняття Верховною Радою нових умов оподаткування аграрного
сектора, виробники зіткнулися з безліччю проблем, адже на практиці одна
компанія може займатися і рослинництвом, і тваринництвом. Вони не виділені в
окремі юридичні особи, та правильно відобразити ПДВ бухгалтерам дуже
складно.
Сільське господарство (як і будь-яке інше виробництво) є складним
тривалим процесом зі складною схемою обліку та використання товарноматеріальних цінностей, незавершеного виробництва, готової продукції, їх
оцінки та переоцінки.
Введення 3-х видів обліку ПДВ для сільгосппродукції (зернові та технічні
культури, тваринництво, інша с / г продукція та послуги) вимагає складних
налаштувань облікових систем і їх тестування. Розподілений облік вже
необхідно вести зараз, господарську діяльність зупинити не можна, а облікові
системи не готові.
Велике занепокоєння серед бухгалтерів сільгосппідприємств викликає те,
що на сьогодні фактично немає роз'яснень фіскальної служби щодо поділу
податкового кредиту між напрямами адміністрування ПДВ, адже вони самі не
знають цього. За словами самих співробітників ДФС, така система могла б
запрацювати з 1 квітня. Те, що певний перехідний період потрібен, хоча б 30
робочих днів, - відзначає і глава парламентського комітету з питань податкової
та митної політики Ніна Южаніна.
Це підстава для корупції. Кожен раз, коли до агровиробника буде
приходити інспектор, він скаже, що ви неправильно зробили розщеплення.
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Аграріям доведеться або давати хабарі, або податківці будуть блокувати роботу
підприємства.
Введення двох реєстрів на відшкодування ПДВ при експорті – можливість
виникнення корупційних схем
Ще одна явна корупційна схема – прийняте парламентом рішення,
запропоноване урядом, про розділення публічного реєстру заявок на
відшкодування ПДВ при експорті на дві частини:
перший – для великих експортерів з часткою експорту до 40% – згідно
чинного порядку;
другий – для всіх інших (переважно дрібних експортерів) – єдиний
публічний реєстр відшкодування ПДВ.
Перше, чи зможе держава цю норму реалізувати, адже сьогодні
заборгованість по поверненню ПДВ, за останніми заявами ДФС, складає
близько 10 млрд. грн. У бюджеті просто не передбачено достатньої для цього
кількості коштів, а відповідна стаття витрат держбюджету була, навпаки,
додатково скорочена на 6,6 млрд грн. Тому сумніви щодо повернення цілком
вмотивовані.
Друге, фактично це позбавляє середніх і малих фермерів, а також їх
об'єднання - кооперативи, можливості вчасного отримання і в повному обсязі
відшкодування ПДВ при експорті всієї своєї продукції, а не тільки зернових і
технічних культур. Також це зберігає можливості для вимагання хабарів та
проявів корупції при формуванні реєстрів. Словом, питань більше, ніж
відповідей.
Необхідно замість двох реєстрів відшкодування ПДВ створити єдиний
відкритий реєстр з однаковою системою хронологічного відшкодування податку
на додану вартість. Усі матимуть однакові права відшкодування ПДВ у порядку
черги.
Відміна спецрежиму ПДВ призведе до значного підвищення цін на
сільгосппродукцію на внутрішньому ринку
Більшість народних депутатів-аграріїв не голосували за проект податкової
реформи-2016 навіть у прийнятому парламентом форматі, залишаючись
солідарними з селянами на позиції залишення спецрежиму ПДВ до січня 2018
року (як це було закріплено у Коаліційній угоді) при підготовці нового
податкового кодексу, який потрібно сформувати до 1 липня 2016 року.
Адже сільське господарство - єдина галузь, яка продемонструвала
ефективність системи оподаткування ПДВ у такому форматі, що дозволило
розвиватися не тільки товаровиробникам, а й громаді, на території якої таке
виробництво розміщується. Спецрежим ПДВ був головним некорумпованим
стабілізуючим фактором для АПК з 1999 року, який дав можливість сільському
господарству піднятися з колін, залучити інвестиції у галузь, стати соціально
відповідальним перед сільськими громадами: надавати робочі місця селянам,
ремонтувати дороги, підтримувати дитсадки, школи тощо.
У підтвердження дієвості спецрежиму ПДВ для аграріїв, як ефективної
форми непрямої державної підтримки, красно говорить і статистика (табл. 2).
Динаміка ключових показників розвитку агропромислового комплексу
України
після
впровадження
спеціального
режиму
ПДВ
для
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сільськогосподарських товаровиробників
Відміною спецрежиму ми піднімаємо ціни на сільгосппродукцію на
внутрішньому ринку, забезпечуємо підтримку «обраних» експортерів і боляче
б‘ємо по внутрішньому сільгоспринку. Тому уряду потрібно задуматися над
системою дотування вже у цьому році, в першу чергу для тваринництва. Хоча,
відповідно до угоди про СОТ, ми обмежені цифрою у 3 млрд. грн.
Враховуючи вимоги СОТ та корупційний фактор прямої бюджетної
підтримки, однозначно необхідне вдосконалення механізму непрямої державної
підтримки АПК.
Зокрема, потребує висвітлення стаття видатків у держбюджеті-2016 щодо
здешевлення кредитів для сільськогосподарських товаровиробників. А це сума –
300 млн. грн. Яким чином і через які банки буде проводитися кредитування?
Потрібно вимагати публічності в реалізації даного питання. Не забуваймо, що
вимогами СОТ передбачено суму дотацій на АПК, що не перевищує 3 млрд. грн.
У держбюджеті-2016 передбачено лише 1,5 млрд. грн. на держпідтримку
аграріїв, тобто половину. Варто внести відповідні зміни до чинного бюджету й
передбачити не 300 млн. грн. на компенсацію по кредитам, а 1,8 млрд. грн.
загалом. Таким чином ми простимулюємо і банківський сектор за рахунок росту
ділової активності аграріїв, а також забезпечимо фінансовими ресурсами
фермерів для посівної кампанії чи збору урожаю.
А, за умови повної відміни спецрежиму ПДВ, потрібно розробити новий не
менш ефективний механізм стимулювання сільського господарства в Україні.
Тут проблема полягає в тому, що у нас немає стратегії виходу України з кризи і
програм подальшого розвитку економіки. Комплексної картини як не було, так і
немає. В Україні якось прийнято заміняти стратегію економічного розвитку
бюджетом.
З іншого боку, наші міжнародні партнери наголошують, що у ході
податкової реформи потрібно не лише підвищення чи зниження податкових
ставок, а комплексна боротьба з корупцією у сфері сплати податків. Тому,
насамперед, має відбутися повномасштабна реформа фіскальної служби перетворення її з каральної у сервісну службу для платників податків.
Але замість того, щоб переконати наших кредиторів в здатності коаліції
діяти разом і проводити ефективні реформи, уряд всілякими кулуарними
методами, в тому числі, зіштовхуючи великий бізнес проти малого, намагається
збільшити податковий тиск на бізнес, зокрема, залишити аграріїв без жодної
державної підтримки, змушуючи їх виходити на вулицю і захищати свої
права(http://blogs.lb.ua/alexandr_bakumenko/326931_negativ_vid_priynyatih_zmin
.html). – 2016. – 02.02).

***
Блог на сайті: Українська правда
Про автора: Ігор Головань. адвокат, керуючий партнер Адвокатського
об'єднання "Головань і партнери"
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Свідки. Знущання на державному рівні
Свого часу довелося витратити чимало зусиль, щоб довести право свідків і
взагалі будь-кого вимагати прусутності адвоката під час допиту.
Результатом кількарічної боротьби стало Рішення Конституційного суду
України у справі за у справі за конституційним зверненням громадянина
Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті
59 Конституції України (справа про правову допомогу).
Тепер походи свідків на допит у супроводі адвокатів стали нормою.
Однак чиновники знаходять інші способи порушення прав свідків, а тому
доводиться починати новий раунд боротьби з нахабним свавіллям "слуг
народних".
Слідчі найчастіше викликають громадян у якості свідків. Навіть тоді, коли
вже вирішили перетворти того свідка на підозрюваного.
Адже відповідно до Криминального процесуального кодексу України свідок
зобов'язаний прибути за викликом.
Повістки від слідчих надходять і з інших міст, а тому законослухняний
громадянин, отримавши виклик, має вирушати у дорогу, часом далеку.
На цей випадок п. 6 ч. 1 ст. 66 Кримінального процесуального кодексу
України передбачає право свідка на відшкодування витрат, пов'язаних з
викликом для давання показань.
Відповідно до ч. 3 ст. 122 цього ж Кодексу, (...) свідкам оплачуються проїзд,
наймання житла та добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а
також компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять.
І як українські чиновники забезпечують реалізацію передбачених законом
прав на відшкодування витрат?
А як зазвичай.
Просто на ті права плюють.
Відповідно до пункту 7 Інструкції про порядок і розміри компенсації
(відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до
органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у
провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та
виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання
їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затвердженої Постановою
Кабінету
Міністрів
України
N710
від
01.07.1996.
ВИПЛАТИ
ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ СВІДКІВ ПРОВОДИТЬСЯ ОРГАНОМ, ЯКИЙ
ЗРОБИВ ВИКЛИК, ІЗ КОШТІВ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ КОШТОРИСОМ
НА ЗАЗНАЧЕНІ ЦІЛІ.
Та чиновники і не збираються виплачувати свідкам відшкодування,
оскільки згадані кошториси на такі цілі нічого не передбачають.
Думаєте, ця проблема заважає слідчим надсилати повістки в інші міста?
Аж ніяк. Певно, слідчі упевнені, що громадяни мають їздити до їх
величностей за власний рахунок.
За традицією, слідчим допомагають наші незалежні судді.
Деякі з них, такі як суддя Донецького окружного адміністративного суду
Голошивець, вважають, що свідки не можуть оскаржити невиплату
відшкодування у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного
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судочинства України, оскільки це питання має вирішуватись за правилами,
передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України.
Однак ст. 303 Кримінального процесуального кодексу України, яка
встановлює вичерпний перелік дій, які можуть бути оскаржені під час
досудового розслідування, не передбачає права оскарження дій слідчого органу
щодо відмови у відшкодуванні витрат свідка.
Більше того, серед прав свідка, встановлених у ст. 66 Кримінального
процесуального кодексу України, взагалі відсутнє право оскаржувати до суду
будь-які дії чи бездіяльність органу досудового розслідування.
Очікувати ж на судовий, вирок чи ухвалу, що розподілить процесуальні
витрати, свідок може довго. А може і взагалі не дочекатися.
У той же час, відповідно до норми ч. 2 ст. 55 Конституції України, кожному
гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових
осіб.
З усього видно, що доводити нахабну зневагу слідчих, прокурорів і суддів
до
прав
громадян
знову
доведеться
у
Європейському
суді(http://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/56b0865a99da1/). – 2016. –
02.02).

***
Блог на сайті: Українська правда
Про автора: Ігор Головань, адвокат, керуючий партнер Адвокатського
об'єднання "Головань і партнери"
Правнича монополія або позбавлення конституційного права
Конституційний процес в Україні не іде, а скаче галопом. Алюр три хрести.
Оновлений основний закон ліплять "из того, что было".
І явно готуються змусити нас полюбити результат.
А результат обіцяє бути ще той...
Так, наприклад, українське суспільство збираються ощасливити так званою
адвокатською монополією, що полягає у наданні адвокатам виключного права
представляти іншу особу в суді.
Показово, що в Інтернеті підтримку "адвокатському монополізму"
вислювлюють здебільшого саме колеги по адвокатському цеху.
Голосів "не адвокатів" чутно не дуже.
І, звичайно, колеги розпинаються "нє користі раді", а блага клієнтів для.
Хоча чи не лицемірством було б заперечувати матеріальну зацікавленість
адвокатів?
Інша справа, що клієнтів слід приваблювати високою кваліфікацією та
бездоганною репутацією, а не заганяти силою закону.
Та така вже склалася в нашій адвокатурі традиція.
Не змогли об'єднати адвокатів у професійну організацію добровільно,
об'єднали примусово.
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Примусили адвокатів об'єднатися, чому не примусити клієнтів укладати з
адвокатами договори і платити їм гроші?
Розглянемо спрямовані на "адвокатську монополію" конституційні зміни
докладніше.
Перш за все, пропонується змінити статтю 59 Конституції. Реформатори
пропонують у частині першій статті 59 Конституції слово "правову" замінити
словами "професійну правничу", а частину другу взагалі виключити.
Конституцію також пропонується доповнити статтею 131-2 такого змісту:
"Стаття 131-2. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє
адвокатура.
Незалежність адвокатури гарантується.
Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської
діяльності в Україні визначаються законом.
Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також
захист від кримінального обвинувачення.
Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у
трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та
референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва
малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи
дієздатність яких обмежена".
Конституційний суд України до зазначених змін поставився поблажливо.
Хоч і з окремими думками окремих суддів, але зробив висновок, що
запровадження "адвокатської монополії" не передбачає скасування чи
обмеження прав і свобод людини і громадянина.
Змушений зауважити, що з таким висновком Конституційного суду важко
погодитися. Тим більше, що КСУ, як справедливо зауважили у своїх окремих
думках судді Конституційного суду України Сліденко І. Д. та Вдовіченко С. Л.,
відмовився від власної практики не навівши ніякої мотивації для такої відмови,
хоча мав би детальніше обгрунтувати свою позицію.
Судді ж Конституційного суду України Гультай М.М. та Сас С.В. прямо
говорять про обмеження права на правову допомогу і права на вільний вибір
захисника своїх прав.
Шановні судді надто обережні. Мова йде не про обмеження права на
правову допомогу, а про його скасування.
Ось чинна редакція статті 59:
"Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках,
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у
виборі захисника своїх прав.
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової
допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє
адвокатура."
Реформована стаття 59 стане такою:
"Стаття 59. Кожен має право на професійну правничу допомогу. У
випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є
вільним у виборі захисника своїх прав."
Кожен з нас втратить право на правову допомогу, отжимавши замість цього
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конституційного права інше – на професійну правничу допомогу.
Як кажуть, "відчуйте різницю".
Тут слід згадати, що стаття 59 Конституції має непросту історію і двічі
тлумачилася Конституційним судом України. В одному з своїх рішень, а саме у
справі про право вільного вибору захисника (N13-рп/2000 від 16 листопада 2000
року, справа N1-17/2000) , КСУ дав визначення правової допомоги, зазначивши,
що право на правову допомогу – це гарантована Конституцією України
можливість фізичної особи одержати юридичні (правові) послуги. А у рішенні у
справі про право на правову допомогу (N23-рп/2009 від 30 вересня 2009 року,
справа N1-23/2009) КСУ розтлумачив, що "кожен має право на правову
допомогу" означає гарантовану державою можливість будь-якій особі
незалежно від характеру її правовідносни з державними органами, органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними
особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з
юридичних питань в обсязі і формах як вона того потребує.
Змінена стаття 59 поверне нас на 15 років назад. Бо ж ніхто не знатиме, що
таке правнича допомога, чим вона відрізняється від правової. Навіть зараз
адвокату не завжди вдається прорватися до клієнта під час, наприклад, обшуку.
Хоча право клієнта отримати правову допомогу закріплено статтею 59
Конституції. Можна лише уявити, як знахабніють чиновники після того, як
статтю 59 Конституції буде кастровано реформаторами.
Пглянемо тепер пропоновану до включення у Конституцію статтю 131-2.
Відповідно до законопроекту, виключно адвокат здійснює представництво іншої
особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Законом можуть
бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах
щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних
спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та
осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена".
Чи не дивно виглядає виключення стосовно представництва малолітніх чи
неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких
обмежена?
Здавалося б, саме для цих категорій осіб кваліфікація представника є
критичною, але конституційні реформатори залишають їх за межами
"адвокатської монополії".
Виходить, "адвокатська монополія" для багатих і здорових, а хворі і бідні
обійдуться.
Чи не є це простим і ясним ідтвердженням того, що вся ця історія з
"монополією" є кісткою, кинутою адвокатам, щоб тихо і спокійно проковтнули
скасування права на правову допомогу? Щоб відмовилися від результатів
багаторічної боротьби, від масиву судової практики, офіційних тлумачень і
теоретичних надбань?
Біблійний Ісав продав своє первородство за сочевичну юшку.
Чи не задешево українське суспільство і українська адвокатура готові
відмовитися
від
конституційного
права
на
правову
допомогу?
(http://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/56b1e88c7be18/). – 2016. – 03.02).
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Блог на сайті: Українська правда
Про автора: Олексій Гончаренко, народный депутат Украины
Семь первоочередных действий в здравоохранении
Прекратить даже разговоры о приватизации больниц. Немедленно принять
обязательные для исполнения протоколы и стандарты лечения. Это основа основ
медицины во всех развитых странах. Почему в школах детей учат по программе,
а не тому, что нравится каждому отдельно взятому учителю? Почему армия
живет по Уставу? Да потому что Устав, как знает каждый, кто служил, он
написан кровью. Так вот, стандарты и протоколы пишутся жизнями.
Имея протоколы лечения, определить цену оказания помощи людям с
разными заболеваниями. Исходя из сегодняшних возможностей, определить тот
пакет медицинской помощи, который государство гарантирует всем гражданам
и честно сказать, что именно оно не может обеспечить.
Уйти от финансирования койко-мест. Сегодня так финансируется
медицина. Это все равно, если бы армия финансировалась от количества
автоматов Калашникова или танков на складах. Перейти к финансированию
конкретной помощи гражданам.
Медицина – это только одна из трех частей здравоохранения. А ещѐ две не
менее важные части – это профилактика и реабилитация. Эти системы надо
восстанавливать. Необходимо возвращаться к обязательной диспансеризации
(регулярной оценке состояния здоровья граждан) хотя бы в тех объѐмах,
которые сегодня по силам государству. Необходимо возвращать государству те
санатории, которые ещѐ можно вернуть и приводить в порядок те, которые ещѐ
остались.
Назначение всех руководителей медицинских учреждений исключительно
на конкурсной основе.
Возрождение медицинской науки и использование ее наработок в
практическом здравоохранении. Это касается и фармацевтики. Государство
должно поставить перед отечественной фармацевтикой задания, исходя из
принятых
протоколов
и
стандартов
лечения(http://blogs.pravda.com.ua/authors/goncharenko/56b2344dacca8/). – 2016.
– 03.02).

***
Блог на сайті: Українська правда
Про автора: Віктор Уколов, політолог, журналіст
Про захист дітей ліквідаторів аварії ЧАЕС – чому не онуків?
Щоразу, коли країна наближається до нових виборів народні депутати
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входять у популістичний раж. Сьогодні на медаль популістичної першості по
праву заслуговує Микола Томенко за прийняття Закону "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" N2093
Як пояснив у виступі сам Томенко: "Йдеться про 4 позиції для дітей
неповнолітніх або дружини померлих ліквідаторів. Це одноразова допомога, це
медична допомога, це допомога на оздоровлення дітей. Тобто медична частина і
підтримка родини, де ліквідатор нас захищав, і його вже немає."
Друзі-депутати, ви хоч раз замислювались про яких "дітей" іде мова? Якщо
ліквідатору аварії на ЧАЕС в 1986 році було в середньому 30-ть років, то нині
йому уже 60-ть. Погодьтеся, не самий репродуктивний вік, щоб мати
неповнолітніх дітей, про яких говорив Микола Томенко.
Ну добре, якщо неповнолітніх дітей у справжніх ліквідаторів мало, тим
меншими будуть витрати бюджету.
Тоді виникає друге питання – про доцільність матеріальної допомоги для
дружин померлих ліквідаторів. Власне питань одразу два, бо, для прикладу, в
моїй сім'ї першою пішла на спокій ліквідатор-мама, відтак залишився живим
чоловік, а йому допомога за вашим законом вже не надійде.
Зрештою, я розумію бажання перед виборами роздати допомогу всім, але
можливо це краще робити з передвиборчих фондів, а не з державного бюджету?
Він досить складно збалансований, тож якщо нові витрати призведуть до
зростання дефіциту, тоді МВФ точно не надасть новий кредит.
Як наслідок, нас чигатиме обвал гривні, а через це збідніння усіх 45
мільйонів громадян. Може я не правий, але чи не занадто висока ціна
"добреньких" депутатів. І чи згадає хто про їхні рішення, коли шукатиме винних
за економічний провал?
Одне дивує як це ніхто не звернув увагу на допомогу внукам ліквідаторів,
або небожам (племінникам) ліквідаторів? Для передвиборчого популізму – це
справжнє золоте дно. Тільки не ясно хто за це все і чим буде платити?
(http://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/56b35b61b4223/). – 2016. – 04.02).
***
Блог на сайті: Українська правда
Про автора: Ігор Головань, адвокат, керуючий партнер Адвокатського
об'єднання "Головань і партнери"
Світлої пам'яті права на правову допомогу...
Уявіть собі, довелося Вам, крий Боже, поранитися, кровотеча серйозна.
Зібралися коло Вас люди. І нічого не роблять. Бо не професіонали вони. Не
медики.
А Ви маєте право тільки на професійну медикничу допомогу. Не медичну, а
медикничу. Бо неправильне поняття "медична" походить від "медицина". А
правильна "медикнича" – від того, хто має допомогу надавати. Вірно
здогадалися, від "медика".
Волатимете, проситимете сякий-такий джгут накласти, клятви страшні
даватимете, що довіряєте першому-ліпшому перехожому стати Вашим
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персональним цілителем.
Але народ навколо законослухняний. Право на професійну медикничу
допомогу поважає і порушень не потерпить. Сам джгутів не накладатиме,
оскільки, по-перше, не медик, по-друге, не професіонал. І нікому іншому без
належних документів не дозволить.
А медики все не їдуть. Зайняті, в інструкціях та всілякій документації
неправильне слово медична на правильне медикнича виправляють. А поки ту
важливу роботу не завершать, ніякої допомоги не буде. Бо надання медичної
допомоги вже не передбачено, а порядок надання медикничої ще у деталях не
врегульовано.
І чого це я став вважати цю дурню правдоподібною?
Бо наш рішучий Президент за згодою Конституційного судуі і за
відсутності заперечень самої Венеціанської комісії наважився на таке, що жоден
з його попередників за два десятиліття не наважувався зробити.
На зміну Розділу II Конституції України, "Права, свободи та обов'язки
людини і громадянина".
До сьогодні чіпати цей розділ ніхто не насмілювався. Тлумачити офіційно,
тлумачили. Але про зміни мови не було.
Адже відповідно до статті 22 Конституції, конституційні права і свободи
гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або
внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу
існуючих прав і свобод.
А Президент, що, як усі напевне чули, є гарантом додержання Конституції
України, прав і свобод людини і громадянина (стаття 102 чинної Конституції),
Виявляється, на думку гаранта, не всі конституційні права у нас однаково
корисні.
А право на правову допомогу так взагалі неправильне. Тому гарант прав і
свобод пропонує одне з конституційних прав трішечки підрихтувати.
Пропонується, щоб у статті 29 Конституції замість "користуватися
правовою допомогою захисника" було зазначено "користуватися правничою
допомогою захсника".
Чинна стаття 59 Конституції:
"Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках,
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у
виборі захисника своїх прав.
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової
допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє
адвокатура."
має стати такою:
"Стаття 59. Кожен має право на професійну правничу допомогу. У
випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є
вільним у виборі захисника своїх прав."
Комусь явно не подобається слово "правова". Чи не тому, що походить від
слова "право"?
І тому словозаміна виправдовується необхідністю застосувати слово,
похідне не від "право", а від "правник"?
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І хай нас не вводять в оману розмови про "синоніми". Якщо синоніми,
навіщо міняти?
У тім то й справа, що норми Конституції, які визначають право людини і
громадянина міняють і міняють серйозно. Міняють назву об'єкта права з
правової допомоги на правничу і додають ознаку професійності.
І це уточнення означає звуження.
Фактично скасовується одне право і впроваджується інше, звужене за
обсягом.
Звужене! А це ж не допускається статтею 22 Конституції!
Не допускається, пане Президенте!
Не допускається, шановні судді Конституційного суду!
Та з усього видно, що наміри розібратися з правом на правову допомогу
більш ніж серйозні, бо і Президент наважився до цього часу недоторканний
Розділ II змінити, і Конституційний суд оперативно схвалив, навіть
Венеціанська комісія начебто не заперечує.
То ж маємо час готуватися до прощання з правом. Користуватися ним наш
народ не дуже і вмів, але ж мав шанс навчитися.
Згадаємо, яке воно зручне і надійне право на правову допомогу.
Врегульоване у безлічі законів та інших нормативних актів.
Двічі офіційно розтлумачене Конституційним судом.
Ось наприклад у справі про право вільного вибору захисника
Конституційний суд України серед суб'єктів надання правової допомоги згадав
державні органи України.
Відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу"
виділяється такий вид безоплатної правової допомоги, як первинна (що полягає
в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у
випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і
службових осіб).
Серед інших закон зобов'язує надавати первинну правову допомогу органи
виконавчої влади і органи місцевого самоврядування.
Після зміни статті 59 Конститції, допомогу органи виконавчої влади і
органи місцевого самоврядування можуть від надання первинної правової
відпочити, бо ж громадяни конституційне право на правову допомогу втратять,
а щоб надати професійну правничу треба ж буде ще з'ясувати, чи є серед
чиновників того чи іншого органу правники і наскільки вони є професійні.
У рішенні у справі про право на правову допомогу Конституційний суд
України зазначив, що правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом,
обсягом та формами. Вибір форми та суб'єкта надання такої допомоги залежить
від волі особи, яка бажає її отримати. Крім того, гарантування кожному права на
правову допомогу є не тільки конституційно-правовим обов'язком держави, а й
дотриманням взятих Україною міжнародно-правових зобов'язань, наголосив
Конституційний суд.
КСУ вирішив, що:
Положення частини першої статті 59 Конституції України
"кожен має право на правову допомогу" треба
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розуміти як гарантовану державою можливість будь-якій особі
незалежно від характеру її правовідносин з державними органами,
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,
юридичними та фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень
отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах, як вона
того потребує.
Положення частини другої статті 59 Конституції України
"для... надання правової допомоги при вирішенні
справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура"
в аспекті конституційного звернення треба розуміти так, що особа
під час допиту її як свідка в органах дізнання, досудового
слідства чи дачі пояснень у правовідносинах з цими та іншими
державними органами має право на правову (юридичну) допомогу від
обраної за власним бажанням особи в статусі адвоката, що не
виключає можливості отримання такої допомоги від іншої особи, якщо
законами України щодо цього не встановлено обмежень.
І всі ці напрацювання конституційні реформатори пропонують викинути на
смітник!
Навряд чи можна бути упевненим, що професійна правнича допомога легко
буде визнана багатоаспектною,, а тим більше такою, і що її кожен має право
тримати незалежно від характеру її правовідносин з державними органами.
Не з нашим чиновництвом.
Тому після конституційної реформи все доведеться починати спочатку.
Сумно, але адвокатське самоврядування не тільки не виступило на захист
права на правову допомогу (хоча реалізація саме цього права довгі роки
складала сенс існування професії), а навпаки, висловилося на підтримку
"правничицизації".
Не хочеться думати, що така позиция обусловлена очікуваними вигодами
від так званої "адвокатської монополії".
Мене вже потихеньку почали звинувачувати мало не у зраді інтересів
адвокатского цеху.
Мовляв, виступаю проти адвокатської монополії, йду проти інтересів колег.
Хоча на мою скромну думку, саме адвокатам, як особам зацікавленим, та
ще й матеріально зацікавленим, до запровадження так званої "адвокатської
монополії" слід ставитися більш ніж обережно.
І обов'язково брати до уваги ціну.
Так, конституційні реформатори пропонують адвокатам цукерочочку у
вигляді виключного права на представництво іншої особи в суді.
Але що у нас забирають?
Після реформи адвокатура більше не згадуватиметься у Розділі II
Конституції "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина".
Збираються виключити всю частину другу статті 59, нагадаю її зміст:
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової
допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє
адвокатура.
З Розділу II Конституції "Права, свободи та обов'язки людини і
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громадянина" адвокатуру переміщують у Розділ VIII "Правосуддя", доповнивши
розділ статтею 131-2.
Адвокатура діє вже не для забезпечення конституційного права на захист та
надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних
органах, а для надання професійної правничої допомоги.
Статус адвокатури з інституту, покликаного забезпечити захист
конституційних прав і свобод людини і громадянина незалежно від виду
правовідносни понижується до рівня одного з елементів системи правосуддя.
Як на мене таке пониження статусу адвокатури жодної примарної монополії
не варте.
Моя позиция полягає в тому, що здійснення юридичної практики має бути
врегульовано.
Надавати правоту допомогу систематично, на оплатній основі з правом
пропонувати свої послуги невизначеному колу осіб повинні мати можливість
лише адвокати, які пройшли відповідний професійний відбір.
Клієнти мають обирати адвокатуру не тому, що будуть змушені силою
закону. Приваблювати клієнтів повинні бездоганна репутація, широкі
професійні права і надійні гарантії адвокатів, що мають безумовно поважатся
представниками держави.
Буде повага до прав і гарантій – жодної монополії не знадобиться.
В той же час, повинні бути збережені можливості роботи юрисконсультів,
що працюють за наймом у штаті юридичних осіб, стосовно представлення
інтересів їх роботодавців.
Громадяни повинні мати можливість залучати для захисту своїх прав
юристів, що не є адвокатами (викладачів, громадських діячів, тощо) разово і на
безоплатній основі.
Бо тільки громадянин має приймати остаточне рішення з вибору захисника
своїх прав.
Професійність важлива, але куди важливіше довіра.
Є така приказка про таксі, мовляв, потрібно їхать чи "шашечкі".
Звичайно важливо і бажано, щоб правову допомогу надавав професійний
правник.
Однак суть правової допомоги полягає у її спрямованості на забезпечення
реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх
відновлення у разі порушення.
Головне – забезпечення реалізації прав і свобод, а не наявність у захисника
прав ознак правничості і професійності.
І не слід забуати, що "право" річ абстрактна, а "правник" як правило особа
конкретна і розібратися з тим правником, як знадобиться, простіше. Тим більше,
що допомога буде не просто "правнича", а ще й "професійна". А хто визначає
ступінь "професійності", той правника і контролює. Якщо Ви розумієте, про що
я.
Тому шкода конституційного права на правову допомогу.
І хотілося б його зберегти.
Пане Президенте! Шановні законодавці!
Не чіпайте Розділ II Конституції!
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До
Вас
не
чіпали.
І
Ви
не
чіпайте(http://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/56b84689eb24c/). – 2016. –
08.02).

***
Блог на сайті: LB.ua
Про автора: Роман Семенуха, депутат Верховної Ради України
Створення справді незалежного регулятора в галузі телекомунікацій запорука розвитку ринку
Сучасна ринкова економіка має бути результатом оптимального поєднання
інструментів ринкового саморегулювання та цілеспрямованої політики
державного регулювання.
Досвід функціонування телеком-ринку в країнах з розвинутою ринковою
економікою свідчить про те, що на сьогодні практично усюди зберігаються
елементи впливу держави на діяльність суб'єктів ринку, що передбачають
використання
адекватних
та
обґрунтованих
інструментів
прямого
адміністративного та опосередкованого економічного регулювання.
На моє глибоке переконання, у нашій державі подальший цивілізований
розвиток ринку електронних комунікацій буде можливим лише за умов
лібералізації діяльності учасників цього ринку та створення такого органу, який
буде спроможний забезпечити якісну та ефективну державну регуляторну
політику.
Саме ці ідеї стали центральною концепцією проекту Закону про електронні
комунікації, який мною разом з колегами — народними депутатами України,
зокрема головою профільного комітету Олександром Данченко був
зареєстрований у Верховній Раді 11 грудня (реєстраційний № 3549-1).
Принциповою проблемою, яку ми маємо намір вирішити у законопроекті, є
надання національному регулятору статусу інституційно та фінансово
незалежного державного органу, оскільки саме незалежність регулятора є
базовою умовою ефективності його діяльності.
Запорукою цього є два фактори - недопущення втручання уряду в роботу
регулятора та його рівновіддаленість від усіх без винятку учасників телекомринку.
Тому в проекті Закону закладено кілька запобіжників, які мають
гарантувати незалежність національного регулятора.
За словами Мзії Гогілашвілі, представника Національної комісії зв'язку
Грузії, грузинський досвід реформи регуляторного органу підтверджує, що
незалежне фінансування та контроль бюджету є фундаментальними
принципами, що дозволяють регуляторам виконувати своє призначення без
ризику втручання в управління з боку держави та великого бізнесу. Аналогічний
досвід мають також Польща, Швеція, Естонія та інші європейські країни.
Передбачена у проекті Закону про електронні комунікації модель
фінансування національного регулятора повністю втілює зазначені принципи.
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Єдиним джерелом фінансування національного регулятора будуть надходження
до спецфонду Держбюджету від учасників ринку зв'язку за двома напрямками:
1) нормативно встановлена плата у розмірі 0,2% від доходів постачальників
електронних комунікаційних послуг, отриманих за надання електронних
комунікаційних послуг, та доходів операторів поштового зв'язку, отриманих за
надання послуг поштового зв'язку;
2) 15% рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.
Визначення розміру бюджету (кошторису) національного регулятора та
його видатків здійснюватиметься публічно та на колегіальній основі.
Для підготовки бюджету (кошторису) при регуляторі працюватиме
постійно діючий орган - Бюджетна рада. До її складу входитимуть по два
представники, делеговані Президентом України, Верховною Радою України,
Кабінетом Міністрів України, а також два представники Громадської ради
національного регулятора.
Процедура підготовки та затвердження бюджету національного регулятора
включатиме кілька етапів.
Крім того, формат фінансування, передбачений у проекті Закону, включає
жорсткий контроль та прозорість звітності використання бюджетних коштів
національним регулятором.
Підготовка та затвердження бюджету національного регулятора
здійснюватиметься за таким алгоритмом:
Етапи контролю виконання бюджету національного регулятора
Прийняття Верховною Радою законопроекту про електронні комунікації №
3549-1 дозволить здійснити справжнє реформування національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
перетворивши її на операційно незалежного та фінансово спроможного
національного регулятора.
На моє переконання, модернізація системи державного регулювання
телеком-галуззю разом з передбаченими у законопроекті заходами лібералізації
та демонополізації ринку електронних комунікацій (скасування ліцензування
видів діяльності у телеком-сфері, перехід до заявницького принципу реєстрації,
урегулювання механізму позасудового вирішення конфліктів між операторами,
запровадження механізму попереднього регулювання стосовно операторів з
істотною ринковою перевагою) сприятиме прогресу самої галузі, формуванню
належного бізнес-клімату на ринку та росту його інвестиційної
привабливості(http://blogs.lb.ua/roman_semenukha/326948_stvorennya_spravdi_n
ezalezhnogo.html). – 2016. – 02.02).
***
Блог на сайті: LB.ua
Про автора:
Олександр Давиденко, президент Международной
ассоциации офицеров специальных подразделений по борьбе с организованной
преступностью "ЦЕНТР"
Реальна загроза остаточного руйнування правоохоронної системи, як
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наслідок непрофесійних та навіть деструктивних реформ в Україні
В результаті вкрай непрофесійної «реформи» МВС України наша Держава
практично перестала виконувати у повному обсязі одну з своїх основних
конституційних функцій - боротьби зі злочинністю.
Як наслідок основна маса громадян залишилась без правоохоронного
захисту. Зараз якість оперативно-слідчої діяльності органів внутрішніх справ
залежить виключно від порядності і відповідального відношення окремих
співробітників до виконання своїх службових обов‘язків, але нажаль такі якості
не є притаманними всім правоохоронцям та і ситуація, яка склалася з
переатестацією особового складу міліції – поліції явно не додає їм в цьому
наснаги.
Показники боротьби зі злочинністю, статистичні дані про яку саме перед
початком цієї «реформи» були чомусь засекречені, погіршились навіть не в рази,
а на порядок. Особливо тяжкі та замовні злочини практично не розкриваються, а
про їх попередження та профілактику вже й мова не йде.
PR – трюк з «комсомольським» набором в ряди оперативних співробітників
та слідчих, на кшалт широко розрекламованої компанії по створенню
Патрульної служби, тут не спрацьовує. Робота «оперів» та «слідаків» інколи
буває на грані мистецтва, і цьому точно неможливо навчити за два – три місяці
за схемою «взліт – посадка».
Ще одна новація, у нас стало модним працевлаштовувати на вищі посади
нової поліції іноземних громадян, в основному з Кавказу, які, нажаль, не мають
відповідної освіти, підготовки і досвіду, слабо відчувають український
менталітет та взагалі не знаються на криміногенній ситуації в чужій для них
Державі і говорять тільки «піонерськими» лозунгами.
Чомусь геть забуті сотні, а може й тисячі співробітників міліції які вже в
роки незалежності України пройшли супер підготовку в ведучих
правоохоронних відомствах світу – ФБР США, Канадській Королівській
гірській поліції, Британському «Скотленд Ярду», Італійській ДІА, Інтерполі та в
багатьох інших поважних та авторитетних організаціях. Деякі навіть викладали
та очолювали академії поліції ОБСЄ, наприклад на території країн бувшої
Югославії, саме в дуже непрості часи. Вже не згадуємо про офіцерів –
правоохоронців, які роками виконували досить небезпечні миротворчі
поліцейські функції в десятках країн світу та навчали місцевих силовиків.
Але хтось безальтернативно постановив, що грузинська модель є
найкращою, хоча її взагалі мало хто вивчав.
Анекдотичною, але зовсім не веселою була ситуація з потужними
вказівками Прем‘єр-міністра нашої дивної країни щодо активізації боротьби з
організованою злочинністю, які він особисто дав комусь по телевізору зразу
після того коли його люди знищили єдину структуру в тій же країні - ГУБОЗ
МВС, що і була «заточена» для боротьби з цим злом. Коментарі тут зайві!
Окремо треба зупинитися ще на одній заплутаній історії – створення ДБР –
Державного бюро розслідувань України. По - перше, по аналогії з АКБ це буде
ще той марафон, доки це Бюро запрацює, а от PR – вкид прямо від першої особи
вже пішов. По – друге, у наявності дві правди – в Законі про це Бюро написано,
що це орган по боротьбі зі злочинними організаціями та організованою
72

злочинністю, але 95% правоохоронців, співробітників прокуратури, а особливо
політиків вважають що це аналог російського Слідчого комітету, який
славиться, в тій зараз недружній країні, особливою корумпованістю та працею
на заказ влади. І тому, в підтвердження цього нерозуміння проблеми, ідуть
баталії про те, що ж буде робити прокуратура без слідства? А при чому тут ДБР?
Таке враження, що всі вищі і правоохоронні органи Держави
перепрофілювалися в PR – агентства і практично не мають інших функцій.
Тому, поки ще не пізно пропонуємо, в цілях порятунку правоохоронної
системи :
- негайно відправити у відставку весь вищий керівний склад МВС України;
- законодавчо заборонити призначення на вищі керівні посади в
правоохоронних органах та спеціальних службах іноземців, з можливістю їх
використання виключно в якості радників, без владних повноважень;
- забезпечити участь у реформуванні органів МВС та інших силових
структур, а особливо у створенні та розвитку Державного бюро розслідувань
України
представників
фахових,
профільних
громадських
організацій(http://blogs.lb.ua/oleksandr_davydenko/326962_realna_zagroza_ostato
chnogo.html). – 2016. - 02.02).

***
Блог на сайті: LB.ua
Про автора: Іван Лукеря, експерт Українського незалежного центру
політичних досліджень та Реанімаційного пакету реформ
Повернення диктатора. Чим загрожує впровадження партійного
рабства?
У Верховні Раді відбувається намагання законодавчо, через законопроект
№3693 про партійну диктатуру, запровадити тотальний контроль партійних
вождів над всіма депутатами місцевих рад. Ініціатори впровадження ленінського
«демократичного централізму» Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Олег Березюк,
Юрій Луценко. Нічого не нагадує?
Згадуємо 2010 рік. Після приходу до влади, Віктор Янукович першочергово
взявся за впровадження тотального контролю над місцевою владою:
централізація повноважень та фінансових ресурсів місцевого самоврядування,
скасування районних у місті Києві рад, перенесення виборів на «невизначений
термін», позбавлення повноважень міських голів та передача управління містом
у руки ставленикам від Партії регіонів.
Це був початок повної централізації влади, у результаті – диктатури. Зараз
тінь Януковича повертається.
Першим дзвіночком нездорових намірів «великих партійних вождів» стало
ухвалення Закону «Про місцеві вибори», який обмежив право громадян бути
вільно обраними шляхом самовисунення. Шлях у депутати місцевих рад
пролягав виключно через приймальні партійного керівництва (незалежно, чи у
Києві, чи Львові).
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Другий дзвіночок – фактичне скасування виборів до районних у місті Києві
рад абсурдним рішенням окружного адміністративного суду. Покрокова
інструкція від колишнього президента.
І нарешті третій – хід конем, – реєстрація Законопроекту №3693 «Про
внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад" (щодо
відкликання депутатів місцевих рад)».
Суперечлива виходить картина на фоні проголошеного курсу на
децентралізацію та навіть досягнення значних успіхів у цьому.
Які загрози несе законопроект?
1. Надає можливість керівнику місцевої партійної організації (партійному
босу) позбавити депутатського мандату будь-якого депутата місцевої ради.
Підстави для цього виписані у дусі КПРС:
- невідповідність практичної діяльності депутата меті діяльності партії;
- не входження депутата до фракції партії, за списками якої був обраний;
- невиконання рішень фракції;
- несолідарне голосування.
Таким чином, молодий депутат, який виступив проти рішення фракції
голосувати за корупційне призначення, розподіл бюджету чи комунальної
власності (список підстав продовжити), позбавляється депутатського мандату.
Натомість депутатом стає наступний найбільш рейтинговий (фактично,
найбільш фінансово спроможний) кандидат.
Доля 300 тис. депутатів місцевих рад буде у руках партійних вождів.
2. Нівелює значення «представницького мандату».
Відповідно до Конституції України, до складу місцевої ради входять
депутати, які обираються громадянами на основі прямого виборчого права
шляхом таємного голосування. Партійна організація жодним чином не обирає
депутатів, і не має права позбавляти когось представницького мандату.
Натомість таку можливість повинні мати ті, хто обрав свого представника –
громадяни. І така можливість передбачена у чинному законодавстві –
відкликання депутата шляхом народної ініціативи.
3. Суперечить Європейській хартії місцевого самоврядування.
Відповідно до частини 1 статті 7 Європейської хартії місцевого
самоврядування, яка була ратифікована Верховною Радою, мандат місцевих
обраних представників передбачає вільне здійснення ними своїх функцій.
Тому встановлення відповідальності депутатів за висловлення ними
відмінної від інших членів партії думки прямо суперечить принципу
незалежності у здійсненні ними своєї діяльності.
Проти даного Законопроекту виступають асоціації органів місцевого
самоврядування, експертне середовище та громадянське суспільство, депутати
Верховної Ради України, зокрема:
- Асоціація міст України закликає не допустити запровадження
імперативних мандатів для депутатів місцевих рад.
- Реанімаційний пакет реформ засуджує намагання відродити в партіях
коаліції «Європейська Україна» ленінський принцип централізму.
- Міжфракційне об‘єднання депутатів «Єврооптимісти» у Верховній Ради
виступили проти диктатури партійного керівництва у Верховній раді та
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місцевих радах і закликають колег не голосувати за законопроекти №3700 та
№3693.
Суперечлива виходить картина на фоні проголошеного курсу на
децентралізацію, та навіть досягнення значних успіхів у проведенні реформи.
Законопроект будуть намагатися ухвалити на засіданні Верховної Ради у
четвер, 4.02. Якщо допустимо ухвалення даного Законопроекту, повернемося у
2010 рік. Тому відповідальність кожного сказати «НІ!» партійній диктатурі та
Законопроекту
№3693(http://blogs.lb.ua/ivan_lukeria/327047_povernennya_diktatora_chim_zagro
zhuie.html). – 2016. – 03.02).

***
Блог на сайті: LB.ua
Про автора: Тетяна Дурнєва, експерт з питань внутрішньо переміщених
осіб (Інститут суспільно-економічних досліджень)
Неповнолітні переселенці стали «дорослими»
Цієї новини очікували давно. Днями український парламент нарешті зрівняв
у правах дітей-переселенців з дорослими людьми. Закон («Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей
та підтримки сімей з дітьми») приводить норми діючого законодавства у
відповідність до Конвенції ООН про права дитини, має підписати Президент.
Тепер є законодавчо закріплена можливість для кожної дитини, у тому
числі, яка прибула з зони конфлікту без супроводження батьків, отримати
довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Неповнолітні
громадяни зможуть особисто або через законного представника подати заяву
для отримання довідки. Від імені малолітньої дитини таку заяву може подати її
прямий родич або вітчим, мачуха, у яких проживає дитина, або представник
органу опіки та піклування.
Ця законодавча новація за логікою спростить життя-буття багатьом
вимушеним переселенцям. Чому це питання є актуальним? Річ у тім, що дітей,
які опинились без батьків поза межами свого дому, насправді чимало. У
багатьох випадках батьки відправляли їх до родичів та друзів на мирні території,
а самі залишалися на окупованій території працювати, піклуватися про хворих
родичів чи доглядати за квартирою, або ж самі будучи хворими… Таким чином,
фізично батьки не могли допомогти своїм дітям вирішити питання про їхній
статус, про отримання фінансової допомоги від держави.
За офіційними даними Мінсоцполітики станом на кінець січня цього року, в
Україні нараховується 216 837 дітей – внутрішньо переміщених осіб.
Майже півтора роки такі діти не могли отримати ані довідки ВПО, ані
законних 884 гривні, які держава виділяє для покриття витрат на проживання,
відповідно до Постанови Кабміну №505. Також отримання довідки про взяття на
облік ВПО окремо для дітей дасть можливість зафіксувати індивідуальні
потреби кожної дитини та, відповідно, забезпечувати їх. Але відбудеться це
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після того, як запрацює довгоочікувана Єдина інформаційна база даних про
внутрішньо
переміщених
осіб
(http://blogs.lb.ua/tetyana_durneva/327089_nepovnolitni_pereselentsi_stali.html). –
2016. – 03.02).

***
Блог на сайті: LB.ua
Про автора: Василь Куйбіда, Голова Народного Руху України
До питання про подальшу приватизацію, або «знову за рибу гроші»
Починаючи з перших днів незалежності і аж до тепер, всі президенти і
прем‘єри, більшість обслуговуючих їх політиків, захлинаючись від слини,
запевняли українців про необхідність роздержавлення та приватизації
«загальнонародної власності», бо ж економіка не зможе стати на «ринкові
рейки», бо «не буде конкуренції», бо «ціни будуть зростати», … бо…бо… бо.
Чи ж можна вважати за панацею від усіх суспільних і громадських
негараздів приватизацію, яка поділила суспільство на два табори, зробивши
купку «ефективними власниками», а іншу – «лузерами», «лохами», тобто
збіднілими. Закон фізики твердить, що нічого з нічого не утворюється, а лише
перерозподіляється вже витворене. Якщо приватизація не дала «ефективного
власника», а влада не запропонувала варіантів щодо розв‘язання проблеми
соціальної справедливості, значить потрібно повернутися до приватизації ще
раз, з‘ясувавши її економічну, політичну, ідеологічну та моральну значимість у
розвитку українського (саме українського за національною ознакою)
суспільства.
Отож. Головною метою першої програми приватизації в Україні було:
створення в країні сукупного власника; зародження середнього класу;
переоцінка (реанімація) у свідомості населення «абсолютних цінностей», на
перше місце серед яких мала появитися повага до приватної власності.
Приватизація держмайна стала одним з наріжних каменів соціальноекономічних реформ в Україні. Її роль у формуванні підвалин ринкової
економіки, створенні критичної маси ефективних приватних власників, є в теорії
питання незаперечною. Проте завдання приватизації, які власне звузилися до
суто фіскальних, а непослідовність і непрозорість приватизаційних процесів, їх
значна політизація надали серйозного підґрунтя для неоднозначної оцінки з
боку експертів, політиків, представників громадянського суспільства,
створюють передумови для політичного протистояння, що, зрештою,
перешкодило формуванню коректної приватизаційної стратегії.
Як наслідок, перебіг приватизаційних процесів в Україні характеризується
неефективною державною політикою у сфері приватизації. Країна так і не
побачила реалізації задекларованих принципів економічної ефективності,
соціальної справедливості, вже не згадуючи про відновлення принципу
національної справедливості, принаймні для корінної нації – українців.
По суті неефективність державної політики виразилась у:
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- відстороненні органів державного управління від директивних методів
впливу на соціально-економічні пропорції формування цивілізованого
внутрішнього ринку; ринку праці (зайнятості населення);
- практичній відсутності стратегії реформування відносин власності в
цілому та у виробничому секторі економіки зокрема;
- допущенні до приватизації підприємств, що складали ядро національної і
соціальної безпеки;
- неврахуванні міжгалузевих зв‘язків в економіці;
- нерозвиненості (слабкості ) інституційних механізмів ринкового
регулювання економіки;
- неефективності протидії поширенню схем тіньової приватизації;
- недостатній прозорості прийняття рішень щодо приватизації, зокрема
стратегічних підприємств і підприємств-монополістів, які є основою
економічного розвитку та національної безпеки держави.
У результаті в Україні досі не проведена структурна реформа, не приведена
нині діюча економічна (промислова) система до вимог і потреб внутрішнього
ринку, досі не склалася ефективна інституційна система, яка б забезпечувала
оптимальне використання національного економічного потенціалу та могла б
стати основою суспільного консенсусу щодо стратегічних завдань соціальноекономічного розвитку. Це значною мірою змарнувало потенціал інвестиційної
привабливості, закладений демократичним оновленням української держави.
З нашої точки зору, основними цілями економічної стратегії держави в
інституційній сфері мало б стати створення умов для підвищення ефективності
діяльності
підприємств,
створення
оптимального
(малозатратного)
конкурентного середовища та оптимізація частки державного сектору
економіки. Це потребує поєднання завдань зміцнення національного приватного
капіталу, підвищення ефективності управління державним сектором економіки,
вдосконалення корпоративного управління, створення інституційних механізмів
забезпечення функціонування різних форм власності та господарювання і
визначення їх оптимального співвідношення.
Натомість основними шляхами подальших інституційних перетворень в
Україні вважається:
- продовження приватизації інвестиційно привабливих підприємств;
- здійснення передприватизаційної підготовки інвестиційно непривабливих
підприємств з метою підвищення їхньої вартості та наступної приватизації;
- приватизація неперспективних для надання державної допомоги та
функціонування в державній власності підприємств за символічну ціну;
- підвищення ефективності функціонування державних підприємств. Це все
вважається, але не завжди це реалізовується.
Вибір одного з наведених шляхів щодо конкретних підприємств має
здійснюватися на підставі виважених науково обґрунтованих методик з
урахуванням стратегічних орієнтирів національного та соціально-економічного
розвитку країни.
Здійснення приватизації супроводжується суттєвими ризиками, які не лише
не долаються в процесі роздержавлення, але й посилюються.
Зокрема:
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- збереження приватизованим підприємством монопольної позиції на ринку
в умовах відсутності ефективного антимонопольного регулювання;
- можливі спекулятивні дії з боку інвесторів в умовах приватизації, які
здійснюються з метою дестабілізації ситуації на відповідному ринку, або в
розрахунку на спекулятивний перепродаж пакету акцій або їх частин іншим
інвесторам, що не відповідає національним інтересам;
- відчуження та перепрофілювання окремих майнових складових
підприємств, що може негативно відбитися на становищі у відповідній галузі,
забезпеченні внутрішнього ринку, доходах окремого регіону, виконанні
компанією соціальних функцій тощо;
- ускладнення реалізації стратегічних інтересів держави через ймовірне
скорочення некомерційних і малорентабельних видів діяльності компанії,
зниження рівня соціальних гарантій для окремих категорій споживачів тощо;
- недооцінка основних фондів, які надходитимуть на продаж в цілісному
майновому пакеті, зокрема – складових інфраструктури, системи рекреаційних
закладів, закладів навчання тощо, які можуть стати предметом подальшого
перепродажу за значно більш високою вартістю та обумовлювати
спекулятивність попиту на активи компанії в цілому;
- можливе скорочення зайнятості в ході невиважених процесів
постприватизаційної реструктуризації.
Наведені ризики є цілком реальними зважаючи на те, що однією з ключових
проблем у приватизаційній сфері є неузгодженість стратегічних цілей та завдань
приватизації з концепцією здійснення економічних реформ, орієнтирами
соціального розвитку, завданнями становлення інноваційно-інвестиційної
моделі розвитку.
У сьогоднішніх умовах спостерігається (небезпідставно!!!) упереджене
ставлення української громадськості до тих процесів роздержавлення, які ще під
час першої великої хвилі приватизації прийнято було називати
«прихватизацією». Сформувався конфлікт цілей приватизації, за якого
приватизаційні процеси часто підпорядковуються суто поточним фіскальним
потребам, а подекуди – й вузьким лобістським інтересам окремих
корпоративних груп. Як правило, основним мотивом щодо остаточної
«прихватизації» стратегічних підприємств виступає боротьба з корупцією та
приналежність державних підприємств до певних олігархічних кланів, а ще
більше – це доходи в бюджет та додаткові інвестиції, які буцімто, поллються в
Україну.
Ця істерично-маніякальна тяглість щось продати і собі прихватити стає
особливо відчутною на порозі «нової хвилі» приватизації, яка, як бачиться із
проекту Закону України про внесення змін до статті 16 Закону України «Про
приватизацію державного майна» (щодо залучення радників до приватизації),
охоплюватиме низку стратегічно важливих, системоутворюючих для
національної безпеки об‘єктів.
Доречно зауважити, що вимоги щодо забезпечення національних інтересів і
національної безпеки у сфері приватизації, сформульовані відповідним
рішенням РНБОУ та затверджені Указом Президента України від 6 березня 2008
р., не знаходять належного втілення у діях сьогоднішньої виконавчої влади.
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Продовження курсу на приватизацію стратегічно важливих потужних
виробничих комплексів з метою фінансування поточних видатків бюджету є
неприпустимим. Критерії прийняття рішень щодо приватизації мають
базуватися на пріоритетності технологічного та управлінського оновлення
підприємств, підвищення їх ефективності, а кошти, отримані від приватизації, раціонально розподілятись для задоволення потреб стратегічного розвитку
суспільства.
Очевидним є той факт, що перш ніж починати новий виток приватизації,
держава має повне право реприватизувати або націоналізувати ті підприємства,
які не виконують інвестиційні зобов'язання, як це зробила свого часу у Великій
Британії Маргарет Тетчер.
Українцям весь час намагаються нав'язати думку, що державні заводи
нерентабельні, тому, мовляв, їх слід передати у приватну власність. Але факти
свідчать про протилежне. Скажімо, п‘ять найуспішніших держпідприємств:
Одеський припортовий завод, харківський «Турбоатом», Зміївський завод
«Маяк», київські завод «Меридіан» та науково-технічний комлекс
«Електронприлад» - всі вони прибуткові, всі мають зростання рентабельності в
порівнянні з попередніми роками. У казначейство надходять від
держпідприємств дивіденди, що перевищують закладені плани, сплачуються
податки тощо.
Як це не дивно прозвучить, але і попередній Голова Фонду державного
майна України О.Рябченко, і нинішній – І.Білоус вважають за необхідне
розпродати все державне (загальнонародне!) майно.
Складається враження, що очільники ФДМУ найбільше зацікавлені у
розпродажу (роздачі) державного майна України. Головний наглядач за
державним майном опікується не тим, як воно використовується і як функціонує
вже передане у приватну власність, а лише намаганнями якомога скоріше
сплавити те, що поки не розпродане, недограбоване.
Зазначимо, постановою Кабінету Міністрів України № 271 «Про
проведення прозорої та конкурентної приватизації в 2015 році» затверджено
перелік об'єктів державної власності, які підлягають продажу в 2015 році. Серед
них:
державні
пакети
акцій
ВАТ
"Тернопільобленерго",
ВАТ
"Запоріжжяобленерго", АК "Харківобленерго", ПАТ "Хмельницькобленерго",
ПАТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Центренерго", ПАТ "Одеська ТЕЦ", ПАТ
"Херсонська ТЕЦ", ПАТ "Миколаївська ТЕЦ", ПАТ "Одеський припортовий
завод", ПРАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод", ПАТ
"Сумихімпром". Дію цієї постанови перенесено на 2016 рік.
Наприклад, якщо взяти із цього переліку приватизацію енергетики, то це
фактично приватизація касових апаратів і рубильників. Тому що інвестиційні
зобов'язання при цьому виписувалися всього на шість місяців. Це дуже важливо,
оскільки держава контролює приватизацію тільки на термін виконання
інвестиційних зобов'язань. Якщо термін закінчився і підприємство зняли з
контролю, то держава практично не має впливу на підприємство. Парадокс!
І що в такому випадку вийшло? З яким знаком отримало суспільство
результат від приватизації? До приватизації, скажімо, ціна на електроенергію
була 4,7 копійки, після приватизації - 45-148 копійки. Не дивлячись на такі
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антисуспільні акції, в 2016 році вирішили остаточно розпродати «обленерго».
Ніхто не бажає аналізувати виконання інвестиційних зобов'язань за
попередньою програмою приватизації. Хоча б такий факт: чи відбулася заміна
проводів, стовпів? Що змінили на краще новоявлені приватизатори? Можливо
рівень обслуговування підвищився? Так ні.
Безсумнівно, що пріоритетним завданням подальшої приватизаційної, як і
реприватизаційної політики є, на наше глибоке переконання, забезпечення
суспільної довіри до державотворчих процесів у сфері майнових інтересів.
Реалізація стратегічних орієнтирів формування ефективної держави вимагає
пошуку оптимальних економіко-правових і політико-організаційних механізмів
приватизації і реприватизації, які дозволять вивести на перший план при їх
здійсненні завдання структурної модернізації національної економіки,
підвищення
продуктивності
використання
національного
ресурсного
потенціалу, формування ефективних власників-українців.
Застосування конкретних моделей приватизації чи реприватизації має
визначатися індивідуально для кожного об‘єкта (або групи однорідних об‘єктів)
з урахуванням очікуваних вигід та ризиків.
Поряд із зазначеним, перспективним напрямком є проведення «точкової»
приватизації через первинне публічне розміщення акцій на організованому
ринку, в тому числі – на провідних фондових майданчиках світу, в Україні, а
також шляхом прямого продажу фізичним особам. Такий механізм добре
зарекомендував себе у Польщі, Угорщині, країнах Балтії. Він надає можливість
залучити кошти населення до приватизації, забезпечує ринковий механізм
визначення ціни об‘єкта, що приватизується, є важливим засобом розвитку
фондового ринку. Слід наголосити, що для вибору відповідного фондового
майданчику в Україні має бути проведено відкритий та прозорий конкурс, який
би враховував основні вимоги до організатора торгів - технічні можливості
системи, можливість проведення прозорих та ефективних торгів, можливість
системи забезпечити обіг акцій на вторинному ринку, залучення значної
кількості інвесторів.
Приватна власність, здобута з численними порушеннями в результаті
«першопочаткового накопичення» не може бути «священною коровою», тим
паче, що «молоко» від неї п‘ють за межами України і далеко не українці.
Як констатуючий факт, можна зробити висновок, що в Україні відбувається
канонізація як інституту приватної власності, так і самого процесу приватизації,
механізми якої діють не на користь українських національних інтересів. І рано
чи
пізно
українці
запитають:
«ЧОМУ?»
(http://blogs.lb.ua/vasyl_kuybida/327126_pitannya_pro_podalshu.html). – 2016. –
03.02).

***
Блог на сайті: LB.ua
Про автора: Дмитрий Гадомский, адвокат, партнер практики ІТ и медиаправа Juscutum
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Пираты, кино и черт знает что такое
Украинские пользователи – жадные и наглые. Они как шакалы рыщут где
бы посмотреть очередную новинку нелегально. Или чего еще хуже – злобно
скачать эту самую новинку на свои безразмерные пиратские террабайтные
домашние диски. Я боюсь, что именно так нас видят правообладатели.
На прошлой неделе ВРУ в первом чтении проголосовала очередной закон о
защите авторских прав в сети интернет. В этот раз закон называется «О
государственной поддержке кинематографии в Украине" (№ 3081-д). Ровно
половина закона о поддержке кинематографии - это защита от пиратства.
Значит, ровно половина проблем украинского кинематографа - от пиратов.
Менять нужно не законодательство, а сперва тех, кто пытается его изменить
– как бы говорит мне текст этого закона. Всего за несколько дней до
голосования в соседней России RuTracker показал статистику посещений после
«вечной блокировки» Роскомнадзором: она упала на 35%. Еще раз: все
российские провайдеры разом поставили RuTracker в бан и в результате
количество посетителей упало всего на 35%.
Ни аналог Роскомнадзора, ни суд, ни толпы следователей в спортивных
костюмах и остроносых туфлях не смогут заставить пользователей покупать
контент. Это могут сделать только правообладатели. И только рыночными
методами.
Как только в Советском Союзе запустили первый спутник, Соединенные
Штаты занервничали и резко захотели иметь надежную систему передачи
информации на случай войны с СССР. Систему, которая бы не зависела от
повреждений ее узлов. Такая система родилась 29 октября 1969 года в 22:30, в
эту минуту удалось передать три символа «LOG» на расстояние в 640
километров. Это был прообраз интернета.
В детстве я вставал пораньше перед школой, подключался по модему к
сети, сидел в Гала-Чате, качал рефераты. Кто почестнее, признался бы, что и
порно смотрел. Фотография скачивалась несколько минут, помните?
Потом появились выделенные каналы. Картинки уже летали, а вот музыка
качалась тяжело. Потом летала музыка, тяжело пролазили фильмы. Теперь все
летает. Но где все это время были правообладатели контента? А
правообладатели вместо того, чтобы в пример порнографов учиться
монетизировать контент, все это время волком смотрели на интернет и считали
свои убытки. Интернет убивает музыкальную индустрию, кричали они. Затем то
же самое кричали про киноиндустрию.
Мы не ради денег, мы хотим стать Википедией, говорит RuTracker.
Неожиданное заявление. Но вполне честное.
Вам интересно, сколько в Полтавской области кинотеатров? Мне тоже, но я
не нашел статистики. На всю Украину есть 400 кинотеатров. Наверное, в
Полтавской области штук 30. А сколько библиотек?
Ну и теперь интересно, как студенту медицинского училища города
Лохвица Полтавской области посмотреть "Великую красоту" Соррентино, или
новую серию "Шерлока Холмса" с Камбербетчем, или пусть даже "Левиафана".
Правильно, в интернете. В кинотеатре Полтавской области это не показывают.
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Студент открывает браузер и гуглит, где же посмотреть все эти фильмы
легально. И вот незадача, все три фильма ни на одном легальном ресурсе не
находит. Он может посмотреть два фильма на одном ресурсе, и третий – на
другом. Либо он криворукий, либо что-то не вяжется.
Усложним теперь задачу. Попробуем составить список из 10 фильмов, 10
сериалов и 10 детских фильмов/мультов для культурной киевской семьи. И
найти их все на легальных украинских онлайн-площадках. Результаты - в
материале Арсения Финберга. Если кратко, то ни один легальный кинотеатр не
собирается удовлетворять потребности в кино.
Как же так? Правообладатели не хотят, чтобы я смотрел нелегально. Это же
преступление, говорят мне они. Уточняют формулировки уголовного кодекса. А
где же взять легально, простите? Студент живет в Лохвице Полтавской области,
напомню. И больше всего на свете он хочет перестать чувствовать себя
полтавским провинциалом. Ему еще хочется прочесть Lean Startup, "Атланта",
он хочет новый диск Avishai Kohen.
Черт возьми, мы в стране третьего мира со средней зарплатой в 50 Евро. За
10 Евро в месяц мы получаем пару фильмов и несколько низкосортных
сериалов.
И вот интернет подарил нам PirateBay, ex.ua, RuTracker, my-hit.ru,
ВКонтакте и массу других ресурсов, которые заполняют культурную пропасть
между культурной киевской семьей и студентом из Лохвицы. Ведь все могут
посмотреть, послушать и прочесть одно и тоже.
Но правообладатели настаивают, что пиратство вредит кинематографу. И я
же ведь согласен. Пока есть фильм на пиратском ресурсе бесплатно и на
легальном ресурсе за 50 гривен, я лучше на пиратском посмотрю. Нарушать
авторские права нельзя, за контент нужно платить и это сейчас не сарказм.
Только чем виноват интернет? Сеть - это средство обмена информацией.
Информацией, которую невозможно контролировать. Но ее можно
монетизировать. Много вы знаете о борьбе с нелегальной порнографией?
Немного. Потому что они никогда не были «в законе» ни в кинотеатрах, ни на
видеокассетах, ни на дисках. А в интернете они отлично зарабатывают. Так,
получается, можно зарабатывать на контенте без помощи суда, милиции,
Роскомнадзора.
Нет, законодательство о защите авторских прав таки придется поменять.
Это жесткое требование наших иностранных доноров. А для того, чтобы
получить хороший работающий закон, все участники рынка должны сесть и
договориться. Пока не получается. Все время кто-то мнит себя умнее
других(http://blogs.lb.ua/dmitriy_gadomskiy/327269_pirati_kino_chert_znaet.html).
– 2016. – 05.02).

***
Блог на сайті: LB.ua
Про автора: Андрій Вігірінський, заступник директора ГО «Публічний
аудит»
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Корисність державного апарату: тижневий аналітичний огляд №4 (52)
Цей тижневий огляд почну з питань економіки, а на завершення залишу
коротке есе щодо політичної ситуації в країні, яку неможливо оминути увагою в
силу її безпосереднього впливу на теперішнє та майбутнє України.
Питання приватизації
Як відомо, минулого тижня Верховна Рада прийняла, здається, з
дванадцятої спроби пакет законів, пов‘язаних зі змінами до порядку та умов
приватизації об‘єктів державної власності, ініційованих МЕРТ. Звісно, перше
читання – це не в цілому та без підпису Президента, але почин зроблено. Хоча
закони формально не містять нічого вкрай новаторського чи революційного (їх
детальний аналіз читайте в попередніх оглядах), саму їх наявність політики
визначають як необхідність початку процесу приватизації.
Можливо, колись, в осяжному майбутньому, у ВР України дійдуть руки і до
прийняття цих законів і в другому читанні, однак у сьогоднішній
парламентсько-коаліційно-урядовій шайці це питання явно не в пріоритеті.
Тим не менше, рано чи пізно їх таки приймуть, оскільки ті заокеанські
інвестори та місцеві, наближені до влади бізнесмени, які вже визначили лоти
інтересів та, ймовірно, вклались в тих чи інших політиків, їхні виборчі компанії,
змусять борги повертати та обіцянки виконувати.
Це справи людей зі значно масштабнішими інтересами та ресурсами. Для
українців же в пріоритеті питання функціонування економіки, фінансування
бюджету, стабільної гривні, робочих місць, достойної оплати праці.
Як складова всіх цих наслідків, приватизація однозначно відбудеться.
Цього тижня з питань приватизації висловилася Голова НБУ В. Гонтарева,
обґрунтовуючи курс гривні та майбутнє: «Необхідно розуміти, що
фундаментальні чинники, які сьогодні визначають курс, знаходяться поза
межами впливу Національного банку. І більш глибоке падіння цін на сировину, і
більш сильна девальвація валют країн-партнерів можуть призвести до ширшого
дефіциту платіжного балансу, ніж ми прогнозуємо. Відповідно, це може
відобразитися на курсі гривні, тому що курс гривні – це дзеркало нашого
платіжного балансу» (до питань платіжного балансу, країн-партнерів та
чинників, які визначатимуть платіжний баланс ще частково повернемося на
завершення матеріалу).
Продовження цитати: «Водночас, не варто забувати, що ці ризики можуть
бути частково нівельовані іншими факторами. По-перше, завдяки низьким цінам
на енергоносії. По-друге, завдяки притоку інвестицій під час приватизації
державних підприємств. За наданими нам оцінками Міністерства економічного
розвитку і торгівлі, приватизація може забезпечити надходження 1 мільярда
доларів США у 2016 році».
Важко сказати, якими даними оперує голова НБУ, оскільки доходи
державного бюджету на 2016 рік від приватизації державного майна визначено
на рівні 17 млрд грн, що в перерахунку навіть на офіційний сьогодні курс гривні
до долара становить ледь більше $ 650 млн. Тому, можливо, коли в минулому
році в бюджет закладався аналогічний показник надходжень, він справді
відповідав $ 1 млрд. Проте тепер, завдяки вдалому «таргетуванню інфляції» у
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валютному еквіваленті, українські підприємства у вартості втратили. Хоча
цілком можливо: те, про що йтиметься далі, створить передумови до перегляду
державного бюджету в частині надходжень від приватизації.
Так, за відсутності необхідної правової бази для проведення великої
приватизації, Фонд держмайна не припиняє свою роботу та на доручення
прем‘єр-міністра Арсенія Яценюка розробив проект постанови «Про внесення
змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабміну від 12 травня 2015 року № 271»,
пропонуючи включити в 2016 році додатково.
Зокрема, до списку внесено ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»
та ПАТ «Турбоатом».
Крім того, цим документом Фонд пропонує виключити з приватизаційного
списку 75 об‘єктів, частина з яких перебуває в зоні проведення АТО, частина – в
підпорядкуванні МінАПК, Мінекономрозвитку; ще частина – в незадовільному
стані. Також Фонд пропонує додати 29 об'єктів до списку об'єктів, що
підлягають продажу після виключення їх із категорії підприємств, що не
підлягають приватизації – такі, як «Укрспирт», «НВП "Більшовик"»,
«Авіакомпанію "Одеські авіалінії"».
«Турбоатом» – єдиний в Україні виробник турбінного устаткування для
гідро-, теплових й атомних електростанцій, в якій державі належить 75,22 %
акцій, а великим міноритарним акціонером з часткою в 15,34 % є кіпрська Linfot
Limited, яку ЗМІ пов'язують із Костянтином Григоришиним.
У свою чергу ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» – монополіст
на території України та Європи, виробник металевого губчастого титану, 49 %
акцій якого перебувають в управлінні структури Group DF.
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус у середу
заявив: «Одна з моїх пропозицій була не лише росіянам заборонити участь у
приватизації, а це десь 25 найбільших об'єктів, а й українським (інвесторам).
Давайте продамо 25 найбільших підприємств іноземному інвесторові. Тут
потрібні іноземні інвестиції, щоб вони привезли свою корпоративну етику, свої
стандарти корпоративного правління, щоб «білими» платилися всі зарплати і
податки».
Можна лише здогадуватися та на рівні «теорії змови» припускати, що такі
ініціативи керівника МЕРТ, які тільки цього тижня були озвучені публічно, на
рівні обговорень у Кабміні, ймовірно, лунали й раніше та в силу зрозумілих
причин не могли бути сприйняті схвально.
Як наслідок, із інших мотивів, але в тому числі і з мотивів відкликання
державної охорони від родини міністра, останній вимушений був заявити про те,
що подає у відставку (детальніше особисту думку з цього приводу, кому цікаво,
зможете прочитати наприкінці огляду).
Таким чином, якщо повідомлення В. Гонтаревої про надходження до
державного бюджету 2016 року від приватизації в розмірі понад $ 1 млрд лунали
на підставі відомостей МЕРТ, яке розраховувало на участь у приватизації
іноземних інвесторів, то цілком можливо, що ця сума могла мати місце, але за
наявності особливої етнічно-української складової та аналогічної позиції
перших осіб держави в питаннях процесу приватизації, більш вірогідним
вбачається виконання доходів від приватизації, закладеного в бюджет сьогодні,
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тобто 17 млрд грн. Скільки ці гривні становитимуть в USD на момент
зарахування на казначейські рахунки, краще навіть не прогнозувати.
Розширення штату державних службовців
Цього тижня міністр фінансів України на одному з національних
інформаційних ресурсів оприлюднила матеріал, в якому визначила п‘ять
стратегічних завдань для Мінфіну на поточний рік.
У наступних оглядах намагатимемося опрацювати кожен пункт, а ближче
до кінця року підвести результати виконання. Наразі коротко зупинемося на
першому, оскільки питання реформування митної служби (на сьогодні як
складової ДФС) більш детально висвітлено у попередньому огляді.
Отже, «Перша наша мета на найближчий рік – боротьба з корупцією у всіх
тих напрямках, за які відповідає Міністерство фінансів. Перш за все – в
податковій та митній сферах, для чого ми маємо докорінно реформувати
Державну Фіскальну Службу. Це – найбільш принципове, важливе, та, на жаль,
складне завдання на 2016 рік. Реформа ДФС вже триває – ми розпочали її ще у
червні минулого року, коли затвердили двохрічний план реформування ДФС.
Дещо з плану вже зроблено. Наприклад, в листопаді 2015 року Кабмін вдвічі
скоротив кількість регіональних управлінь ДФС, що дозволить значно – майже
на 17 тис. – скоротити кількість співробітників податкових органів».
Попереду, як зазначає Яресько, значно більше роботи та значно складнішої:
а) ухвалення трьох необхідних проектів законів, що вже подані до
Верховної Ради та дозволяють здійснити кілька важливих кроків щодо
реформування ДФС. Це законопроекти: 2176а, 2177а, 2178а;
б) реформування Офісу великих платників податків;
в) автоматизація максимальної кількості бізнес-процесів у роботі митної та
податкової служб.
Проекти законів, між іншим, були подані до Верховної Ради України ще в
червні 2015 року, з чого вбачається повне порозуміння парламентарів в аспекті
їх (цих законів) «крайньої необхідності». Перший із них передбачає внесення
змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» щодо
заступників керівника центрального органу виконавчої влади та стосується, як
зазначено в пояснювальній записці, реалізації зобов‘язань України, взятих за
рекомендаціями місії Міжнародного валютного фонду щодо можливості
призначення більшої кількості заступників Голови ДФС. Зокрема, статтю 19
Закону пропонується доповнити частиною такого змісту:
«Керівник центрального органу виконавчої влади може мати не більше двох
заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом
Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.
В окремих центральних органах виконавчої влади кількість заступників
може бути збільшена на підставі рішення Кабінету Міністрів України».
Перш за все важливо зрозуміти, що внесення таких змін до загального
Закону може передбачати збільшення кількості заступників не тільки в
структурі ДФС, а й інших органів, оскільки норма закону не конкретизована. Це
додаткові можливості для роздування апарату державних службовців, введення
спеціальних посад для потрібних людей і т. д.
Крім цього, складно поєднати в голові необхідність внесення цих змін у
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поєднанні з уже таким, що перебуває в парламенті, проектом Закону України
«Про Національну митну службу України», який виводить митницю зі
структури ДФС та перетворює в самостійний центральний орган виконавчої
влади.
Інші два проекти законів передбачають зміни до Податкового та Митного
кодексів України, які носять швидше косметичний, ніж структурний характер,
та передбачають заміну в положеннях кодексів формулювань «центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику» в усіх відмінках на слова «центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики»,
інституційного порядку оскарження дій чи рішень, інших понять та визначень.
Цілком ймовірно, що ці законопроекти втратили свою актуальність у силу
наявності окремого проекту закону, що покликаний регулювати діяльність
Національної митної служби, прийняття якого неодмінно зумовить внесення
чергових змін у Податковий та Митний кодекси в частині визначення понять та
підпорядкованості. Крім того, посилання в пояснювальних записках до
законопроектів про те, що внесення таких змін обумовлене домовленостями та
зобов‘язаннями перед МВФ, — не конкретизовані, без посилань на конкретні
пункти програми співпраці. Більше того, з моменту внесення законопроектів до
ВРУ програма вже в цей час переглядається та чи збережуться в ній положення
на сьогодні прогнозувати складно з огляду на те, що відсутній як звіт МВФ про
виконання програми Україною, який мав бути оприлюднений наприкінці січня,
так і будь-які документи з українського боку, які б поширювалися у відкритому
доступі для громадян, а обіцянкам політиків України вірити – себе не поважати.
Рух економіки вперед у США та в Україні
У цій частині проведемо маленькі паралелі. Вони, звісно, умовні в силу
різних становищ країн (насамперед економічного), але не менш від цього цікаві
– особливо, якщо пригадати виступ Прем‘єр-міністра України на тему
стимулювання економіки всередині країни, у поєднанні з відомими показниками
мінімальних соціальних виплат на 2016 рік.
Почнімо з США, економічне зростання яких сповільнилося до 0,7 % у IV
кварталі минулого року.
За даними The Economist, скорочення має три причини.
По-перше, експорт через міцний долар почав зменшуватися. Тут все
зрозуміло та закономірно – в Україні такі процеси, як зміцнення національної
грошової одиниці, наслідком чого може стати скорочення експорту, тільки
сняться в рожевих снах. Експорт скорочується за рахунок закриття ринків збуту,
неконкурентності української продукції на тих ринках, що доступні,
припиненням діяльності підприємств усередині країни. І це при тому, що
внаслідок постійної девальвації гривні собівартість виробленої продукції в
Україні вкрай низька, але відсутнє високотехнологічне виробництво за
світовими стандартами якості, що дозволяло б товарам, виробленим у нас,
конкурувати на міжнародних ринках, а поки все, що «тягнемо», – сировина й
аграрна продукція.
До прикладу, оприлюднена цього тижня статистика: торік металургійні
підприємства скоротили експорт металопродукції в натуральному вираженні на
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15,3 %, або на 3,1 млн тонн, у порівнянні з 2014 роком – до 17,1 млн тонн, у
вартісному вираженні через зниження цін на світових ринках прокату експорт
скоротився на 39 % – до $ 6,4 млрд (у 2014 – $ 10,5 млрд).
По-друге, нафтові та газові компанії скорочують інвестиції через обвал цін
на «чорне золото. Також зрозуміла причина, адже скорочення виробництва – це
один із механізмів для нафтовидобувних підприємств, країн, об‘єднань створити
умови, за яких буде зменшено надмірну пропозицію на міжнародному ринку, що
відповідно призведе до підвищення ціни на нафту. Щоправда, це не відбудеться
завтра – швидше за все поступово протікатиме протягом найближчих двох років
та багато в чому залежатиме не стільки від США, а від домовленостей країн
ОПЕК та Російської Федерації. Тим не менше, надлишкові запаси вуглеводнів у
США ще протягом року дозволять країні бути гравцем на експортному ринку.
У цій частині в Україні цього тижня теж мали місце цікаві інформаційні
приводи.
Так, ПАТ «Укргазвидобування» звернулося до суду з питанням щодо
розірвання майже всіх договорів про спільну діяльність (СД) із газовидобутку.
За словами голови правління компанії Прохоренка, причиною такого наміру
є невиконання зобов'язань. Зокрема, при плані видобутку всіма СД 1,5 млрд куб.
м газу в 2015 році було видобуто тільки 1,159 млрд куб. м.
«Невиконання відбулося, оскільки не були інвестовані необхідні кошти, не
проводилися ремонтні роботи свердловин, заплановані на 2015 рік», – зазначив
він.
Глава правління «Укргазвидобування» також повідомив про наявність
претензій у частині невиконання зобов'язань щодо встановлення
автоматизованих приладів обліку та за ціною реалізації продукції СД.
Крім того, за його словами, через несплату в ряді випадків рентних
платежів
«Держгеонадр»
призупинила
спецдозвіл
на
родовище
«Укргазвидобування».
Для того щоб високою достовірністю коментувати причини скорочення
видобутку, зрозуміло, потрібно володіти первинною фінансовою звітністю
підприємств. Поряд з цим можна пригадати, що про скорочення інвестицій у
видобуток минулого року видобувачі зазначали ще з літа, посилаючись на
непомірну ренту, встановлену в Податковому кодексі.
Незважаючи на розуміння проблеми, жоден законопроект, який би
зменшував рентне навантаження на видобувачів, у стінах парламенту так
проголосований і не був.
Натомість відповідно до затвердженого Урядом навесні 2015 року Плану
реформування газової галузі, якраз передбачався перегляд договорів про спільну
діяльність у частині виконання інвестиційних програм, за результатами яких має
вирішуватися питання про доцільність продовження таких договорів, їх
розірвання з подальшою реалізацією спецдозволів на видобуток вуглеводнів на
відкритих аукціонах, до участі в яких протягом всього минулого року закликали
іноземних інвесторів, обіцяючи встановити такі рентні та податкові ставки, які б
дозволили вкладені у видобуток кошти повернути та отримувати прибутки.
Якщо на ситуацію дивитися формально, то високі рентні ставки в поєднанні
зі зменшенням цін на міжнародних ринках, призвели до невиконання
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інвестиційних програм, а відповідно і до скорочення видобутку.
Це об‘єктивні фактори, які все ж формально дають підстави для розірвання
договорів про спільну діяльність. Тому УГВ і звертається до суду.
Поряд з цим варто розуміти, що розвідані українські родовища в силу
незначних покладів не дуже цікавитимуть іноземних інвесторів сьогодні,
особливо в умовах надлишкової пропозиції та скорочення ними власних
видобувних потужностей, а отже, після розірвання теперішніх договорів про
спільну діяльність дозволи будуть придбані українськими бізнесменами, просто
вже з пулу сьогоднішньої влади, а не «попередників».
На час судових розглядів, які можуть затягтися на роки, цілком ймовірно,
що залежно від того, як відбуватимуть розгляди справ (на користь приватного
інвестора чи ДП), інвестиції у збільшення обсягу видобутку ще більше
скорочуватимуться, – щоб не вкладати кошти в те, що в тебе відбирають. Як
наслідок, скорочення внутрішнього видобутку продовжиться.
І нарешті стосовно третьої причини падіння темпів зростання економіки в
США.
Донедавна суттєве зростання витрат споживачів рухало економіку. Тепер
споживання зменшилося, потягнувши за собою донизу й економічне зростання.
Видання, зокрема, зазначає, що це звучить дуже дивно, оскільки обвал цін на
пальне зробив гаманці американців товстішими. У 2014 році громадяни США
витрачали в середньому $ 2,5 тис., або 4,2 % свого чистого доходу, на пальне.
Через рік завдяки дешевій нафті ця стаття їхніх витрат скоротилася на 27 %.
Таким чином, американці змогли заощадити $ 659, або 1,1% від чистого доходу
за 2014 рік. Водночас дохід на душу населення в готівці підвищився на 3 %, що
зміцнило впевненість споживачів. При цьому видання зазначає, що тільки 14 %
населення є інвесторами в цінні папери на фондових ринках, а понад 40 % не
володіють жодними акціями (фактично мова йде про те, що населення в тому
числі фінансує підприємства, виробництва через інвестиційний фоновий ринок,
оскільки акції та кошти, залучені від її розміщення, йдуть на поповнення
статутного капіталу компанії та дозволяють інвестувати в розвиток).
Наводимо цю інформацію для того, аби дати можливість читачам зрозуміти,
що в світі значну увагу приділяють ринку внутрішнього попиту населення як
одного з рушійних факторів зростання виробництва та ВВП.
Одним із факторів високих витрат у США після економічної кризи 2008
року було доступне кредитування за низькими відсотковими ставками – так
звані «довгі гроші», чому сприяла політика Федеральної резервної служби.
На жаль, в Україні говорити про скорочення витрат населення на пальне за
рахунок скорочення цін на 27 % не доводиться, оскільки девальвація
національної грошової одиниці в гривневому еквіваленті фактично залишила
незмінною вартість пального на АЗС. Доходи українців не дозволяють
заощаджувати. Ймовірно, Держстат не наважується оновити інформацію про
структуру витрат українців показниками 2015 року, оскільки за ними, швидше
за все, вбачитиметься, що українці не живуть.
Структура сукупних витрат українців, яка наводиться на сайті Держстату,
настільки «нова», що не відображає реалій 2015 року, які однозначно були
низхідними та погіршили становище населення, збільшивши витрати на
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продукти харчування та житло, електроенергію та комунальні послуги. За
відсутності іншої, наведемо статистику витрат за 2014 рік. Отже, витрати на
продукти харчування – 51,9 %, житло і комуналка – 9,4 %, освіта – 1,1%,
відпочинок і культура – 1,8%, транспорт – 4,3 %, предмети домашнього вжитку
та побутова техніка – 2,3 %, ресторани та готелі – 2,3 %. При цьому, зважаючи
на те, що реальні доходи на душу населення за 2015 рік скоротилися на понад 25
%, а інфляція, тобто зростання цін, – 43,3 %, думаю, що говорити про те, що
населення заощаджує, може інвестувати, а витрати українців можуть
стимулювали економіку, безглуздо.
У цьому порівнянні наводяться паралелі, які свідчать про те, що, чомусь,
фактична державна економічна політика всередині України за тими ж
факторами, які визначають стан економіки країни, яку нам наводять у приклад,
провадиться в абсолютно протилежному напрямі.
При цьому на сьогодні поточні кредитні ставки для фізичних осіб у
національній валюті в банківських установах перебувають на рівні не менше 22
%, що робить їх просто недоступними для громадян. Зважаючи на це, як можна
говорити про зростання темпів економіки України на кінець 2016 року, якщо не
зростають ні зовнішні фактори, припустімо експорт, ні внутрішні на рівні
споживання населення?
На завершення огляду цього тижня вимушені коротко зупинитися на
питаннях політики, яку, зазвичай, намагаюсь оминати, але цей тиждень мав
занадто великий концентрат таких подій, які матимуть негативні наслідки для
економіки країни, щонайменше протягом поточного року, а в гіршому випадку –
песимістичний розвиток на найближчі два-три роки.
Ні для кого з вас не секрет, що на сьогодні Україна існує як суб‘єкт
міжнародного права виключно як реципієнт міжнародних фінансів. Не важливо,
як їх називати: допомогою, кредитами, позиками тощо. Ці кошти надходять та
дозволяють фінансувати бюджетний дефіцит, програми модернізації житловокомунального господарства, транспортної інфраструктури, вирівнюють
від‘ємний платіжний баланс та «умовно» надають можливість іноді
покращувати очікування фінансових інституцій щодо стабільності національної
грошової одиниці (все дуже умовно і під стабільністю все одно мається на увазі
девальвація, принаймні, в осяжних межах) за рахунок поповнення міжнародних
резервів НБУ.
За останніми оприлюдненими даними, міжнародні резерви на 01 лютого
2016 року становили 13 млрд 442 млн дол. США в еквіваленті.
За перший місяць року обсяг резервів збільшився на 1 %, або на 142 млн
дол. США. Нарощенню сприяло розміщення облігацій внутрішньої державної
позики, деномінованих у доларах США. Це забезпечило надходження на
користь Уряду коштів у сумі 486,1 млн дол. США.
На цілі погашення та обслуговування державного та гарантованого
державою боргу в іноземній валюті в січні витрачено 422,7 млн дол. США.
Станом на кінець січня 2015 р. резерви становили $ 6, 42 млрд, що
формально свідчить про зростання їх за рік удвічі. Це зростання забезпечене
насамперед двома отриманими траншами від МВФ за розширеною програмою
співпраці, тобто за рахунок того, про що йшлося вище – позик міжнародних
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фінансових донорів, не більше й не менше. Валютні інтервенції та аукціони, які
періодично практикує Нацбанк, не є суттєвими, оскільки не здатні покривати
внутрішній попит, а в силу підкошеності економіки країни притік валюти за
рахунок інвестицій чи експорту не формує надлишок пропозиції, за рахунок
якого Нацбанк міг би суттєво поповнювати власні резерви та говорити про
наявність у його руках механізмів подолання ситуативних дисбалансів на
міжбанківському валютному ринку, коли такі виникають.
Проте повернімось до питання резервів. Зі слів голови НБУ, на початок
2016 року прогнозувалося зростання резервів до $ 15–18 млрд, але цьому
перешкодила пауза в програмі розширеного фінансування EFF МВФ.
На цьому слід зупинитися детальніше. Третій та четвертий транші на
загальну суму в понад $ 3 млрд не отримано в 2015 році – Україна не виконала
вчасно та в повному обсязі ті структурні маяки реформ, які було погоджено при
укладенні домовленостей із МВФ.
Отже, проміжним висновком такої тривалої прелюдії є те, що ті міжнародні
фінансові інституції, які надають валютні позики Україні, ставлять у залежність
їх отримання виключно від питань перетворень всередині країни.
Перетворень по суті не відбулося ні в податковій, ні в соціальній галузях, ні
в сфері бюджетних відносин, ні в питаннях формування ринку землі тощо – цей
перелік можна продовжувати.
Крім того, є й інша складова, крім внутрішньоекономічної, яка визначає
ступінь прихильності та підтримки світових лідерів до України, – це дотримання
даних на міжнародному рівні обіцянок, гарантій у частині спільних зусиль із
подолання та завершення військового конфлікту на сході, умовно говорячи,
виконання мінських домовленостей.
У своїй сукупності ці два вектори та пов‘язані з ними явища формують
загальну картину сприйняття України на міжнародній арені.
Цього тижня в угоду чинної правлячої еліти був зґвалтований гарантійний
захисний механізм, прописаний у Конституції, щодо порядку внесення в неї
змін, сесій черговості тощо. Детально зупинятися на роз‘ясненнях
Конституційного суду немає сенсу – вони описані в достатній мірі.
Із цим процесом уже другий тиждень поспіль пов‘язаний процес
«договірняків» і торгів при розподілі посад між депутатськими фракціями в
майбутньому переформатованому Кабінеті Міністрів.
І головне, що жоден із тих, хто виголошує офіційні позиції фракцій про
кандидатур, які пропонуватимуться ними на ту чи іншу посаду, не дає оцінки
попередньому міністру. Можливо, під його керівництвом було розпочато ті чи
інші процеси перетворень, можливо, він вдихнув свіже життя в архаїчне
міністерство, можливо, за професійними рисами його варто залишити на посаді,
хоча б для того, щоб його наступник не втрачав час, якого в країни просто
немає, протягом 3–6 місяців знайомлячись із тим, куди він потрапив та що там
робити.
Судіть самі: Міністерство інфраструктури, Міністерство аграрної політики
– це ті відомства, на плечах яких сьогодні фактично тримається вся економічна
машина в країні. Та й загалом про діяльність їх очільників протягом минулого
року сказати, що вона була провальною, язик не повертається. Чого варте
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принаймні переформатування «Укрзалізниці» в корпоративну структуру – цей
процес був завершений на рівні реєстраційних документів наприкінці минулого
року, а цього планувалась формування органів управління, формування
окремого органу, який визначатиме тарифну політику в сфері перевезень;
ліквідація «Укравтодору», налагоджені зв‘язки та домовленості щодо
спорудження концесійних автошляхів тощо. Мова йде про те, що напрацювання,
зроблені фактично в усіх напрямах транспортної інфраструктури, як і
стабільність їх подальшої реалізації, – це не тільки позитивна динаміка, але й
такий же позитивний сигнал для міжнародних інвесторів, які розуміють
політику країни в тій чи іншій сфері; бачать, що мають справу з ефективним
менеджментом, прогресивним та таким, який не прийшов на посаду на день чи
на рік. Тому вони можуть розглянути можливість ризикнути своїми грошима та
вкласти їх в Україну. Аналогічні тези можна сказати і в адрес МінАПК.
Однак, не прагнучи, щоб ці міністерства працювали на користь країни, а
досягаючи виключно того, щоб вони були кишеньковими, а в їх роботі
превалював лобізм особистих інтересів, Президент, голова Уряду, спікер
парламенту, голови фракцій не роблять нічого для того, щоб зберегти
стабільною роботу таких відомств. Натомість як реакцію на відставки
очільників міністерств, кожен підготував свій список кандидатур на заміщення
вакантних посад, і включились в улюблену справу – деребан і договірняки,
політичні торги.
Разом з тим, в Уряді були представники міжнародної спільноти, яким
складно закинути залежність від депутатських фракцій, оскільки вони не були
вихідцями з парламенту, партії, округу, а запрошені для втілення досвіду
реформ країн їх походження в тій чи іншій сфері фінансового життя України.
Більше того, якщо говорити відверто, то їх кандидатури, ймовірно,
запропонували саме іноземні донори, оскільки їм були довірені ключові з точки
зору економіки відомства та ті органи, які в принципі повинні були
реалізовувати найважливіші з точки зору іноземців реформи. Якщо говорити
про Міністерство фінансів, то це питання ДВФ, Податкового законодавства,
співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, бюджетного процесу, а
також не менш важливе питання в межах програми співпраці з МВФ –
реструктуризації зовнішньої заборгованості країни.
Якщо ми говоримо про Міністерство економіки, то це насамперед питання
дерегуляції, приватизації, управління підприємствами державного сектору
економіки, держаних закупівель.
Якщо Мінфін станом на сьогодні за великим рахунком є недоторканим,
оскільки наслідком впливу на нього чи відставки очільника з вірогідністю в 99%
можна говорити про припинення фінансування, то питання МЕРТ настільки
принципово себе не позиціонувало. Поряд з цим процеси протягом останніх
декількох днів, які розвиваються навколо нього, свідчать про те, наскільки
прогнилою, починаючи з голови, є сьогоднішня система державного управління
в Україні.
Вона мало відрізняється від тієї, яка була. Прізвища представників
пропрезидентської фракцій, які начебто намагались впливати на міністра
економічного розвитку, публікуються в ЗМІ не вперше, причому зазвичай вони
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пов‘язані зі скандалами корупційного характеру, лобізмом, встановленням
впливу на ті чи інші держпідприємства. Реакція від Глави держави відсутня –
йдеться про реакцію у вигляді якихось конкретних дій, а не завірянь чи
обіцянок. Паралель можна провести і з правоохоронними органами, а саме з
ГПУ, коли очільнику країни представники західних країн вже хіба, що не
кричать, про те, ким та чому гальмується реформа структури. Таке враження, що
ці заклики чують лише представники засобів масової інформації.
Повертаючись до питання МЕРТ, варто зазначити, що вперше з часів
формування цього Уряду міжнародна спільнота дозволила собі в письмовому
вигляді висловити занепокоєння з приводу того, що людина, якій вони
довіряють, йде з посади. Причому, робить це з мотивів тих явищ, які
сьогоднішня влада брала зобов‘язання викорінити.
Оцінюючи перелік підписантів петиції, не складно зрозуміти, що серед них
всі ті, хто сьогодні спонсорує економіку України, і якщо не говорити, про те, що
за ці кошти існує країна, то невже в можновладців відсутній інстинкт
самозбереження? Адже з цієї ж фінансової допомоги в подальшому годуються і
вони самі через механізм державного фінансування галузей економіки, в яких
представлені їх інтереси.
Повертаючись до міжнародних резервів, за словами Гонтаревої, відповідно
до нових прогнозів завдяки продовженню співпраці з МВФ та іншими
міжнародними фінансовими організаціями резерви на кінець поточного року
становитимуть $ 19,6 млрд.
Тобто, пані Валерія розраховує отримати два транші минулорічні та два, які
передбачені на поточний рік.
Комусь у ситуації політичного хаосу, коли парламентарі переймаються
поділом портфелів, підготовкою до осінніх виборів, коли ті люди, які робили
якісь потуги в проведенні перетворень та яким довіряли країни-учасники МВФ,
покидають свої посади, фактично піднімаючи руки перед тим невикорінюваним
явищем жадібності та користі, які притаманні політикам України, віриться в те,
що ці кошти надійдуть в Україну? Не фантазуйте. З чого б це раптом?
А наслідки прості. Візьмемо вузький, гривню. Ненадходження коштів
призведе до необхідності компенсації державних витрат за рахунок внутрішніх
запозичень — ОВДП, емісія, інфляція.
Звісно, можна парирувати: є ринок зовнішніх запозичень, ну звісно, там
боргові цінні папери України матимуть успіх, інвестфонди, можливо, забули про
дефолт по суверенному боргу перед РФ, чи про реструктуризацію минулорічну.
За даними Центру економічних стратегій, після заяви міністра економічного
розвитку і торгівлі українські євробонди впали в ціні на 1,1 %. Далі про
перспективу зовнішніх запозичень, мабуть, говорити не варто. Єдина їх цінність
матиме місце тільки у випадку їх забезпечення гарантіями. Такі гарантії
протягом року минулого надавало США декілька разів на суму в $ 1 млрд.
Цьогорічні гарантії на таку ж суму ставляться в залежність від виконання
програми та підписання оновленого меморандуму з МВФ.
Відсутність підтримки фінансової зі сторони МВФ – негативні очікування
фінансистів про макроекономічні показники держави, зростаючий попит на
валюту на міжбанку, затримання валютної виручки, наслідок — знецінення
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гривні.
Для людей обидва проміжні наведені вище наслідки приведуть тільки до
подальшого злиденства, оскільки купівельна спроможність того, що вони
отримують чи то від держави, чи то від приватних підприємств,
знижуватиметься і надалі.
Тому, здається, якщо перші особи України на це здатні, саме зараз прийшов
час зробити вибір між тим, що називається «СВОЄ» та Україна (судячи з усього,
в
їх
головах
це
абсолютно
діаметрально-протилежні
явища)
(http://blogs.lb.ua/andriy_vigirinskiy/327287_korisnist_derzhavnogo_aparatu.html).
– 2016. – 05.02).
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Недоцентралізація по-київськи
Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування передбачають
відхід від централізованої моделі державного управління та передачу значних
повноважень від державних органів органам місцевого самоврядування. З тим,
щоби кардинально змінити застарілу та неефективну систему державного
управління в країні та побудувати потужну систему територіальної організації
влади. Влади, де є ефективний розподіл повноважень, наділення органів
місцевого самоврядування фінансовими ресурсами та закріплення за місцевими
бюджетами стабільних джерел доходів, реформування системи центральних
органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій, забезпечення
доступності основних публічних послуг…
Певні кроки вже зроблені в цьому напрямку: в регіонах добровільнопримусово створені територіальні громади, 25 жовтня 2015 року відбулися
проміжні місцеві вибори до місцевих рад. Президент та уряд пообіцяли передати
громадам максимальну кількість владних функцій. Чому обійшли Київ?
Чи варто ще раз нагадувати, що за кількістю населення Київ більше ніж
Харківська, Одеська та Львівська області? Що найбільші «спальні» райони
столиці Деснянський, Дарницький та Дніпровський є мегаполісами відносно не
тільки більшості провінційних міст країни, але є й більшими за деякі обласні
центри? Виникає питання: невже київська громада, загальною кількістю більш
ніж 2,8 млн. осіб, не заслуговує на децентралізацію влади та на власні
самоврядні органи?
Ще раз про райради в розрізі децентралізації
Для столиці децентралізація влади є вкрай важливою. Конституція України
(ст. 140) визначає, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною
громадою як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.
Районні у місті Києві ради і є саме такими органами.
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Це не тільки логічно, але й абсолютно відповідає концепції розвитку
територіальних громад. Якщо в столиці є 10 районів, в кожному з яких проживає
від 130 до 350 тисяч населення, то громада кожного з районів має право
отримати від держави такі ж преференції, як і більшість територіальних громад
країни. Включно з бюджетом. І виборний орган самоврядування – рада – має
бути!
Що отримали після ліквідації райрад кияни і чи відчули вони «покращення»
на зекономлені від ліквідації районних рад мільйонів? Чи стали звичайні
виборці ближче до управління своїм районом і чи покращилося їх буденне
життя? Скільки незаконних забудов, дитячих майданчиків, зелених зон було
зведено, захоплено і забудовано черновецькими, поповськими, азаровськими…
без опору райрад?
Влада нова, методи – не зовсім. Дещо з історичних моментів
«Реформуванням» районні ради завдячують меру Леоніду Черновецькому,
який буквально «зі шкіри ліз» у своєму прагненні суцільного контролю над
містом. Зокрема, деякі керівники столичних районів не тільки не бажали
реалізовувати дивні прожекти мера, але й заважали великій «прихватизації»
київської землі .
Відтак, вперше про реорганізацію районів, великий «комбінатор»
Черновецький заявив у 2007 р.. Тоді Черновецький погрожував ліквідувати три
райони у Києві: він заявив, що розділить і приєднає до інших Дніпровський,
Подільський та Святошинський райони, якщо президент не піде йому на зустріч
і не звільнить відповідних голів районних державних адміністрацій «за проколи
і проблеми».
В кінці червня 2008 року Черновецький заявив, що бачить необхідність у
скороченні кількості районів у столиці та скасуванні дві третини
райадміністрацій. За словами мера, існування в місті десяти районів є
"шкідливим для населення і підприємців". Проект рішення Київради, яким
пропонувалося зменшити в Києві кількість районів з десяти до п'яти (створити в
Києві Дарницький, Деснянський, Оболонський, Печерський, Солом'янський), не
знайшов підтримки у депутатів Київради.
Примітно, що, за даними опитування компанії GFK, тільки 5% жителів
Києва підтримували скорочення кількості районів в столиці, тоді як 76%
висловлювалися проти.
Крім того, за ініціативою Шевченківської райради були проведені у 2008р.
Референдум проти ліквідації районних рад та скорочення прав районних рад і у
2009р. Референдум про недовіру Черновецькому. Відтак, проти ліквідації
Шевченківського району столиці висловилися 97,8% шевченківців. Проти
Черновецького (висловили недовіру) - 92% громадян.
Процес зурпації влади, який передбачав зміну адміністративної карти
столиці, ліквідацію опальних районів, відмову у фінансуванні цілих галузей
незручних районів (так, наприклад, Шевченківський район у 2009р. не отримав з
міського бюджету жодної копійки на ЖКГ та на підготовку шкіл до нового
навчального року), набирав обертів. У 2009 р. Черновецький ініціював внесення
до парламенту законопроекту про зміни до Закону „Про столицю" в частині
підпорядкування районних адміністрацій міському голові та призначення голів
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районів у столиці особисто мером.
Вже 25 серпня 2010р.провладна більшість Черновецького у Київраді
прийняла рішення звернутися до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону
"Про столицю України – місто-герой Київ" про можливість ліквідації районних
рад у столиці.
7 вересня ВР ухвалила відповідні зміни. Згідно з Законом "Про внесення
змін до Закону "Про столицю України – місто-герой Київ", районні ради можуть
утворюватися за рішенням територіальної громади міста Києва, прийнятого
шляхом проведення місцевого референдуму, або за рішенням Київської міської
ради. Наступного дня Янукович підписав цей закон.
9 вересня 2010 року Київрада ліквідувала райради своїм рішенням «Про
питання організації управління районами в місті Києві» (№ 7/4819). Про дійсні
причини даного «вдосконаленням організації управління районами в місті
Києві» не знає тільки лінивий - це і побудова жорсткої владної вертикалі «сім‘ї»,
і низький рейтинг регіоналів в Києві, і боротьба влади з політичними
опонентами та громадськими активістами, і «манія величі» Черновецького …
Тільки за 5 років потому питання відновлення райрад, яким лідери
політичний партій «гралися» від виборів до виборів, набуло юридичної форми й
законності. 23 липня 2015 р. Київська міська рада проголосувала проект рішення
прийняла рішення "Про управління районами міста Києва". (№ 787/1651).
Враховуючи те, що перші вибори новостворених рад призначаються суб'єктом
створення, Київрада погодила проведення виборів в районні в м. Києві ради 27
березня 2016 року.
ЦВК оголосила про початок виборчого процесу з 6 лютого 2016р. Активна
громадськість схвально «закивала головами»: влада дійсно проводить реформи і
проведення перших виборів до райрад цьому доказ. Проте виявилося, що нова
влада не готова бути ближчою до людей і не має наміру наділяти столичну
громаду власними правами та повноваженнями. Так з‘явилося Рішення
Окружного адмінсуду Києва щодо призупинення виборів до райрад.
Наразі, ми маємо адміністративний позов до Окружного адмінсуду Києві на
постанову ЦВК від 25 грудня про призначення виборів до райрад у Києві від ГО
«Наждак» ( з позовами про скасування виборів до райрад у Києві долучилися
народні депутати України Сергій Рудик та Євген Рибчинський) та апеляцію
ЦВК на рішення про скасування виборів до Київського апеляційного
адміністративного суду.
Скільки часу знадобиться на розгляд позову та апеляційної скарги невідомо. Те, що вибори не відбудуться у встановлені чинним законодавством
терміни – абсолютно точно.
Складне питання повноважень
Відсутність
реального
місцевого
самоврядування
у
більшості
територіальних громад не забезпечує створення та підтримки сприятливого
життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її
самореалізації, захисту її прав, надання населенню якісних і доступних
адміністративних та соціальних послуг шляхом сталого розвитку громади.
Кияни взагалі позбавлені права на місцеве самоврядування на районному рівні.
У 90-х роках столичні райради та їх виконавчі органи не мали чітко
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визначеного переліку обсягу своїх повноважень. Для вирішення побутових
проблем киян та реалізації стратегії розвитку району, у віданні райрад
працювали комунальні підприємства, ЖЕКи, школи, дитсадки, поліклініки,
магазини, житлові будинки, техніка, обладнання тощо. Це дозволяло не тільки
досить швидко реагувати на рівень сніжного покрову на дорогах, але й
відповідно до стану зношеності здійснювати капітальні ремонти житлового
фонду, реконструювати автошляхи, забезпечувати контроль за роботою ЖЕКів,
шкіл, лікарень.
За часів мера Омельченка (1996-2006рр) обсяг повноважень зводився всього
до чотирьох рішень:
- «Про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у місті
Києві»;
- «Про делегування районним в м. Києві радам повноважень щодо надання
додаткових пільг окремим платникам державного мита»;
- "Про питання індивідуального гаражного будівництва на територіях
багатоповерхової житлової забудови в м. Києві";
- «Про вдосконалення паркування автотранспорту в м. Києві».
Впорядкувати повноваження райрад у 2006 р. взявся Леонід Черновецький:
його командою був розроблений спеціальний проект рішення Київради відносно
повноважень районних рад. Проект був направлений на узгодження до районів
міста, як того вимагає ч.3.ст.41 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».
Він нівелював будь-яку самостійність районних органів управління та позбавляв
депутатський корпус впливу на всі процеси в районі. Районні ради,
проаналізувавши запропонований Київрадою проект, спільно підготували
альтернативний проект рішення. Він передбачав саме той обсяг повноважень
місцевого органу самоврядування, який би враховував і дозволяв райрадам
працювати як в інтересах свого району, так і в інтересах міста.
Черновецького не влаштовувала незалежність районів, районні депутати
відмовилися повністю залежати від міста. Відтак, Черновецький розпочав
процес поступового позбавлення всіх повноважень районних рад.
У 2007 р. рішення Київради N 443/1104 від 26.04.2007 скасувало чинність
рішення «Про делегування районним в м. Києві радам повноважень щодо
надання додаткових пільг окремим платникам державного мита»( N 205/1415 від
29.04.2004). У тому ж таки 2007 р., КП ―Київтранспарксервіс‖ було визначено
єдиним оператором з паркування транспортних засобів і стягнення
паркувального збору, відповідно до рішення Київради від 26.06.2007 N930/1591
«Про вдосконалення паркування автотранспорту в м. Києві».
У 2008р. Київрада забрала в райрад право видавати дозволи на спорудження
МАФів та продовження договорів оренди на землю під кіосками. Відповідно до
рішення Київради № 657/657 «Про розміщення малих архітектурних форм та
тимчасових споруд у місті Києві» від 27 листопада 2008 р., повноваження з
розміщення МАФів передано єдиному оператору – КП ―Київське інвестиційне
агентство‖.
На підставі рішення Київської міської ради N 305/5692 від 23.06.2011
втратило чинність рішення "Про питання індивідуального гаражного
будівництва на територіях багатоповерхової житлової забудови в м. Києві" (від
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23.12.99 № 165/667). Відповідно до цього рішення, районні у м. Києві ради
втрачали повноваження надавати у тимчасове користування земельні ділянки
інвалідам для встановлення збірно-розбірних гаражів.
Тому твердження, що «новий депутат райради – це два ларьки кур-гриль і
одна парковка», можна сміливо віднести до депутата міської ради, адже районні
обранці вже давно були позбавлені таких можливостей.
Юридично неграмотно й говорити про необхідність визначення (виписання)
повноважень райрад Києва перед проведенням виборів. Відповідно до Закону
«Про місцеве самоврядування в Україні», обсяг і межі повноважень районних у
містах рад та їх виконавчих органів визначаються Київрадою за узгодженням з
райрадами з урахуванням загальноміських інтересів та колективних потреб
територіальних громад районів у містах.
Таким чином, спочатку проходять вибори до райрад, і вже потім Київрада
за узгодженням з новообраними депутатами райради, визначає повноваження
районної ради.
Це не є просто міркуванням, це є вимога діючого законодавства.
Віталій Кличко, звичайно, мер, але "тримає" райони президент
Декілька слів щодо однієї з головниї причин недоцентралізації Києва –
голів районів (голів районних державних адміністрацій). Відповідно до ст.11 ЗУ
«Про столицю України - місто-герой Київ», у разі утворення районної в місті
Києві ради на посаду голови районної в місті Києві державної адміністрації
Президентом України призначається особа, яка обрана головою районної ради.
Таким чином, у Києві може відбутися суттєва ротація серед глав
держадміністрацій. Цілком ймовірно, на зміну слухняним соратникам по партії,
друзям та знайомим, очільниками столичних районів можуть стати незалежні
від Кличка та Порошенка народні обранці.
Звісно, за умов коли владні інститути викликають найменше довіри у
населення, необхідно тримати районні «форпости» за своїми чиновниками.
Новообрані 462 депутати київський райрад – дійсна загроза рейтингу як
виконавчої влади (за результатами дослідження, проведеного КМІС на початку
2016 р., баланс довіри-недовіри до Уряду Яценюка перевершив негативний
показник 2012 року за часів уряду Азарова), так і Президента (за результатами
дослідження, проведеного КМІС на початку 2016 р., баланс довіри-недовіри до
Порошенка різко впав, буквально помінявши полюси: з 44 % у 2014-му до -48%
наприкінці 2015 р.).
Якщо у коаліції абсолютно серйозно обговорюють перевибори в Раду вже в
цьому році, президент та мер за будь-яких умов намагатимуться зберегти
контроль над Києвом (столичними районами). Адже використання адмінресурсу
на виборах зайвим ніколи не було…
Райради є пережитками радянської системи, в Європі такого немає
Ще й як є!
Райради - це європейський досвід розвитку місцевого самоврядування, коли
при вирішенні проблеми враховується позиція кожного члена громади.
Варшава з населенням у 1,7 млн. має 18 районів, в кожному з яких є райрада
на чолі з бургомістром (головою райради), якого обирають депутати. Ми ж бо
проводимо реформу децентралізації саме за польським зразком, чи не так?
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У Берліні діють 95 районів з 45-ю депутатами у кожному.
У Лондоні діють 33 райони, в число яких входить 32 муніципальних округи
і Сіті. Міське самоврядування Лондона включає міське та місцеве управління.
Міська адміністрація відповідає за стратегічне планування, економічний
розвиток міста, поліцію, пожежну службу і транспорт, локальні адміністрації
муніципальних округів — за місцеве планування, школи, соціальні служби і т. д.
У кожному з округів є власна адміністрація та окружна рада, вибори до якої
проходять кожні чотири роки ( у Сіті районної адміністрації немає, але в районі
існує традиційний орган влади — Лондонський муніципалітет).
Барселона, як і Київ, розділена на 10 адміністративних районів, кожен з
яких має свою районну раду. В кожному районі є мікрорайони або барріси (
всього 74 мікрорайони).
У Відні є 23 райони, які є підрозділами міської влади. В районах проводять
вибори, обрані представники мають певні політичні повноваження, наприклад, у
сфері міського планування. Кожен район самостійно надає містянам більшість
адміністративних послуг.
Бухарест має 6 адміністративних секторів, кожен з яких поділений на
райони. Кожен сектор має власну примерію, вибори до місцевої адміністрації
проводять раз на 4 роки.
Місцева влада – влада громади
Ні в кого не викликає сумніву те, що існуюча в Україні система місцевого
самоврядування на сьогодні не задовольняє потреби суспільства. Виборці
втратили вплив на владу. Влада згадує про виборців тільки під час виборів. Де
місцеві ініціативи? Де можливість жителів територіальної громади, володіючи
конституційним правом місцевого самоврядування, скористатися правом
вирішення будь-якого питання місцевого значення?
Вже сьогодні десятки територіальних громад сіл та селищ України набули
статусу юридичних осіб публічного права власності. Вже сьогодні територіальні
громади створюють власні виконавчі комітети. З тим щоби самостійно обирати
владу і разом боротися зі свавіллям чиновників, незаконними приватизаціями та
забудовами, забрудненням навколишнього середовища, планувати модернізацію
комунального господарства та підтримку бюджетної галузі…
Місцева влада – влада громади, а не Президента, міського голови чи групи
олігархів. Київ має бути прикладом з проведення сучасних реформ, економічних
експериментів, демократичних ініціатив. Натомість, місто - аутсайдер з
децентралізації(http://blogs.lb.ua/oleksandr_fedorenko/327291_nedotsentralizatsiy
a_pokiivski.html). – 2016. – 05.02).

***
Блог на сайті: LB.ua
Про автора: В'ячеслав Гнатюк, менеджер зі зв'язків з громадськістю в
Адвокатському об'єднанні «ENGARDE»
Відповідь на допис Віктора Пинзеника «Про фінансування науки»
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Шановний Вікторе Михайловичу!
Хоча закон про наукову і науково-технічну діяльність, щодо якого Ви
писали у блог, вже прийнято, я вирішив відповісти на Ваші запитання. Адже,
хоча закон і прийнято, в нього можна вносити зміни та доповнення. Розуміючи
хід вашої думки, а також спрямованість до «оптимізації» витрат державного
бюджету в багатьох сильних миру сього, вважаю за доцільне зняти варті
відповіді питання.
Отже, спочатку Ваше запитання, а потім відповідь з аргументами.
Переважно відповіді базуватимуться на кейсах німецької і французької науки.
Ви, як науковець, знаєте, що краще звузити поле аналізу задля досягнення
чітких результатів.
В.П.: Піднімаю дану проблему тому, що парламент схвалив у першому
читанні законопроект "Про наукову і науково-технічну діяльність". … Документ
консервує архаїчну систему фінансування науки, виділяючи кошти на
утримання установ замість відбору фінансування ідей, проектів, тем. А це
далеко не одне і те ж. Натяк на гранти не міняє філософії проекту, бо
розглядається він лише як спосіб приробітку, додаткового фінансування. А
базове фінансування дай. Дай на утримання. А що робити в таких умовах
талановитим українським науковцям чи проривним науковим установам?
Так, базове фінансування слід надавати. Німеччина ще й збільшує його на
3-5% в рік. Про це говорять в своїх інтерв‘ю і міністр фінансів Шойбле, й
міністр освіти та науки Ванка. Коментуючи прийняття бюджету на 2015 рік Ваш
колега Вольфганг зазначив на сайті німецького Мінфіну: «Німецькі
дослідницькі установи отримають на 5% більше у 2015 році, і на 3% більше в
наступні роки». Тут, щоправда, Шойбле говорив про бюджетні кошти під
спеціальні проекти призначені для проривного розвитку німецької науки
(Інноваційно-науковий
пакт
та
Ініціатива
розвитку
суперуніверситетів/Exzellenzinitiative). Але ж він наголосив на принципі:
«Фінансування освіти і науки постійно зростатиме».
Такої ж думки і міністр освіти Німеччини. Йоханна Ванка зазначила
інтерв‘ю німецькому радіо 17.12.2015: «Базове фінансування вищих шкіл ФРН
зростатиме постійно на три, а то й п‘ять відсотків щорічно». Звичайно, Ванка
виставляє умови при цьому: «ми хочемо підтримувати, давати гроші, але при
цьому завжди хочемо мати чітку можливість перевіряти і робити пропозиції, а
не просто віддавати гроші». Втім, міністр чітко говорить про базове
фінансування.
Отже, дійсно – це завдання держави надавати базове фінансування освіти і
науки. Інакше вони просто припинять існувати. Підзвітність при цьому не
скасовується абсолютно.
Щодо запитання про молодих, талановитих і проривних – то це і є
підзвітність. Підзвітна, не корумпована і відкрита наукова система просто
мусить їх прийняти. І не лише мусить – вона має бути налагоджена таким
чином, щоб вона не могла цього не зробити.
До питання фінансової підзвітності обіцяю ще повернутись коротко в
іншому контексті.
В.П: Замовники і виконавці робіт у законі – в одній особі. Національна
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академія наук та ще 5 галузевих установ не тільки представляють систему
наукових установ, вони ще і головні розпорядники бюджетних коштів.
Сподіваюся, більшість з нас розуміють, що нічого доброго в такому поєднанні
немає. Варто наголосити і на тому, що державні (публічні) функції не можуть
виконувати самоврядні організації, якими є академії наук.
Ці питання, а скоріше теми є наріжними для організації наукової діяльності,
майже філософськими. Щоправда філософія науки на них вже дала відповідь
(серед інших це зробили Томас Кун, Карл Поппер та Імре Лакатос). Наукова
спільнота може контролювати сама себе, якщо в самому науковому середовищі
існує достатня конкуренція і контроль за діями один одного. Хто краще
науковців може побачити лакуни знань? Хто краще науковців може
проконтролювати науковців? Ви як економіст, Вікторе Михайловичу, зможете
відрізнити банальну компіляцію горе-фінансиста від глибокої наукової праці?
Так само можуть й фізики та філологи це зробити у своїх галузях.
Знову до прикладів з Німеччини. Німецьке товариство прикладних
досліджень імені Фраунгофера отримує базове фінансування з держбюджету в
залежності від розмірів грантів, отриманих з інших джерел. Тобто науковці
показують, що суспільство має запит на певні теми і готове за це платити з
різних приватних, галузевих чи міжнародних фондів. Держава відповідає – ми в
такому випадку фінансуємо всі базові витрати по таких проектах.
Ви думаєте приватні замовники досліджень вестимуть десятиріччями
справу з «халявщиками» від науки?
Також німецька держава є найбільшим фінансовим донором Товариства ім.
Макса Планка, що займається фундаментальними дослідженнями. У 2015 році
Товариство ім. Макса Планка отримало 1,7 млрд. євро державного фінансування
(50/50 федеральний бюджет і бюджети земель). Звичайно в товариства є й інші
джерела фінансування – ЄС, індустрія, фонди.
Щодо фінансування академій наук в Німеччини, то тут треба зважити на їх
історичний розвиток. Вони були засновані до створення об‘єднаної Німеччини.
Тому це Баварська академія наук, Берлін-Бранденбурзька академія наук та інші
традиційні установи, створені німецькими державами-князівствами сотні років
тому.
Так, наприклад, Баварська академія наук була створена у 1759 році
курфюрстом Баварії Максиміліаном ІІІ. Зараз її бюджет складає 45 млн. євро на
рік. Основне (базове) фінансування надходить від Вільної країни Баварії, а
близько третини коштів – з інших джерел як то ЄС чи інші донори.
В.П.: У нас полюбляють махати прапором європейської інтеграції. Поки не
доходить до конкретних рішень. Хотів би почути, в якій країні ЄС регулюють
законом діяльність академій наук? У якій країні ЄС вони виконують функції
держави, будучи головними розпорядниками бюджетних коштів?
Ці питання вже були певним чином опрацьовані вище. Але дійсно, слід
зробити чіткі посилання на законодавство та регуляторні документи.
Закон Франції від 18 квітня 2006 року про наукову діяльність регулює
відповідну сферу в межах своєї юрисдикції. Глава IV закону присвячена
діяльності Інституту Франції і його складових – п‘яти академій, включно з
Академією наук Франції.
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Закон Польщі від 30 квітня 2010 року про Польську академію наук є ще
однією відповіддю на Ваше запитання. В той самий день польський Сейм
ухвалив ще й закон про принципи фінансування науки.
В.П: Можна позаздрити кількості "опікунів" науки, передбачених проектом
закону. Це звичайно Кабінет Міністрів, профільне міністерство, інші центральні
органи, 6 академій наук, Національна рада з питань науки і технологій, науковий
комітет Національної ради, ідентифікаційний комітет з питань науки,
національний фонд досліджень, наукова рада національного фонду досліджень,
наглядова рада фонду, рада молодих вчених. Трохи не добрали панове-автори.
Додали б іще десяток-два "опікунів". Тоді б у нас був прорив у науці. Важко
тільки збагнути, як за такої кількості опікунів дитині залишитися з оком?
Тут Ви маєте рацію. Науковий менеджмент – надскладна справа, яку слід
вести максимально прозоро і ні на йоту не ускладнювати туманом в очах
суспільства, яке в решті-решт фінансує науку. Зазначений вище французький
закон присвятив цьому питанню Главу ІІІ. Прозорості приділяє значну увагу і
польський закон про академію наук Польщі.
До речі, щодо питання підзвітності. Французька академія наук звітує перед
Рахунковою палатою Франції (Cour des Comptes). Все просто, зрозуміло і навіть
елегантно.
В.П: Попри постійно озвучувані декларації щодо єдиних правил пенсійного
забезпечення закон зберігає спеціальну пенсійну систему в даному секторі. Хоча
ця проблема має регулюватися єдиним для всіх громадян пенсійним законом.
Підтримую. Перед законом всі рівні. Виходячи на пенсію, науковці стають
такими ж самими пенсіонерами як і колишні водії громадського транспорту,
депутати, лікарі, міністри фінансів, вчителі і віце-прем‘єри – хоч всі вони і не
будуть рівними в абсолютному розумінні. Але хоча б по закону і перед ним.
В.П: Запахом нафталіну несе від норм щодо права кандидатів чи докторів
наук мати додаткову житлову площу або кімнату в розмірі до 20 м² із оплатою
цієї площі в одинарному розмірі. Як приємно це чути науковцям. Не пригадаю
тільки, чи це чути з часів Брежнєва, чи Сталіна.
Пане Вікторе, тут таки пахне нафталіном. Але ж це лише право, а не
обов‘язок держави надати цю кімнату. І не так то науковцям це приємно чути і
бачити, коли є право, але немає змоги його реалізувати. Насправді вони
блискуче роблять свою справу і десятиріччями поневіряються гуртожитками.
Сподіваюсь, що ці відповіді на Ваші запитання Ви прочитаєте і знайдете їх
корисними,
як
і
решта
читачів(http://blogs.lb.ua/viacheslav_hnatiuk/327394_vidpovid_dopis_viktora_pinze
nika.html). – 2016. - 08.02).
***
Блог на сайті: LB.ua
Про автора: Борис Кушнірук, економіст
Один з головних пріоритетів 2016 року – податкова реформа (ч. 1)
Уряд протягом 2015 року не спромігся запропонувати проект податкової
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реформи, яку готові були сприйняти народні депутати, галузеві асоціації та
експертне середовище. Але лякаючи тим, що Україна може зірвати співпрацю з
МВФ та іншими західними фінансовими донорами, наприкінці минулого року
уряду вдалося переконати народних депутатів внести до Податкового кодексу
лише певні зміни. На цій податковій базі і був затверджений Державний бюджет
на 2016 рік. При цьому і уряд, і експерти з Реанімаційного пакету реформ (РПР),
проголосили, що в податковому реформуванні був зроблений великий крок
вперед, бо зменшилася ставка єдиного соціального внеску до 22 відсотків. Це
мовляв знизить тиск на бізнес, і той повинен почати виходити з «тіні».
Президент України Петро Порошенко та Прем‘єр-міністр Арсеній Яценюк,
посилаючись на зниження ставки ЄСВ, закликали бізнес підвищити зарплати
найманим працівникам.
На відміну від урядовців та експертів РПР я ставлюсь до минулорічних
законодавчих новацій доволі критично. Це якщо вже надто дипломатичною
мовою називати відверту дурницю, скоєну народними обранцями спільно з
урядовцями.
Поясню свою позицію.
Спочатку слід згадати ті ключові завдання, які нам потрібно вирішити при
проведенні податкової реформи.
По-перше, необхідно зменшити фіскальний відсоток ВВП (тобто знизити
обсяг податків та квазіподатків у ВВП, які збираються до консолідованого
державного бюджету та фондів соціального страхування, з відповідним
зменшенням бюджетних витрат).
По-друге, спростити адміністрування сплати податків.
При цьому, якщо ми говоримо про зниження фіскального відсотка ВВП, то
варто розуміти, що має йтися не про механістичне зниження ставок податків. Бо
якщо йдеться про прямі податки для бізнесу та громадян (податок на прибуток
та доходи фізичних осіб), то саме їх варто зменшувати доволі кардинально.
Натомість ставки непрямих податків (в першу чергу, ПДВ та акцизів) можуть
залишатися на існуючому рівні або, в разі необхідності забезпечити
збалансованість бюджетів, взагалі підвищені.
Загальна логіка зменшення фіскального відсотку ВВП базується на
очевидному усвідомлені, що громадяни та бізнес краще можуть розпорядитися
власними коштами, ніж чиновники – їхніми. В перспективі завдання полягає в
тому, щоби скоротити фіскальний відсоток ВВП з 45 відсотків до 30-33
відсотків.
Тепер подивимося на ті основні проблеми, з якими зіштовхується
український бізнес при сплаті податків. Слід нагадати, що для різних груп
бізнесу в нас різна система оподаткування, і в них різні проблеми. Представники
малого бізнесу переважно знаходяться на спрощеній системі оподаткування.
Але в них в загальних витратах висока частка витрат на оплату праці. Вона
складає від 50 до 85-90 відсотків. Тому вони не можуть собі дозволити платити
повністю податки на доходи фізичних осіб та ЄСВ. Бо в цьому випадку
більшість з них буде збитковими. Саме це породжує надзвичайний рівень
«тінізації» їх бізнесу. З прихованих доходів потім виплачується більша частина
зарплат. Зрозуміло, що з прихованих доходів також платяться хабарі
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чиновникам, правоохоронцям та суддям. Але це вже трохи інша історія, яка
стосується корупційного податку на бізнес.
У великого та середнього бізнесу немає проблем зі сплатою ЄСВ, бо в
загальних витратах зарплата та податки на них займає від 8-12 відсотків для
металургійних та хімічних підприємств і до 15-20 відсотків – для
машинобудівельних. Тому за рідкісними випадками там ніколи не видавали
зарплату в «конвертах». Великі та середні підприємства (разом з бюджетними
установами) є головними донорами фондів соціального страхування.
При цьому у великих та середніх підприємств існує інший головний біль –
це сплата податку на прибуток та адміністрування ПДВ. Якщо йдеться про
податок на прибуток, то це стосується не ставки податку, а постійних дискусій з
податківцями щодо витрат, які можна віднести на зменшення доходу, що
підлягає оподаткуванню. В сучасних українських умовах процес визначення
бази оподаткування податку на прибуток перетворюється на суцільний жах для
бухгалтерів та керівників підприємств, а для податківців – в безмежне поле для
тиску на бізнес, зловживань та корупції.
Що ж до ПДВ, то головними причинами проблем для підприємств є велика
кількість виключень та відтермінувань при його сплаті, різні ставки податку. Це,
з одного боку, породжує надзвичайне ускладнення при обліку та визначені
податкового кредиту та податкового зобов‘язання, з іншого – зловживання та
поява «податкових ям». Як наслідок, значне недонадходження коштів до
державного бюджету та неймовірні зловживання з боку податківців.
Виходячи з усвідомлення цих проблем нашої податкової системи, які
породжують несприятливі умови для переважної частини бізнесу, подивимося,
що ж зробили наші урядовці спільно з народними депутатами.
Знизивши ставку ЄСВ вони, справді, зменшили фіскальний відсоток ВВП. І
в цьому контексті їх начебто можна привітати. Але без кардинального
реформування системи соціального страхування це лише призвело до того, що
уряд з інших джерел мусив закривати дірку в бюджеті Пенсійного фонду.
Причому ця проблема існуватиме не тільки в 2016 році, але і в наступні роки
теж.
Якщо в 2015 році фінансування дефіциту Пенсійного фонду потребувало
80,9 млрд. грн., то в 2016 році – 144,9 млрд грн. Таким чином, зменшення ставки
ЄСВ призвело до збільшення дірки Пенсійного фонду на 64 млрд грн. Причому
слід зазначити, що фонд оплати праці, який фінансується за рахунок державного
бюджету, зріс в 2016 році з 57,2 млрд. грн. до 80,3 млрд. грн., або на 40,5%. Ці
цифри для нас важливі, бо вони включають і сплату ЄСВ. Враховуючи, що
ставка ЄСВ з 2016 року знижена до 22 відсотків, розмір зарплат бюджетникам
має зрости на 53%.
Це також важливо враховувати, бо це означає, що уряд в такий спосіб ще
додатково фінансує Пенсійний фонд. Чим більше буде виплачено зарплат за
рахунок держбюджету, тим більше коштів буде сплачено ЄСВ та перераховано
Пенсійному фонду.
Отже, держбюджет в 2016 році втратить додатково 64 млрд. грн.
бюджетних коштів на закриття дірки Пенсійного фонду. Потенційно це
передбачає таку саме економію з боку суб‘єктів господарювання.
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Виникає питання, а наскільки це сприятиме виходу бізнесу із «тіні»?
Відповідь, на жаль, далека від оптимізму. Для малого бізнесу і 40 відсоткове
оподаткування зарплат (18% податок на доходи фізичних осіб + 22% ЄСВ), які
він виплачує найманим працівникам, є завеликим. Тому можна з впевненістю
сказати, що з «тіні» вони не вийдуть.
Для представників великого та середнього бізнесу таке зменшення ставки
ЄСВ є добрим з точки зору зменшення витрат на зарплати.
Але, нагадаємо, що і раніше витрати на зарплату не були для них
проблемою.
В той же час, залишивши без кардинальних змін систему сплати податку на
прибуток та адміністрування ПДВ, уряд та народні депутати зберегли для
великого та середнього бізнесу значно більшу проблему – вкрай неефективну
податкову систему, яка не стимулює прозору діяльність та інвестиції, натомість
породжує жахливий корупційним тиск.
На додачу можна сказати, що хоча формально великий та середній бізнес
має скоротити витрати на зарплати, але цього теж не станеться. Їх добре
мордуватимуть керівники держадміністрацій, міністерств та податківці, щоби
змусити їх збільшити рівень зарплат найманим працівникам. Тому на особливу
економію від зниження ставки ЄСВ їм також навряд чи варто розраховувати.
Отже, уряд та народні депутати, зменшивши фіскальний відсоток ВВП
жодного реального позитиву економіці не принесуть.
Це ще потрібно було примудритися, щоби створити суттєві проблеми зі
збалансованістю державного бюджету, втратити 2015 та 2016 роки для
створення сприятливих умов ведення бізнесу, при цьому не дати суб‘єктам
підприємницької діяльності жодного позитиву для розвитку. Агресивна
економічна безграмотність вона така. Може породжувати суттєві проблеми для
економіки попри щирі намагання щось міняти на краще.
Що з цим «рукотворним щастям» робити далі?
Про це в другій частині статті.
P.S.
Враховуючи зауваження щодо некоректності складання ставок податку на
доходи фізичних осіб та ЄСВ, хочу пояснити.
Зрозуміло, що при розрахунку податку на доходи та сплату ЄСВ взагалі
більш коректно казати, що навантаження на зарплату складає не 40, а 44
відсотки. Бо ЄСВ нараховується на зарплату до сплати податку на доходи
фізичних осіб.
Крім того слід згадати, що в 2016 році зберігся військовий збір в розмірі
1,5%. Тому з його урахуванням загальне податкове навантаження на зарплату в
2016 році взагалі складає 45,7 відсотків.
Але це розрахунково, тому я вказував формальний розмір ставок лише
податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ. Бо в цьому випадку, якщо бути
абсолютно коректним, ще потрібно згадувати податкову соціальну пільгу, а
також те, що ЄСВ не нараховується на зарплати більше 25 мінімальних
прожиткових мінімумів. Тобто, у відсотках реальний розмір навантаження на
фонд
оплати
праці
може
коливатися(http://blogs.lb.ua/borys_kushniruk/327399_z_golovnih_prioritetiv_201
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6_roku.html). – 2016. – 08.02).

***
Блог на сайті: LB.ua
Про автора: Борис Кушнірук, економіст
Один з головних пріоритетів 2016 року – податкова реформа (ч. 2)
Нагадаємо, коли уряд в останні дні 2015 року домовлявся з народними
депутатами щодо затвердження змін до Податкового кодексу, то була обіцянка
вже з перших днів 2016 року розпочати активну підготовку до податкової
реформи, яку потрібно провести до 30 червня 2016 року. Вже наближається
середина лютого, але жодного серйозного експертного обговорення
кардинальних змін податкової системи ані урядом, ані депутатами не ведеться.
Це викликає підозри, що і в 2016 році цю реформу заблокують. Бо надто багато
можновладців зацікавлені в збережені існуючої корупційної моделі податкової
системи.
Очевидно, що при внесенні пропозицій щодо кардинальних змін податкової
системи, особливо в частині вкрай необхідної ліквідації податку на прибуток,
головним аргументом для збереження цього податку стане наявність проблеми з
розбалансованістю державного бюджету, яка виникла внаслідок зниження
ставки ЄСВ.
Враховуючи це, пропонував би такий алгоритм проведення податкової
реформи.
Почну з питання ЄСВ. Як я вже казав, зниження ставки ЄСВ без
кардинальної реформи системи соціального страхування проводити неможливо.
При цьому ліквідувати зразу одним рішенням існуючу систему соціального
страхування теж неможливо, бо в першу чергу йдеться про солідарну пенсійну
систему. Тому спочатку потрібно для самих себе чітко усвідомити, в якому
вигляді вона має існувати в майбутньому. Пропозиції деяких урядовців,
народних депутатів та експертів взагалі ліквідувати ЄСВ та повісити
зобов‘язання по солідарній пенсійній системі на державний бюджет м‘яко
кажучи виглядають дуже сумнівними. Слід нагадати, що власні надходження
Пенсійного фонду в 2015 році були заплановані в розмірі 172,5 млрд грн.
Бюджет Пенсійного фонду на 2016 рік ще не затверджений, тому ще немає цифр
оприлюдненого прогнозу на 2016 рік його власних надходжень від ЄСВ. Але з
урахуванням зниження ставки ЄСВ, можна припустити, що йтиметься десь про
125-130 млрд гривень. Якщо хтось збирається зразу ліквідувати ЄСВ, тоді він
має зразу дати відповідь, де, екстраполюючи дані 2016 року, найти ці 125-130
млрд гривень в 2017 році та наступних роках на додачу до тих 145 млрд грн., які
вже змушені виділяти з держбюджету на функціонування солідарної пенсійної
системи. Це передбачатиме необхідність введення інших податків, які можуть
ще більше заганяти бізнес в «тінь».
Ми вже бачимо розмір дірки бюджету Пенсійного фонду та які проблеми
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породило бездумне зниження ставки ЄСВ до 22 відсотків. Саме ця дурість
значною мірою заблокувала можливості для реального реформування
податкової системи.
Отже, в будь-якому випадку зниження ставки ЄСВ чи взагалі ліквідацію
цього квазіподатку неможна робити зразу. Цей процес необхідно розтягнути на
5-7 років, усвідомлюючи в якому вигляді ми хочемо бачити в подальшому
солідарну пенсійну систему та інші види соціального страхування. Своє бачення
я вже багато разів висловлював, тому не повторюватимусь. Охочі можуть
подивитися, наприклад, статтю «Необхідно кардинально реформувати систему
соціального страхування – одну з головних корупційних потвор в Україні» в
моєму блозі на ЛБ.
Дозволю собі лише сказати, що суть пропозицій зводиться до ліквідації
Фонду соціального страхування України (створений шляхом злиття Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності) та Фону соціального страхування на випадок безробіття. При
цьому соціальне страхування найманих працівників від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань має стати обов‘язковим, але
недержавним. Виплати при тимчасовій втраті працездатності повинні взяти на
себе роботодавці.
Залишитися має лише Пенсійний фонд України, але внески роботодавців до
нього повинні бути поступово знижені до рівня 10 відсотків. При цьому не від
всієї зарплати, а від трьох-чотирьох середні зарплат по країні. Тобто якщо брати
дані грудня 2015 року, то має йтися про нарахування внеску до Пенсійного
фонду від зарплат в розмірі не більше 16800 грн.
Якщо йдеться про виплати з Пенсійного фонду, то для всіх хто за десять
років та пізніше виходить на пенсію, вони мають бути обмежені мінімальної,
однаковим для всіх розміром щомісячних виплат.
До речі, я би також застеріг від ідеї включення нарахувань внеску на
пенсійне страхування до податку на доходи фізичних осіб. Економічна природа
пенсійного страхування та податку на доходи фізичних осіб різна. Розмір
внесків на солідарне пенсійне страхування має бути обмежений, тому що
держава обмежує свої зобов‘язання щодо майбутніх пенсійних виплат. Жодних
преференцій по сплаті внеску бути не повинно.
В той же час податок на доходи фізичних осіб передбачає обкладання всіх
доходів. При цьому держава може встановлювати стимулюючи норми цього
податку, спрямовані на те, щоби фізична особа спрямовувала частину своїх
доходів на витрати, які можна вважати корисними (недержавне пенсійне та
медичне страхування, підвищення кваліфікації, заняття спортом, здійснення
заходів з енергозбереження, доброчинність тощо).
Враховуючи все вище викладене пропонував би щодо сплати ЄСВ з 2017
року запровадити такий підхід.
• Ліквідувати з 2017 року Фонд соціального страхування та Фонд
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття. Витрати щодо соціального страхування найманих працівників від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також
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виплати при тимчасовій втраті працездатності повинні взяти на себе
роботодавці. Але вони не повинні бути прив‘язані до фонду оплати праці.
• Реформувати солідарну пенсійну систему, виходячи з такого:
• Всі застраховані особи, які станом на 1 січня 2017 року молодші 50 років,
після досягнення пенсійного віку та наявності необхідного строку (35-40 років)
відрахувань до солідарної пенсійної системи (з урахуванням періоду до появи
Пенсійного фонду України) отримуватимуть пенсійні виплати на рівні
прожиткового мінімуму.
• Особи, вік яких, станом на 1 січня 2017 року, перевищує 50 років, після
досягнення пенсійного віку та наявності необхідного строку (35-40 років)
відрахувань до солідарної пенсійної системи, отримуватимуть пенсійні виплати
з неї на рівні мінімального прожиткового мінімуму + доплати в розмірі не
більше ще одного прожиткового мінімуму.
• Особи, які мають стаж роботи на шкідливих виробництвах (за списком 1
та 2) та мають право на додаткові пенсійні виплати, отримуватимуть їх з
недержавних корпоративних пенсійних фондів, внески до яких повинні
здійснюватися роботодавцями, що використовують працівників на важких та
шкідливих виробництвах.
Для тих, хто вже припинив працювати на шкідливих виробництвах, але має
право на додаткові пенсійні виплати, отримуватимуть їх за рахунок коштів
державного бюджету.
• Для підприємств, що знаходяться на загальній системі оподаткування,
ставка ЄСВ (ставка пенсійного страхування) протягом 2017-2018 років має
залишатися в розмірі 20 відсотків, а починаючи з 2019 року – знижуватися
щороку на 2 відсотки до досягнення рівня 10 відсотків.
Для підприємств, що знаходяться на спрощеній системі, починаючи з 2017
року встановити ставку ЄСВ в розмірі 10 відсотків.
База сплати ЄСВ для всіх підприємств визначається щоквартально в розмірі
чотирьох середніх зарплат по країні.
(Б.К. – Такий маневр дозволить зберегти в 2017 році та протягом наступних
років джерела формування власних доходів Пенсійного фонду на рівні не
нижчому ніж в 2016 році. Це частково вирішить завдання скорочення дефіциту
державного бюджету. Поступове зниження ставки ЄСВ в наступні роки
компенсуватиметься повільним зростанням рівня середніх зарплат, з
урахуванням детінізації економіки та зарплат на підприємствах малого бізнесу.
При цьому малі підприємства стоятимуть перед вибором здійснення
діяльності за спрощеною системою, зі сплатою єдиного податку, але з
кардинальним скороченням нарахувань ЄСВ, чи переходу на загальну систему,
яка дозволятиме не сплачувати податок на розподілений прибуток та податок на
майно (з урахуванням його майже повної відсутності), але зі сплатою ЄСВ в
розмірі, які встановлені для підприємств, які знаходяться на загальній системі
оподаткування).
Що стосується інших кроків з реформування податкової системи, то
пропонував би таке:
• Перейти від податку на прибуток до податку на розподілення прибутку.
Одночасно залишивши спрощену систему, збільшивши максимальний розмір
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знаходження на ній до 100 млн грн та піднявши максимальну ставку єдиного
податку до 7 відсотків. При цьому, очевидно, що після того, як для підприємств,
що знаходяться на загальній системі оподаткування, ставка ЄСВ опуститься до
10 відсотків, потреба в спрощеній системі навряд чи залишатиметься. Її
потребуватимуть лише самозайняті особи.
• Ввести податок на майно для підприємств зі ставкою 2 відсотки від
балансової вартості з урахуванням амортизації. При цьому ставку податку, в
період протягом 2016-2020 року, враховувати з коефіцієнтом 0,2 в 2017 році, 0,4
- в 2018 році, 0,6 – 2019 році, 0,8 – в 2020 році, та 1 – в 2021 році.
• Зміни в частині сплати ПДВ:
• Ліквідувати всі виключення по сплаті ПДВ;
• Ввести єдиний відкритий реєстр заявок на відшкодування ПДВ та
здійснювати відшкодування в порядку надходження заявок (це потрібно ввести
в дію не пізніше 1 липня 2016 року);
• Підняти на наступні чотири-п‘ять років ставку ПДВ до 23-24 відсотків.
• Для нівелювання негативу пов‘язаного з вилученням оборотних коштів
при сплаті вхідного ПДВ підприємствам машинобудування, легкої та меблевої
промисловості має бути надана можливість випуску електронного векселя зі
сплати ПДВ, який акцептуватиметься державним казначейством.
Машинобудівельні підприємства з довгим строком виготовлення складної
продукції повинні мати можливість випустити електронні векселі зі сплати ПДВ
на строк до 1,5 років.
Підприємства легкої та меблевої промисловості (з урахуванням зайнятості
там більше 300 тис осіб, з потенціалом збільшення до 500 тис осіб, та
потенціалом збільшення внутрішнього попиту на продукцію вітчизняного
виробництва) повинні отримати право на випуск електронних векселів зі сплати
ПДВ на строк до 120 днів.
Максимальний розмір випущених електронних векселів по сплаті ПДВ не
повинен перевищувати 24 відсотків від річного обсягу виробництва цих
підприємств.
Такі пропозиції щодо ПДВ дозволять забезпечити додаткові податкові
надходження в розмірі 35-40 млрд грн. та покрити більшу частину втрат
державного бюджету від переходу до податку на розподілення прибутку).
• Зберегти в 2017 році та в наступні роки пласку ставку податку на доходи
фізичних осіб на рівні 18%. Військовий збір має бути скасований. Одночасно
слід передбачити низьку податкових пільг при здійсненні документально
підтверджених витрат на заходи з енергозбереження та впровадження
технологій, спрямованих на використання альтернативних видів енергії,
придбання полісів недержавного медичного страхування, відрахувань до
накопичувальних пенсійних систем (недержавні пенсійні фонди, компанії зі
страхування життя, накопичувальні пенсійні банківські рахунки), витрат на
навчання та підвищення кваліфікації, на абонементи у спортзалах та інших видів
фітнес та спорт активності.
Щорічні податкові знижки не повинні зменшувати базу оподаткування
доходів фізичних осіб більше ніж на 30%.
• Податок на нерухомість для фізичних осіб має залишатися на рівні,
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запропонованому урядом.
• Покриття дефіциту державного бюджету на наступні 2-3 роки має
здійснюватися за рахунок масштабної приватизації більшості державних
підприємств, за виключенням вузького кола стратегічних інфраструктурних та
оборонних підприємств.
• В межах ліквідації існуючої процедури фінансування державного бюджету
за рахунок перерахування різниці між доходами та видатками НБУ, необхідно,
щоби центральний банк суттєво наростив кредитування економіки.
Найкращим інструментом цього мали би стати політика довгострокового
(на строк до 15 років), рефінансування банків під цільові банківські кредити
населенню (в тому числі ОСББ та ЖБК) заходів з енергозбереження. Ставка
такого рефінансування має бути на рівні 2%, а ставка кредитів позичальникам не
перевищувати 3%.
Обсяг такого рефінансування в 2016 році має становити 60-80 млрд гривень.
Це дозволить стимулювати економічний розвиток, кардинально збільшить
обсяг заходів з енергозбереження та скорочення витрат енергоресурсів,
підвищить
надходження
до
державного
та
місцевих
бюджетів(http://blogs.lb.ua/borys_kushniruk/327485_z_golovnih_prioritetiv_2016_
roku.html). – 2016. – 09.02).
***
Блог на сайті: UBR.ua
Про автора: Михайл Поживанов, політик, громадський діяч, депутат
Верховної Ради чотирьох скликань
Маєте субсидію? Тоді ми йдемо до вас
Система впроваджених в Україні субсидій прикметна не лише тим, що вона,
по суті, слугує тіньовому фінансуванню збиткового для бюджету НАК
«Нафтогазу». Нині скидається на те, що програма субсидіювання була частиною
не вельми порядного замислу. Побавившись у щедрість, уряд, вочевидь,
надумав згорнути або, принаймні, мінімізувати державну допомогу
малозабезпеченим. І не без вигоди для себе.
Річ у тім, що з 1 січня Мінфін розпочинає верифікацію фінансового стану
всіх одержувачів субсидій. У випадку, якщо останні надали неправдиву
інформацію про свої доходи, брехунів чекає скасування субсидій плюс
повернення отриманих виплат у двократному розмірі. Як будуть повертатися ці
виплати – наразі ще не зрозуміло, бо прецедентів поки не було. Можливо,
українців чекає низка судових процесів або активізація колекторських компаній
– хтозна.
В кожному разі якийсь відсоток з тих 5,4 млн. українських родин, які, за
словами Яценюка, «не просто звернулися по субсидії, а й отримують їх»,
чекають певні неприємності. Адже зрозуміло, що переважна більшість
громадян, аби вижити, мусить мати тіньовий заробіток – як додаток до офіційної
зарплати. Середнього класу в Україні не існує, а злидарі (котрих, за
109

підрахунками ООН, в 2015 році у нас було біля 80 відсотків), викручуються як
можуть.
Держава ж залюбки грає з ними в свої ігри: спочатку робить вигляд, ніби
вірить, що доросла людина може проіснувати на офіційний дохід у розмірі 2300
грн., а відтак починає шукати, де у такої людини приховані статки. До 1 січня
поточного року знайти тіньові доходи законним шляхом було б неможливо,
проте наші законотворці, (котрі так довго запрягають, коли йдеться, приміром,
про безвізовий режим) швидко зорієнтувалися і придумали, яким чином
вирішити дану проблему.
24 грудня 2015 року Верховна Рада проголосувала за закон №3629 – зі
скучною назвою «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо
узгодження норм Бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового
законодавства)». А вже 31 грудня президент України підписав цей закон та
повернув його до стін парламенту. Суб‘єктами законодавчої ініціативи
виступили прем‘єр Арсеній Яценюк та Кабінет міністрів України.
В законі цьому цікавим є передусім наступне – набуте урядом (й, зокрема,
Мінфіном) право «отримувати інформацію, що містить банківську таємницю,
персональні дані, при реалізації повноважень з контролю за дотриманням
бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг,
субсидій, інших соціальних виплат».
Іншими словами, банківська таємниця, котра досі була недоторканною,
може бути порушена в ім‘я святої та корисної для бюджету справи – пошуків
неправдивих одержувачів субсидій. Якщо у абонента буде виявлений
банківський рахунок, кредитна чи депозитна карта, на нього чекає
адміністративне покарання за свідомий обман.
Що ж, поповнити скарбницю за рахунок штрафних санкцій – ідея непогана.
У 2015 році на субсидії уряд асигнував 18 млрд. гривень, і якщо бодай частину з
них вдасться повернути у вигляді «вилучених» у населення пільг, Арсеній
Яценюк, гадаю, буде цілком задоволений.
На перший погляд, жалітися нема на кого: будь чесним – й держава не
схопить тебе за руку. Але держава сама безсоромно махлює. Хоча б таки у
питанні тарифів, начислення яких є непрозорим і позбавленим будь-якої логіки.
Це лише в Україні той, хто споживає більше послуг, платить за них за
збільшеним тарифом. В Європі ж діє принцип оптових цін: чим більше ти
забираєш собі електроенергії чи газу, тим на суттєвішу знижку можеш
розраховувати.
До того ж, не забуваймо і про рівень зубожіння населення. Бо навіть попри
всі приробітки та фріланси середньостатистичний українець живе бідно. І дуже
багато речей, які є буденністю на Заході (подорожі, відпочинок, нерухомість)
залишаються для нього недоступними. Між тим Мінфін збирається карати й тих,
хто, скажімо, витратив кошти на медичні маніпуляції. Виняток становить лише
той випадок, коли йдеться про пряму загрозу для життя.
Таким чином, офтальмологічна операція, яка не рятує від смерті, але рятує
від сліпоти, може потрапити в розряд «заборонених задоволень». За умови,
якщо одноразова сума, витрачена на таку операцію, перевищує 50 тисяч гривень
– це та гранична межа, котру не дозволено перетинати одержувачу субсидії. Що
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й казати, ситуація складається вельми неприємна. І навіть вибухонебезпечна.
Тим паче, що уряд не збирається зупинятися у піднятті тарифів на послуги ЖКГ.
Тільки цього року на нас чекають ще два етапи здорожчання «комуналки».
Варто зазначити й те, що завдяки закону №3629 міністерство фінансів
отримує найбільш широкий доступ до банківських даних українських громадян.
Навіть можливості СБУ та правоохоронних органів виглядають на цьому тлі
більш скромними та обмеженими. Відтак немає жодної гарантії, що Мінфін
використає усі нариті таємниці виключно з власною вузькою метою – задля
верифікації даних. А не поділиться ними, наприклад, з податковою.
А чому б, власне, й ні? Якщо вже попирати громадянські права, то робити
це з розмахом та смаком. Де ще спливуть наші банківські дані й для якого
шантажу вони будуть використані – залишається тільки гадати. Причому
притягнути якогось чиновника за статтею ККУ, котра стосується розголошення
банківської таємниці, за нових умов видається цілковито неможливим. Верховна
Рада визнала своїм голосуванням, що закону більше не існує.
В цивілізованих країнах поняття банківської таємниці закладалося ще в XIX
столітті. Швейцарія – еталон бездоганно працюючої банківської системи – не
відмовилася від охорони чужих фінансових секретів навіть тоді, коли у 2013
році в цій країні вступив в силу федеральний закон щодо міжнародної допомоги
у податкових питаннях. Лише Україна з легкістю переступає як через традиції,
так і через норми моралі.
Чи допоможе це уряду зекономити на субсидіюванні? Можливо, так. З
точки зору тактики закон №3629 принесе свої плоди. А от з точки зору стратегії
він завдасть такі колосальні збитки Україні, які годі собі й уявити. Досить й
того, що довіра до фінансової системи нашої держави буде знищена остаточно.
Маю на увазі – у тих небагатьох осіб (як наших громадян, так і закордонних
партнерів),
які
досі
цю
довіру
ще
наївно
плекали(http://blogs.lb.ua/mykhaylo_pozhyvanov/327493_maiete_subsidiyu_todi_m
i_ydemo.html). – 2016. – 09.02).
***
Блог на сайті: UBR.ua
Про автора: Володимир Пилипенко, представитель
Венецианской комиссии, кандидат юридических наук

Украины

в

Про роздачу гарантій суддям Конституційного суду України
Про те, що шлях до зміни Конституції лежить через конституційних суддів,
а точніше - через їхнє матеріальне благополуччя, зрозуміло і дитині. Ця аксіома
гарно пояснює окремі вчинки народних депутатів, що, на перший погляд, цілком
позбавлені логіки.
Наприклад, минулого тижня до порядку денного пленарних засідань
Верховної Ради України включили вельми цікавий законопроект – Про внесення
змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо необхідності
дотримання принципу рівноправності суддів Конституційного Суду України. У
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пояснювальній записці до нього написали - поточний закон недосконалий і
порушує принцип рівноправності усіх суддів КСУ. Якщо вчитатися, то за цим
набором загальних пафосних слів постає така «проблема» - закон, при
нарахуванні різних «приємних бонусів», які залежать від величини основного
стажу, не враховує стаж сторонньої практичної, наукової, службової і т.д.
роботи.
Тобто, з часом, за вислугою років, суддям надаються щомісячні доплати,
додаткова оплачувана відпустка, збільшується довічна пенсія та інші блага (про
які більшості смертних годі й мріяти, однак, зараз мова не про це). Але тут нам
кажуть: «Цього замало, бо ж може хтось віддавав купу сил і здоров‘я ще й «на
сторону», трудився, не покладаючи рук і поза основними обов‘язками!».
Мовляв, «закон про бонуси» має враховувати і цей, «непрофільний» стаж!
Пропозиція наче й логічна. Адже сумлінна праця судді має винагороджуватися.
Не лише у судовій залі, а й в університетських аудиторіях, в наукових кабінетах
чи деінде.
Нелогічним є те, що «відновлення рівноправності» у цьому законопроекті
стосується лише … суддів Конституційного Суду України.
Тобто, конституційні судді мають стати трохи «рівноправнішими» за
суддів, які працюють у судах загальної юрисдикції.
Дивне, навіть скажу дискримінаційне трактування рівноправності.
Але будь-який, навіть найбезглуздіший вчинок знаходить своє пояснення,
якщо глянути на ситуацію ширше, у всеукраїнському масштабі.
Адже саме зараз Конституційний Суд України є однією з тих головних сил,
від якої залежить проведення децентралізації та реформування системи
правосуддя. Саме від його швидких і, що головне, позитивних висновків
залежить, чи зможе влада врешті відзвітувати про успішно проведені реформи.
Ми ж розуміємо, що будь-яке затягування у цій справі – це зниження її
рейтингу.
Чи не це змушує «улещувати» Конституційний Суд, надаючи всілякі
преференції та додаткові гарантії?
Чи не цими «благодіяннями» пояснюється те, що Конституційний Суд
України останнім часом працює так оперативно і злагоджено що важливі (і
завжди позитивні) висновки з‘являються за лічені дні? Іншого пояснення такого
однобічного «рівноправ‘я» я не бачу.
Чи не тут «зарита», як кажуть, собака? Чи не це змушує нашу владу задля
потрібних їй рішень забувати про логіку, казати на «чорне» - «біле» і видавати
дискримінацію за рівноправність? Ми, звичайно, розуміємо, що певна логіка у
діях законодавців є. Але це якась вузька логіка, що виходить з персональних
інтересів представників влади, а не із загальнодержавних.
Зараз виходить, що доки одна рука влади бореться за незалежність судової
системи, інша - цинічно порушує норми Основного Закону, чим ставить під
сумнів легітимність проведення всієї судової реформи. Є питання, якщо дві руки
однієї істоти роблять протилежні речі, то що у неї з головою?
(http://blogs.lb.ua/volodymyr_pylypenko/327534_pro_rozdachu_garantiy_suddyam.
html). – 2016. – 09.02).
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Блог на сайті: UBR.ua
Про автора: Дмитро Гамаш, голова громадської організації «Європейська
антикорупційна асоціація»
Жити по-нульовому
Надходить пора сесійних засідань Верховної Ради, і президент Петро
Порошенко нагадує депутатам домашні завдання. Мусите, мовляв, ухвалити
закон про нульове декларування.
Про цей законопроект один із авторів, керівник фракції «Блоку Петра
Порошенка» Юрій Луценко говорив наприкінці 2015 року. Його ухвалення
дозволить, як висловився, «зняти гачки силовиків з вітчизняних підприємців».
Проте документ ліг під сукно. Почати «жити по-нульовому» не вийшло.
Натомість шило з мішка вилізло інше. У бюджетну ніч депутати підтримали
поправку щодо електронного декларування активів, запровадження якого
відтерміновується до 1 січня 2017 року. І коли зчинився галас, усі гучно билися
в груди, що це помилка, що цю поправку скасують, інакше безвізового режиму
вік не бачати.
І досі б‘ють. Щоправда, ставлять нові умови. Бо чимало речей в українській
популітиці мусять триматися за руки. Той самий Юрій Луценко відкидає
сумніви, що парламент відновить електронне декларування, але депутати мають
паралельно ухвалити закон про нульове декларування. Така-от позиція БПП: ми
покажемо своє, але ж і ви кишені вивертайте.
А чом би й ні! Навички виживати за будь-якого знецінення гривні наші
люди удосконалили до 81-го рівня, не нажахати. Але мені, наприклад, цікаво,
що це за п‘ять тисяч книжок, про які Юрій Віталійович якось спересердя згадав,
що мусить їх задекларувати, коли закон набуде чинності. Це, бува, не ощадні
книжки? Я ось читав недавно, що коли банк не віддає депозит, то спритники
дроблять вклад, щоби отримати відшкодування Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб.
Що ближче насуватиметься голосування, то більше нас залякуватимуть
розпачливим «закон затягне пасок по сам хребет». І робитимуть це ті, кому
насправді є що показати. Можливо, аби провалити законопроект, навіть
посилатимуться на якесь соціологічне дослідження, результати якого
вказуватимуть на соціальні потрясіння, ймовірні у разі позитивного голосування
у Раді. Або ж учергове спишуть на війну на Сході. У нас полюбляють грати на
контрастах. Генерали можуть годинами запевняти з телеекранів у нечуваній
власній заслузі у всеосяжній забезпеченості війська, а солдати, виведені з
фронтового горнила у тил посеред зими, обживають чисте поле. Гадаєте, бійці
53-ої окремої механізованої бригади зі своєю декларацією нульової
відповідальності міністерських тиловиків перед захисниками одинокі? Ту ж
дорогу з передової через полігон у Черкаському на Дніпропетровщині на
«Широкий Лан» під Миколаєвом, тільки двома місяцям раніше, подолали й мої
побратими з 3-го окремого танкового батальйону 54-ої бригади. Зимували в
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таких же дірявих наметах. І коли їм запропонують задекларувати щось понульовому, тугих «заначок» не дочекаєтесь – усе давно проковтнула війна. Але
напевне не сподівайтеся, що задекларують довіру. До політичних корупціонерів
її нема і поготів.
Але щоб надійніше почуватися, керівництву пропрезидентської фракції слід
було зв‘язати ухвалення законопроектів про декларування у пакет зі
скасуванням депутатської недоторканності. Цього іспиту ще жоден український
парламент
не
пройшов(http://blogs.lb.ua/dmytro_gamash/327590_zhiti_ponulovomu.html).
–
2016. – 10.02).

***
Блог на сайті: Інформатор
Про автора: Ігор Мосійчук
Депутати зареєстрували законопроект щодо місця проведення
досудового розслідування та територіальної підсудності бійців АТО
До мене, як до народного депутата від Радикальної партії Олега Ляшка та
першого заступника голови парламентського комітету з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності, неодноразово звертались з питань
щодо великої, просто вражаючої кількості бійців АТО, зокрема, добровольців,
які сьогодні перебувають за ґратами у зв‘язку з підозрою у вчиненні тих чи
інших злочинів.
Не беручись наразі оцінювати обґрунтованість тієї чи іншої підозри, все ж
таки мушу зазначити, що така кількість ув‘язнених борців за цілісність нашої
держави не може не насторожувати.
Вже не буду тут піднімати питання, що дуже часто свідками
обвинувачення по справах бійців АТО є сепаратисти.
Станом на сьогодні досудове й судове розслідування у кримінальних
провадженнях переважної частини учасників АТО здійснюється органами
слідства та судами Донеччини, Луганщини, Харківщини.
Йдеться про військовослужбовців та працівників Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної
спеціальної служби транспорту, військовослужбовців та працівників військових
прокуратур, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної
охорони України, Державної служби спеціального зв‘язку та захисту інформації
України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної
пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, а також добровольчих підрозділів, не зареєстрованих
належним чином, або таких, які перебувають у процесі легалізації, як,
наприклад, ДУК або ОУН.
Неодноразово я отримував сигнали про упереджене слідство по
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відношенню до бійців АТО, зумовлене не лише нереформованістю судової
системи загалом, а й зокрема через ідейну упередженість суб‘єктів слідства та
суду у зв‘язку з територіальною специфікою. На жаль, частина населення
вищезгаданих регіонів і разом з ними частина правоохоронців та суддів є
негласними прихильниками так званих ДНР або ЛНР, прихильниками агресора.
Також дуже тривожними є сигнали з пенітенціарних установ вищенаведених
регіонів, де в‘язням-добровольцям тюремне керівництво погрожує, наприклад,
що незабаром тут буде ДНР.
Тому 26 листопада минулого року я спільно з колегами Олегом Петренком,
Ольгою Богомолець, першим командиром батальйону «Свята Марія», а нині
моїм колегою по Радикальній партії Дмитром Ліньком, Віталієм Купрієм,
Андрієм Іллєнком та Павлом Кишкарем зареєстрував проект Закону України
«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
стосовно місця проведення досудового розслідування та територіальної
підсудності у кримінальних провадженнях щодо обвинувачення окремих осіб».
Законопроект мав на меті забезпечення якщо не об‘єктивного досудового
розслідування і справедливого суду для учасників АТО, то принаймні
недопущення упередженого ставлення до тих, хто захищав цілісність нашої
держави.
Дана законодавча ініціатива пропонує підсудність та підслідність
вищенаведених категорій бійців АТО не за місцем події, а за місцем реєстрації
підрозділу, до якого належить в‘язень.
Висновок Головного науково-експертного управління на мою законодавчу
ініціативу був загалом негативним. ГНЕУ зазначає, що не може погодитись з
аргументами, які ми подали в пояснювальній записці до законопроекту,
посилаючись на ст. 24 Конституції. Зокрема, де йдеться про те, що не може бути
привілеїв чи обмежень за ознаками, політичних та інших переконань.
Тобто, що виходить? Нам пропонується поважати просепаратистські
переконання частини мешканців даних регіонів і віддати на їхній суд тих, хто
захищав нашу Незалежність?
Мені щодня надходять сигнали з різних слідчих ізоляторів. Зокрема – з
Маріупольського, звідки свідчать про погрози патріотично налаштованим
в‘язням, про побиття, про порушення їхніх прав, про блокування їхніх скарг, але
я чомусь маю замовчувати дану проблему, щоб не образити частину
правоохоронців і суддів Донеччини, Луганщини, Харківщини, які, можливо,
стоять на патріотичних позиціях?
3 лютого 2016 р., відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з
питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, на якому було
поставлено на розгляд даний Законопроект.
Не зважаючи на негативний висновок ГНЕУ, більшість членів Комітету
поставилися до Законопроекту загалом схвально, висловились щодо його
важливості. Були деякі зауваження. Зокрема, Юрій Луценко вніс пропозицію,
щоб досудове й судове слідство проводилося не на території реєстрації
підрозділу бійця, а просто в одній з сусідніх областей, нейтральних від емоцій.
Була пропозиція визначити по парі таких областей на Луганщину, Донеччину і
Харківщину. Але загалом майже усі члени Комітету погодились, що авторам
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Законопроекту треба максимально допомогти в доопрацюванні, щоб на
наступному засіданні підтримати цю важливу ініціативу.
Особливо підтримали Законопроект комбат «Київ-1» Євген Дейдей,
народний депутат -айдарівець Володимир Соляр (Стріла). Не було зауважень від
колеги, комбата «Миротворця» Aндрей Tетерук.
Єдиний член Комітету, який був проти даного законопроекту – це Яків
Безбах, колишній регіонал. Його виступ був вкрай емоційним, але
малозрозумілим. Грюкаючи кулаком по столу і зриваючи голос, він кричав про
те, що він, може, більший патріот, ніж усі інші, і запитував, хто дав право це
визначати.
На засіданні Комітету також були присутні командир добровольчого
батальйону ОУН Микола Коханівський (Буревій), його заступник Владислав
Попович (Робін Гуд), а також доброволець батальйону ―Айдар‖, мій адвокат та
помічник Андрій Мамалига.
Доповідачем по Законопроекту виступав один з його ініціаторів, колишній
комбат «Святої Марії», а нині народний депутат від Радикальної партії Олега
Ляшка – Дмитро Лінько(http://www.informator.news/blog/deputaty-zarejestruvalyzakonoproekt-schodo-mistsya-provedennya-dosudovoho-rozsliduvannya-taterytorialnoji-pidsudnosti-bijtsiv-ato/). – 2016. – 04.02).

***
Блог на сайті: Власна справа
Про автора: Юлия Лец, юрист департамента судебной практики ЮК
«Алексеев, Боярчуков и партнеры»
Таможня может получить «вольную»
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3763 ―О Национальной
таможенной службе Украины‖, который предусматривает выделение таможни в
независимую структуру. Тем не менее, если не бороться с коррупцией в
таможенных органах, его принятие практически не даст результатов. В
очередной раз поменяется название органа, его структура, но позитивных
последствий для бизнеса не наступит. Такое мнение высказала юрист
департамента судебной практики ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Юлия
Лец.
Стоит напомнить, что ранее Государственная таможенная служба была
самостоятельным органом, однако в декабре 2012 г. она была объединена с
Государственной налоговой службой, в результате чего было создано
Министерство доходов и сборов. «Правительством Яценюка Министерство
доходов и сборов было ликвидировано и создано Государственная фискальная
служба, которая осуществляет реализацию как государственной налоговой
политики, так и политики в сфере государственного таможенного дела», —
подчеркнула юрист.
Также эксперт отметила, что Украина, как развитое государство,
равноправный член мирового таможенного сообщества, Всемирной таможенной
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организации, взяла на себя обязательства активно внедрять в таможенной сфере
современные методы и практики, подписав ряд программных документов.
«В пояснительной записке к законопроекту сказано, что реформирование
фискальных органов предусмотрено положениями Стратегии устойчивого
развития «Украина — 2020″, утвержденной Указом Президента от 12.01.2015 №
5/2015. Также отмечено, что Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС
определено, что Украина в процессе модернизации таможенных органов и
законодательства должна руководствоваться не только Конвенцией, но и
имплементировать Таможенные прототипы ЕС «Customs Blueprints», —
рассказывает Юлия Лец.
Кроме того, по мнению авторов законопроекта, кардинальных изменений
требует текущее положение дел, так как роль таможенной службы сводится
только к защите экономических интересов государства и наполнению
государственного бюджета (фискальная функция).
«Необходимость формирования структуры таможенного ведомства
обусловлена оценкой таможенной составляющей как второстепенной. Такие
последствия являются свидетельством игнорирования других, чем наполнение
государственного бюджета, задач, в частности, определенных Таможенным
кодексом и направленных на реализацию государственной политики в сфере
государственного таможенного дела», — подчеркивает эксперт.
По ее словам, основной целью принятия законопроекта является создание
Национальной таможенной службы — органа исполнительной власти, который
будет обеспечивать защиту таможенных интересов и таможенную безопасность
Украины, регулирование внешней торговли, защиту внутреннего рынка,
развитие экономики Украины и ее интеграции в мировую экономику,
наполнение государственного бюджета, противодействие таможенным
правонарушением.
«С помощью данного Законопроекта парламентарии считают необходимым
создать самостоятельный орган — Национальную таможенною службу
Украины, главной функцией которой будет таможенная, а фискальная — как
неотъемлемая составляющая таможенной политики», — сообщает Юлия Лец.
Основными заданиями ведомства, как уже было изложено выше, станет
обеспечение выполнения обязательств, предусмотренных международными
договорами Украины по вопросам государственного таможенного дела, а также:
1. Создание благоприятных условий для облегчения торговли, содействия
транзиту, увеличения товарооборота и пассажиропотока, усовершенствования
процедуры пропуска товаров, транспортных средств через таможенную границу
Украины, их таможенного контроля и таможенного оформления;
2.
Осуществление таможенного контроля и выполнение таможенных
формальностей в отношении товаров, транспортных средств коммерческого
назначения, которые перемещаются через таможенную границу Украины;
3.
Уход от физического и документального контроля, внедрение
передовых методов и форм, автоматизация процессов таможенного контроля и
оформления, анализа и управления рисками, создание системы таможенного
постаудита;
4.
Предотвращение и противодействие контрабанде; осуществление
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контроля над соблюдением правил перемещения валютных ценностей через
таможенную границу Украины; осуществление государственного экспортного
контроля; содействие защите прав интеллектуальной собственности;
5.
Ведение Украинской классификации товаров внешнеэкономической
деятельности; ведение таможенной статистики и обмен данными таможенной
статистики с таможенными органами других стран.
«Для развития бизнеса объединение таможенного и фискального ведомства
позитивных изменений не принесло. Наблюдается отсутствие надлежащего
внимания к выполнению функций и задач таможенных органов, а также
отсутствие положительной динамики развития как таможенного дела внутри
страны, так и международных связей и контактов в сфере международного
таможенного сотрудничества. Функции таможни сводятся к пополнению казны
путем подтверждения таможенной стоимости и взимания таможенных
платежей, хотя функции этого органа значительно шире и многогранней», —
считает Юлия Лец.
По словам юриста, в тексте законопроекта описаны основные задачи,
которые сейчас возложены на таможенные органы Таможенным кодексом, а
также полномочия, содержащиеся в Положении о Государственной фискальной
службе.
«Однако если не направлять усилия на борьбу с коррупцией в таможенных
органах, принятие Закона ―О Национальной таможенной службе Украины‖
практических результатов не даст. В очередной раз поменяется название органа,
его структура, но позитивных последствий для бизнеса не наступит», — считает
она.
Также Юлия Лец подчеркивает, что отсутствие таможенного постаудита
негативно сказывается на гармонизации таможенных формальностей на
границе, а также вызывает ручной режим определения таможенной стоимости
импортных товаров(http://vlasnasprava.ua/tamozhnya-mozhet-poluchit-vol-nuyu/).
– 2016. – 01.02).

***
Блог на сайті: Цензор.НЕТ
Про автора:
Константин Паршин, "Украинский призыв", Центр
подготовки "Patriot"
Госбюджет-2016: как профинансируют реформы в армии?
Процедуры гражданского контроля - это одна из важнейших составляющих
гражданского общества, которое мы строим в Украине с самого первого дня
независимости. И это не просто одна из модных демократических фишек - это
непременное условие эффективного функционирования государства.
Народ, как единственный источник власти в государстве Украина, имеет
право знать, каков план развития страны, по каким контрольным показателям
мы будем понимать, как идет его реализация, кто несет ответственность за
выполнение/невыполнение конкретных пунктов плана и в чем эта
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ответственность выражается. Опять же, каждая реформа имеет денежное
выражение. И эти цифры очень важны для понимания того, что на самом деле
происходит со страной.
Украина который год ведет войну - формулировка «АТО» в заблуждение
тут вводить никого не должна. Поэтому реформа сектора государственной
обороны является одной из важнейших в данный момент. Давайте посмотрим на
цифры и попробуем разобраться, что же происходит в этой сфере.
Команда
Международного проекта «Центр подготовки «PATRIOT»
совместно с привлеченными экспертами проанализировала Закон Украины «О
Государственном бюджете на 2016 год» в части расходов на обеспечение
обороноспособности государства. И впечатления достаточно противоречивые.
С одной стороны, Бюджетом предусмотрены расходы Министерства
обороны Украины в сумме 55,5 млрд. гривен. Это, безусловно, значительная
сумма по сравнению с предыдущими годами - в Минобороны такой бюджет
восприняли положительно. Однако, давайте посмотрим внимательнее.
Первое, что обращает на себя внимание - непонятная логика законодателей
относительно распределения средств, которые может заработать Минобороны.
Так, что согласно пункту 4 статьи 11 Закона о Госбюджете, в специальный фонд
Госбюджета предлагается направить 50% средств от реализации избыточного
вооружения, военной и специальной техники, недвижимого имущества
Вооруженных Сил Украины и средств от отчуждения земельных участков, на
которых расположены объекты недвижимого военного имущества,
высвобождающиеся в процессе реформирования Вооруженных Сил Украины.
Согласитесь: логичнее было бы все средства, которые получит
Минобороны от реализации имущества, возвращать в министерство в виде
целевого финансирования. Когда идет реформа армии и продолжаются боевые
действия, забирать деньги у профильного ведомства как минимум странно.
Кроме того, решительно непонятно, что из «избыточного» военного
имущества предлагается к реализации. Существует ли конкретный перечень?
Согласован ли он с боевыми командирами? Отсутствие прозрачности в этом
вопросе наталкивает на мысль, что вместе с «морально устаревшим» для
продажи могут списать и что-то из того, что может пригодиться бойцам на
передовой.
Опять же, неясно какой процент, из суммы в 785,2 млн. грн., выделенных
Министерству экономического развития и торговли Украины (и ряду других
госорганов по схожим программам) на «Выполнение государственных целевых
программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса,
разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание
существующих производственных мощностей для изготовления продукции
оборонного назначения» превратится в конкретное число современных танков,
минометов, тепловизоров и другой, необходимой на Востоке Украины, военной
амуниции.
Не менее интересная часть бюджетного ребуса - пункты 12, 13, 14 статьи 14
Закона Украины о Госбюджете, в которых идет речь о финансировании
реализации мероприятий относительно повышения обороноспособности и
безопасности государства, выполнения государственных целевых программ
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реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса и т.п. Эти
расходы предлагается покрывать за счет доходов специального фонда
Государственного бюджета полученных от конфискации средств и средств,
полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за
совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.
В Госбюджете на 2016 год в соответствующей статье доходов по коду
750080100 «Конфискованные средства и средства, полученные от реализации
имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного
и связанного с коррупцией правонарушения» запланирована сумма в 7 млрд. 746
млн. 980 тысяч гривен.
Таким образом, обороноспособность государства ставится в зависимость от
способности правоохранительной системы изъять деньги у коррупционеров. Вот
только вопрос: сколько конфисковано средств у коррупционеров в 2015 году?
По данным Генпрокуратуры - аж 255 тыс. за полгода. И нет никаких гарантий,
что запланированный показатель будет выполнен в 2016.
Да, бюджет 2016 года принимался в большой спешке. Да, он технический.
Да, мы неоднократно слышали заявления о том, что он будет пересмотрен в
начале 2016 года. И до момента пересмотра бюджета очень важно включить
механизм гражданского контроля.
Уже сейчас распорядитель средств должен пояснить украинцам, как
планирует распорядиться своим бюджетом, что конкретно собирается продать,
по каким контрольным показателям мы будем сверять ход реформы. Возможно,
Минобороны необходима помощь общественности в изменении какой-то
бюджетной нормы? Провести такую работу - в первую очередь, в интересах
министерства. Ведь отсутствие информации, как известно, порождает слухи,
домыслы и недоверие - а значит лишают реформы народной поддержки.
Все это в очередной раз приводит к мысли о том, что сектору
государственной обороны нужна глубокая системная реформа. Нам нужно
перестраивать всю систему: начиная от СНБО, заканчивая структурой
батальонных штабов. И очень важно, чтобы общество не оставалось в стороне
от этого процесса. Ведь как показывает опыт сотрудничества Международного
проекта «Центр подготовки «PATRIOT» и Национальной гвардии Украины,
совместная работа официальных структур с гражданским сектором может быть
очень
конструктивной
и
давать
положительные
результаты(http://censor.net.ua/blogs/1719/gosbyudjet2016_kak_profinansiruyut_r
eformy_v_armii). – 2016. – 03.02).

***
Блог на сайті: LB.ua
Про автора: Дмитро Гамаш, голова громадської організації «Європейська
антикорупційна асоціація»
Жити по-нульовому
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Надходить пора сесійних засідань Верховної Ради, і президент Петро
Порошенко нагадує депутатам домашні завдання. Мусите, мовляв, ухвалити
закон про нульове декларування.
Про цей законопроект один із авторів, керівник фракції «Блоку Петра
Порошенка» Юрій Луценко говорив наприкінці 2015 року. Його ухвалення
дозволить, як висловився, «зняти гачки силовиків з вітчизняних підприємців».
Проте документ ліг під сукно. Почати «жити по-нульовому» не вийшло.
Натомість шило з мішка вилізло інше. У бюджетну ніч депутати підтримали
поправку щодо електронного декларування активів, запровадження якого
відтерміновується до 1 січня 2017 року. І коли зчинився галас, усі гучно билися
в груди, що це помилка, що цю поправку скасують, інакше безвізового режиму
вік не бачати.
І досі б‘ють. Щоправда, ставлять нові умови. Бо чимало речей в українській
популітиці мусять триматися за руки. Той самий Юрій Луценко відкидає
сумніви, що парламент відновить електронне декларування, але депутати мають
паралельно ухвалити закон про нульове декларування. Така-от позиція БПП: ми
покажемо своє, але ж і ви кишені вивертайте.
А чом би й ні! Навички виживати за будь-якого знецінення гривні наші
люди удосконалили до 81-го рівня, не нажахати. Але мені, наприклад, цікаво,
що це за п‘ять тисяч книжок, про які Юрій Віталійович якось спересердя згадав,
що мусить їх задекларувати, коли закон набуде чинності. Це, бува, не ощадні
книжки? Я ось читав недавно, що коли банк не віддає депозит, то спритники
дроблять вклад, щоби отримати відшкодування Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб.
Що ближче насуватиметься голосування, то більше нас залякуватимуть
розпачливим «закон затягне пасок по сам хребет». І робитимуть це ті, кому
насправді є що показати. Можливо, аби провалити законопроект, навіть
посилатимуться на якесь соціологічне дослідження, результати якого
вказуватимуть на соціальні потрясіння, ймовірні у разі позитивного голосування
у Раді. Або ж учергове спишуть на війну на Сході. У нас полюбляють грати на
контрастах. Генерали можуть годинами запевняти з телеекранів у нечуваній
власній заслузі у всеосяжній забезпеченості війська, а солдати, виведені з
фронтового горнила у тил посеред зими, обживають чисте поле. Гадаєте, бійці
53-ої окремої механізованої бригади зі своєю декларацією нульової
відповідальності міністерських тиловиків перед захисниками одинокі? Ту ж
дорогу з передової через полігон у Черкаському на Дніпропетровщині на
«Широкий Лан» під Миколаєвом, тільки двома місяцям раніше, подолали й мої
побратими з 3-го окремого танкового батальйону 54-ої бригади. Зимували в
таких же дірявих наметах. І коли їм запропонують задекларувати щось понульовому, тугих «заначок» не дочекаєтесь – усе давно проковтнула війна. Але
напевне не сподівайтеся, що задекларують довіру. До політичних корупціонерів
її нема і поготів.
Але щоб надійніше почуватися, керівництву пропрезидентської фракції слід
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було зв‘язати ухвалення законопроектів про декларування у пакет зі
скасуванням депутатської недоторканності. Цього іспиту ще жоден український
парламент
не
пройшов(http://blogs.lb.ua/dmytro_gamash/327590_zhiti_ponulovomu.html).
–
2016. – 10.02).
***
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Про автора: Василь Вакаров, заступник голови громадської спілки "Центр
запобігання та протидії корупції"
Річниця Стратегії-2020
Обов'язок контролювати владу є однією з основних складових
відповідальності громадянського суспільства, зазначений у суспільному
договорі між ним, бізнесом і владою. Принаймні так зазначено у документі,
який називається Стратегією сталого розвитку ―Україна-2020‖. Ось уже рік, як
ми мали би жити за цим документом.
Оскільки суспільство не уповноважувало мене узагальнювати позицію,
спробую висловити власну думку до суті викладеного у ньому.
Нагадаю, що однією із першочергових реформ мала бути антикорупційна
реформа, метою якої визначено створення ефективної інституційної системи
запобігання і протидію корупції.
Два антикорупційних органи, один із яких уже більше року як створюється,
але ніяк не запрацює, а другий, який ніяк не можуть створити - єдине, що нині
чинна влада може записати у власний актив. Але відсутність результату
діяльності цих органів, не дає змогу провести об‘єктивну оцінку системи.
Індикатором реалізації Стратегії визначено, що за індексом сприйняття
корупції, який розраховує Тransparency International, Україна увійде до 50
кращих держав світу.
За офіційною інформацією, розповсюдженою даною організацією Україна
за підсумками 2015 року розміщена на 130 місці серед 168 країн (за 2014 рік
відповідно 142 із 172). За 100 бальною шкалою нам дали 27 балів, усього на
один бал більше, ніж за 2014 рік.
Тобто рівень корупції, який був за часи минулої влади, майже не змінився.
Чому так сталося? Що не так?
Команда експертів, яка швидкоруч, за кошти замовників ―зліпила‖
показовий для них документ розводить руками: ми тут ні причім, в усьому
винна стара система, яку необхідно змінювати.
Команда громадських діячів, яка весь рік, за кошти тих же замовників,
спробувала змінити ментальність населення, щоб виконувати програму (яка
була написана на виконання Стратегії), зараз звинувачує у всьому діючу владу,
за відсутність у останньої політичної волі.
Ще більш кричущою виглядає ситуація, коли спробувати перейти від
стратегічних принципів до реальної картини боротьби з корупцією. Наведу
лише кілька фактів:
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протягом 2015 року правоохоронними органами до суду направлено 2147 (у
2014 – 2424) протоколів про адміністративні корупційні правопорушення.
Судами прийнято рішення по 2066 (2304) із них. Притягнуто до відповідальності
у вигляді штрафів 1720 (1914) осіб, але звільнено із займаних посад лише 108
осіб, тобто 6,2% (273, або 14% у 2014 році);
до адміністративної відповідальності не притягнуто жодного представника
СБУ або професійного судді і лише одного представника прокуратури;
за кримінальні корупційні правопорушення позбавлено волі всього 59 осіб,
що складає приблизно 0, 00002% від загальної кількості суб‘єктів
відповідальності за корупцію;
до бюджету поступило близько мільйона гривен у вигляді штрафів;
судами не винесено жодного вироку та не притягнуто до відповідальності
жодної особи за організацію корупційної схеми;
Слід зазначити, що в Україні є приблизно 3 мільйони суб‘єктів, на які
поширюється дія Закону ―Про запобігання корупції.‖
Отже висновок наступний: правоохоронна система України повністю
розбалансована, порушена законодавчо визначена система, відсутня
координація діяльності. Як результат - протидією корупції правоохоронні
органи майже не займаються.
Виглядає так, що влада самоусунулася від виконання прийнятого документу
саме тому, що запит на подолання корупції не йде від громадян України.
А на які цілі тоді Україною були потрачені $ 30 млрд, які вона отримала у
2015 році у якості допомоги від МВФ, Світового банку, ЄС та за угодами з
іншими двосторонніми донорами?
Точно не на боротьбу з корупцією, оскільки Міжнародний валютний фонд
виступає найсильнішим критиком України саме, за відсутність прогресу у
подоланні корупції і погрожує взагалі зупинити фінансування. Довідково
нагадаю, що із чотирьох обіцяних траншів за минулий рік фонд уже надав
тільки два.
Можливо слід розглянути інший індикатор, зазначений у Стратегії, який
визначає, що валовий внутрішній продукт (за паритетом купівельної
спроможності) у розрахунку на одну особу, який розраховує Світовий банк,
підвищиться до 16 000 доларів США.
Не вдаючись у подробиці економічної ситуації наведу лише такі факти:
Борг країни був 1 трлн. 100 млрд., а став на 500 млрд. більше;
Від приватизації планували отримати до бюджету 17 млрд. грн., а отримали
144 млн. (менше 1%);
У індексі економічних свобод ми залишилися на 162 місці і є останньої у
Європі щодо свобод;
Найвигідніший заробіток в Україні - валютні спекуляції:
курс на 3 лютого 2015 року -15,61 гривні за долар
курс на 3 лютого 2016 року - 25,87 гривні за долар,
Заробіток за рік 63%.
Якість життя українців на місяць у наступному році, згідно з бюджетом
2016 року, можна розрахувати за своєрідною формулою: 1378 (57,2) + 72 (3) +
100 (4,1)= 1550 грн (64,3$).
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Як наслідок маємо абсолютний провал Стратегії 2020 у розрізі проведення
антикорупційної реформи у 2015 році.
Низький рівень фахівців, які готували даний документ, прийняття його без
фактичного обговорення довів 2015 рік. Зазначена Стратегія потребує корінного
перегляду та внесенням змін. Для цього необхідно залучити фахових осіб із
різних сфер діяльності та публічного її обговорення. Без підтримки суспільства
вона
залишиться
лише
на
папері…
(http://blogs.lb.ua/vasyl_vakarov/327647_richnitsya_strategii2020.html). – 2016. –
11.02).

***
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політика», учасниця 42 сесії Міжурядової групи експертів IPCC, кандидат
історичних наук
Чи буде в Україні рівний доступ до якісної дослідно-орієнтованої
наукової освіти в школі та дитсадках?
Громадянська платформа з реформування наукової сфери ( ініційована
Фондом "Відкрита політика" починає друкувати матеріали, які надійшли у
відповідь на статтю Володимира Бєлого "Чи бувають ненаукові школи" на
порталі освіта.
Автор, заступник директора з НВР, фізико-технічного ліцею м. Херсона,
полемізує зі мною та іншими учасниками Громадянської платформи щодо ідеї
наукових ліцеїв зокрема та освіти наукового спрямування в цілому, надруковані
в моїй статті "Що робити з наукою в школі?"
Відповідь Громадянської платформи з реформування наукової сфери на
зауваження, висловлені в згадуваній статті:
Принцип «Рівного Доступу до Якісної Освіти»
Принцип «Рівного доступу до ЯКІСНОЇ Освіти», мабуть, вимагає
уточнення. Навряд чи «Рівного доступу» має на увазі принцип більшовиків –
«кухарка може управляти державою». Враховуючи те що Україна стала
Ассоційованним членом ЄС, цей принцип в системі європейської демократії
повинен був би звучати так -- «Вільний доступ до якісної освіти», але неодмінно
з урахуванням мерітократичного принципу відбору, який став головним для
формування системи управління всіх сфер суспільства ЄС.
«ЯКІСНОЇ Освіти» теж вимагає уточнення, а саме визначення системи
відліку - ЯКІСНА Освіта в Херсоні чи в Києві відрізняється від ЯКІСНОЇ Освіти
в Європі. За останні 15 років одним з головних наслідків реалізації планів
розбудови в Європі Суспільства Знань, зокрема, єдиного Європейського
дослідницького простору, а з цього року і Європейського інноваційного
простору, стало розуміння першорядної важливості наукової освіти (science
education) для формування людського капіталу здатного виконати ці плани.
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Україні, як Асоційованому члену ЄС, теж доведеться пройти цей шлях
розбудови наукової освіти.
Наукова освіта: досвід Європи та США
В минулому році досвід десятків виконаних пілотних проектів зі створення
методик наукової освіти та їх впровадження в школах Європи був підсумований
Science Education Expert Group (SEEG) в доповіді для Європейської Комісії
"Science Education for Responsible Citizenship", 2015.
Цей документ визначає детальну стратегію, тактику та план впровадження
наукової освіти в Європейському освітньому просторі на всіх рівнях. Так,
наприклад, пропонується впровадження ігрових методик наукової освіти не
тільки в початковій школі, але і в дитячих садках.
Ідея наукової освіти прийшла в Європу з США, де концепцію наукової
освіти (IBSE) було сформульовано Національною дослідницькою радою США у
документі «Національні стандарти наукової освіти» ("Inquiry and the National
Science Education Standards", National Research Council of the USA, 2000).
Ці стандарти були реалізовані в США в освітніх програмах STEM education
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics), які в деякому сенсі подібні
спеціалізованій фізико-математичній освіті в Україні.
Але є суттєва відмінність. Зазвичай для наукової освіти використовується
термін «Inquire-based science education» (IBSE) – дослідно-орієнтована наукова
освіта.
Це акцентує увагу на перегляді системи та методів навчання школярів та
студентів, а саме перехід від методів засвоєння нових знань через «рецепти»,
для яких є важливим процес запам‗ятовування, до процесу засвоєння школярами
та студентами нових знань через «проведення дослідження» для отримання
відповіді на питання, до вміння школярами формулювати проблеми для
отримання ними нового знання. Це і є так зване дослідно-орієнтоване навчання,
яке є серцевиною наукової освіти як її розуміють на Заході.
Вона потребує нових методичних підходів для процесу навчання в школі і
взагалі переосмислення стандартних підходів викладання природничих
дисциплін.
Що об'єднує науку та мистецтво?
В документі "Science Education for Responsible Citizenship", 2015
задекларовано дуже цікаву трансформацію освітніх програм STEM education в
бік STEАM education (STEАM = STEM + Art), яка стала в останні роки дуже
популярною в США
«Встановлення зв‘язків між STEM і всіма іншими дисциплінами – те, що
часто називають STEAM – штовхає за межі сучасного розвитку науки, щоб
охопити творчий потенціал, який пов'язує мистецтво, наукове дослідження та
інновації.
Нові інноваційні ідеї та творчі рішення часто виникають на стику дисциплін
і включають різні соціальні суб'єкти. Інновації зазвичай пов'язані, прямо або
побічно, з людським досвідом, потребами та проблемами.
Вони можуть виникати через взаємодію з мистецтвом – грі або
прослуховуванні музики, в танцях, переживанні або створенні мистецтва,
перегляду чи створенні відео або фільму, або участі в дизайнерський діяльності,
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проектуванні чи виготовленні.
Встановлення зв‗язків між мистецтвом і гуманітарними науками та наукою,
технологіями, інженерією та математикою підштовхує вченого, інженера,
підприємця, художника і дизайнера до діалогу, щоб запропонувати найширший
спектр можливостей та академічної і соціальної інтуїції для експериментів і
інновацій. Залучення суспільних наук допомагає нам зрозуміти, що працює, що
не працює і як поліпшити якість життя для всіх».
І ми розуміємо всю нетривіальність цієї ідеї поєднання принципів наукової
освіти з мистецтвом. Однією з цілей нашого проекту Міжнародна зелена школа
(проект Фонду «Відкрита політика») як раз і є формування синергії творчого
потенціалу взаємодії науки та мистецтва в особі талановитих школярів,
студентів, вчителів та викладачів наукових та мистецьких освітніх установ та
створення середовища для виявлення талантів серед дітей сіл і невеликих міст.
Громадянська платформа з реформування наукової сфери навесні минулого
року пропонувала зробити спільний закон про науку ( мистецтво) як, наприклад,
в Естонії. Сьогодні ми аргументовано пропонуємо, що спеціальної регламентаціі
потребує не тільки мистецька, а й освіта наукового спрямування. За нашою
ініціативою ст.18 "Спеціалізована освіта" законопроекту про освіту була
доповнена також спортивною, військовою освітою.
Центри наукової освіти, дистанційне навчання
Очевидно, що центрами розбудови наукової освіти в Україні повинні стати
провідні фізико-математичні ліцеї та ліцеї-інтернати в обласних центрах та м.
Києві, які є найбільш підготовленими до цього. А мистецької освіти - т. з.
мистецькі десятирічки.
В провідних Європейських державах за останні 15 років вже накопичено
багато досвіду з впровадження наукової освіти в середній школі і вони починали
саме з створення центрів наукової освіти. Навчальні програми містять і
гуманітарну, мистецьку компоненту.
Україні доведеться наздоганяти, щоб не залишитися на узбіччі сучасного
науково-технологічного та інноваційного прогресу, що швидкими темпами
трансформує суспільство провідних країн ЄС. Для цього потрібно підтримати
існуючу систему провідних обласних фізико-математичних ліцеїв та інтернатів і
поступово трансформувати її в систему наукових ліцеїв та спеціалізованих шкіл
наукового спрямування (І-ІІІ рівнів, тобто з 1 та/або 5 класу).
Очевидно, що для цього потрібна державна підтримка з боку МОН,
майбутньої Національної ради України з питань розвитку науки і технологій,
потрібні державні програми для прискорення такої трансформації, для
створення та накопичення методичного досвіду на базі наукових ліцеїв, які в
деякому сенсі повинні стати маяками для розповсюдження цього досвіду в
інших школах академічного профілю.
В тому числі, і перш за все, розповсюдження в наукових ліцеях
дистанційного навчання для максимального доступу дітей із сіл, малих міст.
Навчання, яке б он-лайн форму поєднувало з очними сесіями на канікулах, яке б
базувалось на принципах дослідно-орієнтованого навчання. Ця форма і може
забезпечити РІВНИЙ ДОСТУП до дійсно ЯКІСНОЇ ОСВІТИ.
І це є вкрай актуальне завдання для освіти в надзвичайних ситуаціях, в
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умовах гібридної війни, для школярів з територій тимчасово неконтрольованих і
окупованих. Тому Громадянська платформа з реформування наукової сфери
внесла пропозиції, які б створили законодавчу базу для динамічного розвитку
дистанційної освіти.
На нашу думку, спеціалізовані школи наукового спрямування І-ІІІ рівнів
мають базуватись на принципах науково-дослідного навчання, де панує дух
захоплення наукою. Де є ВЧИТЕЛЬ, який може і хоче захопити, відкрити диво
науки . Дитина починає навчатись в такому закладі з 1 або 5 класу, а в 10 класі
вона обирає профіль - хімію, фізику, інші предмети.
Відбір має здійснюватись не тільки талановитих дітей, а й зацікавлених, які
могли б у цьому середовищі проявити свої здібності і таланти, і при
наполегливості і старанності досягти успіху. "Обдарованість. Старанність.
Успішність"- саме такий девіз був в гімназіях, ліцеях України ще у XVIIIст.
Тобто,профільність має бути в старшій школі. Відповідно - практикуми,
спецкурси. Мають бути також відчинені лабораторії університетів, науководослідних інститутів. Мала академія наук має доповнити міждисциплінарними
спеціалізаціями як позашкільна форма.
Власне в США також немає рівного доступу в тому розумінні, який
використовує автор згадуваної статті. Державні школи в різних штатах і різних
містах і селах мають РІЗНУ ЯКІСТЬ ОСВІТИ. Це залежить, в першу чергу, від
місцевого фінансування, рішення громади.
Але чи мають такі ресурси школи, університети України? Місцеві громади?
Не можна не погодитись з головою парламентського комітету з питань
науки та освіти Лілією Гриневич, яка слушно зауважила на комітетських
слуханнях 27 січня ц.р.:" Ми делегували місцевим громадам заклади, але чи
делегуємо засоби?"
Тому, щоб зберегти систему, потрібно не сліпо копіювати міжнародний
досвід, а враховувати національні реалії, зберегти, надати державну підтримку,
розвивати живі діючі осередки, серед яких система фізико-математичних шкіл,
природничих ліцеїв, спортивних шкіл, мистецьких десятирічок. Ми маємо дбати
про національні інтереси.
На жаль, не існує чарівника, який би зміг помахом чарівної палички
перевчити вчителів новим методам і навичкам та зробити якісну європейську
освіту в усіх школах. Необхідно спочатку створити точки накопичення досвіду
та методик наукової освіти – а саме наукові ліцеї, спеціалізовані школи
наукового спрямування та інтернати на базі провідних обласних фізикоматематичних ліцеїв та інтернатів.
Закони України "Про освіту", ―Про наукову і науково-технічну діяльність"
На нашу думку, такий концептуальний закон як Закон України «Про
освіту», крім «актуальних позицій, які потребують кардинально нового
визначення» повинен ще містити концептуальні засади та стратегію розвитку
освіти в напрямі інтеграції України в Європейський освітній простір, а саме
наукової освіти.
Саме такий підхід був закладений в Законі України ―Про наукову і науковотехнічну діяльність ‖, де в Статті 26, «Залучення учнівської молоді до наукової і
науково-технічної діяльності» були прописані функції та принципи діяльності
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Малої академії наук та наукових ліцеїв (саме на принципах поєднання та
доповнення один одного розглядається формальна, неформальна та інформальна
наукова освіта в документі "Science Education for Responsible Citizenship" ).
Формуванням стратегії розвитку цих освітніх структур повинна опікуватись
Національна рада України з питань розвитку науки і технологій. В Статті 20,
«Національна рада України з питань розвитку науки і технологій» прописано,
що однією з функцій Ради є «розроблення пропозицій щодо стратегії розвитку
системи залучення та підготовки учнівської молоді до наукової і науковотехнічної діяльності». Вони реалізуються за підтримки Національного фонду
досліджень (Стаття 51. « Види та напрями грантової підтримки Національного
фонду досліджень України», пункт 8) підтримка діяльності, спрямованої на
залучення учнівської молоді до наукової та науково-технічної діяльності).
Пропозиції
Громадянська платформа з реформування наукової сфери пропонує
доповнити ст.18 "Спеціалізована освіта" законопроекту "Про освіту"
визначенням освіти наукового спрямування. "Освіта наукового спрямування –
вид спеціалізованої освіти, який базується на дослідно-орієнтованому навчанні,
спрямований на поглиблене вивчення предметів, набуття компетентностей,
необхідних для подальшої дослідно-експериментальної, конструкторської,
винахідницької діяльності та орієнтований на продовження навчання на
наступних рівнях освіти. Освіта наукового спрямування здобувається на двох
рівнях - базовому та профільному".
Висновки
Можна відстоювати формальні принципи «Рівного Доступу до ЯКІСНОЇ
Освіти», які начебто можуть бути реалізовані через універсальну ідеологію ЗНО,
і в 9-тому і в 11-тому класах, але цивілізований світ йде своїм шляхом, і цей
шлях науково-технічного та інноваційного розвитку.
Він ставить виклик перед суспільством в необхідності виховання достатньої
кількості мотивованих дослідників, для яких головним сенсом є створення
нового знання, пошук нових закономірностей природи, створення дивовижних
інноваційних продуктів, а не підготовка до здачі ЗНО (саме ця ціль в багатьох
випадках призводить до заміщення дитячої цікавості до нових знань,
вмотивованості до пошуку).
Щоб створити платформу для динамічного розвитку освіти, потрібно не
сліпо копіювати міжнародний досвід, не маніпулювати принципом "Рівного
Доступу до Якісної Освіти".
Під час реформування ми маємо враховувати національні реалії, зберегти і
розвивати живі діючі осередки, серед яких система фізико-математичних шкіл,
природничих ліцеїв, спортивних шкіл, мистецьких десятирічок, військових
закладів. Вони мають свою специфіку.
За великим рахунком необхідність розвитку наукової освіти в Україні
лежить саме в цій площині цивілізаційного вибору, чи спроможна держава
закласти європейський вектор науково-технічного та інноваційного розвитку
для України, чи буде ще довго блукати на узбіччі.
Ми маємо дбати про національні інтереси.
Дякую
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Віталію Шадурі, заст. Директора Науково-освітнього центру Інституту
теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова, НАН України, канд.фіз.-мат.
наук(http://blogs.lb.ua/irina_zhdanova/327669_chi_bude_ukraini_rivniy_dostup.ht
ml). – 2016. – 11.02).

***
Блог на сайті: Юридический блог компании Yurimex
Про автора: Нечай Мирослава
Все в очередь!
Для колонки: «Налогообложение» в газете «Юридическая практика» №
6
1 февраля 2016 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс (НК)
Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI, согласно которым бюджетное
возмещение будет осуществляться в хронологическом порядке, в соответствии с
очередностью внесения плательщика НДС в соответствующий Реестр заявлений
о возврате суммы бюджетного возмещения (далее – Реестры). Таких реестров
будет два.
Основания для внесения в так называемый первый реестр частично
перенесены с отмененных положений о получении автоматического
бюджетного возмещения. В него будут вноситься заявления плательщиков НДС,
которые одновременно соответствуют следующим критериям:
1) в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц –
предпринимателей не внесены записи о: а) отсутствии подтверждения
ведомостей; б) отсутствии по местонахождению (месту жительству); в)
принятии
решений
о
выделении,
прекращении;
г)
признании
недействительными полностью или частично учредительных документов или
изменений в учредительных документах; г) прекращение государственной
регистрации и касательно этих лиц отсутствуют решения или сведения, на
основании которых проводится государственная регистрация прекращения;
2) не находятся в судебных процедурах банкротства в соответствии с
Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или
признании его банкротом» от 14 мая 1992 года № 2343-XII;
3) имеют необоротные активы, остаточная балансовая стоимость которых
на отчетную дату, по данным налогового учета, превышает в три раза сумму
налога, заявленную к возмещению, или получили финансовую гарантию сроком
на один год от банковского учреждения, перечень которых определяется КМУ, а
также осуществляют операции по вывозу товаров с таможенной территории
Украины в таможенном режиме экспорта, удельный вес которых в течение
предыдущих 12 последовательных отчетных налоговых периодов (месяцев)
совокупно составляет не менее 40 процентов общего объема поставок (для
плательщиков налога с квартальным отчетным периодом – в течение
предыдущих четырех последовательных отчетных периодов).
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Заявления всех прочих плательщиков НДС, которые не соответствуют
вышеуказанным критериям, будут внесены у второй реестр.
Итак, несмотря на все публичные заявления, у нас остаются две очереди для
возмещения НДС. Это, очевидно, объясняется банальной нехваткой денег в
бюджете
для
осуществления
бюджетного
возмещения
всем
налогоплательщикам. Но право попасть в «правильный» реестр может быть еще
одним
источником
для
манипуляции
со
стороны
фискальных
органов(http://jurblog.com.ua/2016/02/vse-v-ochered/). – 2016. – 11.02).

***

130

