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Шановні колеги, друзі!
Сердечно вітаємо з Новим 2019 роком
та світлим святом Різдва Христового!
Прийміть найтепліші побажання щастя,
здоров’я і благополуччя.
Нехай Новий рік втілить у життя всі добрі задуми,
стане роком нових перемог і приємних відкриттів,
роком добрих людських стосунків,
тепла і радості.
Давайте зберігати бадьорість духу,
бажання працювати і творити.
Нехай віра у свої сили, ентузіазм і відповідальність
допоможуть здійснити всі плани,
зробити наше життя кращим.
З повагою,
колектив Національної юридичної бібліотеки НБУВ
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С. Закірова, канд. іст наук, доц., ст. наук. співроб.

Закон «Про протимінну діяльність» як шанс для України
вийти із кола самих «замінованих» держав світу

У

країна сьогодні входить до сумної групи з майже сорока країн світу, для яких
мінна проблема залишається актуальною навіть у ХХІ сторіччі. Більш того, вона
входить до пятірки самих «замінованих» держав, разом із Афганістаном, Іраком, Сирією та
Сомалі.
Відповідно до статистичних даних
Міністерства оборони, оприлюднених у
засобах масової інформації, з початку бойових
дій на Донбасі жертвами мін і снарядів стали
1 858 осіб. Кількість загиблих становила
482 особи, з них 21 дитина.
6 грудня 2018 року на п’ятий рік війни
український парламент прийняв один із
вкрай важливих законів для нашої держави
– Закон про протимінну діяльність в Україні.
І хоча робота над підготовкою відповідного
документу тривала довгий час, навіть мала
декілька спроб пройти через Верховну
Раду, натомість остаточне проходження
законопроекту № 9080-1 у законодавчому органі
було стрімким. Проект Закону України «Про
протимінну діяльність» № 9080-1 був поданий
до парламенту 19 вересня 2018 р., через місяць
його включено до порядку денного сесійного
засідання, 6 листопада народні депутаті
прийняли законопроект у першому читанні, а
вже через місяць закон прийнято у цілому.
Оскільки проблема, розв’язання якої є
головним змістом і завданням законопроекту,
є кричущою і надзвичайно актуальною для
українських реалій, не один рік обговорюваною у
середовищі фахівців і експертів як українського,
так і міжнародного рівня, логічно було б
припустити, що документ є добре підготовленим
і не має суттєвих зауважень. Проте у висновку
Головного юридичного управління апарату
Верховної Ради України після першого читання
зазначається, що за результатами розгляду
у першому читанні законопроект доцільно

відхилити. А після другого читання, зважаючи
на необхідність суттєвого доопрацювання
законопроекту, експерти юридичного
управління рекомендували парламентарям
повернути проект закону головному комітету
на доопрацювання з наступним поданням
на повторне друге читання. Утім попри
зауваження власних експертів, законотворці
вирішили прийняти документ. Спікер тричі
ставив документ на голосування і лише за
четвертої спроби законопроект підтримали
240 парламентарів. Однак, актуальність закону
і його важливість для країни спонукали навіть
попри певні перестороги частину народних
депутатів позитивно проголосувати за
представлений документ.
Найважливіше варто відмітити з самого
початку. Жодна зі сторін, що брала участь
у підготовці чи обговоренні зазначеного
законопроекту, не виступає проти самого
факту необхідності напрацювання спеціальної
стратегії дій державних і міжнародних,
урядових і неурядових організацій та установ
щодо забезпечення ефективного вирішення
проблеми звільнення території України від
мінної загрози. Загалом цей напрямок діяльності
в Україні має стати пріоритетним, оскільки за
даними Женевського центру гуманітарного
розмінування (GICHD) і Стокгольмського
інституту миру (SIPRI), які проводять постійний
моніторинг ситуації з мінними загрозами у
світі, два роки поспіль у 2015-2016 роках
Україна (як і держава Малі) була країною, де
відбулося найбільше інцидентів у всьому світі
– 35 % від усієї кількості випадків.
В оприлюдненому у лютому 2018 р.
українським представництвом Global
Protection
Clusterу
інформаційному
бюлетені «Протимінна діяльність в Україні»
наголошується: «Україна входить до числа
країн з найбільшою у світі кількістю жертв
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мін та інших вибухонебезпечних залишків
війни (ВЗВ). Щомісяця кількість таких
жертв перевищує кількість постраждалих у
результаті активного конфлікту. Підриви на
мінах, ВЗВ і боєприпасах, що не розірвалися,

були основною причиною жертв серед дітей у
2017 році, склавши близько двох третин від усіх
зареєстрованих випадків смерті і травм, через
які багато дітей залишилися з інвалідністю на
все життя».




KWWSZZZXQGSRUJFRQWHQWGDPXNUDLQHGRFV'RQEDV533B3URWHFWLRQ&OXVWHU
0LQH$FWLRQB8$3')

Експерти Європейського інформаційнодослідницького центру, який функціонує в
рамках програми USAID «Рада: підзвітність,
відповідальність, демократичне парламентське
представництво», що виконується Фондом
«Східна Європа», виокремлюють наступні
види заходів протимінної діяльності:
1. Пошук та знешкодження мін і
вибухонебезпечних предметів, картографування
та маркування небезпечних ділянок.
4

2. Знищення запасів зброї.
3. Надання допомоги постраждалим.
4. Просвіта з питань мінної небезпеки
(інформування громадськості про ризики
вибухонебезпечних предметів та про дії при їх
виявленні).
5. Адвокація з метою сприяння
запровадженню політики та практик, що
дозволять зменшити загрозу від наземних мін і
вибухонебезпечних предметів.

Аналітичний ракурс

Державна служба України з надзвичайних
ситуацій роз’яснює, що під вибухонебезпечними
предметами слід розуміти будь-які пристрої,
засоби, підозрілі предмети, які здатні за
певних умов (або при дії на них) вибухати. До
вибухонебезпечних предметів належать:
1. вибухові речовини – хімічні з’єднання або
суміші, здатні під впливом певних зовнішніх
дій (нагрівання, удар, тертя, вибух іншого
вибухового пристрою) до швидкого хімічного
перетворення, що саморозповсюджується,
з виділенням великої кількості енергії і
утворенням газів;
2. боєприпаси, до яких належать: бойові
частки ракет; авіаційні бомби;артилерійські
боєприпаси (снаряди, міни); інженерні
боєприпаси (протитанкові і протипіхотні
міни); ручні гранати; стрілецькі боєприпаси
(патрони до пістолетів, карабінів, автоматів
тощо); піротехнічні засоби: патрони (сигнальні,
освітлювальні, імітаційні, спеціальні); вибухові
пакети; петарди; ракети (освітлювальні,
сигнальні); гранати; димові шашки;
3. саморобні вибухові пристрої – це пристрої,
в яких застосований хоча б один елемент
конструкції саморобного виготовлення:
(саморобні міни-пастки; міни-сюрпризи, що
імітують предмети домашнього побуту, дитячі
іграшки або речі, що привертають увагу).
За повідомленням Міністерства оборони
України, з початку збройної агресії Російської
Федерації проти України групами розмінування
очищено близько 4 030 га території, 1 356
км шляхів, виявлені та знешкоджені 253 716
одиниць вибухонебезпечних предметів. Їх
знаходять у підвалах житлових будинків,
у будівлях органів місцевої влади, школах
та дитячих садках. Терористи залишають
замінованими водні колектори, залізниці та
інші важливі об’єкти.

За словами фахівців, це переважно
розтяжки, протипіхотні міни та нерозірвані
гранати, міни й артилерійські снаряди.
Найбільш
небе зпечними
вважають
комбіновані мінно-вибухові пристрої –
коли в одному місці закладається декілька
предметів різного типу, і, намагаючись
уникнути чи пробуючи вилучити один із
них, людина може підірватися на іншому
предметі. Небезпечними, як свідчить досвід
українських військових, також є мінновибухові пристрої з нестандартним способом
активізації, як, наприклад, рибацька сітка з
гачками, яка чіпляється за одяг і приводить
міну в дію. Як наголошують військові фахівці
з розмінування, головним для пересічного
громадянина є зрозуміти, що вибухівка може
бути замаскована під будь-який побутовий
предмет, яким може виявитися чи то
залишений портфель, чи то дитяча іграшка,
чи тара під напої.
У рекомендаціях міжнародної організації
Global Protection Clusterу підкреслюється,
що Україні необхідно прийняти закон про
протимінну діяльність, в тому числі про
допомогу потерпілим, і створити добре
скоординовану державою комісію за участю
багатьох зацікавлених сторін для ефективного
управління гуманітарною протимінною
діяльністю.
З такою оцінкою ситуації в Україні
погоджується і Міністерство оборони
України, яке у жовтні 2018 р. оприлюднило
на офіційному веб-сайті інформаційну
карту небезпечних територій, забруднених
мінами та вибухонебезпечними залишками
війни, розроблену за сприяння неурядової
організації HALO Trust. (Місця на карті
визначені як забруднені міжнародними
організаціями HALO Trust, DDG і FSD)
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Розмінуванням на Сході, окрім українських
спеціальних підрозділів, займаються
міжнародні неурядові профільні організації
– британська гуманітарна організація HALO
Trust (Hazardous Area Life-Support organization),
швейцарська гуманітарна організація (FSD) і
Датська група з розмінування (DDG).
Голова програми з розмінування на Донбасі
HALO Trust Ю. Шахраманян не сумнівається,
що Україна сьогодні – одна з найбільш
замінованих країн у світі. За його словами,
навіть якби війна закінчилася завтра, на
знешкодження всіх снарядів і мін знадобилися
б десятиліття.
І ця проблема, на жаль, ще продовжує набирати
обертів, оскільки військові дії продовжуються.
Колишній заступник голови моніторингової
місії ОБСЄ О. Хуг наголосив, що уздовж лінії
6

розмежування тисячі видимих і невидимих
снарядів, що не розірвалися. На його думку,
сторони не просто не розміновують території,
вони насправді закладають ще більше мін.
За словами редактора відділу соціуму
видання DT.UA А. Котляр, порядок
акредитації міжнародних організацій, у
тому числі на зберігання та перевезення
вибухівки, в Україні досі не був прописаний,
і знешкоджувати боєприпаси на території
нашої країни міжнародні профільні організації
не мають права. Виявивши й промаркувавши
вибухівку, вони зобов'язані викликати команду
ДСНС, спеціалісти якої працюватимуть із
боєприпасами далі. Це, на її думку, суттєво
сповільнює роботу з розмінування.
Відтак, не заперечуючи головної мети
– подолання «замінованості» території
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України та її наслідків, сторони експертного і
громадського обговорення висловлюють певні
зауваження щодо конкретних шляхів і методик
вирішення мінної проблеми, які окреслені у
новому законі про протимінну діяльність.
Головне науково-експертне управління
апарату Верховної Ради України підтримує
загальну необхідність врегулювання основних
засад протимінної діяльності, одночасно
висловлюючи сумніви у необхідності і
доцільності прийняття окремого спеціального
закону, який визначав би порядок здійснення
протимінної
діяльно сті.
Експерти
наголошують, що протимінна діяльність є
лише одним із багатьох видів діяльності, які
здійснюються у сферах національної оборони
і громадської безпеки, і вона не є самостійною
сферою суспільних відносин, відтак, на думку
спеціалістів, потреби у врегулюванні цієї
діяльності шляхом прийняття окремого закону
немає.
Натомість, як вважає один із авторів нового
закону, заступник голови фракції «Народний
фронт» А. Тетерук, документ не тільки визначає
напрямки протимінної діяльності в Україні.
Закон вводить у законодавче поле цілий
перелік визначень і понять, зокрема, поняття
гуманітарного і військового розмінування.
Парламентарі окреслили перелік об’єктів та
суб’єктів протимінної діяльності, порядок
їх створення, організаційні та процедурні
засади діяльності; вимоги до фахівців у сфері
протимінної діяльності і розмінування та їх
обов’язки.
Новий закон визначає розмінування
як діяльність уповноважених підрозділів
центральних органів виконавчої влади та
операторів протимінної діяльності, що
проводиться з метою ліквідації небезпек,
пов’язаних із вибухонебезпечними предметами.
В залежності від потреб, на задоволення яких
спрямоване розмінування, виділяють такі його
види: гуманітарне, військове та оперативне.
Гуманітарне розмінування – це комплекс
планових заходів, які проводяться за
замовленням центрального органу виконавчої
влади, основним завданням якого є реалізація
державної політики у сфері протимінної

діяльності, та включають обстеження,
маркування і складання карт території,
очищення забрудненої території, підготовку
документації, надання інформації про заходи з
протимінної діяльності.
Військове розмінування – це заходи,
спрямовані на виявлення, знешкодження та
(або) знищення вибухонебезпечних предметів
на територіях, які надані для розміщення
і постійної діяльності військових частин,
установ, військових навчальних закладів,
підприємств та організацій Збройних Сил
України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань, та (або)
в районах проведення операції Об’єднаних
сил та (або) здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях,
до проведення яких залучаються фахівці у
сфері протимінної діяльності і розмінування
уповноважених підрозділів центральних
органів виконавчої влади.
Оперативне розмінування – це заходи,
спрямовані на виявлення, знешкодження та
(або) знищення вибухонебезпечних предметів,
які проводяться у невідкладних випадках після
отримання повідомлення про необхідність
надання екстреної допомоги населенню, під
час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
та (або) знешкодження вибухових пристроїв,
що використовуються в терористичних цілях,
до проведення яких залучаються фахівці
спеціалізованих служб цивільного захисту
та (або) інших уповноважених підрозділів
центральних органів виконавчої влади.
Як наголошують фахівців, між зазначеними
видами розмінування існує суттєва різниця
як у формах і методах проведення, так і у
меті й завданнях. За словами авторів закону,
вони враховували існуючий світовий досвід
для напрацювання стратегії дії державних і
міжнародних організацій у розмінуванні.
Керівник міжнародних програм Центру
глобалістики «Стратегія ХХІ» і аналітик
Українського незалежного центру політичних
досліджень В. Мартинюк пояснює, чим
гуманітарне розмінування відрізняється від
7
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звичайної ліквідації мін. Спираючись на
досвід Балканських країн, він зазначає, що
ключова різниця полягає в тому, що звичайне
розмінування проводять саперні підрозділи на
конкретній місцевості чи об’єкті, де виявлені
вибухові пристрої. Гуманітарне розмінування,
за словами аналітика, передбачає комплексний
підхід до території, на якій відбувалися бойові
дії, і включає огляд усієї території, визначення
сумнівних районів, виявлення ділянок із мінами
та залишками вибухових пристроїв, а також їх
очищення.
Експерт підкреслює, що для проведення
гуманітарного розмінування територія
поділяється на три категорії: сумнівна (де
можуть бути міни і вибухові речовини);
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забруднена (де вже виявлено міни та вибухові
речовини) та очищена територія (безпечна
для людей). За словами В. Мартинюка, як
свідчить досвід Хорватії, забруднена територія
становить біля 36 % сумнівної поверхні.
В Україні окупована частина Донецької і
Луганської областей становить близько 18 тис. кв.
км, з урахуванням прилеглих районів не менше
20 тис. кв. км. За оцінками Офісу ООН з координації
гуманітарних питань, оприлюдненими у 2015 р.,
тільки вздовж лінії розмежування «забруднена»
мінами територія охоплює площу понад
300 кв. км. Лише у 2016 р. від вибухів тільки
протитанкових мін загинуло 43 людини, ще
58 осіб були травмовані. Серед постраждалих
69% – військові і 31% – цивільні особи.
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Викладач кафедри організації управління в
надзвичайних ситуаціях Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту
А. Гаваза зазначає, що процес гуманітарного
розмінування має наступну концепцію:
1. Повне обстеження територій та
інфраструктурних об’єктів на предмет
наявності мін або боєприпасів. Складання карт
небезпечних зон.
2. Інформування місцевого населення
про небезпечні зони, навчання їх правилам
протимінної безпеки.
3.
Розмінування
та
утилізація
вибухонебезпечних предметів.
4. Пропаганда заборони на використання
протипіхотних мін.
5. Допомога постраждалим від мін особам,
їх фізична і соціальна реабілітація.
Досвід організації протимінної діяльності
в інших країнах світу доводить доцільність
створення спеціального органу, який на
національному рівні буде координувати
зазначений напрямок діяльності. Так, у Хорватії
був створений Хорватський Центр Розмінування
(СROMAC), який одночасно з організацією
і здійсненням розмінування займається
дослідженнями технологій протимінної
діяльності, випробує обладнання та механізми
для розмінування, здійснює тестування і
оперативну оцінку сучасних технологій,
запроваджує навчання протимінної діяльності
та надання технічної допомоги країнам в
регіоні і за його межами. Аналогічні функції
виконує спеціально створений національний
орган Центр розмінування Сербії.
У Боснії і Герцеговині законом
щодо розмінування була запроваджена
реструктуризація Національного Центра
розмінування (BHMAC) і передбачено
фінансування його діяльності. Як зазначає
аналітик Європейського інформаційнодослідницького центру А. Паршикова,
Національний центр розмінування виконує
ряд завдань: обстеження територій; планування
діяльності щодо розмінування; підготовка
бюджетів, звітів про діяльність, фінансових
звітів; сертифікація і передача очищених
ділянок; обслуговування центральної бази

даних; встановлення стандартів безпеки,
технічних стандартів; розробка навчальних
стандартів; проведення інформаційних
кампаній для залучення уваги населення до
проблеми мін та інших вибухонебезпечних
предметів.
В Азербайджані було створено Національне
агентство з розмінування території (ANAMA).
ANAMA є цивільним координаційним
органом, що управляє всіма видами діяльності,
пов’язаними з мінною небезпекою та
гуманітарним розмінуванням. За твердженням
директора АНАМАЮ, у перші роки вклади
донорів становили 90% загального бюджету
агентства. Основними донорами здійснення
розмінування в цій країні є США, ПРООН,
Європейська комісія тощо. Важливу частину
загальної роботи Національного агенства
з розмінування території Азербайджану
складає освітня кампанія. ANAMA спільно
з Міністерством освіти та ЮНІСЕФ
розробили план навчання і підручники з
інформування про мінну небезпеки та ввели
спеціальний шкільний курс освіти для дітей
4-х – 6-х класів. Навчальний курс суттєво
вплинув на обізнаність дітей щодо мінної
небезпеки і сьогодні, як зазначив представник
відомства, все менше зустрічаються випадки
поранення дітей внаслідок вибуху мін. Таку ж
просвітницьку роботу ANAMA проводить і з
місцевим населенням.
В Україні здійснення функцій національного
органу з питань протимінної діяльності з
вересня 2013 р. за Указом Президента України
покладено на Міністерство оборони України.
Сьогодні, за словами заступника начальника
інженерних військ Збройних Сил України
полковника В. Кузьміна, тільки в районі
проведення Операції Обєднаних Сил працює
близько 40 груп розмінування. Він зазначає,
що військові фахівці, як правило, виконують
завдання на першому рубежі оборони. На
другому і третьому – працюють сапери ДСНС.
Розмінуванням залізничних колій займається
Державна служба спеціального транспорту.
Полковник ЗСУ наголосив, що військові фахівці
долучаються і до гуманітарного розмінування
території Донбасу.
9
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Утім, на думку фахівців, у сучасних умовах
воєнного конфлікту на Сході України, відомча
належність до Міністерства оборони України
суттєво обмежує його функції щодо здійснення
в повному обсязі протимінної діяльності.
Редактор відділу соціуму видання DT.UA
А. Котляр наголошує, що систему протимінної
діяльності не можна скопіювати. Кожна країна
має свої особливості, своє законодавство,
традиції, культуру. Але, на її думку, це не
означає, що деякі хороші частини програми
не можуть бути пристосовані до ситуації й
використані в іншій країні.
Тож ініціатори законодавчих новацій
пропонують скористатися світовим досвідом
і змінити організацію процесу розмінування в
Україні.
Законом регламентується створення
цілої системи органів, які будуть планувати,
координувати, фінансувати, виконувати
розмінування, дозволяти чи забороняти це
робити певним компаніям і операторам,
перевіряти якість їх роботи – Національний
орган з питань протимінної діяльності, у його
складі Комісія з питань акредитації операторів
протимінної діяльності, Центр протимінних
операцій та Інспекція з контролю якості
протимінної діяльності.
Важливі функції парламентарі віддали
Верховній Раді та кабінету Міністрів України.
Законодавчий орган повинен буде затверджувати
на п’ять років представлену урядом
Національну програму протимінної діяльності.
Кабінет міністрів затверджуватиме національні
стандарти у сфері протимінної діяльності,
а також перелік імовірно забруднених та
забруднених вибухонебезпечними предметами
територій. У державі має бути створено Єдиний
державний реєстр обстеження, виявлення
та очищення територій, знешкодження або
знищення вибухонебезпечних предметів, до
якого необхідно буде вносити усі відомі факти.
Спеціальним постійно діючим міжвідомчим
колегіальним органом, який утворюється
Кабінетом Міністрів України і забезпечує
формування державної політики у сфері
протимінної діяльності, має стати Національний
орган з питань протимінної діяльності. Новий
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Нацорган має координувати діяльність всіх
інших установ, які будуть долучатися до роботи
у цьому напрямку; інформувати населення
про масштаби забруднення територій, а також
здійснювати співпрацю з партнерами України
на міжнародному рівні.
Автори закону з метою ефективного
проведення діяльності у зазначеній сфері
створили Центр протимінних операцій
– центральний орган виконавчої влади,
основним завданням якого є забезпечення
реалізації державної політики у сфері
протимінної діяльності та здійснення
інформаційно-методичного забезпечення
діяльності національного органу з питань
протимінної діяльності. Центр розробляє та
подає на затвердження Національному органу з
питань протимінної діяльності щорічний план
протимінної діяльності
До функцій Центру протимінних операцій
віднесено:
• координація діяльності з проведення
операцій з розмінування на території України
та за її межами;
• внесення пропозицій щодо формування
державної політики в сфері протимінної
діяльності;
• з а б е з п еч е н н я
інформування
громадськості про реалізацію державної
політики у сфері протимінної діяльності;
• здійснення
управління
якістю
проведення операцій з розмінування;
• вироблення пропозицій щодо порядку
здійснення контролю якості протимінної
діяльності, структури та посадового складу
Інспекції з контролю якості;
• виконання інших завдань, визначених
законами України та покладених на нього
Кабінетом міністрів.
У середовищі військових експертів не
всі поділяють думки авторів законопроекту
щодо ефективності побудованої схеми роботи
нової системи органів у сфері протимінної
діяльності. Зокрема, представники Львівського
центру надання послуг учасникам бойових дій
зауважують, що сьогодні Міністерство оборони
України здійснює функції національного
органу з питань протимінної діяльності,
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однак у законопроекті не передбачені функції
Міністерства оборони України як національного
органу з питань протимінної діяльності чи
можливість його взаємодії із запропонованими
у проекті новими державними органами.
Вони вважають за потрібне включення до
закону додаткових положень щодо фінансовоекономічного обґрунтування та доопрацювання
визначення у законі термінів.
Генерал-майор запасу, військовий
дипломат, член партії УКРОП О. Поліщyк
вбачає суттєвою проблемою закону те,
що у Центру протимінних операцій немає
власних сил та засобів для виконання робіт
із розмінування. Для виконання цього
завдання він повинен залучати саперів із
Міністерства оборони України та Державної
служби надзвичайних ситуацій. За словами
експерта, вочевидь, до планів розробників
законодавчої схеми входить розглядати
виконавцями робіт із розмінування виключно
приватні підприємства. Корупційний ризик у
цьому випадку автоматично буде закладатися
у вартість здійснюваних робіт, яка значно
зростатиме через «відкат» за отримання права
на їхнє проведення.
Законом передбачається, що у складі
Національного органу з питань протимінної
діяльності також має бути створена спеціальна
комісія, яка акредитовуватиме компанії, що
будуть займатися розмінуванням.
Центр протимінних операцій через процес
публічних закупівель буде обирати компанії –
оператори розмінування. Парламентарі надали
право громадськості право контролювати
використання бюджетних коштів, за винятком
тих, що підпадають під державну таємницю.
Компанії – оператори розмінування зможуть
проводити такі різновиди робіт:
• розмінування
(виявлення,
знешкодження, знищення та перевезення)
вибухонебезпечних предметів;
• проведення
навчання
протидії
ризикам, що пов’язані з вибухонебезпечними
предметами;
• здійснення інформування (пропаганди)
щодо незастосування вибухонебезпечних
предметів;

• знищення
та
утилізація
вибухонебезпечних предметів, непридатних
для подальшого використання і зберігання;
• надання
медичної
допомоги
постраждалим особам та здійснення їх
медичної та (або) професійної реабілітації;
• здійснення підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
протимінної діяльності і розмінування.
Для законодавчого унормування діяльності
компаній-операторів як субєктів господасрської
діяльності у новому законі внесено зміни
до Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» шляхом доповнення
до її видів здійснення протимінної діяльності.
Компанії – оператори розмінування
відповідно до норм закону повинні будуть
отримати спеціальну лізенцію, яка дозволятиме
субєкту брати участь у публічній закупівлі, а
не гарантуватиме право участі у розмінуванні.
У ліцензії зазначатиметься перелік видів
господарської діяльності (заходів) у сфері
протимінної діяльності, на провадження
яких набуває право ліцензіат. За порушення
встановлених вимог Центр протимінних
операцій має право анулювати відповідну
ліцензію. Інформація про видачу або
анулювання ліцензії буде внесена до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань.
Натомість
генерал-майор
запасу,
військовий дипломат О. Поліщyк відзначає,
що передбачена законом видача ліцензій
операторам протимінної діяльності з боку
центрального органу виконавчої влади, який
забезпечує формування державної політики у
сфері економічного розвитку, виступає певною
корупційною складовою. На його думку, при
правильній розстановці відповідних керівників
схема, що закладена у законі, запрацює особливо
ефективно саме для своїх організаторів.
Враховуючи те, що в Україні поки ще
не створено державні стандарти у сфері
протимінної діяльності, парламентарі
пропонують послуговуватися міжнародними
стандартами. Разом з тим, фахівці Головного
експертного управління апарату ВР вважають,
що аналіз приписів законопроекту № 9080-1,
11
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які визначають систему органів, які здійснюють
управління протимінною діяльністю, засвідчує,
що передбачений у документі статус цих органів
не відповідає приписам Конституції України
та чинного законодавства, що регламентує
діяльність центральних органів виконавчої
влади. До того ж, підкреслюють експерти, у
законопроекті не передбачено зрозумілої схеми
взаємодії та підпорядкованості зазначених
органів.
Утім, спираючись на хорватський досвід
процесу гуманітарного розмінування, керівник
міжнародних програм Центру глобалістики
«Стратегія ХХІ» і аналітик Українського
незалежного центру політичних досліджень
В. Мартинюк вважає, що національний центр
гуманітарного розмінування має бути саме
окремою урядовою структурою, здатною
взяти на себе функції координації робіт з
розмінування на державному рівні, забезпечити
співпрацю на міжнародному рівні та працювати
за програмно-проектним принципом. На його
думку, така система дозволить об’єднати
національні структури з розмінування (у
складі ДСНС, МО, ДПС, МВС), залучити
зовнішню допомогу від міжнародних фондів
та задіяти приватних й іноземних фахівців, а
також налагодити систематичну інформаційнороз'яснювальну роботу з місцевим населенням.
Експерт наголошує, що роботи з розмінування
мають проводити спеціалізовані підрозділи
або компанії, котрі мають реєстрацію за
міжнародними стандартами, що є вимогою
міжнародних донорів. Тобто, запропонований
у новому законі варіант організації процесу
розмінування відповідає світовому досвіду у
зазначену напрямку діяльності.
На цьому ж наголосив і один із авторів
законопроекту, народний депутат А. Тетерук.
Він підкреслив, що весь механізм реалізації
процесу гуманітарного розмінування Донбасу,
який закладено в основу закону, сформовано
у тісній співпраці з ОБСЄ та Женевським
центром гуманітарного розмінування,
посольствами США, Великобританії. Окрема
стаття нового закону присвячена страхування
відповідальності під час здійснення
робіт з розмінування. Юридичні приписи
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вимагають обов’язкового страхування життя
і здоров’я фахівців у сфері протимінної
діяльності, які залучаються операторами
протимінної діяльності до виконання робіт
з гуманітарного розмінування, на період їх
участі у виконанні таких робіт. Документом
встановлено, що мінімальна страхова сума за
договором становитиме 1 тис. мінімальних
зарплат (станом на поточний рік – це
3 млн 723 тис. грн). Розмір відшкодування
заподіяної шкоди визначається за згодою сторін
або у судовому порядку. Для затвердження нових
положень законодавства документом вносяться
зміни до Закону України «Про страхування» у
частині страхування життя і здоров'я фахівців
у сфері протимінної діяльності та положень
щодо страхування цивільної відповідальності
суб’єкта господарювання.
Закон про протимінну діяльність встановлює,
що міжнародні стандарти протимінної
діяльності застосовуються як національні
стандарти протимінної діяльності до моменту
офіційного затвердження та набрання чинності
національними стандартами у відповідній
сфері.
На сьогодні у суспільстві з приводу темпів
і можливостей розмінування території
України поширеною є думка: «один рік війни
– це десять років розмінування». Однак,
серед фахівців і військових існують більш
оптимістичні прогнози. Зокрема, директор
компанії розмінування ПрАТ «Трансіпмекс»
В. Петраченков вважає, що у нас унікальна
ситуація і унікальна війна. Оскільки,
застосовуються боєприпаси, які відслужили
свій термін, і тому, що на початку бойових
дій з обох сторін проводилося хаотичне
мінування. За його словами, через те, що у нас
війна позиційна, терміни можуть змінитися.
Але, на думку фахівця, і через 15-20 років
після закінчення бойових дій ще доведеться
«чистити» територію України. Коштувати цей
процес, як вважає В. Петраченков, буде від
500 мільйонів доларів і більше.
А начальник Управління екологічної безпеки
та протимінної діяльності Міністерства
оборони М. Комісаров висловив припущення,
що, акумулювавши сили і ресурси, Україні
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не знадобиться 40 років для очищення
Донбасу від снарядів. Тож попри певні
проблеми і перестороги і фахівці, і експерти,
і громадськість очікають початку дії цілісного,
юридично організованого і спланованого
процесу очищення території нашої держави
від вибухонебезпечних пристроїв і предметів.
Кроки у цьому напрямку вітають і наші
міжнародні партнери. Зокрема, посольство
США в Україні наголосило, що всі громадяни
України отримають пряму користь від
скоординованого гуманітарного розмінування,
просвітницької роботи щодо мінної небезпеки
та надання допомоги постраждалим.
Вкрай важливим виявляється сьогодні
спільна робота усіх зацікавлених сторін, бо
вибухонебезпечні предмети впливають на життя
і здоров’я не тільки двох мільйонів людей на
Сході України, які мимоволі стали заручниками
страшної ситуації. Вони створюють небезпеку
для важливих об’єктів соціальної й економічної
інфраструктури, перешкоджають свободі
пересування, перекривають доступ до засобів
існування і різних видів господарської
діяльності, загалом обмежують можливості для
розвитку громадян, цілого регіону і всієї країни.
(Статтю підготовлено з використанням
інформації таких джерел: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64626, https://mtot.

gov.ua/ukrayina-vyvchaye-dosvid-azerbajdzhanskoyirespubliky-u-sferi-gumanitarnogo-rozminuvannyata-protyminnoyi-diyalnosti/, http://search.ligazakon.
ua/l_doc2.nsf/link1/JH7081AA.html, http://www.
mil.gov.ua/news/2018/11/03/z-pochatku-bojovih-dijsaperi-zneshkodili-253-tisyachi-vibuhonebezpechnihpredmetiv/, https://www.radiosvoboda.org/a/29465191.
html, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/AVM_annex_II_brochure_web_
with_links_v2.pdf, http://ternopil.dsns.gov.ua/ua/
Ostanni-novini/7546.html, https://www.rbc.ua/rus/
news/rada-prinyala-osnovu-zakon-gumanitarnomrazminirovanii-1541499057.html, https://www.rbc.
ua/ukr/news/posolstvo-ssha-privetstvuet-prinyatiezakona-1544102772.html, http://euinfocenter.rada.
gov.ua/uploads/documents/29375.pdf, https://www.
facebook.com/LCNPUBD/photos/a.12581173008
72352/2420236637993740/?type=3, https://dt.ua/
internal/vibuhonebezpechna-zemlya-donbasu-_.
html, https://ukrop.party/uk/news/central/11591oleksandr-polischuk-oberezhno-koruptsiyni-mini,
https://www.rbc.ua/ukr/news/tsentr-razminirovaniyamogut-raspolozhit-1544111288.html, https://ua.112.
ua/statji/rozminuvannia-donbasu-chy-varto-protse-hovoryty-poky-tryvaie-viina-440551.html,
https://ua.112.ua/polityka/parlament-pidtrymav-zaosnovu-zakonoproekt-pro-protyminnu-diialnist-vukraini-468733.html, http://www.investplan.com.ua/
pdf/15_2018/23.pdf).
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І. Беззуб, мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

Новий Дисциплінарний статут Національної поліції України:
що змінилося

Б

езпека людини, всього суспільства та
держави залежить від якісної роботи
системи правоохоронних органів, важливе місце серед яких відводиться органам
Національної поліції.
Створення Національної поліції (2015 р.) як
нового органу виконавчої влади, перед яким
поставлені нові сучасні завдання і принципи
діяльності, потребує прийняття нових сучасних
нормативно-правових актів, які б прийшли на
зміну застарілим, таким, що не відповідають
потребам сучасності. Натомість, вакуум правого
регулювання діяльності поліції в окремих
сферах, який виник, тимчасово, до прийняття
нових, заповнено «старими» нормативноправовим актами, що значно звужує та стримує
розпочату реформу в цілому.
Одним із питань, яке потребувало
першочергово та швидкого вирішення,
було визначення підстав та порядку
притягнення поліцейських до дисциплінарної
відповідальності. Неврегульованість даного
питання на законодавчому рівні призводила
до неправильного застосування норм права
у сфері дисциплінарної відповідальності та,
як наслідок, порушення законності та прав
працівників.
Як стверджують фахівці, службова
діяльність поліцейського має комплексний
характер, а отже, потребує певної організації,
підпорядкування поліцейських відповідним
правилам поведінки, злагодженості та
дисциплінованості учасників відносин у сфері
проходження служби в поліції. Особливе
місце в забезпеченні ефективної діяльності
поліцейських колективів належить службовій
дисципліні, оскільки саме вона спрямована
на забезпечення сумлінного ставлення
поліцейських до виконання своїх службових
обов’язків та на створення необхідних умов для
ефективної служби.
Слід відзначити, що Закон України
«Про Національну поліцію» детально не
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регламентує питання службової дисципліни.
У ч. 2 ст. 19 Закону лише передбачено, що
підстави та порядок притягнення поліцейських
до дисциплінарної відповідальності,
а також застосування до поліцейських
заохочень визначаються Дисциплінарним
статутом Національної поліції України, що
затверджується законом.
З моменту створення Нацполіції,
процедура притягнення до дисциплінарної
відповідальності
р е г ул ю ва л а с я
Дисциплінарним статутом органів внутрішніх
справ 2006 р., який, за словами експертів, є
лише видозміною Статуту 90-х рр. Статут
ще радянської міліції надавав необмежену
дисциплінарну владу керівництву над своїми
підлеглими, тобто можливість одноосібно
притягувати до відповідальності за проступки.
При цьому реальних механізмів захисту у
самого поліцейського від таких дій начальства
не було.
Саме тому ухвалення нового Дисциплінарного
статуту стало важливою складовою реформи,
адже йдеться про документ, який повинен
чітко визначати поняття службової дисципліни,
підстави та порядок притягнення службовців
до дисциплінарної відповідальності,
встановлювати права поліцейського, який
притягається до відповідальності тощо.
Новий Дисциплінарний статут Національної
поліції офіційно набув чинності 7 жовтня
2018 р. Відповідний законопроект № 4670
було ухвалено Верховною Радою 15 березня
2018 р., а 4 липня 2018 р. його підписав
Президент України П. Порошенко.
Неухильне дотримання Статуту, переконаний
Президент країни, призведе до ще більшого
зростання довіри до національної поліції з боку
громадян, а в поліцейських лавах – додасть
порядку.
Закон складається з чотирьох розділів та
двадцяти п’яти статей. Розділ І традиційно
висвітлює загальні положення Закону, зокрема
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ст. 1 визначає поняття «службова дисципліна»,
під яким розуміється дотримання поліцейським
Конституції і Законів України, міжнародних
договорів, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою, актів Президента
та Кабінету Міністрів, наказів Національної
поліції України, нормативно-правових актів
Міністерства внутрішніх справ України,
Присяги поліцейського, наказів керівників.
Розділ ІІ Закону регламентує порядок
заохочення поліцейських. Так, відповідно
до ст. 6 Закону, до поліцейських можуть
застосовуватися наступні види заохочень:
1) дострокове зняття дисциплінарного
стягнення; 2) занесення на дошку пошани;
3) заохочення грошовою винагородою;
4) заохочення цінним подарунком; 5) надання
додаткової оплачуваної відпустки тривалістю
до п’яти діб; 6) заохочення відомчими
заохочувальними відзнаками Національної
поліції України; 7) заохочення відомчими
заохочувальними відзнаками МВС України;
8) дострокове присвоєння чергового
спеціального звання; 9) присвоєння спеціального
звання, вищого на один ступінь від звання,
передбаченого займаною штатною посадою;
10) заохочення відомчою заохочувальною
відзнакою МВС «Вогнепальна зброя»;
11) заохочення відомчою заохочувальною
відзнакою МВС «Холодна зброя».
Процедурний порядок застосування
дисциплінарних стягнень регламентує
розділ ІІІ, в ст. 13 якого зазначено, що до
поліцейських можуть застосовуватися такі
види дисциплінарних стягнень: 1) зауваження;
2) догана; 3) сувора догана; 4) попередження
про неповну службову відповідність;
5) пониження у спеціальному званні на один
ступінь; 6) звільнення з посади; 7) звільнення
із служби в поліції.
Розділ IV Закону містить лише одну
статтю, присвячену обліку заохочень та
дисциплінарних стягнень, застосовуваних до
поліцейських.
Законом дію нового Статуту поширено на
осіб начальницького складу Національного
антикорупційного бюро України, осіб
рядового і начальницького складу Державної

кримінально-виконавчої служби України та
податкової міліції.
Одночасно визнано таким, що втратив
чинність, Закон України «Про Дисциплінарний
статут органів внутрішніх справ України».
Слід звернути увагу на те, що за структурою
та змістом Закон є схожим на Закон України
«Про Дисциплінарний статут органів
внутрішніх справ України» від 22 лютого
2006 р. № 3460-ГУ. Разом з тим ним встановлені
й певні нововведення, а саме:
1. Службове розслідування буде проводитись
дисциплінарною комісією, яка готує висновок
щодо наявності в діях поліцейського складу
дисциплінарного проступку (ст. 15 Закону).
Уже потім за рішенням дисциплінарної комісії
керівник накладає відповідне стягнення на
підлеглого (раніше такі дії керівник щодо
свого підлеглого міг робити одноосібно).
Такі зміни, відповідно, продовжують
загальний напрямок вдосконалення державою
механізмів розслідування. До прикладу,
дисциплінарні проступки прокурорів розглядає
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
(КДКП), адвокатів – КДКА, а суддів – Вища
рада правосуддя (ВРП).
2. До складу дисциплінарної комісії можуть
входити представники громадськості, які мають
бездоганну репутацію, високі професійні
та моральні якості, суспільний авторитет
(ст. 15 Закону). Порядок їхнього залучення,
як і порядок формування дисциплінарної
комісії в цілому, має ще ухвалити Міністерство
внутрішніх справ. Така можливість впливу
громадськості на кадрові рішення завершує
ланцюг нових механізмів контролю за
діяльністю поліції, які прямо передбачені
Законом «Про Національну поліцію», а
саме: поліцейські комісії, атестаційні комісії,
дисциплінарні комісії.
3. Поліцейському нарешті забезпечується
право на захист під час проведення службового
розслідування (ст. 18 Закону). Реалізується
це право через можливість надавати
письмові пояснення щодо обставин вчинення
дисциплінарного проступку та докази
правомірності своїх дій. Хоча раніше фактично
це теж було можливо, але законодавством це
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прямо не передбачалося, отже, всі пояснення
і докази могли не братись до уваги. Тепер
же у документі з’являється клопотання про
долучення цих документів до матеріалів
розслідування. І найголовніше – поліцейський
має право користуватись правничою допомогою,
тобто його інтереси може представляти адвокат,
повноваження якого підтверджені копією
свідоцтва про право на зайняття адвокатською
діяльністю, ордером та копією договору із
представником. Враховуючи тяжкість окремих
стягнень (насамперед, звільнення зі служби в
поліції), цілком логічно довірити свій захист
професійному юристу, який користується під
час службового розслідування тими ж правами,
що й поліцейський (за виключенням окремих
випадків, де ними можна скористатись лише
самостійно). До речі, таке право чітко закріплене
в Резолюції ПАРЄ № 690 (1979) «Декларація
про поліцію». Зокрема, у п. 9 Резолюції
встановлено, що при відкритті дисциплінарного
чи кримінального провадження проти офіцера
поліції, він має право бути почутим і право
на адвокатський захист. Таким чином, можна
говорити про гармонізацію українського
законодавства із європейським.
4. Також, у новому Законі уточнено поняття
службової дисципліни, загальні положення
і термінологію приведено у відповідність
до Закону «Про Національну поліцію».
Новий Статут закріплює поняття «службова
дисципліна», яка окрім загальних обов’язків
поліцейського, визначених ст. 18 Закону
«Про Національну поліцію», зобов’язує
дотримуватись конкретних положень Закону.
Це можуть бути й етичні правила, але тут
йдеться і про доволі конкретні норми –
наприклад, дотримуватися правил носіння
однострою та знаків розрізнення. Як не дивно,
до цього моменту притягнути поліцейського до
відповідальності за приховування жетона було
вкрай складно. Тепер же ситуація має змінитися
на краще.
Крім того, згідно зі Статутом, віддавати
незаконний наказ або такий, що не пов’язаний
із службовою діяльністю поліції або виходить
за межі посадових (функціональних) обов’язків
керівника, забороняється. Керівник відповідає
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за свій наказ, результати його виконання,
відповідність його Закону. Наказ, відданий з
порушенням вимог Закону або з перевищенням
повноважень, є недійсним та підлягає
скасуванню прямим керівником.
Також, у Статуті передбачено обставини, що
пом’якшують або обтяжують відповідальність
поліцейського.
За своєю роллю Дисциплінарний статут є
інструментом захисту поліцейського від свавілля
керівництва та безпідставних звинувачень
будь-якими особами. Але, слід зазначити,
що питання притягнення до дисциплінарної
відповідальності та законодавства, що його
регулює, не є виключно внутрішнім питанням,
оскільки в документі мова йде про ефективні та
прозорі процедури, які дозволяють українським
громадянам оскаржити неправомірні дії
поліцейських. Очевидно, що з останнім маємо
системні проблеми, адже поліцейські не несли
реальної відповідальності за протиправні дії, які
порушують службову дисципліну. Наприклад,
неналежне зберігання доказів у кримінальному
провадженні, відмова у реєстрації заяв про
злочин, безпідставні огляди й поверхневі
перевірки тощо. Такі дії, що не утворюють
складу злочину, відповідно, не розслідуються
Державним бюро розслідувань.
Тобто Статут є частиною так званого
«професійного статусу поліцейського», який
гарантує йому незалежність від сторонніх
впливів та можливість сумлінно виконувати
свою роботу. На жаль, наше законодавство ще
не знає такого терміну, а питання соціального
забезпечення, оплати праці, захисту від
безпідставних звинувачень дискутуються у
доволі викривленому контексті. Водночас як
європейські країни, так і США давно захистили
професію і тим самим підвищили рівень довіри
до поліції.
У цілому підтримуючи вищенаведені норми
Закону України «Про Дисциплінарний статут
Національної поліції України», експерти
висловлюють певні застереження.
Загалом, вважать фахівці, набрання
чинності Дисциплінарним статутом не несе
якихось «революційних» змін. На думку
експертів, новий Статут, як і старий, буде дуже
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сильно залежати від практики застосування.
Вкрай важливо, хто буде застосовувати його
положення і в якому порядку. На сьогодні це
питання не визначене і тому залишається чекати
на відповідні підзаконні акти з боку МВС.
Протягом майже дворічних доопрацювань
експертне середовище вказувало на ряд
недоліків – відсутність вичерпного переліку
проступків, за вчинення яких працівників
поліції можуть притягнути до відповідальності,
відмова у правничій допомозі полісменам та у
залученні громадськості до дисциплінарного
контролю. Про це на той час писав експерт
Центру політико-правових реформ О. Банчук.
В останній версії документу від 15 березня
2018 р. ці зауваження врахували досить
частково – закріпили право на правничу
допомогу, дозволили (але не зобов’язали)
залучати представників громадськості до
складу дисциплінарних комісій. Проте у тексті
так і залишилась нечіткість та розмитість
формулювань щодо видів дисциплінарних
проступків, за які поліцейського можуть
притягнути до відповідальності. Тому
правоохоронці надалі не знатимуть достеменно,
за що їх можуть покарати, а за що – ні,
переконаний О. Банчук.
У свою чергу, експерт групи з реформування
органів правопорядку Реанімаційного
Пакету Реформ Є. Крапивін наголошує, що
представники громадськості домагалися,
аби залучення їх до складу дисциплінарних
комісій було обов’язковим, а не можливим. Як і
раніше воно може стати декоративним правом,
занепокоєний експерт. Крім цього, він звертає
увагу на те, що прийнятий Статут стосується
саме дисциплінарних проступків, а не злочинів.
Тобто найбільші претензії до дій поліції, як
от незаконне затримання чи катування тощо,
Дисциплінарного статуту не стосуються. Це
вже злочини, які регулюють Кримінальний
та Кримінально-процесуальний кодекси. А
проступки, які регулюються цим документом,
це такі внутрішньовідомчі речі, як втрата
посвідчення, зброї чи спізнення на роботу,
та зовнішні, що зачіпають права громадян,
наприклад, нецензурна лайка з вуст поліціанта,
безпідставна зупинка ним транспортного

засобу, огляд речей з порушенням процедури
або відмова прийняти заяву про злочин тощо.
На думку експерта громадської організації
з розвитку органів правопорядку LEAD-oﬃce
Т. Гука, навіть якщо громадські активісти і
будуть залучені до дисциплінарних комісій,
то швидше за все не матимуть можливості
брати участь на всіх етапах збору пояснень,
додаткових доказів, а лише при розгляді і
прийнятті рішень комісією.
У цілому експерти говорять, що прийняття
цього Статуту дає більше переваг саме
поліцейським, зокрема, у частині невиконання
незаконних наказів. Так, за новим Статутом,
поліцейський може аналізувати наказ і має всі
права довести свою правоту під час розгляду
своєї справи перед дисциплінарною комісією.
З цим погоджується Є. Крапивін, і додає, що
Статут уточнює і саму процедуру невиконання
злочинного наказу – поліцейський може не
просто не виконувати його, а й повідомити про
це вище керівництво.
Щоправда експерти не висловлюють
особливого оптимізму щодо того, як на
практиці працюватиме новий Статут у цій
частині. Це і зрозуміло, адже хоча документ і
може бути виписаний ідеально, та суперечки
між начальником і підлеглим, які виникають
через невиконання наказів, мають вирішуватися
дійсно незалежним органом. Впевненості
в тому, що дисциплінарна комісія зі складу
поліції буде незалежною – немає. Наступний
етап для цього – вирішувати суперечку в суді,
але допоки суди не прийматимуть свої рішення
незалежно від влади, яка їх і призначає, не може
й бути мови про цілковитий захист прав чесних
поліцейських, якщо вони стануть на бік закону,
а не керівника. Те, що сама поліція розслідує
злочини поліцейського, звичайно, нонсенс,
переконаний експерт програми реформування
правоохоронної і судової систем аналітичного
центру «Український інститут майбутнього»
Д. Монастирський.
Якщо
говорити
глобально,
то
дисциплінарними розслідуваннями в лавах
поліції має займатись взагалі незалежний від
самої поліції орган (так звана «британська
модель»). Так, у висновку Бюро з демократичних
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інституцій і прав людини ОБСЄ на український
проект закону про поліцію у 2014 р. (п. 124)
зазначалося, що хоча законопроект цього не
передбачає, проте на регіональному (тобто,
європейському) та міжнародному рівні
визнано, що відповідати за отримання скарг
та, за потреби, проводити за ними дізнання ex
oﬃcio, в тому числі з питань дисциплінарного
провадження, повинен загальний незалежний
орган оскарження дій поліції, який також має
співпрацювати з поліцією.
Крім того, у Керівництві ОБСЄ щодо
демократичних основ поліцейської діяльності
від 2008 р. рекомендується надавати інститутам
громадянського контролю за поліцією
повноваження із підготовки рекомендацій
щодо застосування дисциплінарних стягнень.
Має існувати не просто «можливість залучати
поліцейських до дисциплінарних комісій», а
реальність механізмів впливу на рішення комісії
та накладення дисциплінарного стягнення.
Для українських реалій це настільки
революційно і неприйнятно, що ніхто з боку
влади питання таким чином не ставив.
МВС категорично проти незалежного
дисциплінарного органу поліцейських. Однак
такий орган може стати серйозною перешкодою
для незаконних чи волюнтаристських звільнень
або обмежень для поліцейських.
Разом з тим, на думку експертів та фахівців,
у змін, які пов’язані з дисциплінарними
комісіями є певні ризики. Справа в тому, що
дисциплінарні комісії можуть розглядати
інформацію, не призначену для широкого
кола громадськості, але новий Закон ніяк не
регулює відповідальність за розголошення
конфіденційної інформації. Тут є, як великий
позитив, так і недосконалість в тому, що не
регулюється відповідальність члена комісії
за розголошення такої інформації, пояснює
Д. Монастирський. Ймовірно, в кожному
такому випадку громадському активістові буде
відмовлено у присутності на засіданні саме з
указаних причин з можливим формулюванням,
що на засіданні буде вивчатися інформація з
обмеженим доступом. На думку фахівців, це
є закономірним і логічним, адже представник
громадськості у процесі такої роботи отримує
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доступ до особистої інформації поліцейського
й інших суттєвих даних, які не завжди доречно
виносити на публічний розголос. Відтак
можемо говорити про неоднозначне ставлення
до новели законодавця щодо публічності
означеної процедури, проте забезпечити її
прозорість та об’єктивність, зрозуміла річ,
необхідно.
Також, необхідно наголосити на тому,
що в конкретному правовому випадку
законодавець не зміг уникнути оціночних
понять. Зокрема, Статут вказує на те, що
представники дисциплінарних комісій повинні
володіти бездоганною репутацією, високими
професійними та моральними якостями, мати
суспільний авторитет, що, як відомо, є досить
суб’єктивним критерієм.
Невирішеним залишилося і питання з
нагородною зброєю. Експерти розповідали,
що щорічно близько 500 осіб стають законними
власниками зброї тільки через нагородження.
Але, багато практичних питань так і не були
вирішені, зазначив Д. Монастирський. Зокрема,
Закон не вирішив питання поводження з цією
зброєю, тобто, де вона повинна зберігатися,
яким чином людина може нею користуватися,
а також елементарні юридичні питання – така
зброя передається в спадок чи ж повертається.
Експерт також додав, що Дисциплінарний
статут не вирішує і не стосується проблем,
які підвішують поліцейського на «гачок»
керівництва. Зокрема, це питання преміювання.
Оскільки, на сьогоднішній день зарплата
поліцейського складається з премій приблизно
на 50–60 %, то за невиконання наказів керівника,
можна залишитися просто з голим окладом,
який в двічі менший.
На думку директора Центру досліджень
правоохоронної діяльності О. Мартиненка,
прийнятий Закон залишиться документом
внутрішнього використання, який не матиме
великого впливу на зменшення порушень з
боку поліцейських щодо українців. Наприклад,
у ньому не прописана обов’язкова присутність
захисника потерпілого від дій поліцейського
під час розгляду випадку на дисциплінарній
комісії. Експерт вважає, що цей крок –
навмисний, тому що в Україні так і не відбулася
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повноцінна реформа правоохоронних органів і
залишилося багато старих кадрів на місцях.
Б е зум о в н о ,
п р и й н я т тя
н о во го
Дисциплінарного статуту Національної
поліції України є великим кроком до
подолання неврегульованості даного питання
на законодавчому рівні, що призводило до
неправильного застосування норм права у
сфері дисциплінарної відповідальності та,
як наслідок, порушення законності та прав
поліцейських. Тобто, користь від нового Закону
найбільше має проявитися серед лав самої
поліції. А оскільки кінцевим споживачем її
послуг є українці, то вони теж «відчують на
собі» позитивний вплив нового Статуту поліції.
А у держави є всі шанси перетворити
Національну поліцію на зразковий, надійний

та еталонний правоохоронний орган,
що буде виступати справжнім гарантом
правопорядку (Стаття підготовлена
з використанням інформації таких
джерел: офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://www.rada.gov.ua);
офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.
gov.ua); інтернет-сайт LB.UA (https://
lb.ua); Західна інформаційна корпорація
(http://zik.ua); «Слово і Діло» (http://www.
slovoidilo.ua); газета Сегодня (http://ukr.
segodnya.ua); інтернет-видання ZAXID.
NET (https://zaxid.net); сайт Центру
політико-правових реформ (http://pravo.
org.ua); сайт Народна Правда (https://
narodna-pravda.ua).

Т. Миськевич, м. н. с. НЮБ НБУВ

Інтеграція України в цифровий економічний простір ЄС

С

учасний етап розвитку глобального
інформаційного
суспільства,
що
пов`язаний з модернізацією технологічних процесів, зумовлює поступову
трансформацію практично всіх сфер життєдіяльності. Стрімкий розвиток інформаційних систем дедалі наполегливіше переводить
більшість суспільних відносин в цифрову
площину. Сьогодні, на наших очах формується
глобальна мережа економічних та соціальних
взаємовідносин, що засновуються на можливостях використання Інтернет-мережі. Так,
поява електронної комерції, відкриваючи нові
можливості для обміну інформацією, продажу
товарів та надання послуг, стала визначальним
драйвером для побудови цифрової економіки.
Цифрова економіка, за визначенням
Всесвітнього банку, є новою парадигмою
прискореного економічного розвитку. В наш час,
цифровізація економіки будь-якої країни стає
необхідною передумовою її сталого розвитку та
конкурентноздатності на зовнішніх ринках. Разом
з цим, впровадження норм та стандартів цифрової
економіки потребує значних організаційних та
законодавчих зусиль з боку держави, зокрема,

особливої уваги вимагають процеси регулювання
та контролю за функціонуванням єдиного
цифрового ринку, що поступово формується.
Важливу
роль
у
запровадженні
європейських стандартів та розбудові єдиної
захищеної транскордонної інфраструктури
довіри, заснованої на системі електронної
ідентифікації, відіграє Європейський союз.
Електронна ідентифікація є основою побудови
довірчих відносин між контрагентами послуг,
економічних операцій тощо та здатна суттєво
спростити процеси обробки документів
та їх затвердження. Країни ЄС активно
відпрацьовують методологічні основи
формування єдиного цифрового ринку, щоб
створити сприятливі умови для ефективної
взаємодії громадян і представників бізнесу
з громадськими адміністраціями за межами
своїх країн. Саме з цією метою Європейським
Парламентом та Радою Європи було ухвалено
Регламент № 910/2014 від 23 липня 2014 року
про електронну ідентифікацію та довірчі
послуги для електронних транзакцій в межах
внутрішнього ринку, який набирав чинності
01 липня 2016 року.
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Положення цього Регламенту забезпечують
загальну основу для прозорої та безпечної
електронної взаємодії між громадянами,
підприємствами та державними органами,
що передбачає об'єднання публічних послуг
в єдиний сервіс для користувачів (публічні
послуги не повинні надаватися виключно
урядовими
web-сайтами).
Документ
передбачає, що електронні транскордонні
транзакції здійснюватимуться між різними
адміністративними і корпоративними рівнями
за допомогою системи електронних довірчих
послуг (eIDAS: electronic IDentification,
Authentication and trust Services), дозволяючи
громадянам ЄС здійснити за допомогою
інтернету, наприклад, вступ до навчального
закладу, надання податкових декларацій,
дистанційно відкрити рахунок у банку тощо.
Для підприємців система eIDAS також
відкриває нові можливості, серед яких:
проведення юридично значущих цифрових
транзакцій по всьому ЄС, створення бізнесу
в іншій державі ЄС, здійснення перевірки
достовірності інтернет-платежів або пропозиції
ціни на торгах в Інтернеті. В ЄС електронні
довірчі послуги включають в себе наразі
електронні підписи, електронні штампи,
електронні мітки часу, електронні сертифікати,
послуги аутентифікації веб-сайтів і електронні
зареєстровані служби доставки, які мають силу
навіть в судових процесах (у межах ЄС). Також
розглядається можливість надання незабаром
електронного апостилю.
Зазначимо, що даному Регламенту
передувала директива ЄС 1999/93/ЄC, яка
надавала юридичну силу тільки електронному
підпису. Однак, в результаті, як показала
практика, окремими країнами ЄС було
розроблено власні технічні стандарти
інтерпретації системи електронних підписів,
що робило їх несумісними з системами інших.
Ці розбіжності нерідко обмежували взаємодію
між країнами у використанні онлайн-сервісів.
Відтак, нинішня система eIDAS згідно з
затвердженим Регламентом № 910/2014,
пропонує цілий ряд електронних інструментів,
що дозволятимуть зекономити час та витрати
громадян.
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Ключову роль в системі електронних
довірчих послуг відіграє третя – довірча
сторона, яка, власне, і надає відповідні довірчі
послуги. Передусім, йдеться про послуги з
перевірки (валідації) електронного підпису/
печатки; послуги з надання мітки часу; послуги
з підтвердження достовірності (аутентифікації)
веб-сайтів; послуги з реєстрації та підтвердження
доставки електронних документів; послуги
з безпечного зберігання (в тому числі
архівування) підписаних електронних
документів. Довірча третя сторона (ДТС) – це
незалежна організація-провайдер електронної
послуги (Trusted service provider/TSP).
Регламент визначає два типи таких провайдерів
– кваліфікований (QTSP) і некваліфікований,
що відрізняються за рівнем відповідальності,
нагляду за їх діяльністю та обмеженнями, які
накладаються на їх діяльність. Обидва TSP
несуть відповідальність за нанесення шкоди
та збитків, однак, при цьому, встановлення
або заміна заходів відповідальності для
QTSP можливі тільки в судовому порядку, в
той час як для некваліфікованих TSP рівень
відповідальності є об'єктом договірного
врегулювання з користувачем.
Належна увага приділяється здійсненню
контролю за діяльністю TSP, а також
формуванню відповідних органів нагляду.
Так, для некваліфікованих TSP передбачається
контроль по факту інциденту або полегшений
нагляд, а QTSP обов`язково проходять ще й
повноцінний попередній контроль на предмет
безпеки та надійності системи, аналізу
вразливостей (щорічно, не менше одного разу).
Регламент визначає перелік завдань органів
нагляду, правила взаємодії національних
органів нагляду між собою та з Єврокомісією.
За підсумками проведення акредитації, у разі
підтвердження відповідності цим та іншим
вимогам, кваліфікований провайдер вноситься
органом нагляду до реєстру кваліфікованих
провайдерів довірчих послуг. Власником
реєстру кваліфікованих провайдерів довірчих
електронних послуг і реєстру кваліфікованих
довірчих послуг, що надаються провайдерами
є орган нагляду. Для індикації QTSP
впроваджується єдина Європейська мітка
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довіри (EU trustmark), яка в простій та зрозумілій
формі вказує на кваліфікований статус довірчої
послуги, що надається провайдером.
У створенні єдиної інфраструктури
цифрового ринку та ринку електронних
послуг, яка б органічно вписувалася в інші
інформаційні інфраструктури країн-членів
ЄС, надзвичайної важливості набуває
забезпечення інтероперабельності процесів
реалізації транскордонних електронних
транзакцій і надання публічних електронних
послуг. Інтероперабельність – це здатність
різних організацій взаємодіяти в інтересах
взаємної вигоди та узгодження загальних
цілей, шляхом розподілу інформації та обміну
даними між відповідними інформаційнотелекомунікаційними системами. Розподіл та
спільне використання провайдерами публічних
електронних послуг інформації сприяє
підвищенню адміністративної ефективності
та усуненню електронних бар'єрів для
громадян і бізнесу. Над вирішенням проблем
інтероперабельності при впровадженні схем
електронної ідентифікації та публічних
електронних послуг працює Європейська
комісія з комунікацій, силами якої було
розроблено Європейську стратегію щодо
забезпечення інтероперабельності (Europen
Interoperability Strategy). В рамках цієї стратегії
реалізується програма «Інтероперабельність
Європейських публічних послуг», яка включає
в себе ряд проектів та ініціатив. Однією з такої
ініціатив є Europen Interoperability Framework,
основною метою якої є розробка загальних
методологічних підходів до забезпечення
інтероперабельно сті
адміністраторів
(провайдерів) публічних електронних послуг.
Велику організаційну і технічну роботу в даному
напрямку проводять Європейська організація
по стандартизації (CEN) та Європейський
комітет з телекомунікацій (ETSI).
На
практиці
інтероперабельність
розглядається на чотирьох рівнях: правовому,
організаційному,
семантичному
та
технічному. У якості механізму досягнення
інтероперабельності на всіх цих рівнях
використовуються угоди з інтероперабельності
(interoperability agreements), які передбачають,

що надання публічних електронних послуг
здійснюється або на основі національного
законодавства, що включає вимоги
Європейських директив, перенесених на
національний рівень, або на основі дво- та
багатосторонніх угод між суб'єктами відносин
у сфері публічних електронних послуг.
Для гармонізації законодавства України
в сфері електронних довірчих послуг з
вищезгаданим Регламентом ЄС, також на
виконання Плану заходів з імплементації
IV розділу Угоди про асоціацію з ЄС,
затвердженого розпорядженням Кабінетом
Міністрів України № 847-р від 17. 09. 2014 року,
Президентом України був підписаний Закон
№ 4685 «Про електронні довірчі послуги» від
17. 05. 2016 р., що вступив в силу 07. 11. 2018 р.
Відповідний проект Закону було
розроблено Міністерством юстиції України,
Адміністрацією
Державної
служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України з метою реформування законодавства
у сфері електронного цифрового підпису з
урахуванням досвіду Європейського Союзу,
розбудови єдиного простору довіри на основі
системи електронних довірчих послуг, визнання
в Україні електронних довірчих послуг, які
надаються іноземними постачальниками
електронних довірчих послуг, що забезпечить
активний
розвиток
транскордонного
співробітництва та інтеграцію України у
світовий електронний інформаційний простір.
Передбачається, що імплементація Закону
надасть можливість Україні інтегруватися
в єдиний цифровий ринок та запровадити
модель та принципи надання електронних
довірчих послуг Європейського Союзу шляхом
гармонізації з положеннями Регламенту з
урахуванням національних особливостей, не
руйнуючи систему взаємодії суб’єктів у сфері
електронного цифрового підпису1, що склалась
в Україні.
Нагадаємо, що в Україні вже існують закони в
сфері електронної ідентифікації підписів, зокрема
закони України «Про електронний цифровий підпис»,
«Про захист персональних даних», «Про електронну
комерцію» та ін.
1
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На сьогодні, електронний цифровий
підпис (ЕЦП) є єдиним легітимним засобом
електронної ідентифікації в Україні, проте
він не набув поширення серед переважної
кількості громадян і це стає бар’єром на
шляху до розвитку електронного урядування
та електронних послуг. ЕЦП масово
використовується лише при зверненні в органи
державної влади, найбільшу частку серед яких
складають звернення у державну фіскальну
службу. Водночас зауважимо, що в Україні
існують проблеми інтероперабельності між
різними провайдерами електронного підпису,
а в системах реєстрації та контролю доступу
до інформаційних систем використовуються
технологічно несумісні механізми, алгоритми
та протоколи електронної ідентифікації.
За словами Міністра юстиції Павла Петренка,
впровадження Закону «Про електронні
довірчі послуги» надасть широкий спектр
ідентифікації та активності для повноцінної
електронної комерції відповідно до норм
Європейського союзу. Міністр впевнений,
що нарешті український бізнес отримує
можливості для участі у міжнародних тендерах
та просування своїх товарів на закордонних
ринках, оскільки прийнятий документ дозволяє
здійснювати комунікацію малого та середнього
бізнесу з адміністративними послугами
фактично через смартфон. Наприклад,
альтернативою пересилання договору для
підпису стає дистанційне затвердження
його електронної версії без участі нотаріуса.
Йдеться про легалізацію таких інструментів
адміністрування бізнесу, як електронна
ідентифікація, електронний підпис, електронна
печатка, мітка часу, електронна рекомендована
поштова доставка, фейк-контроль електронних
ресурсів, що великою мірою спрощують
функціонування сучасних компаній та їх
контрагентів, сприяючи швидкості та простоті
укладання угод.
Українські громадяни також отримують нові
можливості в отриманні послуг, пов'язаних
з документами або підтвердженням особи:
відтепер стало можливим за допомогою телефона
здійснювати авторизацію в різноманітних
сервісах, підписувати електронні документи,
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вносити зміни та отримувати виписки з
реєстрів, направляти будь-який запит до
органів влади та отримувати зворотній зв`язок,
подавати документи до ВНЗ тощо – достатньо
просто поставити електронний підпис і вся
інша інформація підтягнеться автоматично. У
Міністерстві юстиції відмічають, що список
можливостей з часом розширюватиметься –
у майбутньому електронні довірчі послуги
дозволятимуть віддалено отримувати послуги
в банках (відкривати рахунки, проводити
транзакції, отримувати кредити), державних
установах (отримувати права, реєструвати авто,
голосувати та підписувати петиції), а також в
сфері медицини.
Одним з ключових сервісів електронних
довірчих послуг є сучасний, простий і дуже
зручний спосіб ідентифікації особистості
або розпізнавання через мобільний телефон
MobileID, який, на думку експертів, є набагато
надійнішим за звичну комбінацію логіна та
пароля – всі дані захищаються за допомогою
сучасних криптографічних алгоритмів.
Для того, щоб скористатися послугою
MobileID, громадяни мають звернутися до
свого мобільного оператора та оформити за
допомогою паспорта та ідентифікаційного
коду SIM-карту нового покоління, на яку буде
записаний індивідуальний цифровий підпис.
Ідентифікація фізичної особи, яка звернулася
за отриманням послуги здійснюється за
умови її особистої присутності за паспортом
громадянина України або за іншими
документами, які унеможливлюють виникнення
будь-яких сумнівів щодо особи, відповідно
до законодавства про Єдиний державний
демографічний реєстр та про документи,
що посвідчують особу, підтверджують
громадянство України чи спеціальний статус
особи. Отримати такі послуги за довіреністю
(у т. ч. посвідченою нотаріально) тепер
неможливо.
Дані SIM-карти дозволяють працювати з
кількома сертифікатами відкритого ключа
одночасно, що зручно, насамперед, для
громадян, які воліють виступати одночасно
фізичними та юридичними особами. Видані
раніше електронні цифрові підписи будуть
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використовуватись до закінчення строку їх
дії, але не пізніше листопада 2020 року, а
існуючі акредитовані центри сертифікації
ключів автоматично вноситимуться до нового
довірчого списку.
Розробник системи Mobile ID та керівник
компанії ID Hub Денис Цапко зазначає, що
основні переваги Mobile ID перед традиційними
форматами електронного підпису — це її
мобільність, незалежність від додаткового
обладнання і майже в десять разів менша
вартість захищеного носія. При цьому рівень
безпеки і необхідна законодавчо надійність
ідентифікації користувача залишаються на
максимальному рівні. Першою комунальною
установою, яка запустила технологію Mobile
ID від ID Hub в партнерстві з Vodafone Україна,
став «Офіс Реформ Харкова». Адже саме
Харків став першим і поки єдиним містом
України, який реалізував проект Smart City з
компанією Vodafone. У Харкові за допомогою
Mobile ID вже можна оформити три документи
— довідку про склад сім’ї та про реєстрацію
місця проживання, а також замовити технічний
паспорт нерухомості в БТІ. У перспективі
перелік доступних сервісів буде доповнений
іншими державними, муніципальними і
комерційними послугами.
Важливо, що діючий Закон «Про електронні
довірчі послуги» значно спрощує процедуру
набуття статусу «надавача електронних
довірчих послуг». Якщо до цього сертифікатами
електронного цифрового підпису оперували
тільки центри сертифікації ключів, то в оновленій
моделі надавачем послуг може стати майже
будь-яка юридична особа (наприклад, оператор
стільникового зв’язку чи банківська установа).
Законом запроваджується адміністративна
послуга щодо включення юридичних та
фізичних осіб – підприємців, які мають намір
надавати електронні довірчі послуги (ЕДП),
до Довірчого списку; встановлюється порядок
ведення такого списку. Також визначається
процедура незалежної оцінки відповідності для
ЕДП та можливість використання зазначеними
особами у своїй діяльності як національних,
так і міжнародних стандартів. Тепер документи
в електронній формі можуть передаватися

між учасниками цивільних правовідносин
з повним збереженням юридичної сили і
доказовості у суді. Закон також регламентує
послугу реєстрованої електронної доставки.
Очікується, що поліпшення системи здійснення
електронних трансакцій сприятиме розвитку
малого та середнього бізнесу в Україні.
Зауважимо, що одночасно із набранням
чинності Закону України «Про електронні
довірчі послуги» для його виконання була
затверджена постанова Кабінету Міністрів
«Про затвердження Порядку використання
електронних довірчих послуг в органах
державної влади, органах місцевого
самоврядування, підприємствах, установах та
організаціях державної форми власності» від
19. 09. 2018 № 749. Порядок визначає вимоги
щодо використання, у тому числі отримання,
кваліфікованих електронних довірчих послуг
в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, підприємствах, установах
та організаціях державної форми власності
із використанням працівниками державних
установ засобів кваліфікованого електронного
підпису
Також Кабмін затвердив обов'язкові
вимоги до Довірчого списку, що спрямовані
на забезпечення функціонування Довірчого
списку, його інформаційного наповнення,
технічної підтримки, супроводження обміну
інформацією між його складовими частинами
з метою забезпечення довіри між суб’єктами
відносин у сфері електронних довірчих послуг
(Постанова «Про затвердження обов'язкових
вимог до Довірчого списку» від 26. 09. 2018
№ 775). Загалом, ефективне впровадження
норм Закону «Про електронні довірчі
послуги» потребує негайного прийняття низки
додаткових законів та інструкцій, що дозволять
всій системі злагоджено працювати. Зокрема,
слід звернути увагу на той факт, що в Україні
поки відсутня система стандартів, правил,
регламентів, збору, класифікації, зберігання та
використання даних як на національному, так і
на регіональному рівнях.
Окрім модернізації правових відносин у
сфері електронних довірчих послуг успішна
імплементація євроінтеграційного закону в
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Україні передбачає надійність та захищеність
державної інфраструктури ідентифікації. Саме
тому, неабиякого значення в нашій державі
набуває вирішення безпекових питань: в
умовах зростання кіберзлочинності збільшення
кількості інформаційних систем, що
використовують персональні дані, видається
справою не просто ризикованою, а подекуди
небезпечною. Ключовими діями державних
установ у цьому напрямку мають стати питання
відповідності засобів електронної ідентифікації
міжнародним стандартам, у тому числі у сфері
безпеки даних.
З огляду на те, що ключову роль у забезпеченні
системи електронної ідентифікації відіграють
мобільні оператори, а їх безпосередня участь
в різного роду конфіденційних транзакціях
напряму зачіпає питання національної
безпеки, державі варто було звернути увагу,
з одного боку, на можливість створення
національного мобільного оператора, з
іншого – на кінцевих бенефіціарів найбільших
діючих мобільних операторів України.
Адже численні журналістські розслідування
вказують на той факт, що контрольні пакети
акцій мобільних мереж на українському ринку
належать, зокрема, представникам російських
бізнес-груп.
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Розбудова цифрової економіки в нашій
державі напряму залежить від розвитку безпечної
та доступної електронної ідентифікації, а також
запровадження сучасних електронних послуг.
А отже, сфера «цифровізації» України потребує
суттєвого аудиту та доопрацювання відповідно
до існуючих потреб, викликів та завдань
(Матеріал підготовлено з використанням
інформації наступних джерел: https://
innovationhouse.org.ua/statti/derzhposlugi-nevihodjachi-z-domu-harkiv-pershim-v-ukrainizaprovadiv-mobile-id/; https://e-tender.ua/news/
novini-elektronni-dovirchi-poslugi-zakon-proecp-dovirchij-s-189; http://bit.samag.ru/uart/
more/67; http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=59139; EIDAS: принципи
надання довірчих електронних послуг і
проблема інтеро-перабельності (http://anpre.
org.ua/?q=pre_2014_3); Electronic trust services:
risks and advantages in business transactions
(https://www.cliﬀordchance.com/briefings/2017/03/
electronic_trustservicesrisksandadvantage.html);
The EU Regulation on electronic identification
and trust services (https://eurlex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:320
14R0910&from=EN); https://stopterror.in.ua/
info/2017/06/mobilnye-operatory-ukrainy-ili-kogomogut-slushat-spetssluzhby-rf).

ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ТА ПРОГНОЗИ
Моніторинг законодавства
Податки та збори
Податки на доходи фізичних
та військовий збір
ІПК ДФС України від 21.11.2018
№ 4899/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Якщо в рамках виконання гарантійних
зобов’язань при проведенні роздрібного продажу
товарів через Інтернет-магазин юридичною
особою (продавцем) на користь фізичної особи
(покупця) відшкодовуються витрати, пов’язані з
експрес доставкою «Нова пошта», то сума таких
витрат включається до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника
податків як додаткове благо та оподатковується на
загальних підставах. При цьому дохід у вигляді
додаткового блага відображається податковим
агентом у податковому розрахунку ф. № 1ДФ під
ознакою доходу «126».

не є об'єктом оподаткування ПДВ, а отже
відсутні підстави для складання орендодавцем
розрахунку коригування до ПН, складеної на
дату настання першої події (отримання суми
попередньої оплати від первісного орендаря).
При цьому первісний орендар втрачає право
на формування податкового кредиту з ПДВ.
Підстави для складання орендодавцем
податкової накладної на нового орендаря
відсутні, а тому новий орендар також не
отримує право на податковий кредит.

Податок на додану вартість
ІПК ДФС від 05.12.2018
№ 5111/6/99-95-42-03-15/ІПК
Кошти, що надходять платнику ПДВ як
компенсація винною особою нестачі ТМЦ,
розцінюється як компенсація вартості таких ТМЦ
та відповідно включаються до бази оподаткування
ПДВ. Якщо особу, винну у нестачі, не встановлено
та відповідно відшкодування збитків винною
особою не відбувається, то платник ПДВ повинен
нарахувати ПЗ з ПДВ згідно з п. 198.5 ПКУ.

Консультація-повідомлення
ГУ ДФС у Запорізькій області від 12.12.2018
Нараховану на дату отримання авансового
платежу суму податкового зобов'язання з ПДВ
постачальник має право відкоригувати виключно
на підставі складеного та зареєстрованого в
ЄРПН розрахунка коригування до податкової
накладної, який підлягає реєстрації в ЄРПН
покупцем.

ІПК ДФС від 07.12.2018
№ 5156/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Операція із внесення грошових прав вимоги
до статутного (складеного) капіталу товариства
в обмін на корпоративні права не підпадає під
об'єкт оподаткування ПДВ.

Акцизний податок
Закон України від 23.11.2018 р.
№ 2628-VIII (набрання чинності з 01.01.2019)
Постанова КАС у складі ВС
Законом України «Про внесення змін до
від 03.12.2018, справа № 908/76/18
Касаційний адміністративний суд визнав Податкового кодексу України та деяких інших
суми ПДВ, які покупець не зміг віднести законодавчих актів України щодо покращення
до податкового кредиту у зв’язку з тим, що адміністрування та перегляду ставок окремих
продавець не виконав свій обов’язок щодо податків і зборів» від 23.11.2018 р. № 2628-VIII,
реєстрації податкових накладних в ЄРПН, внесено наступні зміни у сфері адміністрування
акцизного податку: – змінюється визначення
збитками покупця та стягнув їх з продавця.
«акцизний склад». Ним вважатимуться
приміщення, де під контролем постійних
ІПК ДФС від 07.12.2018
представників контролюючого органу
№ 5165/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Операція з відступлення права вимоги розпорядник акцизного складу здійснює
від первісного орендаря до нового орендаря виробництво, обробку, розлив і т.п. спирту,
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горілки, лікеро-горілчаних виробів та пального;
– не є акцизним складом приміщення, які
використовуються виключно для упаковки,
фасовки, оптової і роздрібної торгівлі,
паливний бак як місткість для зберігання
пального безпосередньо в транспортному
засобі і т.д.; – з 01.07.2019 ПК України буде
доповнений поняттям «акцизний склад
пересувний» – транспортний засіб, на якому
переміщується та/або зберігається пальне або
спирт етиловий на митній території України; –
з 01.05.2019 до 01.06.2019 платники податків
зобов’язані зареєструвати у СЕАРП усі акцизні
накладні, розпорядниками яких такі платники
будуть станом на 01.07.2019; – з 01.07.2019
реалізатори спирту етилового складатимуть
акцизні накладні; – з 01.07.2019 суб’єкти
господарювання повинні будуть отримувати
ліцензії на право оптової торгівлі пальним та
зберігання пального на кожне місце оптової
торгівлі пальним або кожне місце зберігання
пального відповідно, а за відсутності місць
оптової торгівлі пальним одну ліцензію на право
оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням
суб’єкта господарювання; – відсутність з
вини платника податку реєстрації акцизних
складів у СЕАРП розпорядником акцизного
складу тягне накладення штрафу у розмірі
1 000 000 грн. – штрафні санкції почнуть
застосовувати з 01.10.2019; – незабезпечення
з вини розпорядника акцизного складу
своєчасного подання до ДФС електронних
документів, що містять дані про фактичні
залишки пального та обсяг обігу пального або
спирту етилового тягне накладення штрафу
в розмірі 1 000 грн за кожний неподаний
електронний документ – норма діятиме,
починаючи з 01.01.2020.
Постанова КАС ВС від 28.11.2018
у справі № 803/1165/16
Суд касаційної інстанції, зайнявши позицію
податкового органу зазначив, що через мережу
АЗС здійснюється саме роздрібний продаж
нафтопродуктів, а не оптовий, оскільки відпуск
пального відбувається через паливо-, масло- та
газороздавальні колонки кінцевому споживачу,
у зв'язку з чим відповідні операції з відпуску
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нафтопродуктів через мережу АЗС незалежно
від умов їх продажу та форми розрахунків є
об'єктом оподаткування акцизним податком.
Таким чином, податкові зобов'язання зі сплати
акцизного податку з роздрібного продажу
підакцизних товарів виникають у особи, яка
безпосередньо здійснює відпуск нафтопродуктів
з колонок через мережу заправних комплексів
(АЗС) безпосередньо споживачам, незалежно
від умов продажу нафтопродуктів під час
здійснення розрахункових операцій.
Трансфертне ціноутворення
Закон України від 23.11.2018 р.
№ 2628-VIII (набрання чинності з 01.01.2019)
Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо покращення
адміністрування та перегляду ставок окремих
податків і зборів» від 23.11.2018 № 2628-VIII
встановлено 270-денний календарний строк, зі
спливом якого розпочинається нарахування пені
за самостійне коригування цін контрольованих
операцій відповідно до пп.39.5.4. п.39.5 ст.39
ПК України.
Акцизний податок
Державне регулювання
Ліквідація та банкрутство
Постанова ВП ВС від 05.12.2018
у справі № 904/7326/17
Із зазначеної Постанови Великої Палати
Верховного Суду можна зробити наступні
висновки: – якщо виконавець чи стягувач,
отримавши інформацію про наявність декількох
виконавчих проваджень чи арештів одного
і того ж майна, виявить, що майна боржника
не вистачає на покриття всіх вимог, має бути
ініційована процедура банкрутства боржника;
– передбачені ст.ст.45, 46 Закону про виконавче
провадження правила розподілу стягнутих
з боржника грошових сум та черговості
задоволення вимог стягувачів підлягають
застосуванню в межах одного конкретного
виконавчого провадження, а не загалом до
всіх виконавчих проваджень щодо боржника.
Крім того, у випадку платоспроможності
боржника та недостатності стягнутої суми
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для задоволення вимог стягувачів одночасна
наявність зведених виконавчих проваджень
на виконанні державної виконавчої служби
та приватних виконавців не порушує
передбаченого цими порядку черговості
задоволення вимог стягувачів. Натомість у
випадку неплатоспроможності боржника, до
нього можуть застосовуватися процедури,
встановлені Законом про банкрутство.
Постанова КГС ВС від 04.12.2018
у справі № 31/160(29/170(6/77-5/100)
Верховний Суд, розглядаючи питання заміни
кредитора у зобов’язанні в межах справи про
банкрутство зазначив, що оскільки забезпечені
заставою вимоги банку було окремо внесено
до реєстру вимог кредиторів банкрута та
враховуючи, що банком було відступлено право
вимоги до боржника за кредитним договором,
іпотечними договорами, а також договором
відступлення прав вимоги іншій юридичній
особі, така юридична особа (новий кредитор)
має право звертатись до господарського
суду із заявою про заміну кредитора у справі
його правонаступником в частині суми,
на яку отримала право вимоги, в порядку
ст.21 Закону про банкрутство. Аналогічних
висновків дійшов Верховний Суд в постанові
від 14.06.2018 у справі № 909/942/15.

планують перевірити 109 442 суб’єкта
господарювання.
Новини на офіційному веб-сайті ДФС
від 22.12.2018
У ДФС оприлюднили план-графік перевірок
на 2019 рік. Згідно з яким у наступному році
органи ДФС проведуть 6944 планові перевірки.
Новини на офіційному веб-сайті ДФС
від 20.12.2018
У разі недотримання строків та умов митних
режимів тимчасового ввезення та транзиту та
у разі притягнення особи до адміністративної
відповідальності, така особа має сплатити
штраф у розмірі від 170 грн до 17 тис.
гривень. Після 24.05.2019, окрім вказаного
штрафу, застосовуватиметься й конфіскація
транспортного засобу.
Запитання-відповідь на офіційному порталі
ДФС «ЗІР» у підкатегорії 101.27
Штрафи та пеня за порушення строків
сплати ПДВ не застосовуються за умови
наявності у такі строки коштів на рахунках
платників у СЕА ПДВ у сумах, достатніх для
сплати податку.

Запитання-відповідь на офіційному порталі
ДФС «ЗІР» у підкатегорії 140.03
За допомогою меню «Листування з ДФС»
Перевірки, контроль, штрафи
приватної частини Електронного кабінету
Новини на офіційному веб-сайті ДФС
платники мають можливість направити до
від 14.12.2018
До Нового року 2 тижні та це не завадило органу ДФС разом із супровідним листом
ДФС оновити план-графік перевірок на 2018 рік, підтверджуючі документи, визначені в запиті
про подання інформації. Датою подання
щоправда, зменшивши кількість перевірок.
документів є дата реєстрації супровідного
листа в органі ДФС. Протягом одного робочого
Постанова КМУ
дня після надсилання такого листа до органу
№ 1064
12.12.2018 КМУ затверджено критерії ДФС автора електронного листа має бути
та періодичність проведення планових повідомлено про вхідний реєстраційний номер
перевірок державних регульованих цін та дату реєстрації.
Держпродспоживслужбою.
Публічні закупівлі
Постанова КАС ВС від 17.12.2018
Інспекційний портал
у справі №826/19993/16
На Інспекційному порталі оприлюднені
Розкриття тендерної пропозиції учасника
річні плани перевірок на 2019 рік понад
30 контролюючих органів, які в загальному процедури закупівлі в частині інформації
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про ціну на етапі, коли розкривається лише
частина тендерної пропозиції з інформацією та
документами, що підтверджують відповідність
учасника кваліфікаційним критеріям, та
інформацією і документами, що містять
технічний опис предмета закупівлі, не у повній
мірі відповідає вимогам законодавства з питань
публічних закупівель.
Об’єкти правовідносин
Нерухомість
Наказ Мінюсту
від 27.11.2018 № 3716/5
Втратив чинність наказ Міністерства
юстиції України від 12 квітня 2016 року
№ 1098/5 «Про врегулювання відносин,
пов’язаних з державною реєстрацією
речових прав на нерухоме майно в межах
декількох адміністративно-територіальних
одиниць», яким передбачалася можливість
проведення реєстраційних дій відокремленими
підрозділами (філіями) акредитованих
суб’єктів – юридичних осіб публічного права
за місцезнаходженням нерухомого майна та
відокремленого підрозділу (філії).

про об’єкти незавершеного будівництва та
зміну даних, які включаються до облікової
картки фізичної особи – платника податків.
Повідомлення на сайті ДФСУ
ДФСУ на виконання ст. 12 ПКУ розмістила
інформацію про ставки земельного та інших
податків, встановлені місцевими радами та
радами об’єднаних територіальних громад.
Запитання – відповідь, розміщені на ЗІР в
категорії 112.05
Якщо плата за суборенду земельної ділянки
державної чи комунальної власності є вищою за
орендну плату, то на ДФС не покладено обов'язку
щодо виконання функцій з контролю за розміром
плати, визначеним договором суборенди землі, а
також застосування та стягнення сум штрафних
санкцій у такому випадку.

Запитання – відповідь, розміщені на ЗІР в
категорії 112.04
Якщо подружжя, яке виховує трьох і більше
дітей віком до 18 років, володіє земельною
ділянкою на праві спільної часткової власності, то
право на пільгу щодо сплати земельного податку
має кожен з них пропорційно своїй частці у
Земля
власності на землю. Якщо таке подружжя володіє
Наказ Мінагрополітики
земельною ділянкою на праві спільної сумісної
від 06.11.2018 № 538
Затверджено уніфіковану форму акта, власності, і поділ земельної ділянки не проводився,
що складається за результатами проведення то платником земельного податку за таку ділянку є
планового (позапланового) заходу державного один з батьків, який і може скористатись пільгою
нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом щодо сплати земельного податку.
господарювання вимог законодавства у сфері
Закон України від 20.12.2018
використання та охорони земель. Форма
(законопроект № 9355-5) «Підмораторні»
вказаного акта містить вичерпний перелік
питань, що з’ясовуються у ході проведення землі сільгосппризначення (пункти 14 та 15
Перехідних положень Земельного кодексу
заходів державного нагляду (контролю).
України) можна відчужити не раніше
Наказ Мін'юсту та Мінфіну
01.01.2020. Тим самим заборону на зміну
цільового призначення та відчуження вказаних
від 02.11.2018 № 3424/5/874
Наказом затверджений Регламент, яким, земель вкотре продовжено ще на рік.
зокрема, визначено процедуру подання
Мін’юстом до ДФС інформації про об’єкти
Індивідуальна податкова консультація ГУ
житлової та/або нежитлової нерухомості (їх ДФС у Херсонській області від 10.12.2017
частки), що перебувають у власності фіз№ 5173/ІПК/21-22-12-04-11
та юросіб, у тому числі нерезидентів, про
Відповідно до п. 281.3 ст. 281 ПКУ від
землевласників або землекористувачів, а також сплати земельного податку звільняються
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власники земельних ділянок, земельних часток
(паїв) та землекористувачі за умови передачі
земельних ділянок та земельних часток (паїв)
в оренду платнику єдиного податку 4-ої групи.
Оскільки користування земельною ділянкою
на підставі укладеного договору емфітевзису
не відноситься до орендних відносин, право на
звільнення від сплати земельного податку на
підставі п. 281.3 ст. 281 ПКУ на власника такої
земельної ділянки, земельної частки (паю) не
поширюється.
Запитання – відповідь, розміщені на ЗІР в
категорії 112.05
ФОП – платник єдиного податку першої –
третьої груп – власник або постійний користувач
земельної ділянки у разі надання в оренду
будівель (споруд), їх частин, які знаходяться на
такій земельній ділянці, та надання в оренду
нерухомого майна є основним або одним із видів
діяльності, звільняється від сплати земельного
податку за ділянку під таким майном, оскільки
земля використовується орендодавцем
виключно для здійснення госпдіяльності. Якщо
вказана ФОП є платником єдиного податку
четвертої групи, то у разі надання в оренду
будівель (споруд), їх частин, вона є платником
земподатку на загальних підставах.
Конкуренція
Постанова КГС ВС від 18.12.2018
у справі №910/2641/18
Касаційний господарський суд встановив
обґрунтованість висновків АМКУ стосовно
наявності в діях Товариства порушення
законодавства про захист економічної
конкуренції у вигляді зловживання
монопольним (домінуючим) становищем на
ринку послуг, пов'язаних з обслуговуванням
(обробкою) вантажних транспортних засобів,
без оплати яких заїзд в Одеський морський
торговельний порт є неможливим.

що стимулюють обмеження конкуренції на
ринку, антиконкурентними узгодженими діями,
то орган АМКУ повинен був доводити в суді
їх наявність, а не можливість настання лише в
майбутньому тих чи інших наслідків поведінки
учасників узгоджених дій.
Праця
Наказ Мінсоцполітики від 12.04.2018 №507
З 5 грудня 2018 року набрали чинності
Вимоги до експертних організацій, які мають
намір виконувати (виконують) експертизу
стану охорони праці та безпеки промислового
виробництва, серед яких: – експертна
організація повинна мати статус юридичної
особи та матеріально-технічне забезпечення,
необхідне для виконання своїх завдань; – бути
акредитованою Національним агентством з
акредитації України як орган з інспектування,
що здійснює інспектування як третя сторона;
– не бути пов’язаною з проектуванням,
виготовленням, постачанням, придбанням,
володінням, користуванням (експлуатацією,
введенням в експлуатацію), монтажем,
налагодженням, технічним обслуговуванням,
ремонтом, модернізацією, реконструкцією
чи заміною устаткування, на яке видається
висновок експертизи; – здійснювати свою
діяльність з урахуванням галузі діяльності
суб’єкта господарювання, що замовляє роботи,
його структури, технології виробництва тощо.
Постанова КЦС ВС від 27.11.2018
у справі №761/22787/16-ц
Отримання згоди профспілкового органу на
звільнення ОСОБА_4 безпосередньо в день
припинення трудових відносин із позивачем
не свідчить про незаконність звільнення за
пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП
України, оскільки вимогу статті 43 КЗпП
України при цьому дотримано, а можливість
звернення до профспілкового органу надається
й під час розгляду трудового спору в суді.

Постанова КГС ВС від 11.12.2018
у справі № 910/933/18
Постанова КАС ВС від 21.12.2018
Оскільки в рішенні орган АМКУ самостійно
у справі №814/2156/16
визначив укладення угоди, умови якої
За допуск фізичних осіб до роботи без
передбачають певні механізми ціноутворення, оформлення трудового договору підприємця
29

Економічні ризики та прогнози

уже притягнуто до адміністративної
відповідальності постановою Вознесенського
міськрайонного суду Миколаївської області, що
набрала законної сили. Застосовано стягнення у
вигляді штрафу у розмірі 8500 грн. Накладення
на нього штрафу на підставі норм КЗпП за
те саме правопорушення також постановою
Управління Держпраці у Полтавській області
№ №9-НП є притягненням до того самого виду
відповідальності за те саме порушення вдруге,
що є порушенням ст.61 Конституції України.

Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.12.2018 №1077
Для врегулювання процедури розмитнення
«євроблях» Уряд 12 грудня Постановою №1077
затвердив «Тимчасовий порядок виконання
митних формальностей при здійснені митного
оформлення транспортних засобів для їх
вільного обігу на території України». Зокрема,
порядок оформлення вживаних автомобілів
з іноземною реєстрацією передбачає ряд
особливостей, серед яких, зокрема, було
визначено: – застосування виключно
електронної форми декларування транспортних
засобів; – визначення переліку документів, які
необхідно подавати митницям; – мінімізації
строку фізичного перебування автомобілів на
митниці з метою зменшення фінансових витрат
громадян на оплату послуг стоянки;
- регламентації дій митниці та декларанта
у разі перевірки заявленої фактурної вартості
оцінюваного транспортного засобу.

Транспорт
Офіційне повідомлення на Урядовому
порталі від 11.12.2018
Відтепер перевірити дійсність свідоцтва
про реєстрацію транспортного засобу можна
онлайн. ГСЦ МВС України презентував новий
електронний сервіс. Як зазначають в ГСЦ,
можливість самостійно перевірити свідоцтво
про реєстрацію транспортного засобу зможе
убезпечити ринок від шахрайства при отриманні
Повідомлення на офіційному веб-сайті ГСЦ
транспортних послуг, при найманні працівників
на роботу, каршерінгу та купівлі авто тощо. Сервіс МВС України
від 17.12.2018
надає доступ до інформації, починаючи з 2013
ГСЦ МВС України 17 грудня повідомив про
року, її оновлення здійснюватиметься щомісячно.
зміни в проведенні реєстраційних операцій
ТЗ. Так, зміни стосуються проведення
Оголошення на офіційному веб-сайті
Міністерства інфраструктури України від обов’язкового експертного огляду транспортних
засобів. Відтепер, експертних огляд не буде
10.12.2018
Мінінфраструктури України опублікував проводитися у випадках: – реєстрації нових
проект постанови Кабінету Міністрів України транспортних засобів; – перереєстрації
«Про затвердження Технічного регламенту авто у зв’язку зі зміною анкетних даних,
морського обладнання». Проект постанови місця проживання власника; – встановлення
розроблений з метою підвищення рівня газобалонного обладнання; – видачі
безпеки на морі та запобігання забрудненню тимчасового реєстраційного талона під час
морського середовища шляхом уніфікованого передачі права користування /розпорядження
застосування відповідних міжнародних авто; – вибракування транспортного засобу.
документів щодо обладнання, яке розміщується Після реєстрації в електронній черзі громадяни
або має бути розміщене на борту судна під отримуватимуть відповідні послуги виключно
в адміністратора сервісного центру.
прапором України.
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Юридический блог компании Jurimex
Про автора: Данил Гетманцев
Ілюзії податку на виведений капітал
Списи зламано. Стріли вистріляно. На полі
битви лежать пошматовані тіла мрій і надій
на реалізацію найгучнішої постреволюційної
податкової ілюзії — податку на виведений
капітал (ПВК). Цитадель податку на прибуток
(ПнП) вистояла. З розбитих бійниць обережно
визирають нечисленні захисники фортеці.
Вони відстояли її принаймні на найближчий
бюджетний рік. Атака захлинулася. Є час
перевести дух і почистити зброю.
Так, час розкидати каміння минув. Настав
час його збирати. Збирати й підбивати підсумки
війни без переможців, у якій програли всі. І
президент, якого вкотре підставили недалекі
податкові радники. І уряд, що опинився у вилці
між розумними запереченнями МВФ та штучно
підігрітим “запитом бізнесу”. І захоплені
яскравою, але порожньою ідеєю платники
податків, які в нашій країні звикли програвати
завжди. В умовному виграші опинилися, звісно,
два-три податкових активісти, які намагаються
зробити собі ім’я на чотирирічній боротьбі за
чудодійний спосіб ощасливити бізнес. Однак
і цей виграш отруєний фальшем помилкової,
неминуче токсичної ідеї.
Здається, тонни паперу, години ефірів та піна
сперечальників канули в нікуди, без жодної
користі. Однак це не так. Не так, якщо ми,
всупереч давній українській традиції хай там
що продовжувати наступати на граблі, зробимо
правильні висновки з пережитого. Ми впевнені
в тому, що переважна більшість симпатиків і
лобістів ПВК щиро боролася за спірний податок
як за благо, необхідне для розвитку економіки
своєї країни, від душі бажали їй процвітання,
лише трохи помиляючись у способах
досягнення своєї мети. Їхні противники, до
яких належить і автор цих рядків, бажаючи того
самого, просто намагалися вберегти країну та
її податкову систему від ще однієї помилки,
* Збережено стиль і граматику оригіналу

яка здається їм фатальною. І перші, і другі
боролися одні з одними за одне й те саме. Хоча
насправді досягнення тієї мети, про яку всі
ми мріємо, можливе і без руйнування чинної
податкової системи.
Розберімося, чим обґрунтовується
необхідність введення ПВК.
1. Спростити життя бізнесу. Залучити
інвестиції в економіку. Забезпечити умови для
безподаткового інвестування.
Вважається, що ПВК настільки спростить
умови ведення бізнесу, що в Україну ринуть
інвестиції. Я впевнений: запорукою збільшення
інвестицій та стабільного розвитку економіки
є мир, валютна, цінова, політична стабільність
і безпека бізнесу в країні. Оподаткування —
лише додатковий, хоча й, безперечно, важливий
чинник. Однак із тезою симпатиків ПВК про
позитивний вплив ПВК на залучення інвестицій
можна погодитися (хоча б у тому смислі, в якому
інвестиції приваблює скасування будь-якого
податку, від ПнП до ПДВ). Тому розберімося,
як можна досягти цієї самої, близької всім
нам мети, не ламаючи нинішньої податкової
системи.
Інвестиції та реінвестиції у грошовій
формі й так не обкладаються податком. Це
зрозуміло. Лобісти ПВК ведуть мову про
звільнення від податку тих витрат бізнесу,
які по суті є інвестиціями, хоча юридично
як такі не кваліфікуються, а на їх здійснення
держава пільг не надає. Візьмемо, приміром,
придбання основних засобів. Основні засоби
амортизуються. Тобто сплачена підприємцем
вартість на фінансовий результат переноситься
впродовж усього періоду корисної експлуатації
обладнання. У принципі, це відповідає
економічній сутності використання основних
засобів. Однак підприємець (а в певних випадках
і ми з вами як суспільство) зацікавлений у тому,
щоб сплачені ним гроші на придбання основних
засобів лягали на витрати зразу, зменшуючи
оподатковуваний прибуток, а не поступово,
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примушуючи підприємця, фактично, сплатити
податок із грошей, інвестованих в основні
засоби.
Як можна надавати пільги на такого
роду інвестиції, не скасовуючи і податку, і
амортизації як таких? Дуже просто. Норми
амортизації встановлюються ст. 138 ПК для
16 груп основних фондів. Що нам заважає з
метою стимулювання інвестицій в основні
засоби передбачити прискорені норми
амортизації або взагалі 100-відсоткову
амортизацію, відкоригувавши таким чином
податкову різницю?
Тепер даймо відповідь ще на одне запитання,
— а чи справді на абсолютно всі інвестиції
в основні засоби слід надавати пільги з
прискореної амортизації? Вочевидь, ні. Будь-яка
пільга (якщо ми віримо в дійовість податкового
регулювання як такого) має надаватися з певною
метою. Підтримуючи бізнес “у принципі” або
інвестування “у принципі”, ми робимо дурість.
Адже ми не ставимо за мету створити нову
офшорну зону в Європі, та, відверто кажучи,
нам навряд чи дадуть це зробити. При цьому, як
відомо, навіть офшорні зони не звільняють від
оподаткування бізнес, який працює всередині
країни. Але найголовніше: звільняючи “все”, ми
стимулюємо розвиток того, що стимулювання
не потребує. Гральний бізнес, банківський
сектор, консалтинг, торгівля нерухомістю,
вирощування зернових (та інші галузі з
убутною віддачею) — лише окремі приклади
галузей, які не потребують пільг, а можливо
— й навпаки: здатні нести додатковий тягар
податків.
Отже, якщо ми справді хочемо підтримати
розвиток вітчизняної економіки і стимулювати
інвестиції в неї, давайте:
(1) визначимо, які галузі ми стимулюватимемо,
якого роду інвестиції (інвестиції в що?) і на
який термін;
(2)
в и ко р и с т о ву юч и
тонкий,
високоінтелектуальний механізм податкових
різниць у ПнП, надамо точкові пільги для
бізнесу, тобто не килимовим методом, а там,
де це справді необхідно.
Цього можливо досягти саме в ПнП й
абсолютно неможливо — у ПВК. При цьому
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податкові стимули для розвитку окремих
галузей ми зможемо надати не тільки в рамках
самого податку на прибуток. Визначаючи,
що, наприклад, авіабудування є для нас
пріоритетною галуззю розвитку, ми: (1) надаємо
прискорені норми амортизації на обладнання,
необхідне авіаторам; (2) звільняємо імпорт
цього обладнання від ввізного ПДВ, акцизів та
мита. Тобто підтримка виходить комплексною.
Крім того, чому інвестиції в пріоритетні
галузі треба звільняти тільки від ПнП, а чому не
звільнити й від ПДФО, якщо ми припускаємо,
що бізнесом можуть займатися ФОПи або
інвестувати можуть фізичні особи? Це було б
справедливо і правильно.
У рамках ПнП досить ефективно можна
стимулювати не тільки галузі, а й певні
види інвестування. Наприклад, чому нам не
передбачити можливість 100-відсоткового
віднесення на витрати витрат на придбання
четвертої групи основних засобів? Це могло б
стимулювати оновлення комп’ютерного парку
абсолютно всіх підприємців країни й пішло б
також на користь економіці загалом.
Виходячи зі стратегічних цілей розвитку
економіки країни (які непогано б мати) і
з правильним, точковим використанням
оподаткування можна справді підштовхнути
розвиток економіки там, де це потрібно,
не позбавляючи бюджет надходжень і, що
важливо, не узгоджуючи таких дій з МВФ.
Так можливо й необхідно створити галузеві
локомотиви для розвитку економіки країни
загалом. Таким чином ми досягаємо тих самих
цілей, які декларують лобісти ПВК (і з якими
ми, звісно, згодні), але, на відміну від ПВК,
системно, точково та ефективно!
2. ПВК позбавить фіскальну службу
можливості “кошмарити” бізнес перевірками, а
сам бізнес — необхідності ведення додаткового
податкового обліку для потреб ПнП.
Із цією тезою важко не погодитися. Справді,
скасування податку — це і скасування контролю
над його стягненням, і спрощення звітності.
Однак не будемо ж ми такими наївними, щоб
бачити коріння зловживань фіскалів під час
проведення податкових перевірок в існуванні
ПнП? Ми ж із вами пам’ятаємо, що в податковій
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системі ще багато податків, крім ПнП, сплату
яких теж потрібно перевіряти. За бажання,
фіскалам, які неодноразово демонстрували
досі свою винахідливість, не важко буде
перетворити життя комерційного підприємства
на пекло, перевіряючи його на предмет сплати
навіть туристичного збору. Упевнений: ми
не такі наївні, щоб шукати причини дефектів
податкового адміністрування в податках як
таких.
Із проблемами податкового контролю (яких,
до речі, впродовж останніх кількох років стало
на порядок менше) треба боротися насамперед
якісним виконанням існуючих податкових
процедур, скасовуючи зловживання, а також
— доопрацьовуючи ті ж таки податкові
процедури, вносячи зміни в нормативні акти,
що їх регулюють.
На нашу думку, подолання негативів,
пов’язаних із податковим контролем лежить
у площині подальшого руху з імплементації в
національне законодавство норм і процедур,
охоплюваних загальним поняттям Cooperative
Complience, яке семимильними кроками
марширує по системах оподатковування
розвинених країн (“Сервіс від фіскалів”,
DT.UA №32 від 2.09.2017 р.). Розпочавши рух
у нашій країні, ми чомусь зупинилися. Тоді
як зміщення акцентів традиційного формату
податкових відносин “влада-підпорядкування”
на відносини партнерства, де фіскали і бізнес
відкриті одне одному, хай не тепер, а згодом
обов’язково приведе до взаємної довіри
сторін, примусивши їх забути колишні взаємні
зловживання як страшний сон.
У кожному разі, заміна ПнП ПВК хоч і
приведе до незначного зменшення податкової
звітності, проте аж ніяк не буде пов’язане зі
зменшенням поліцейської шикани в податкових
відносинах.
3. ПнП таїть у собі передумови до ухиляння
від оподаткування через переміщення
оподатковуваного прибутку в інші юрисдикції
з низьким рівнем оподаткування. ПВК
припинить виведення грошей, обкладаючи
відповідні операції за формальними ознаками.
Згодні! Платник податків хитрий на вигадки,
а ризикам переміщення оподаткованого

прибутку присвячені навіть усім відомі
15 дій плану BEPS, які Україна ось уже кілька
років намагається імплементувати у своє
законодавство. Зазначимо, що ПВК таїть у собі
трохи інші, однак ще в більшому асортименті
способи уникнути оподаткування.
Але йдеться не про це. З ухилянням
необхідно боротися, що, до речі, вже робить
Мінфін у законопроекті “Про внесення змін
до Податкового Кодексу України з метою
імплементації Плану протидії розмиванню бази
оподатковування та виведенню прибутку з-під
оподаткування”. Тим часом, погоджуючись із
проблемою, ми запропонували б дійовіший
спосіб протидіяти виведенню капіталу за
кордон у рамках уникнення оподаткування,
використовуючи зовсім свіжий досвід
Великої Британії. Ідеться про податок на
переспрямований прибуток diverted proﬁts taх
(DPT).
Ідея DPT, яку ще називають податком на
Google, розроблена OECD з метою протидії
ухилянню від оподаткування прибутку великих
компаній. При цьому податок, який, ніде
правди діти, має відверто штрафну природу і
дискримінаційний стосовно платника податків
підхід ﬁrst pay later argue, що передбачає
обкладання операції за формальними ознаками,
виявився ефективним інструментом у сфері
оподаткування електронної комерції.
Податок впроваджено у Сполученому
Королівстві з квітня 2015 р. за ставкою 25%.
В Австралії податок діє з 1 липня 2017 р. за
ставкою 40%.
Платниками податку є тільки великі
компанії. Так, в Австралії це як резиденти, так
і нерезиденти, з обсягом операцій — понад 1
млрд австралійських доларів на рік. Дія податку
не поширюється на фінансові установи.
Оподаткуванню у Великій Британії
підлягають операції, які відповідають критерію
неналежної економічної сутності insuﬃcient
economic substance (IES), спрямовані на
переміщення прибутку з Великої Британії в
низькоподаткові юрисдикції. Це пов’язано зі
зниженням податків нижче меж, зазначених у
законі в результаті т.зв. eﬀective tax mismatch
outcome (ETMO). У широкому сенсі, можна
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сказати, що податок може бути застосований
тоді, коли податкові вигоди від здійснення
операції перевищують неподаткові вигоди.
При цьому оподаткуванню підлягають як
зовнішньоекономічні операції, так і пов’язані
з ними операції всередині країни.
Ще однією підставою для оподаткування
податком є т.зв. avoided PE, тобто створення
компаній-нерезидентів або представництв за
кордоном з метою зниження рівня податкового
тиску корпоративним податком Великої Британії.
Примітно, що платники податків мають
повідомляти державу, якщо їхні операції
потенційно підлягають оподаткуванню DPT.
Податок нараховує HMRC (служба з податках і
митних зборів Великої Британії. — Ред.) упродовж
двох років із моменту здійснення операції,
спрямовуючи платнику податків попереднє
повідомлення про оплату. Якщо платник податків
не повідомляє HMRC про потенційний об’єкт
оподаткування, у відомства є чотири роки для
надсилання попереднього повідомлення.
Платник податку, що отримав попереднє
повідомлення про оплату, може подати пояснення
впродовж 30 днів, які HMRC потім розглядає
також упродовж 30 днів. І якщо HMRC вирішить
випустити повідомлення про оплату наприкінці
цього періоду, платник податків муситиме
сплатити податок упродовж 30 днів, і після цього
повинен витримати обов’язковий 12-місячний
період перевірки та розгляду своєї справи (яка
може бути вирішена й на користь платника
податків), перш ніж він зможе подати апеляцію.
Погодьтеся, більш ніж драконівська податкова
процедура!
На розчарування лобістів ПВК, DPT є не
замінником, а ефективним доповненням до
корпоративного податку, що діє у країні. Професор
А.Тінг, характеризуючи природу податку,
зазначає, що він повинен мати штрафний характер
за рахунок ставки оподаткування, яка перевищує
максимальну ставку корпоративного податку,
таким чином стимулюючи компанії платити
корпоративний податок, аби уникнути DPT. Хоча,
попри це, в Англії до бюджету надходить понад
чверть мільярда фунтів щорічно, що значно
перевищує початкові прогнози. Оподаткування
операцій з переміщення прибутку за кордон на
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підставі простого принципу ﬁrst pay later argue
і дасть додаткові кошти в бюджет, і обмежить
виведення коштів у низькоподаткові юрисдикції.
Крім того, ми оподаткуємо електронну комерцію,
про що давно, однак безрезультатно, говоримо.
У зв’язку з цим, дуже важливо, що, на відміну
від ПВК, DPT успішно функціонує в податкових
системах великих, економічно розвинених
країн, які, до речі, мають достатню вагу на
міжнародному рівні для того, аби необхідність
впровадження податку не була поставлена під
сумнів кредиторами України. Це і є рішення winwin, яких так гостро бракує нашій податковій
політиці.
***
Насправді чудово, що багато розумних і
освічених людей зацікавилися останнім часом
облаштованістю податкової системи нашої
країни. Хай навіть запропонований ними шлях і
помилковий, проте ми впевнені, що, об’єднавши
всі зусилля для досягнення спільної для нас
мети, зможемо створити ефективну й комфортну
систему оподаткування. Податки — матерія
дуже складна, вони не терплять радикалізму
та невиправданих експериментів. Облишмо
більшовицькі підходи. Їх і так було вдосталь.
Займімося деталями і роботою з нормативним
матеріалом на рівні ком. Давайте разом — і
противники, і прибічники ПВК — розробимо
потужний, складний, глибокий законопроект,
спрямований справді на стимулювання розвитку
вітчизняної економіки, хай і у воєнних умовах.
Досягнімо спільної мети розумним шляхом.
Упевнений, що енергія розбіжностей, спрямована
на мирні цілі, забезпечить результат, якого так
чекає від нас наша країна(http://jurblog.com.
ua/2018/12/zvilnyayuchi-vse-mi-stimulyuemo-y-tescho-tsogo-ne-potrebue/). – 2018. – 03.12).
***
Юридический блог компании Jurimex
Про автора: Ніна Кучерук
Доступ до суду: забезпечити чи позбавити?
Право доступу до суду є складовою одного
з фундаментальних прав, гарантованого
Конвенцією про захист прав людини і
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основоположних свобод – права на справедливий
суд. Забезпечення цього права є ключовою
метою чи не кожної судової реформи. У
2015 році Верховна Рада України навіть прийняла
спеціальний закон – «Про забезпечення права
на справедливий суд». Однак його прийняття
не забезпечило належного рівня доступу до
правосуддя, як і судова реформа, розпочата
у 2016 році. Більше того, окремі новації,
запроваджені останньою, створюють загрозу
порушення права доступу до суду.
Право доступу до суду: погляд ЄСПЛ
Конституція України не використовує
термінів «право доступу до суду» або «право
доступу до правосуддя». Водночас вказані
поняття досить широко використовуються у
судових рішеннях та правовій доктрині. При
цьому національні суди керуються, зокрема,
дефініціями Європейського суду з прав
людини, який визначає право доступу до суду
з огляду на реальну можливість реалізації ряду
процесуальних прав:
- на звернення до суду з цивільними скаргами
(рішення у справі «Голдер проти Великої
Британії»),
- на ефективну участь у провадженні
(рішення у справі «Лучанінова проти України»),
- на оскарження судових рішень, якщо закон
передбачає створення апеляційних та/або
касаційних судів (рішення у справі «Гофман
проти Німеччини»),
- на виконання рішень (рішення у справі
«Аннонні ді Ґюссоль та інші проти Франції»)
тощо.
Через реалізацію прав розкриває поняття
права доступу до правосуддя і Конституційний
Суд України в своєму рішенні від 12.04.2012 р.
№ 9-рп/2012. Зазначений конституційний орган
зазначає, що таке право охоплює можливість
особи ініціювати судовий розгляд та брати
безпосередню участь у судовому процесі.
При цьому орган конституційної юрисдикції
стверджує, що ніхто не може бути обмежений
в такому праві або його позбавлений.
Незважаючи на те, що Конституційний
Суд України приймає обов’язкові рішення, а
рішення Європейського суду з прав людини є
джерелом права в Україні, нове законодавство

встановлює ряд процесуальних обмежень права
доступу до суду
Процесуальні зловживання чи обмеження?
Однією з новацій судової реформи
стало запровадження на законодавчому
рівні вже давно відомого судовій практиці
інституту зловживання процесуальними
правами. До таких зловживань законодавець
відносить, зокрема, подання до суду завідомо
безпідставного позову або позову у спорі, що
має очевидно штучний характер. При цьому
чинне законодавство не дає визначення жодному
з зазначених понять та не наводить критеріїв
віднесення позову до завідомо безпідставного
чи такого, що має очевидно штучний характер.
Відсутність відповідного законодавчого
регулювання може призводити до ситуацій,
за яких один позов буде визнаватись судом як
зловживання процесуальним правом, а інший
аналогічний – розглядатиметься судом, лише
в залежності від складу суду, на який такий
позов буде розподілено. Водночас подання
такого позову може бути підставою для його
повернення без розгляду. Очевидно, що такі
новації обмежуватимуть право доступу до
суду, оскільки замість кількох місяців розгляду
справи, суд фактично за кілька днів відмовить
в судовому захисті без дослідження доказів та
заслуховування учасників справи.
У вищезазначеному рішенні «Голдер проти
Великої Британії» Європейський суд з прав
людини наголошував, що сама конструкція
ст. 6 Конвенції була би безглуздою та
неефективною, якби вона не захищала право
на те, що справа взагалі буде розглядатися.
Натомість, кваліфікуючи подання позову
як зловживання процесуальним правом та
встановлюючи негативні наслідки за такі дії у
вигляді залишення позову без розгляду або його
повернення, законодавець тим самим позбавляє
гарантованого законом права на справедливий
судовий розгляд, складовою якого є право
доступу до суду.
Спрощене провадження
Черговою новацією судової реформи, шо
обмежує право доступу до суду, є інститут
спрощеного позовного провадження без
виклику сторін. Як зазначають ініціатори
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запровадження такої новели, спрощена
процедура повинна зменшити навантаження
на суди і забезпечити дотримання розумних
строків розгляду справ. Насправді
запровадження такої процедури призводить
до обмеження права доступу до суду, оскільки
позбавляє учасників справи можливості участі
у судових засіданнях, «коментування» доказів
і доводів іншої сторони. Європейський суд з
прав людини у своїх рішеннях у справах «Кутіч
проти Хорватії», «Меньшакова проти України»
тощо неодноразово наголошував, що пункт
1 статті 6 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод гарантує кожному
право на звернення до суду з позовом щодо
його прав та обов’язків цивільного характеру.
Таким чином, він втілює в собі «право на суд»,
яке, згідно з практикою Суду, включає в себе
не тільки право ініціювати провадження, але й
право розраховувати на «розгляд» спору судом.
Істотним є те, щоб сторони могли належним
чином прийняти участь у провадженні перед
«судовим органом». Рішення суду на підставі
письмових доказів без заслуховування позивача
не відповідає ст. 6 Конвенції.
Натомість, намагаючись зменшити
завантаження суддів та строки вирішення спорів,
законодавець проігнорував значення основних
прав людини, утвердження і забезпечення
яких відповідно до ст. 3 Конституції України є
головним обов’язком держави.
Адвокатська монополія
З 2017 р. в Україні поступово запроваджуєтья
монополія адвокатів щодо представництва
інтересів інших осіб в судах усіх інстанцій та
юрисдикцій. Попри те, що така адвокатська
монополія ефективно діє у багатьох країнах
світу, на даний час її запровадження в Україні
породжує ряд негативних наслідків, насамперед
пов’язаних з обмеженням доступу до суду.
По-перше, це незначна кількість адвокатів
по відношенню до населення в невеликих
населених пунктах. Якщо кількість адвокатів
у Києві та інших великих містах України
є достатньою для забезпечення населення
правничою допомогою, то в інших регіонах
відчуватиметься їх нестача, принаймні
спочатку. По-друге, законодавство України
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передбачає достатньо обмежений перелік осіб
і категорій справ для надання безоплатної
правової допомоги, що з урахуванням низького
рівня життя населення може позбавити значну
її частину будь-якої юридичної допомоги. Як
наслідок, такі обмеження можуть позбавляти
громадян доступу до правосуддя, що суперечить
усталеній практиці Європейського суду з прав
людини (зокрема, рішенням у справах «Георгел
і Георгета Стоіческу проти Румунії», «Перетяка
і Шереметьєв проти України» тощо).
Плата за рішення
Незрозумілим видається запровадження в
Україні таких перешкод в доступі до суду як
необхідність сплати авансового внеску для
виконання судового рішення. Європейський суд
з прав людини у своїх рішеннях неодноразового
зазначав, що право на суд, одним з аспектів
якого є право доступу до суду, не є абсолютним
і може підлягати дозволеним за змістом
обмеженням. В той же час такі обмеження не
можуть зашкоджувати самій суті права доступу
до суду, мають переслідувати легітимну мету,
а також має бути обґрунтована пропорційність
між застосованими засобами та поставленою
метою (рішення у справі «Мушта проти
України», у справі «Перетяка та Шереметьев
проти України» тощо).
Натомість зі змісту положень Закону України
«Про виконавче провадження» незрозуміло,
яку легітимну мету переслідує встановлене
законом обмеження щодо необхідності сплати
авансового внеску за виконання судового
рішення, яке вже набрало законної сили та
є обов’язковим до виконання в силу вимог
Конституції України. Так, якщо встановлення
необхідності сплати судового збору запобігає
поданню безпідставних позовів та інших
процесуальних документів, то запровадження
авансового внеску збільшуватиме кількість
випадків невиконання судових рішень.
У рішеннях «Горнсбі проти Греції»,
«Романьчик проти Франції» тощо Європейський
суд з прав людини неодноразово наголошував, що
право до суду, складовою якого є право доступу
до суду, було б ілюзорним якби правова система
держави допускала невиконання обов’язкових
судових рішень. В іншому рішенні в справі
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«Аннонні ді Ґюссоль та інші проти Франції»
Європейський суд з прав людини зазначив, що
вимоги, пов’язані з виконанням попереднього
рішення можуть порушувати право доступу
до суду, наприклад, у випадку, коли заявник не
має можливості навіть розпочати виконання
попереднього рішення через нестачу коштів.
Очевидно, що встановлення обов’язку щодо
сплати безпідставного авансового внеску в
розмірі 2 % від суми стягнення (що є вищим ніж
ставка судового збору) є істотною перешкодою
у виконанні судових рішень для значної
частини населення. Більше того, видається, шо
така новація ставить під сумнів обов’язковість
судового рішення, яке набрало законної сили.
Територіальна недоступність
Значною новацією судової реформи є
створення у майбутньому Вищого суду з
питань інтелектуальної власності. Однією
з перших проблем, що виникне з початком
функціонування цього спеціалізованого суду буде
його територіальна віддаленість для більшості
пересічних громадян. Так, якщо на сьогодні
справи з питань інтелектуальної власності можуть
розглядатися усіма господарськими, районними
та апеляційними судами, то з дня функціонування
Вищого суду з питань інтелектуальної власності –
розгляд цієї категорії спорів зосереджуватиметься
у вказаному суді з місцезнаходженням у місті
Києві. Конституційний Суд у рішенні від
12.07.2011 №9-рп/2011 наголошував, що принцип
територіальності забезпечує територіальне
розмежування компетенції судів загальної
юрисдикції й зумовлений потребою доступності
правосуддя на всій території України.
Натомість ініціатори створення Вищого
IP-суду вказане рішення проігнорували та потреб
в доступності правосуддя у сфері інтелектуальної
власності на всій території України не врахували.
Як наслідок, такі новації судової реформи з
урахуванням високих ставок судового збору та
запровадження адвокатської монополії призведуть
до подорожчання доступності правосуддя.
Електронне судочинство
Водночас Україна запроваджує ряд
позитивних змін з метою забезпечення доступу
до правосуддя. Однією з них є перехід від
паперового до електронного судочинства, яке

планується повністю запровадити в наступному
році. Згідно з новими процесуальними
кодексами суди здійснюватимуть процесуальні
дії в електронній формі із застосуванням Єдиної
судової інформаційно-телекомунікаційної
системи. Виключно в електронній формі
передбачається складання усіх процесуальних
документів особами, які зареєструють свої
офіційні електронні адреси у вказаній системі.
Крім того, деякі учасники судового процесу
матимуть право брати участь у судових
засіданнях в режимі відеоконференції за
межами суду (вдома, на роботі тощо).
Безумовно, впровадження таких новацій
сприятиме зменшенню фінансових і часових
витрат, що виникають при поданні (надсиланні)
процесуальних документів до суду у паперовій
формі. Крім того, електронне судочинство
забезпечить учасникам справи право брати участь
у судовому засіданні незалежно від їх місця
перебування (місця проживання). Як наслідок, такі
зміни сприятимуть покращенню доступу до суду.
Підсумовуючи наведене, можна зробити
висновки, що судова реформа породила значні
проблеми в забезпеченні доступу до правосуддя,
що обумовлено запровадженням оціночних
понять (завідомо безпідставного і штучного
позовів), неготовністю держави і суспільства
до запровадження адвокатської монополії,
територіальною віддаленістю Вищого IP-суду
для значної частини населення, встановленням
безпідставних фінансових перешкод для виконання
судових рішень тощо. Подолати зазначені проблеми
можливо шляхом внесення змін до процесуальних
кодексів, розроблених на підставі практики
Європейського суду з прав людини і позитивного
досвіду інших держав з урахуванням особливостей
правової і економічної систем України(http://
jurblog.com.ua/2018/12/dostup-do-sudu-zabezpechitichi-pozbaviti/). – 2018. – 13.12).
***
Юридический блог компании Jurimex
Про автора: Анна Головацька
Соціальна справедливість: версія 2019
Законодавство України, що регулює
правовідносини у частині нарахування,
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обчислення та сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, за останні декілька років зазнало
кардинальних змін. Встановлення єдиної
ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (ЄСВ) на
рівні 22 відсотків замість диференційованих
ставок, що залежали від класу професійної
ризиковості роботодавця, скасування обов’язку
зі сплати ЄСВ працівниками, зміна підходу
до нарахування ЄСВ фізичними особами
– підприємцями, скасування понижуючого
коефіцієнта – все це довелось пережити
страховикам та застрахованим особам протягом
останніх трьох років.
Метою таких змін було перш за все зменшення
податкового навантаження на заробітні плати,
спрощення адміністрування сплати ЄСВ та
стимулювання виведення заробітних плат «з
тіні». Крім того, за інформацією Міністерства
соціальної політики України зміни мають свій
позитивний результат. Однак український Уряд,
вочевидь, працює за принципом «немає межі
досконалості» та вирішив у черговий раз внести
зміни, у тому числі, до Закону України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування».
Збільшення бази нарахування ЄСВ та
посилення відповідальності за несплату
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування – ось
що очікує представників бізнесу у разі
набрання чинності законопроектом «Щодо
удосконалення функціонування системи
загальнообов’язкового державного соціального
та пенсійного страхування, підвищення якості
адміністрування та дисципліни сплати єдиного
соціального внеску».
Перша зміна, що, на думку Уряду, приведе до
збільшення наповнення бюджету Пенсійного
фонду України, стосується збільшення розміру
максимальної величини бази нарахування
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування до
25 мінімальних зарплат (нагадаємо, на сьогодні
максимальна величина становить 15 розмірів
мінімальної заробітної плати). Таким чином,
максимальна база нарахування ЄСВ в 2019 році
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становитиме вже 104 325 гривень у розрахунку
на місяць. Разом з тим пропонується ввести
регресивну шкалу нарахування ЄСВ для
зарплат, які перевищують максимальну базу,
для таких зарплат ставка буде зменшуватися
від 20 % до 5 % залежно від самого розміру
зарплати.
Отже, у разі прийняття вищевказаного
законопроекту на роботодавців очікують такі
ставки ЄСВ:
для бази нарахування ЄСВ у розмірі до
25 мінімальних зарплат – 22 %;
для бази нарахування ЄСВ у розмірі від
25 до 70 мінімальних зарплат – 20 %;
для бази нарахування ЄСВ у розмірі від
70 до 150 мінімальних зарплат – 17 %;
для бази нарахування ЄСВ у розмірі від
150 до 200 мінімальних зарплат – 15 %;
для бази нарахування ЄСВ у розмірі від
200 до 270 мінімальних зарплат – 10 %;
понад 200 розмірів мінімальної зарплати – 5 %.
Наприклад, розглянемо скільки ЄСВ
сплатить роботодавець із заробітної плати
працівника у розмірі 110 000 гривень на
місяць. Враховуючи те, що Законом України
«Про Державний бюджет України на
2019 рік» розмір мінімальної заробітної плати на
місяць становить 4173 гривні, заробітна плата
вказаного працівника знаходиться в діапазоні
від 25 до 70 розмірів мінімальної заробітної
плати. За запропонованою законопроектом
схемою роботодавець зобов’язаний сплатити
22 відсотки від 104 325 гривень (максимальна
величина бази нарахування ЄСВ), що дорівнює
22 952 гривням. На решту заробітної плати,
а саме 5675 гривень, нараховуватиметься
ЄСВ за ставкою 20 відсотків, що становить
1135 гривень. Таким чином, роботодавець,
який нараховує своєму працівникові заробітну
плату у розмірі 110 000 гривень на місяць
зобов’язаний буде сплатити 24 087 гривень
єдиного соціального внеску. Для порівняння,
на сьогодні максимальна величина бази
нарахування ЄСВ становить 15 розмірів
мінімальної заробітної плати. Тобто у разі
неприйняття запропонованих законопроектом
змін у 2019 році роботодавець, який нараховує
своєму працівникові заробітну плату у розмірі
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110 000 гривень, зобов’язаний буде сплачувати
єдиного соціального внеску 13 771 гривню.
Друга зміна, запропонована законопроектом,
стосується відповідальності за правопорушення
у вигляді несплати ЄСВ. Розробники
законопроекту наголошують на необхідності
введення санкцій у вигляді заборони виїзду за
кордон та керування транспортним засобом у
разі відкритого кримінального провадження,
що стосується несплати ЄСВ.
Разом з тим представники бізнесу досить
негативно відреагували на збільшення
максимальної величини бази нарахування ЄСВ
та встановлення регресивної ставки. Перш за
все наголошується на можливості зворотного
ефекту від запровадження запропонованих
змін, а саме повернення «в тінь» високих
заробітних плат(http://jurblog.com.ua/2018/12/
sotsialna-spravedlivist-versiya-2019/). – 2018.
– 13.12).
***
Блог на сайті «Ракурс.ua»
Про автора: Людмила Заглада
Мін’юст намагається створити
паралельний нотаріат
Село і нотаріус
Поки адвокатська громадськість схвильована
новаціями, запропонованими в президентському
законопроекті №9055 «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», нотаріуси обурюються
через положення іншого проекту закону,
розробленого за ініціативою Мін'юсту, —
№9140, називаючи його «спробою розвалити
систему незалежного нотаріату». І тих, і інших
зрозуміти можна: норми, запропоновані в
обох документах, справді розхитують цехову
монополію на надання послуг.
Але якщо звичайний законослухняний
громадянин до послуг адвоката вдається
лише за крайньої потреби, то з нотаріальними
послугами стикається практично кожен:
продати-купити машину чи житло, оформити
спадщину або дарчу, засвідчити документи —
тут без нотаріуса ніяк не обійтися.
Влітку 2009-го приватним нотаріусам
дозволили оформляти спадщину, але мені,

на жаль, довелося робити це на початку того
року, і для того, щоби потрапити в державну
нотаріальну контору (а була вона одна на
весь район), змушена була приїжджати туди
з вечора, записуватися в чергу (потрапивши
вже у другій десяток) і ночувати в машині,
спостерігаючи, як борщагівські злодюжки
потрошать серед ночі автомобілі, припарковані
на протилежному тротуарі. Цей неприємний
досвід наочно продемонстрував мені тоді,
наскільки популярними є нотаріальні послуги.
Нині, коли приватні нотаріуси прирівняні у
правах до державних, ця проблема згладилася.
Але якщо у великих містах знайти нотаріальну
контору не складно, то сільському жителю
для офіційного оформлення документів і
юридичного супроводу угод доводиться їхати
за тридев'ять земель, і це дає можливість
стверджувати, що права сільських жителів на
вільний доступ до юридичних послуг все одно
порушені.
У чинному Законі України «Про нотаріат»,
у статті 1, сказано: «У населених пунктах, де
немає нотаріусів, нотаріальні дії, передбачені
статтею 37 цього закону, вчиняються
уповноваженими на це посадовими особами
органів місцевого самоврядування». Втім, зі
статті 37 того ж самого закону, де перелічуються
повноваження посадових осіб органів місцевого
самоврядування, видно, що повноваження ці
сильно звужені у порівнянні з нотаріусами: в
сільраді можуть засвідчити копії документів,
підписів, заповіту, якщо вони не секретні,
видати свідоцтво про право на спадщину і
на право власності на частку у спільному
майні подружжя в разі смерті одного з них
(цей пункт введено порівняно нещодавно, у
2014 році). В інших випадках все-таки
доводиться звертатися до нотаріусів. А це
далеко, довго і, відверто кажучи, дорогувато.
Що пропонує Мін'юст
І ось за ініціативи Мін'юсту в жовтні
нинішнього року у Верховній Раді було
зареєстровано проект закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо створення передумов для захисту
економічних та спадкових прав громадян в
сільській місцевості». Законопроект №9140
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було розроблено спеціально для того, щоб
реєстраційні та нотаріальні послуги були
доступними для мешканців сіл.
«Головна новація законопроекту — в ньому
вводиться поняття уповноваженої особи органу
юстиції, встановлюються необхідні вимоги
для кваліфікованого виконання нотаріальних
та реєстраційних дій, — пояснює юрист Ольга
Нікодімова. — У разі ухвалення законопроекту
основні зміни торкнуться закону про нотаріат».
Проект передбачає, що до нього буде внесено
нову статтю, 61-у, в якій окреслено повноваження
уповноваженої особи органу юстиції. Це
посадовець головного управління юстиції з
юридичною освітою не нижче за бакалавра,
стажем роботи в органах юстиції щонайменше
два роки на посадах, безпосередньо пов'язаних
з державним регулюванням, контролем або
організацією нотаріату, державної реєстрації,
або консультантом державної нотаріальної
контори. Уповноважений повинен мати за
плечима принаймні три місяці стажування в
нотаріальній конторі.
Уповноважені дістануть право здійснювати
найпопулярніші нотаріальні та реєстраційні
дії в селах, селищах міського типу та районних
центрах: засвідчувати договори купівліпродажу, обміну, дарування, доручення,
видавати свідоцтва про право на спадщину,
реєструвати права на нерухомість і землю,
реєструвати народження і смерті тощо.
Передбачається, що зміни буде внесено і
в інші закони — «Про державну реєстрацію
майнових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців
та громадських формувань», «Про державну
реєстрацію актів цивільного стану», декрету
Кабміну «Про державне мито».
Призначатиме уповноважених Мін'юст. На
практиці це означає, що в Україні з'явиться такий
собі «паралельний нотаріат», який створить
конкуренцію чинним нотаріусам. Чи буде це
зручно пересічним українцям, мешканцям сіл
і маленьких містечок? Напевно, так — якщо,
звичайно, представники «конкуруючої фірми»
будуть і територіально ближчі, і розцінки за
свої послуги встановлять помірні.
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Чи сподобається новація нотаріусам?
«Однією з перших відгукнулася Нотаріальна
палата України, — веде далі Ольга Нікодімова.
— Не минуло й двох тижнів з дня офіційного
оприлюднення документа, як представники
палати звернулися з відкритим листом до
президента України, де назвали нові органи
«квазінотаріатом», який перебуватиме в
повній залежності від Мін'юсту. У ньому
сказано, що законопроект суперечить статті
19 Конституції, законам «Про нотаріат» та
«Про центральні органи виконавчої влади».
Тобто є неконституційним, незаконним
і таким, що не відповідає принципам
верховенства права. «Вся нотаріальна
громадськість вважає, що законопроект
№9140... містить величезні корупційні ризики,
що в контексті зняття мораторію на продаж
земель сільськогосподарського призначення
становить загрозу національній безпеці
України... Фактично дію законопроекту
№9140 спрямовано на руйнування системи
незалежного нотаріату». Мін'юст, у свою чергу,
спростовує аргументи Нотаріальної палати,
стверджуючи, що законопроект має на меті
обстоювання прав сільських жителів на якісні
юридичні послуги».
В принципі, зрозуміти нотаріусів можна.
Не знаю, як там щодо державної безпеки і
корупційних ризиків, але зі зняттям мораторію
на продаж землі кількість угод у сільській
місцевості справді зросте. Прикро, якщо
твій заробіток намагається перехопити хтось
інший(https://racurs.ua/ua/2194-min-ustnamagaietsya-stvoryty-v-ukrayini-paralelnyynotariat.html). – 2018. – 20.12).
***
Блог на сайті «Lb.ua»
Про автора: Денис Осмоловський, адвокат
Правомірність зупинення реєстрації
податкових накладних
Зупинення реєстрації податкових накладних/
розрахунків коригування ПН/РК в Єдиному
реєстрі податкових накладних (ЄРПН) як новий
механізм боротьби із зловживанням в сфері
обігу ПДВ започатковано у 2017 році.
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У зв’язку з масою скарг платників податків
щодо зловживань зі сторони органів ДФС
та визнання дій протиправними у судовому
порядку у грудні 2017 році діючий механізм
було скасовано законом № 2245-VIII від
07.12.2017 та визначено, що реєстрація
податкової накладної/розрахунку коригування
в Єдиному реєстрі податкових накладних
може бути зупинена в порядку та на підставах,
визначених Кабінетом Міністрів України.
Прийнятим законом Кабінету Міністрів
України було доручено до 1 березня
2018 року визначити порядок зупинення
реєстрації ПН/РК, прийняти нормативноправові акти, необхідні для реалізації цього
Закону, привести свої нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом та забезпечити
перегляд та приведення центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів
у відповідність із цим Законом.
На засіданні Уряду 21 лютого 2018 р. було
прийнято постанову «Про затвердження
порядків з питань зупинення реєстрації
податкової накладної / розрахунку коригування
в Єдиному реєстрі податкових накладних» яку
зареєстровано за № 117 (постанова 117).
На думку експертів Олександра Нечитайло
(експерт адвокатського об'єднання «ЛНМ»),
Антона Поляничко (голова наукової ради
Асоціації податкових радників) державою
фактично запроваджено попередній аудит
господарських операцій, тобто контроль за
правильністю визначення об'єкта оподаткування
ПДВ ще до формування даних податкового
обліку, який не може бути ефективний.
Застереження щодо протиправності постанови
КМУ № 117 у зв’язку з відсутністю нормативно
визначених підстав зупинення ПН/РК викладено
в аналітичній статті «Блокування податкових
накладних: видання друге, доповнене. Та чи
поліпшене?»
За висновками профільних спеціалістів
Єдиної служби правової допомоги (далі
Служба) визначення підстав зупинення
податкової накладної іншими органами
державної влади, ніж Кабінетом Міністрів, як
було визначено Податковим кодексом, створює
правові ризики безпідставного зупинення

реєстрації ПН/РК, що спричинить порушення
прав платників податку та відповідне визнання
дій ДФС неправомірними у судовому порядку.
Про зазначені ризики Єдиною службою
правової допомоги (далі Служба) повідомлено
профільний комітет Верховної Ради України,
Кабінет Міністрів України, Мінфін, ДФС.
(Джерело 3222.ua "Прийнято порядки
зупинення реєстрації податкової накладної/
розрахунку коригування, але не визначено
підстави такого зупинення").
21 березня 2018 року Державною
фіскальною службою України, за погодженням
з Міністерством фінансів України від
22.03.2018 року, визначено: критерії
ризиковості платника податків, ризиковості
здійснення операцій; перелік показників,
за якими визначається позитивна податкова
історія платника податків (Критерії). При цьому
листом № 26010-06-10/7849 від 22.03.2018 року
Мінфін повідомив ДФС, що погоджує Критерії
за умови, що вони будуть переглянуті протягом
місяця.
За висновками профільних спеціалістів
Служби документ ДФС, яким визначено
Критерії, не є нормативно-правовим актом,
не затверджено наказом, окрім того не має
визначення виду документу, призначеного
для документування управлінської інформації
ДФС відповідно до Інструкції з діловодства
у Державній фіскальній службі України.
(Джерело 3222.UA "Проблемні питання
зупинення реєстрації податкової накладної/
розрахунку коригування).
Міністерство фінансів України листом
від 16.04.2018 року № 26010-06-10/10502
повідомило Службу, що «наразі завершується
підготовка нормативно-правового акта, яким
буде належним чином затверджено критерії
ризиковості платника податку, критерії
ризиковості здійснення операцій, показники,
за якими визначається позитивна податкова
історія платника податків» (лист Міністерства
фінансів України, джерело 3222.UA).
Окрім того, за зверненням Служби,
Державною регуляторною службою України
наголошено Міністерству фінансів України
та Державній фіскальній службі України
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на необхідність приведення регуляторної
діяльності у відповідність до вимог Закону.
Зокрема в своєму листі ДРС наголошує,
що листи міністерств, інших ЦОВВ не
є нормативно-правовими актами, вони
мають лише інформаційний характер і
не встановлюють правових норм, а тому
постає питання про правову обґрунтованість
та об'єктивність застосування механізму
державного регулювання в частині визначених
ДФС Критеріїв, які було затверджено лише
листами ДФС. (лист Державної регуляторної
служби, джерело 3222.UA).
Службою направлено лист до Державної
фіскальної служби України з пропозиціями
вжити термінові заходи реагування та
призначити та провести службове розслідування
щодо правомірності затвердження Критеріїв
("За даними Мінфіну Критерії для зупинення
ПН/РК ще не затверджено", джерело 3222.UA).
Міністерство фінансів України листом
від 24.05.2018 року № 26010-06-10/14202
(джерело 3222.UA) повідомило Службу, про що
Державній фіскальній службі було доручено
розробити проект наказу про затвердження
критеріїв ризиковості платника податків,
ризиковості здійснення операцій, показників,
за якими визначається позитивна податкова
історія платника податків, для його подальшої
державної реєстрації в Мінюсті, проте на
сьогодні зазначений проект наказу не надано.
У зв'язку з чим, Службою 29.05.2018 року
інформовано регіональні ДФС (джерело
3222.UA) щодо можливих правових ризиків
відповідальності, в тому числі кримінальної,
у разі спричинення матеріальних збитків
платникам ПДВ неправомірними діями та
запропоновано звернутись до ДФС України
щодо термінового правового врегулювання
зазначеного питання.
За результатами отриманих відповідей
встановлено, що деякими регіональними
ДФС доведено інформацію до центрального
апарату ДФС України. Зазначене свідчить про
обізнаність органів ДФС о наявності правових
ризиків. ("Інформування про результати
розгляду повідомлення щодо правових ризиків
в діяльності органів ДФС", джерело 3222.UA)
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Можливі матеріальні збитки для платників
ПДВ та їх контрагентів:
Верховний Суд у складі колегії суддів
Касаційного господарського суду у справі №
908/76/18 дійшов висновку, що неможливість
включення сум ПДВ до податкового кредиту,
а також, відповідно, зменшення податкового
зобов'язання на зазначену суму, фактично є
збитками цієї особи. (Джерело: Протокол.
Юридичний інтернет-ресурс)
Судова практика:
Правова позиція Першого апеляційного
адміністративного суду у справі №805/3956/18-а
за позовом ТОВ «Лаймстоун мост трейд».
«Суд вважає, що погодження Міністерства
фінансів України Критеріїв з умовою їх
перегляду протягом місяця, свідчить про те, що
вказані Критерії містили недоліки, які мали би
бути у встановлений Міністерством фінансів
України строк усунуті і повторно погоджені
у встановленому порядку. Таке умовне
погодження Критерії свідчить, що вони не
могли бути застосовані до платників податків
до їх повторного погодження і оприлюднення
у встановленому порядку».
Аналогічна правова позиція висловлена
Київським окружним адміністративним судом
у справі 810/2575/18 за позовом ТОВ «Беверідж
трейдинг компані». Слід зауважити, що права
даного платника податків під час зупинення
податкових накладних при відсутності
правових підстав порушуються неодноразово
(справа № 810/4123/18).
В правовій позиції Дніпропетровського
окружного адміністративного суду (справа
№ 160/7455/18) зазначено, що на день розгляду
адміністративної справи Критерії ризиковості
платників податків існують виключно у вигляді
листа ДФС України від 21.03.2018 №959/99-9907-18 «Критерії ризиковості платника податків»,
не затверджені будь-яким наказом Державної
фіскальної служби України та не зареєстровані
в Міністерстві фінансів України. Державна
регуляторна служба у листі від 19.04.2018 р.
№ 3890/0/20-18 зазначила, що проекти таких
документів обов'язково необхідно погоджувати,
а листи мають лише інформаційний характер
і не встановлюють правових норм. ДРС
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наголосила на необхідності проведення
регуляторних процедур. У листі вказано, ДФС
листами від 21.03.2018 р. N 959/99-99-07-18 та
N 960/99-99-07-18 затверджено без дотримання
регуляторних процедур критерії ризиковості
платника податку, критерії ризиковості
здійснення операцій та перелік показників,
що визначають позитивну податкову історію
платника податку відповідно. Таким чином,
листи міністерств, не є нормативно-правовими
актами та мають суто інформаційний характер.
У всіх випадках апеляційного оскарження
рішень першої інстанції органами Державної
фіскальної служби сплачується судовий збір з
майнового спору, що є значними грошовими
витратами для органу державної влади, який
утримується за бюджетні кошти.
- у випадку судового оскарження ТОВ
«Лаймстоун мост трейд», за даними
отриманими з «Пошукової-аналітичної
системи .007» (007.org.ua) ГУ ДФС України
у Донецькій області сплачено 31 716 грн. за
подання касаційної скарги. За даними Єдиного
реєстру судових рішень за подання апеляційної
скарги сплачено 23 787 грн. Всього витрачено
бюджетних коштів у сумі 55 503 грн.
- у випадку судового оскарження ТОВ
«Беверідж трейдинг компані», за даними
отриманими з «Пошукової-аналітичної системи
.007» (007.org.ua) ГУ ДФС України у Київській
області сплачено за подання апеляційних скарг
у двох провадженнях бюджетних коштів у сумі
13 215 грн.
Окрім того в Окружному адміністративному
суді м. Києва розглядається справа 826/12108/18
про визнання протиправними окремих
положень вищевказаної постанови КМУ від
21 лютого 2018 р., що стосуються делегування
права визначати підстави для зупинення
податкових накладних Державній фіскальній
службі 117).
Блокування та втрата економічної свідомості
Висновки розслідування
Міністерством фінансів України при
розробці проекту нормативно-правового акту
не виконано вимоги Податкового кодексу щодо
нормативного визначення підстав зупинення
реєстрації податкових накладних, чим було

порушено вимоги ч. 2 статті 19 Конституції
України, п. 201.16, статті 201 Податкового
кодексу України.
Зауваження та застереження Міністерства
юстиції, Державної регуляторної служби
України під час розробки проекту постанови
Уряду не були враховані Мінфіном у лютому
2018 року, що свідчить про свідоме невиконання
органом влади вимог закону.
Про можливі негативні ризики в результаті
порушення закону було наголошено в
засобах масової інформації та інформуваннях
інформагентства «Єдина служба правової
допомоги», які направлялись до Мінфіну та
ДФС з березня 2018 року, також в інформуванні
Державної регуляторної служби України до
Мінфіну та ДФС в квітні 2018 року, що свідчить
про обізнаність органів влади щодо можливих
негативних наслідків.
Мінфін офіційно в лютому та квітні
2018 року повідомив Державній фіскальній
службі про необхідність розробки та подання
проекту нормативного акту для подальшого
затвердження в установленому порядку,
що свідчить про усвідомлення Мінфіну
необхідності дотримання вимог законодавства.
Державною фіскальною службою взагалі
не виконано вимоги Мінфіну, в свою чергу
Мінфіном не вжито заходи контролю за даного
приводу, що свідчить про порушення вимог
Положення про Міністерство фінансів України
та Положення про Державну фіскальну службу
України.
Платники ПДВ та їх контрагенти несуть
матеріальні збитки у разі безпідставного
зупинення реєстрації ПН/РК. Висновки
підтверджуються правовою позицією
Касаційного господарського суду.
Регіональні ДФС в травні 2018 року було
попереджено інформагентством «Єдина
служба правової допомоги» про правові ризики
відповідальності, в тому числі кримінальної,
у разі спричинення збитків платникам ПДВ
неправомірними діями. Деякими регіональними
ДФС доведено інформацію до центрального
апарату ДФС України. Зазначене свідчить про
обізнаність органів ДФС о наявності правових
ризиків.
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Позицією судових органів підтверджено
відсутність нормативно визначених підстав
для зупинення реєстрації ПН/РК. Встановлено
протиправність порушення прав платників податку
на додану вартість зі сторони органів ДФС.
Під час судового оскарження органами ДФС
витрачаються значні бюджетні кошти у якості
сплати судового збору, при цьому основне
навантаження відбувається на регіональні
підрозділи ДФС. В свою чергу визнання
дій регіональних ДФС та ДФС України
протиправними перебуває в прямій залежності
від протиправних дій Міністерства фінансів,
що може свідчити про наявність в діях
службових осіб Міністерства фінансів ознак
адміністративного правопорушення за статтею
164-12 КУпАП «Порушення бюджетного
законодавства» тобто, видання нормативноправових актів, що зменшують надходження
бюджету або збільшують витрати бюджету
всупереч закону.
У разі збільшення суми заздалегідь
безпідставно витрачених бюджетних коштів
органами ДФС на оскарження до розмірів
– 1762000 грн., дії службових осіб Мінфіну,
відповідальних за розробку та прийняття
нормативного акту, можуть бути кваліфіковані
за статтею 211 Кримінального кодексу
України, тобто видання нормативно-правових
або розпорядчих актів, які змінюють доходи
і видатки бюджету всупереч встановленому
законом порядку, підслідність розслідування
по яких віднесено до Національного
антикорупційного бюро України.
Удар по обналу. Как работает автоблокировка
налоговых накладных
Інформаційно-правове розслідування
– діяльність спеціалістів у сфері права,
що полягає у документуванні, збиранні,
дослідженні, оцінці, перевірці та використанні
доказів, що свідчать про факти умисного
порушення норм законодавства, наслідком
яких є порушення прав фізичних та юридичних
осіб. Мета розслідування – виявлення причин
та їх негативних наслідків, встановлення
причинного зв’язку та шляхів подолання.
Заінтересовані сторони: платники податку
на додану вартість (платники ПДВ), громадські
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об’єднання, асоціації, які діють в інтересах
платників ПДВ, Комітет Верховної Ради
України з питань податкової та митної політики
(профільний комітет ВРУ), Кабінет Міністрів
України (КМУ), Міністерство фінансів України
(Мінфін), Державна фіскальна служба України
(ДФС), Державна регуляторна служба України
(ДРС).
Постановка проблеми: Органами ДФС
зупиняється реєстрація податкових накладних/
розрахунків коригування на підставах, які
не визначено нормативно – правовим актом.
Зазначене призводить до протиправного
порушення прав платників ПДВ, невиправданих
майнових витрат суб’єктів господарювання та
органів влади під час судового оскарження
неправомірності дій ДФС.
Метою розслідування є – встановлення
або спростування фактів порушення закону
органами державної влади в сфері публічних
фінансів. Встановлення негативних наслідків
в т.ч. матеріальних, причинно-наслідкового
зв’язку. Внесення відповідних пропозицій
(https://lb.ua/blog/denys_osmolovskiy/414584_
pravomirnist_zupinennya_reiestratsii.html). –
2018. – 10.12).
***
Блог на сайті «Lb.ua»
Про автора: Светлана Топалова, политолог,
кандидат политических наук, эксперт
Аналитического центра «Обсерватория
демократии»
Реформування вищої освіти в Україні:
фінансове забезпечення
Мета реформи вищої освіти, що проводиться
в Україні, – інтеграція до європейського
освітнього простору. Тож якість освітніх послуг
і масштаби наукових досягнень українських
університетів мають ставати співвідносними
із відповідними європейськими показниками.
Реалізація амбітної реформи вимагає належного
фінансового забезпечення. Яскравим
свідченням реальності чи декларативності
реформаторських намірів влади є видатки,
закладені у Державний бюджет на 2019 рік.
Інвестиції у вищу освіту: розміри і результати
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Однією із головних реформаторських
новацій у сфері вищої освіти стала зміна
підходу до фінансування ВНЗ. Очікуваний
результат – підвищення конкуренції за ресурси.
Більше коштів отримують університети, до
яких ідуть абітурієнти з високими балами, у
яких – більший студентський контингент, вищі
показники популярності магістерських програм.
Це принесло певні позитивні результати.
Активізувались «конкуренція за абітурієнта»
та зусилля, спрямовані на збереження
контингенту і розробку привабливих освітніх
програм. Однак реалії університетського
життя демонструють й інші тенденції. Вельми
проблематичними залишаються питання
якості контингенту і наявності ресурсів для
реалізації програм. Важливим критерієм
стала кількість публікацій наукових робіт
викладачів у міжнародних наукометричних
базах. Відповідно, збільшилась кількість
«прохань» до викладачів стосовно публікацій,
вартість яких часто буває більшою, ніж місячна
заробітна плата викладача. Загальний результат
такого «реформування» можна визначити
як посилення навчально-наукового та
бюрократичного навантаження на викладачів
і стрімке зниження реальних вимог до рівня
знань студентів.
Наочну картину щодо пріоритетності освіти
і науки, «збільшення» державних інвестицій у
потенціальну національну еліту та в науковотехнологічний прорив дає порівняння
бюджетного фінансування вищої освіти у
2018 та 2019 роках. Згідно Закону України
«Про державний бюджет України на 2018 рік»
на фінансування Міністерсрства освіти і науки
України було виділено 95,47 млрд. грн., що
на 10,04 млрд. грн. більше, ніж у 2017 році.
Розподіл цих коштів дає уявлення не лише про
частку, спрямовану на підготовку потенційної
національної еліти, але і про майбутні якості
та компетенції «еліти» як результат таких
інвестицій.
Джерело: Закон України «Про державний
бюджет України на 2018 рік»
Як бачимо, найбільша частина коштів –
субвенція місцевим бюджетам, що зумовлено,
зокрема, стартом повномасштабної реформи

шкільної освіти. Тож шкільна реформа має
певну фінансову підтримку. На підготовку
кадрів у ВНЗ, включаючи забезпечення
діяльності їхніх баз практики, виділено майже
в 2,5 разів менше. Кабінет Міністрів скорочує
обсяг державного замовлення, однак навіть
ті місця, що залишаються, фінансуються
недостатньо. На методичне та матеріальнотехнічне забезпечення навчальних закладів,
на наукові і науково-технічні розробки
виділені мізерні суми. Видатки на наукові
дослідження і розробки у розмірі 0,27 % ВВП,
на думку Міністра освіти і науки України Лілії
Гриневич, є недостатніми. Вихід міністр бачить
у грантовому фінансуванні вчених. Звичайно,
університети і окремі науковці активізувались
у пошуку грантових коштів для реалізації
окремих проектів. Однак відсутність державної
політики реформування вищої освіти, розвитку
науки і її фінансової підтримки не може
компенсуватись зусиллями університетів та
донорів.
23 листопада 2018 року Верховна Рада
прийняла Державний бюджет на 2019 рік,
який був представлений урядом як «Бюджет
розбудови країни». Вочевидь, розбудова країни
не можлива без розбудови вищої освіти. Тож
варто порівняти показники бюджету поточного
року та видатки на розвиток вищої освіти у
«Бюджеті розбудови країни».
Джерело: Закон України «Про Державний
бюджет України на 2019 рік»
Як бачимо, збільшення фінансування по
визначеним статтям витрат на розвиток вищої
освіти не можна вважати навіть символічним.
Якщо врахувати темпи інфляції у 2018 році
та навіть вкрай опитмістичний прогноз на
наступний бюджетний рік на рівні 7,4%, стає
зрозуміло, що вона фактично вже «з’їла» вельми
скромні додаткові видатки. Тож розвиток
країни і надалі відбуватиметься без розвитку
вищої освіти.
Згідно п. 12 прикінцевих положень Проекту,
підготовленого до другого читання відповідно
до Бюджетних висновків Верховної Ради,
Кабінет Міністрів України має вжити заходів
щодо забезпечення автономізації вищих
навчальних закладів, здійснити перегляд
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нормативів чисельності студентів на одну
штатну посаду науково-педагогічного
працівника у закладах вищої освіти ІІІ – ІV рівня
акредитації державної форми власності з метою
їх збільшення. Як бачимо, заходи спрямовані
на подальше зменшення фінансування вищої
освіти. Тож впровадження таких фінансових
важелів зводить реформування вищої освіти до
застосування принципу «виживе, то виживе, а
помре – так помре». Відповідно, ВНЗ змушені
розробляти стратегії виживання. Збільшення
автономії на фоні фінансової скрути має наслідком
жорстку економію на навчальному процесі.
Дослідження окремих аспектів функціонування
ВНЗ в сучасних умовах дає деякі уявлення про
реальні наслідки поєднання стратегій виживання
із реформаторськими намірами влади.
П'ять тез про розвиток вищої освіти
«Липова» якість за відсутності належного
фінансування
Інвестор, вкладаючи кошти, орієнтується
на досягнення чітко визначеного результату.
Відповідно, розуміє не лише кількісні та
якісні його параметри, але і дистанцію відриву
реальних поточних показників від бажаних
і прогнозованих на майбутнє. Держава, яка
реформує вищу освіту і прагне забезпечити
її якісно новий рівень, мала б, передусім,
відштовхуватись від наявних показників
якості та інвестувати у її підвищення. До
прямих індикаторів якості можна віднести
рівень академічного шахрайства, корупції,
оцінку рівня якості студентами, випускниками
і роботодавцями. Важливим непрямим
індикатором стає стрімке збільшення кількості
випускників шкіл, що їдуть на навчання за
кордон. Якщо у 2008 році здобували освіту у
європейських країнах біля 18 тисяч українців, у
2013 – біля 30-ти тисяч, то у 2017 році їх кількість
сягнула 70-ти тисяч. Вочевидь, низька якість
української вищої освіти у поєднанні із високою
вартістю – одна із ключових причин. До того
ж, сучасна політика урядів східноєвропейських
та балтійських країн спрямована на залучення
української молоді до своїх університетів.
Тож порожні університетські аудиторії, втрата
інтелектуального потенціалу та трудового
ресурсу вже відчуваються як реальність.
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Збільшення масштабів академічного
шахрайства у поєднанні із зміцненням традицій
симуляції освітнього процесу – головний
чинник подальшого стрімкого руйнування
системи вищої освіти. Аналіз результатів
досліджень «Академічна культура українського
студентства: основні чинники формування та
розвитку» та «Реформи вищої школи України
в оцінках учасників освітнього процесу»,
проведених харківськими соціологами у
2014-2016 рр., а також, вивчення змісту звіту
«Огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті:
Україна 2017» дає цілком конкретне уявлення
про масштаби академічного шахрайства у
системі вищої освіти, відповідно, і про якість та
компетенції «потенційної національної еліти».
Джерела: Академічна культура українського
студентства: основні чинники формування та
розвитку; Артьомов П.М., Пак І.В. Академічна
нечесність як елемент академічної культури
українського студентства: результати
емпіричних досліджень.
Якщо 93% студентів визнають використання
ними різних форм академічного шахрайства,
і цей факт, у дещо менших масштабах,
підтверджують викладачі, це означає
фактичну легалізацію тотальної академічної
недоброчесності на рівні ВНЗ. Якщо профільне
міністерство не докладає реальних зусиль для
вирішення проблеми, вочевидь, легалізація
відбулась і на рівні держави.
У
західних
країнах
академічна
недоброчесність і невідповідність рівня знань
студентів встановленим критеріям – однозначна
підстава для відрахування з університету.
Варто згадати хоча б випадок відрахування із
Гарвардського університету 60-ти студентів
за списування на іспиті. Згідно висновку
університету, студенти «могли неналежним
чином готувати відповіді спільно або
використовувати заготовки своїх товаришів».
Для університету США нормальною виглядає
ситуація, коли зі 138-ми зарахованих на
перший курс студентів дипломи отримують 29.
В університетах ФРН відсів сягає третини при
тому, що абітурієнти проходять жорсткий відбір
на етапі вступу. В Україні, внаслідок постійного
скорочення фінансування, ключовим завданням
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ВНЗ стало дбайливе збереження контингенту.
Випадки відрахування за неуспішність
настільки рідкісні, що у даних Державної
служби статистики України цей показник
навіть не відображається. Відповідно, місія
українських ВНЗ впевнено трасформується у
напрямку підготовки «потенційно шахрайської
еліти». Держава, хоча і надто скромно, але
все ж інвестує у виконання цієї місії замість
того, щоб інвестувати у підвищення якості в
достатніх обсягах.
Одна із головних статей економії на вищій
освіті – заробітна плата викладачів. Складові
економії: фактичне заморожування заробітної
плати; зведення до мінімуму аудиторного
часу; фактичне усунення і раніше незначних
за обсягом часу форм індивідуальної та
консультаційної роботи; ліквідація більшості
форм проміжного контролю знань; зведення
до суто формального заходу іспиту як форми
підсумкового контролю; неоплачуваний
робочий час викладача на проведення
повторних іспитів; масове і вчасне настання
у викладачів «сімейних обставин», внаслідок
чого вони йдуть у неоплачувану відпустку,
найчастіше під час канікул та ін. Ці засоби
економії відображаються не лише на мотивації
викладачів, а перш за все, на рівні і якості знань
студентів.
Чинний Закон України «Про вищу освіту»
передбачає фінансування ВНЗ з кількох джерел.
По-перше, за рахунок коштів державного
бюджету та інших джерел, не заборонених
законодавством (ст. 71). Як бачимо, держава
не надто щедро фінансує вищу освіту і наукові
дослідження. Пошук інших джерел в сучасних
умовах виглядає вкрай проблематичним,
а залучені кошти донорів не вирішують
проблему навіть найменшою мірою. По-друге,
за рахунок надання платних послуг фізичним
та юридичним особам, як основного статутного
виду діяльності, за умови забезпечення
належного рівня якості цих послуг (ст. 73).
Однак «належний рівень», зокрема і внаслідок
дії розглянутих факторів, виглядає як
неналежний. Проте у ВНЗ простежується чітка
тенденція до розширення спектру платних
послуг, в тому числі і за рахунок перекриття

платними послугами «прогалин» у навчальному
процесі. Реальні додаткові послуги, як
правило, не мають великого попиту внаслідок
збідніння суспільства. «Латання дірок» та
переведення академічних заборгованостей
студентів у площину реалізації платних
послуг навчальними закладами призводить
до подальшого зниження якості навчального
процесу. Таким чином, сучасні механізми і
розміри фінансування ставлять вузи перед
необхідністю пошуку шляхів виживання.
Виживання виявляється несумісним із
підвищенням якості освітніх послуг.
Висновки та рекомендації
Розміри бюджетних видатків на вищу
освіту свідчать не лише про фінансову
незабезпеченість реформаторських намірів, але
й про абсолютне ігнорування владою потреби
інвестувати у людський капітал, у створення
передумов для економічного зростання та
стійкого розвитку країни.
Фінансові механізми, які сьогодні
застосовуються в якості головного важеля
впливу на реформування вищої освіти, є
фактично руйнівними. Залежність фінансування
від кількості студентів, формальних показників
якості знань, багатовекторна економія на
заробітній платі викладачів зміцнюють тенденції
імітації освітнього процесу. Тому необхідна
кардинальна зміна підходів до фінансування
ВНЗ. Фінансування має бути одним із
інструментів реформування вищої освіти,
стимулювати виконання місії університету і
бути достатнім для забезпечення ефективного
освітнього процесу та досягнення необхідних
показників якості знань здобувачів освіти.
Акдемічне шахрайство стало масштабним
і системним явищем, фактично легалізованим
на рівні університетів і держави. Станом
на сьогодні боротьба з ним дуже нагадує
«шаманські танці» із «заговорюванням
шаманських духів недоброчесності», аби ті
послабили свій вплив на освітній процес та
«здобренням шаманських духів якості», аби
вони активізувались. «Танці» супроводжуються
скромними «жертвоприношеннями» у вигляді
бюджетного фінансування. Орієнтація ВНЗ
в умовах фінансової скрути на дбайливе
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збереження контингенту студентів та
демонстрацію показників успішності, іноді
надто далеких від реальних, не сумісна
з ефективною боротьбою з академічним
шахрайством та забезпеченням відповідності
знань встановленим критеріям якості. Внутрішня
система контролю не працює, оскільки
теж фактично підпорядкована збереженню
контингенту. Тому на сучасному етапі, можливо,
варто розглянути доцільність впровадження
зовнішнього незалежного оцінювання фахових
і громадянських компетентностей випускників.
Єдиний ефективний шлях боротьби з академічним
шахрайством і «липовими» показниками
успішності – поставити ВНЗ в таку ситуацію, коли
це стане для них невигідно і небезпечно істотними
санкціями. Зовнішній контроль за участю не лише
державних інститутів, а й недержавних агенцій
якості освіти, наглядових рад університетів та
представників громадськості може вирішити
це завдання. Успішне проходження оцінювання
– підстава для видачі диплома випускника, а
для ВНЗ – підстава для підвищення позицій в
рейтингах, відповідно, збільшення фінансування.
Ефективні базові принципи фінансування,
системи критеріїв і рейтингів для визначення
його обсягів можуть бути розроблені лише за
участю активних і компетентних представників
університетської спільноти та громадських
організацій, які працюють у сфері освіти.
Відповідно, головним серед критеріїв повинен
стати рівень знань студентів за підсумками
зовнішнього контролю (https://lb.ua/blog/
svetlana_topalova/415144_reformuvannya_
vishchoi_osviti_ukraini.html). – 2018. – 17.12) .
***
Блог на сайті «Судебно–юридическая газета»
Про автора: Сергій Жуков, суддя-спікер
судової палати для розгляду справ про
банкрутство Касаційного господарського суду
у складі Верховного Суду
Чого чекати від нового Кодексу з процедур
банкрутства: головне і важливе
П’ятнадцять важливих новел Кодексу
України з процедур банкрутства щодо
банкрутства юридичних осіб.
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Чого чекати від нового Кодексу з процедур
банкрутства: головне і важливе
Як і кожен новий закон, Кодекс України
з процедур банкрутства (далі – кодекс) має
суттєві та важливі зміни, які у найближчому
майбутньому будуть впливати на процедури
банкрутства. Що ж є нового і дійсно цікавого?
Що є корисного? На що обов’язково потрібно
звернути увагу?
НОВЕЛА
1:
Умови
солідарної
відповідальності керівника боржника та
субсидіарної відповідальності третіх осіб у
зв'язку з доведенням боржника до банкрутства
(п.2 ст. 4 Кодексу)
У разі виникнення ознак банкрутства керівник
боржника зобов'язаний надіслати засновникам
(учасникам, акціонерам) боржника, власнику
майна (органу, уповноваженому управляти
майном) боржника відомості щодо наявності
ознак банкрутства.
(п. 6 ст. 34 Кодексу)
Боржник зобов'язаний у місячний строк
звернутися до господарського суду із заявою
про відкриття провадження у справі у разі,
якщо задоволення вимог одного або кількох
кредиторів призведе до неможливості
виконання грошових зобов'язань боржника в
повному обсязі перед іншими кредиторами
(загроза неплатоспроможності), та в інших
випадках, передбачених цим Кодексом.
Якщо керівник боржника допустив
порушення цих вимог, він несе солідарну
відповідальність за незадоволення вимог
кредиторів. Питання порушення керівником
боржника зазначених вимог підлягає розгляду
господарським судом під час здійснення
провадження у справі. У разі виявлення такого
порушення про це зазначається в ухвалі
господарського суду, що є підставою для
подальшого звернення кредиторів своїх вимог
до зазначеної особи.
(п.2 ст. 61 Кодексу)
Під час здійснення своїх повноважень
ліквідатор має право заявити вимоги до третіх
осіб, які відповідно до законодавства несуть
субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями
боржника у зв'язку з доведенням його до
банкрутства. Розмір зазначених вимог
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визначається з різниці між сумою вимог
кредиторів і ліквідаційною масою.
У разі банкрутства боржника з вини його
засновників (учасників, акціонерів) або інших
осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які
мають право давати обов'язкові для боржника
вказівки чи мають змогу іншим чином визначати
його дії, на засновників (учасників, акціонерів)
боржника – юридичної особи або інших осіб у
разі недостатності майна боржника може бути
покладена субсидіарна відповідальність за його
зобов'язаннями.
Стягнені суми включаються до складу
ліквідаційної маси і можуть бути використані
лише для задоволення вимог кредиторів
у порядку черговості, встановленому цим
Кодексом.
Висновки:
Солідарна відповідальність керівника
боржника є наслідком невиконання обов’язку
керівником боржника, у разі загрози
неплатоспроможності, звернутися у місячний
строк до господарського суду із заявою
про відкриття провадження у справі про
банкрутство боржника керівником якого є така
особа.
Наслідком невиконання вищенаведеного
обов’язку є покладення на керівника боржника
солідарної відповідальності за борговими
зобов’язаннями боржника керівником якого є
така особа.
Зазначене є ефективним стимулом для того,
що б керівник боржника був дуже уважним до
боргів юридичної особи керівником якої він
являється, якщо не бажає стати солідарним
боржником.
Саме ліквідатор заявляє вимоги до третіх
осіб, які відповідно до законодавства несуть
субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями
боржника у зв'язку з доведенням його до
банкрутства. Суб’єктами до яких можуть
бути заявлені вимоги щодо субсидіарної
відповідальності можуть бути: винні
засновники (учасники, акціонери) боржника
або інші особи, (керівник боржника), які мають
право давати обов'язкові для боржника вказівки
чи мають змогу іншим чином визначати його
дії, на засновників (учасників, акціонерів)

боржника – юридичної особи або інших осіб у
разі недостатності майна боржника.
НОВЕЛА 2: Повна концентрація майнових
спорів за участю боржника саме у справі про
банкрутство за правилами ГПК України.
(п. 1, 2 ст. 7 Кодексу)
Спори, стороною в яких є боржник,
розглядаються господарським судом за
правилами, передбаченими Господарським
процесуальним кодексом України, з
урахуванням особливостей, визначених цією
статтею.
Господарський суд, у провадженні якого
перебуває справа про банкрутство, в межах цієї
справи вирішує всі майнові спори, стороною в
яких є боржник; спори з позовними вимогами
до боржника та щодо його майна; спори про
визнання недійсними результатів аукціону;
спори про визнання недійсними будь-яких
правочинів, укладених боржником; спори про
повернення (витребування) майна боржника
або відшкодування його вартості відповідно;
спори про стягнення заробітної плати; спори
про поновлення на роботі посадових та
службових осіб боржника; спори щодо інших
вимог до боржника.
Висновки:
Майнові спори за участю боржника
концентруються виключно в межах справи
про банкрутство, що дозволяє здійснювати
ефективний судовий контроль щодо
повернення майнових активів боржника у
його розпорядження з метою відновлення
платоспроможності такого боржника або
належного формування ліквідаційної маси
банкрута.
Оскарження судових рішень ухвалених
за результатами розгляду таких спорів
відбувається за правилами ГПК України у тому
числі і в касаційній інстанції.
НОВЕЛА 3: Підстави відсторонення
арбітражного керуючого та повна свобода у
його відстороненні без наявності підстав для
комітету кредиторів.
(п. 4 ст. 28 Кодексу)
Арбітражний керуючий може бути
відсторонений господарським судом від
виконання повноважень розпорядника майна,
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керуючого реструктуризацією, керуючого
санацією, ліквідатора, керуючого реалізацією
за його заявою.
Відсторонення арбітражного керуючого від
виконання повноважень здійснюється господарським
судом за клопотанням учасника провадження у
справі або за власною ініціативою у разі:
1) невиконання або неналежного виконання
обов'язків, покладених на арбітражного
керуючого;
2) зловживання правами арбітражного
керуючого;
3) подання до суду неправдивих відомостей;
4) відмови арбітражному керуючому в
наданні допуску до державної таємниці або
скасування раніше наданого допуску;
5) припинення діяльності арбітражного
керуючого;
6) наявності конфлікту інтересів.
Комітет кредиторів має право в будь-який
час звернутися до господарського суду з
клопотанням про відсторонення арбітражного
керуючого від виконання повноважень
незалежно від наявності підстав.
За наявності підстав для відсторонення
арбітражного керуючого від виконання
повноважень або за клопотанням комітету
кредиторів господарський суд протягом
14 днів постановляє ухвалу про відсторонення
арбітражного керуючого від виконання
повноважень.
Висновки:
Законодавець визначив чіткі підстави для
відсторонення арбітражного керуючого від
виконання повноважень господарським судом
за клопотанням учасника провадження у справі
або за власною ініціативою;
Надання безумовної можливості для
відсторонення арбітражного керуючого за рішенням
комітету кредиторів є одним із чинників, який буде
суттєво впливати і обмежувати незалежність дій
арбітражного керуючого у процедурах банкрутства
і реалізацію ним своїх повноважень як на користь
кредиторів, що впливають на рішення комітету
кредиторів, так і боржника.
НОВЕЛА 4: Авансування основної
винагороди арбітражного керуючого заявником
(боржником або кредитором).
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(п. 2 ст. 30 Кодексу)
Сплата основної винагороди арбітражного
керуючого за виконання ним повноважень
розпорядника майна, ліквідатора, керуючого
санацією, керуючого реструктуризацією,
керуючого реалізацією здійснюється за рахунок
коштів, авансованих заявником (кредитором
або боржником) на депозитний рахунок
господарського суду, який розглядає справу,
до моменту подання заяви про відкриття
провадження у справі.
Висновки:
Боржник або кредитор, що подає заяву про
відкриття провадження у справі про банкрутство
наперед несе витрати пов’язані зі сплатою
основної винагороди арбітражного керуючого,
що можна розцінювати як гарантію оплатності
послуг арбітражного керуючого, що у свою чергу
забезпечує дотримання конституційного права на
працю такого арбітражного керуючого, яке полягає
у можливості заробляти собі на життя працею, яку
він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
НОВЕЛА 5: Після порушення провадження
у справі про банкрутство арешт майна на
майно боржника застосовується виключно
господарським судом у межах справи про
банкрутство.
(абз. 3 п. 14 ст. 39 Кодексу)
З моменту відкриття провадження у справі
про банкрутство арешт майна боржника чи інші
обмеження боржника щодо розпорядження
належним йому майном можуть бути
застосовані виключно господарським судом у
межах провадження у справі про банкрутство.
Висновок:
Наведена новела дозволяє забезпечити
господарським судом у провадженні якого перебуває
справа про банкрутство належне розпорядження
майном боржника або встановити обмеження на
таке розпорядження з метою збереження майнових
активів банкрута для формування ліквідаційної
маси боржника у повному обсязі.
НОВЕЛА 6: Провадження у справі про
банкрутство юридичної особи не підлягає
зупиненню.
(п. 17. ст. 39 Кодексу)
Провадження у справі про банкрутство
юридичної особи не підлягає зупиненню.
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Висновок:
Запобіжник законодавця від затягування
провадження у справі про банкрутство і
дотримання строків судових процедур. Не
зовсім зрозуміло як це буде відбуватися на
практиці відповідно до норм ГПК України,
коли справа підлягає зупиненню у чітко
визначених випадках. Зазначене питання буде
обов’язково врегульоване судовою практикою
через висновки про застосування норм права.
НОВЕЛА 7: Право на задоволення всіх
вимог кредиторів, крім неустойки (штрафу,
пені) з метою закриття ухвалою господарського
суду провадження у справі про банкрутство.
(п. 7 ст. 41 Кодексу)
Боржник, власник майна (орган,
уповноважений управляти майном) боржника,
власник корпоративних прав боржника, а у
випадках, передбачених законодавством, –
третя особа протягом провадження у справі
про банкрутство з метою погашення вимог
кредиторів та закриття провадження у
справі мають право задовольнити всі вимоги
конкурсних кредиторів відповідно до реєстру
вимог кредиторів, крім неустойки (штрафу,
пені).
Для одночасного погашення всіх вимог
кредиторів арбітражний керуючий зобов’язаний
надати особі, яка виявила намір погасити
вимоги кредиторів, реєстр вимог кредиторів.
У разі задоволення всіх вимог кредиторів,
крім неустойки (штрафу, пені), господарський
суд ухвалою закриває провадження у справі
про банкрутство. Вимоги щодо неустойки
(штрафу, пені) вважаються погашеними, про
що господарський суд зазначає в ухвалі.
Висновки:
Законодавець надав чудову можливість
одночасного погашення боргів кредиторів з
прощенням неустойки, чого не було раніше.
НОВЕЛА 8: Звільнення активів з податкової
застави
(п. 10 ст. 41 Кодексу)
Активи боржника, що перебувають у
податковій заставі, можуть бути звільнені
господарським судом з податкової застави, про
що виноситься ухвала у судовому засіданні за
участю контролюючого органу, уповноваженого

відповідно до Податкового кодексу України
здійснювати заходи щодо забезпечення
погашення податкового боргу та недоїмки зі
сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у межах своїх
повноважень.
Висновки:
Дискреція господарського суду в провадженні
якого перебуває справа про банкрутство, що
дозволяє такому суду забезпечити обґрунтоване
звільнення активів боржника, які перебувають
у податковій заставі, від зазначених обтяжень,
коли це дійсно необхідно в процедурі
банкрутства.
НОВЕЛА 9: Суттєво збільшені особливі
«банкрутські» підстави для визнання
недійсними правочинів боржника
(п. 1-3 ст. 42 Кодексу)
Правочини, вчинені боржником після
відкриття провадження у справі про
банкрутство або протягом трьох років, що
передували відкриттю провадження у справі про
банкрутство, можуть бути визнані недійсними
господарським судом у межах провадження у
справі про банкрутство за заявою арбітражного
керуючого або кредитора, якщо вони завдали
збитків боржнику або кредиторам, з таких
підстав:
боржник виконав майнові зобов'язання
раніше встановленого строку;
боржник до відкриття провадження у справі
про банкрутство взяв на себе зобов'язання,
внаслідок чого він став неплатоспроможним
або виконання його грошових зобов'язань перед
іншими кредиторами повністю або частково
стало неможливим;
боржник здійснив відчуження або придбав
майно за цінами, відповідно нижчими або
вищими від ринкових, за умови що в момент
прийняття зобов'язання або внаслідок його
виконання майна боржника було (стало)
недостатньо для задоволення вимог кредиторів;
боржник оплатив кредитору або прийняв
майно в рахунок виконання грошових вимог у
день, коли сума вимог кредиторів до боржника
перевищувала вартість майна;
боржник узяв на себе заставні зобов'язання
для забезпечення виконання грошових вимог.
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Правочини, вчинені боржником протягом
трьох років, що передували відкриттю
провадження у справі про банкрутство, можуть
бути визнані недійсними господарським судом
у межах провадження у справі про банкрутство
за заявою арбітражного керуючого або
кредитора з таких підстав:
боржник безоплатно здійснив відчуження
майна, взяв на себе зобов'язання без відповідних
майнових дій іншої сторони, відмовився від
власних майнових вимог;
боржник уклав договір із заінтересованою
особою;
боржник уклав договір дарування.
У разі визнання недійсними правочинів
боржника з підстав, передбачених частиною
першою цієї статті, кредитор зобов'язаний
повернути до складу ліквідаційної маси
майно, яке він отримав від боржника, а у
разі неможливості повернути майно в натурі
– відшкодувати його вартість грошовими
коштами за ринковими цінами, що існували на
момент вчинення правочину.
Висновки:
Збільшено строк протягом якого визнаються
недійсними правочини, вчинені боржником
(протягом трьох років, що передували відкриттю
провадження у справі про банкрутство). Було
один рік. Це дуже суттєво.
Звертатися з заявою про визнання правочинів
боржника недійсними має право будь-який
кредитор, а не тільки конкурсний, як це було
раніше.
Суттєво і більш повно розширені підстави
для визнання недійсними правочинів саме
за цією нормою кодексу. Ця норма має стати
дієвою нормою для повернення майна для
боржника у разі наполегливості арбітражного
керуючого.
НОВЕЛА 10: Скасування арештів
накладених на майно боржника під час
процедури розпорядження майном боржника
(п. 6 ст. 44)
Господарський суд за заявою розпорядника
майна скасовує арешти майна боржника
чи інші обмеження щодо розпорядження
його майном у разі, якщо такі арешти чи
обмеження перешкоджають господарській
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діяльності боржника та відновленню його
платоспроможності.
Висновки:
Законодавець
надав
можливість
господарському суду в провадженні якого
перебуває справа про банкрутство скасовувати
арешти майна та інші обмеження щодо
розпорядження його майном. Головна
умова обґрунтувати, що такі арешти чи
обмеження перешкоджають господарській
діяльності боржника та відновленню його
платоспроможності. При цьому законодавець
не визначив чи скасовуються арешти
накладені у кримінальному, цивільному
або адміністративному провадженні щодо
боржника. Це питання буде вирішуватися
судовою практикою.
НОВЕЛА 11: Можливість забезпечених
кредиторів частково відмовитися від
забезпечених вимог і зробити їх конкурсними
(п. 2 ст. 45 Кодексу)
Забезпечені кредитори зобов’язані подати
заяву з грошовими вимогами до боржника під
час провадження у справі про банкрутство в
частині вимог, що є незабезпеченими, або за
умови відмови від забезпечення.
Забезпечені кредитори можуть повністю
або частково відмовитися від забезпечення.
Якщо вартості застави недостатньо для
покриття всієї вимоги, кредитор повинен
розглядатися як забезпечений лише в частині
вартості предмета застави. Залишок вимог
вважається незабезпеченим.
Висновки:
Можливість забезпечених кредиторів
частково відмовитися від забезпечення
надає можливість таким кредиторам:
от р и мат и
з а д о вол е н н я
с во ї х
кредиторських вимог за рахунок продажу
майна, що є предметом забезпечення
- отримати можливість приймати участь
у діяльності комітету кредиторів боржника
у разі часткової відмови від забезпечених
вимог.
Це певним чином змінює пропорційність
впливу конкурсних кредиторів і забезпечених
на процедуру банкрутства, суттєво на
користь останніх.
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НОВЕЛА 12: Вимоги заявлені після 30
денного строку не вважаються погашеними,
вони задовольняються в порядку черговості,
такі кредитори є конкурсними, однак не мають
права вирішального голосу на зборах та комітеті
кредиторів.
(п. 1 ст. 45 Кодексу)
Конкурсні кредитори за вимогами, що
виникли до дня відкриття провадження у
справі про банкрутство, зобов'язані подати
до господарського суду письмові заяви з
вимогами до боржника, а також документи,
що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня
офіційного оприлюднення оголошення про
відкриття провадження у справі про банкрутство.
Відлік строку на заявлення грошових
вимог кредиторів до боржника починається
з дня офіційного оприлюднення оголошення
про відкриття провадження у справі про
банкрутство.
(п. 4 ст. 45 Кодексу)
Для кредиторів, вимоги яких заявлені
після закінчення строку, встановленого для їх
подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є
обов'язковими так само, як вони є обов'язковими
для кредиторів, вимоги яких були заявлені
протягом встановленого строку.
Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення
строку, встановленого для їх подання,
задовольняються в порядку черговості,
встановленої цим Кодексом.
Кредитори, вимоги яких заявлені після
завершення строку, визначеного частиною
першою цієї статті, є конкурсними, однак не
мають права вирішального голосу на зборах та
комітеті кредиторів.
Якщо кредитор заявив вимоги після
здійснення розрахунків з іншими кредиторами,
то сплачені таким кредиторам кошти
поверненню не підлягають.
Висновок:
Недотримання 30 денного строку заявлення
вимог не має наслідком їх погашення, це
головне. Реєстр вимог кредиторів тепер може
бути змінений у будь-який час. Такі кредитори
у зборах кредиторів боржника можуть брати
участь із правом дорадчого голосу (п. 1 ст. 48
Кодексу).

НОВЕЛА 13: Чітке розмежування
компетенції зборів кредиторів та комітету
кредиторів щодо введення наступної процедури
у справі про банкрутство
(п. 5 ст. 48 Кодексу)
До компетенції зборів кредиторів належить
прийняття рішення про:
1) визначення кількісного складу та обрання
членів комітету кредиторів;
2) дострокове припинення повноважень
комітету кредиторів або окремих його членів;
3) схвалення плану санації боржника та
схвалення внесення змін до нього;
4) звернення до господарського суду
з клопотанням про введення наступної
процедури у справі про банкрутство;
5) обрання арбітражного керуючого у
разі відсторонення арбітражного керуючого,
визначеного Єдиною судовою інформаційнотелекомунікаційною системою, від виконання
повноважень;
6) інші питання, передбачені цим Кодексом,
у тому числі віднесені до компетенції комітету
кредиторів.
(п. 8 ст. 48 Кодексу)
До компетенції комітету кредиторів
належить прийняття рішення про:
1) обрання голови комітету;
2) скликання зборів кредиторів;
3) звернення до господарського суду з
вимогою про визнання правочинів (договорів)
боржника недійсними на будь-якій стадії
процедури банкрутства;
4) звернення до господарського суду з
клопотанням про призначення арбітражного
керуючого, припинення повноважень
арбітражного керуючого та про призначення
іншого арбітражного керуючого;
5) надання згоди на продаж майна боржника
(крім майна, що є предметом забезпечення) та
погодження умов продажу майна боржника
(крім майна, що є предметом забезпечення) у
процедурі санації відповідно до плану санації
або у процедурі ліквідації банкрута;
6) внесення пропозицій господарському
суду щодо продовження або скорочення строку
процедур розпорядження майном боржника чи
санації боржника;
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7) інші питання, передбачені цим Кодексом.
Висновки:
Законодавець чітко врегулював, що звернення
до господарського суду з клопотанням про
введення наступної процедури у справі
про банкрутство є повноваженнями зборів
кредиторів, а комітет кредиторів може приймати
рішення тільки щодо внесення пропозицій
господарському суду щодо продовження або
скорочення строку процедур розпорядження
майном боржника чи санації боржника.
НОВЕЛА 14: Ліквідатор зобов’язаний діяти
і доводити свою повноту дій для виявлення і
повернення активів боржника.
(абз. 3 п. 1 ст. 65 Кодексу)
Обов’язком ліквідатора є здійснення всієї
повноти дій, спрямованих на виявлення та
повернення активів боржника.
Висновок:
Звіт ліквідатора щодо здійснення
ліквідаційної
процедури
має
бути
обґрунтованим і мотивованим для доведення
господарському суду, комітету кредиторів і
кредиторам виконання свого обов’язку щодо
повноти дій по виявленню та поверненню
майна в ліквідаційній процедурі.
НОВЕЛА 15: Закриття провадження у справі
про банкрутство, якщо господарським судом
не встановлені ознаки неплатоспроможності
боржника.
(подпункт 8, п. 1 ст. 90 Кодексу)
Господарський суд закриває провадження
у
справі
про
банкрутство,
якщо
господарським судом не встановлені ознаки
неплатоспроможності боржника. У цьому
випадку, закриття провадження з цієї підстави
може відбутися на всіх стадіях провадження у
справі про банкрутство (до та після визнання
боржника банкрутом).
(п. 9 ст. 41 Кодексу)
Правові наслідки дії мораторію на задоволення
вимог кредиторів не застосовуються, якщо
провадження у справі закрито у зв’язку з тим,
що господарським судом не виявлені ознаки
неплатоспроможності боржника.
Висновок:
Чітке
встановленя
ознак
неплатоспроможності боржника буде
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надважливим завданням господарського суду
при порушенні провадження у справі про
банкрутство, так як саме це буде впливати
на здійснення провадження у справі про
банкрутство та реалізацію майбутніх процедур
банкрутства.
Метою даного дослідження був аналіз
лише деяких новел щодо банкрутства
юридичних осіб, суттєвих змін набагато
більше. Тому, можна зробити висновок, що
Кодекс України з процедур банкрутства
має значні зміни нормативно-правового
регулювання, що повинні позитивно вплинути
на правозастосування та судову практику у
справах про банкрутство, а також на реалізацію
принципу правової визначеності(https://sud.ua/
ru/news/blog/130186-chogo-chekati-vid-novogokodeksu-z-protsedur-bankrutstva-golovne-ivazhlive). – 2018. – 10.12).
***
Блог на сайті «Судебно–юридическая газета»
Про автора: Наталія Богацька, голова
Асоціації суддів господарських судів України
Загроза незалежності суддів через відкриті
дані електронних декларацій
За останні два роки скоєно чимало нападів та
пограбувань внаслідок використання відкритих
даних електронних декларацій суддів.
Загроза незалежності суддів через відкриті
дані електронних декларацій
В умовах сьогодення відкритість даних у
Реєстрі електронних декларацій, в сукупності з
доступністю інформації з інших реєстрів, таких
як: реєстр майнових прав, земельний кадастр
тощо, за якими можливо ідентифікувати особу
та місце її фактичного проживання, несе загрозу
життю, здоров’ю та майну суддів і членів їхніх
сімей.
Оприлюднення правоохоронними органами
інформації щодо розбійних нападів на суддів,
скоєних внаслідок використання відкритих
даних Реєстру, проникнення до приватних
осель суддів з метою заволодіння грошовими
коштами та іншими матеріальними цінностями
свідчать про значне зростання таких випадків.
Навіть правоохоронні органи на своїх власних
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ресурсах зазначають, що зловмисники,
обираючи жертву, вивчають електронні
декларації суддів.
Так, протягом останніх 2-х років мали
місце розбійні напади, чисельні пограбування,
крадіжки, проникнення до приватних осель,
скоєні внаслідок використання відкритих даних
електронних декларацій.
Зухвалий збройний напад стався на суддю
Деснянського районного суду м. Києва та її
чоловіка. На будинок судді напали після того,
як вона внесла в декларацію інформацію про
суттєві зміни в майновому стані.
Вночі зловмисники, озброєні вогнепальною
зброєю, увірвалися до будинку, де мешкає суддя
із чоловіком та дворічною донькою, напали на
чоловіка та прострілили йому обидві ноги.
Нападники катували суддю та її чоловіка
майже годину, намагались кинути в нього
гранату, вимагаючи грошові кошти та матеріальні
цінності, зазначаючи, що вся інформація про
майно розповсюджена в мережі інтернет. Чоловік
в результаті потрапив до лікарні з вогнепальним
пораненням у тяжкому стані.
Невідомі особи в масках із вогнепальною
зброєю вдердися у приватний будинок
судді Господарського суду Чернівецької
області. Спочатку невідомі у балаклавах і
камуфляжі напали на дружину судді, кілька
разів застосувавши проти неї електрошокер,
а потім приставили ніж до горла заляканої
жінки. Після цього двоє з них проникли
в будинок, де напали на сплячого суддю,
силоміць заклеїли рот скетчем та погрожували
вбивством, наставивши на чоловіка автомат.
За повідомленням правоохоронних органів,
жертву зловмисники обрали, вивчивши саме
дані електронних декларацій судді.
Жертвою нападників став суддя у
відставці Дніпропетровського апеляційного
адміністративного суду, на приватний будинок
якого було вчинено розбійний напад.
Тоді четверо озброєних пістолетом та
ножем осіб у масках та камуфляжі проникли
на подвір’я, повалили господаря на землю,
зв’язали та катували, погрожуючи вбивством
його та дружини. Обидва отримали тілесні
ушкодження, а сам будинок був пограбований.

Це лише декілька прикладів. А ситуація
в цілому свідчить, що в умовах сьогодення
вільний доступ до даних електронних
декларацій у сукупності із відкритістю інших
даних робить суддів вкрай вразливими для
правопорушників та злочинців, і держава
наразі виявляється неспроможною захистити
та забезпечити їх незалежність.
Асоціація суддів господарських судів
України неодноразово звертала увагу на
необхідність розгляду та вирішення питання,
пов’язаного з відкритістю інформації про суддів
з огляду на чисельні випадки посягань на життя
та здоров’я суддів та членів їхніх сімей з метою
пограбування.
І на останніх загальних зборах Асоціації судді
висловили позицію, що за таких обставин існує
необхідність у закритті персональних даних
суддів, які дають змогу ідентифікувати особу,
стосовно якої робиться запит в е-деклараціях,
а також інших реєстрах, майнових прав,
реєстрі баз персональних даних, земельному
кадастрі, або вилученні з публічної частини
ЄДРСР декларацій суддів при наявності
повного доступу до відповідних декларацій
уповноваженим суб'єктам у сфері протидії
корупції для вчинення антикорупційних
заходів.
Натомість у ВРУ знаходиться на розгляді
законопроект №9148, зареєстрований
01.10.2018, яким пропонується внести зміни
до Закону України «Про запобігання корупції»
та дозволити співробітникам СБУ, податкової,
Національної поліції, Нацгвардії та інших
силових структур подавати закриті декларації
у паперовому вигляді, замість відкритих
електронних. При цьому визначати порядок
зберігання цих декларацій та доступу до
них пропонується передати до повноважень
зазначених органів.
Постає цілком логічне питання стосовно
причини відсутності суддів серед суб’єктів,
декларації яких у зазначеному законопроекті
пропонується закрити від загального доступу!
Слід нагадати, що однією з гарантій
незалежності судової влади є забезпечення
державою особистої безпеки суддів та членів
їхніх сімей.
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Але сучасні реалії судочинства констатують
низький рівень безпеки суддів та мають
наслідком, по-перше, загрозу життю і здоров’ю
суддів та членів їхніх сімей, а по-друге,
втручання у здійснення правосуддя, що ставить
під сумнів незалежність, яка є основним
принципом верховенства права.
Крім того, з огляду на зростання кількості
повідомлень суддів про втручання в діяльність
судді щодо здійснення правосуддя та
бездіяльністю правоохоронних органів, дана
ситуація створює передумови для загрози
гарантованої Конституцією незалежності
суддів. Для швидкого та ефективного реагування
на всі факти тиску та втручання у здійснення
правосуддя і забезпечення незалежності
судової гілки влади повноваження Вищої ради
правосуддя України мають бути розширені та
встановлені реальні інструменти для контролю
за дотриманням правоохоронними органами
строків розслідування випадків втручання у
здійснення суддями правосуддя та притягнення
відповідальних осіб до передбаченої законом
відповідально сті(https://sud.ua/ru/news/
blog/130215-zagroza-nezalezhnosti-suddivcherez-vidkriti-dani-elektronnikh-deklaratsiy).
– 2018. – 10.12).
***
Блог на сайті «Судебно-юридическая газета»
Про автора: Ян Берназюк, суддя Верховного
Суду
Просто про складне: особливості розгляду
Верховним Судом справ у порядку спрощеного
провадження
Більшість справ, в яких Верховний Суд
виступає як суд першої інстанції, не можуть бути
віднесені до категорії незначної складності.
Просто про складне: особливості розгляду
Верховним Судом справ у порядку спрощеного
провадження
Законом України «Про внесення змін до
Господарського процесуального кодексу
України, Цивільного процесуального
кодексу України, Кодексу адміністративного
судочинства України та інших законодавчих
актів» запроваджено нову форму провадження,
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за
правилами
якого
здійснюється
адміністративне судочинство, — спрощене
позовне провадження.
Так, стаття 12 нової редакції Кодексу
адміністративного судочинства України
(далі — КАС України) визначає дві форми
позовного провадження — загальне та
спрощене. Причому лише п’ять категорій
справ не можуть розглядатися за правилами
спрощеного позовного провадження, зокрема,
щодо оскарження нормативно-правових актів;
про примусове відчуження земельної ділянки,
інших об’єктів нерухомого майна, що на ній
розміщені, з мотивів суспільної необхідності;
щодо оскарження рішення суб’єкта владних
повноважень, на підставі якого ним може бути
заявлено вимогу про стягнення грошових
коштів у сумі, що перевищує п’ятсот розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб. Всі інші справи, в тому числі малозначні
та незначної складності, а також ті, для яких
пріоритетним є їх швидке вирішення, за
рішенням адміністративного суду можуть бути
розглянуті в порядку спрощеного позовного
провадження.
Відповідно до статей 22 та 266 КАС України
розгляд адміністративних справ Верховним
Судом як судом першої інстанції також
здійснюється у порядку спрощеного позовного
провадження у складі колегії Касаційного
адміністративного суду не менше ніж з п’яти
суддів. Зокрема, ці правила поширюються
на розгляд адміністративних справ щодо:
1) законності (крім конституційності) постанов
Верховної Ради України, указів і розпоряджень
Президента України; 2) законності дій чи
бездіяльності Верховної Ради України,
Президента України, Вищої ради правосуддя,
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів; 3) законності актів Вищої ради
правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів.
Однак така позиція законодавця видається
недостатньо обґрунтованою з огляду на те, що
зазначені категорії адміністративних справ не
можна однозначно віднести до малозначних
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або справ незначної складності, а також до
інших справ, розгляд та вирішення яких з
дотриманням основних засад судочинства,
закріплених у статті 129 Конституції України,
можливий без проведення судового засідання
та без виклику сторін (важливо, що письмове
провадження передбачає розгляд і вирішення
адміністративної справи або окремого
процесуального питання в суді першої,
апеляційної чи касаційної інстанції на підставі
матеріалів справи без повідомлення та/або
виклику учасників справи та проведення
судового засідання).
Для аргументації наведеної точки зору
слід звернутися до аналізу процесуальних
особливостей скороченого позовного
провадження в адміністративному судочинстві.
Зокрема, в науковій літературі виокремлюють
такі його ознаки: 1) завершеність
процесуального циклу в межах певної
судової інстанції; 2) скорочення кількості
процесуальних дій або системна зміна способу
їх вчинення; 3) звуження процесуальних
можливостей суду й учасників процесу;
4) обмеженість застосування щодо визначеного
кола справ.
При цьому аналіз положень КАС України
дозволяє виокремити такі обмеження, яких
зазнають учасники справи, яка розглядається у
порядку спрощеного позовного провадження:
скорочений строк на подачі заяву про відвід;
обмежене право позивача змінити предмет
або підставу позову; скорочений строк вступу
у справу третіх осіб; скорочений строк подачі
заяви про виклик свідків; скорочений строк
направлення позивачем третім особам копії
позовної заяви; обмежене право на об’єднання
справ в одне провадження; скорочений строк
складення судом повного тексту рішення;
скорочений строк розгляду справи; відсутність
судових дебатів та підготовчого судового
засідання; наявність такої обов’язкової
підстави для скасування судового рішення
судом апеляційної інстанції та ухвалення
нового рішення, як суд розглянув за правилами
спрощеного позовного провадження справу,
яка підлягала розгляду за правилами загального
позовного провадження.

Для малозначних та справ незначної
складності КАС України встановлює такі
додаткові винятки: представником сторони у
справі може бути будь-яка фізична особа, яка
має відповідну адміністративну процесуальну
дієздатність (ч. 2 ст. 57); розгляд справи
по суті розпочинається через п’ятнадцять
днів з дня відкриття провадження у справі,
а процесуальні дії, строк вчинення яких
відповідно до КАС України обмежений
першим судовим засіданням у справі, можуть
вчинятися протягом п’ятнадцяти днів з дня
відкриття провадження у справі (ч. 2 та 3
ст. 262); розглядаються у строк не більше
30 днів з дня відкриття провадження у справі
(ч. 2 ст. 263); рішення у деяких з цих справ
підлягають негайному виконанню (ст. 371).
Отже, незважаючи на значні переваги
спрощеного
позивного
провадження
(відсутність деяких стадій судового процесу,
скорочені процесуальні строки тощо), розгляд
адміністративної справи в першій інстанції без
виклику учасників справи може призвести до
того, що виконання завдань адміністративного
судочинства
щодо
справедливого,
неупередженого та своєчасного вирішення
судом спорів у сфері публічно-правових
відносин буде суттєво ускладнене.
Зокрема, розгляд справи без повідомлення
(виклику) учасників справи передбачає
деяке позбавлення цих осіб наступних прав,
гарантованих статтями 44, 166, 209, 211, 224,
262 КАС України: 1) брати участь у судових
засіданнях; 2) брати участь у дослідженні
доказів; 3) ставити питання іншим учасникам
справи; 4) виступити з вступним словом,
надавати усні, в тому числі додаткові, пояснення
суду; 5) наводити свої доводи, міркування
щодо питань, які виникають під час судового
розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань,
доводів і міркувань інших осіб.
На цій підставі можна зробити висновок,
що більшість справ, в яких Верховний Суд
виступає як суд першої інстанції, є такими,
в яких існує потреба проведення судового
засідання з повідомленням сторін для повного
та всебічного встановлення обставин справи,
а ці справи, за загальним правилом, не
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можуть бути віднесені до категорії незначної
складності.
В обґрунтування цієї думки варто навести
наступні аргументи.
Передусім, неможливість віднесення
всіх справ щодо оскарження актів, дій чи
бездіяльності Верховної Ради України,
Президента України, Вищої ради правосуддя,
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів до справ незначної складності
підтверджується положеннями статті 266
Кодексу, згідно з якою такі справи розглядаються
у складі колегії Касаційного адміністративного
суду не менше ніж з п’яти суддів.
Також варто врахувати, що відповідно до ч. 3
ст. 151 КАС України «презюмується» законність
актів, дій чи бездіяльності зазначених
суб’єктів владних повноважень, оскільки не
допускається забезпечення позову шляхом
зупинення актів Верховної Ради України,
Президента України, Вищої ради правосуддя,
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів та встановлення для них заборони
або обов’язку вчиняти певні дії.
Крім того, при розгляді таких справ в
порядку спрощеного позовного провадження
без виклику сторін суд буде позбавлений
можливості в повній мірі забезпечити перевірку
того, чи прийняті (вчинені) відповідні
рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта владних
повноважень, зокрема, обґрунтовано, тобто з
урахуванням усіх обставин, що мають значення
для прийняття рішення або вчинення дії тощо.
Додатковим аргументом щодо недоцільності
розгляду адміністративних справ Верховним
Судом як судом першої інстанції в порядку
спрощеного позовного провадження без
виклику сторін, є те, що суд позбавлений
можливості повною мірою з’ясувати деякі
питання, які вирішуються у першому судовому
засіданні, зокрема, склад учасників судового
процесу; заперечення проти позовних вимог;
визначення обставин справи, які підлягають
встановленню, та зібрання відповідних доказів;
вирішення відводів; визначення порядку
розгляду справи.
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В аспекті порушеного питання важливе
місце посідає також практика Європейського
суду з прав людини.
У своєму рішенні від 3 липня 2014 року
“Справа “Мала проти України” (заява
№ 4436/07) Європейського суду з прав людини
у пунктів 48 зробив наступний висновок:
ключовим для концепції справедливого
розгляду справи у судовому провадженні є те,
щоб скаржник не був позбавлений можливості
ефективно представляти свою справу в суді та
мав змогу нарівні із протилежною стороною
користуватися правами, передбаченими
принципом рівності сторін (див. рішення у
справі “Стіл та Морріс проти Сполученого
Королівства”, заява № 68416/01, п. 59). Принцип
рівності сторін вимагає “справедливого
балансу між сторонами”, і кожній стороні
має бути надано відповідну можливість для
представлення своєї справи в умовах, що не
ставлять її у суттєво невигідне становище
порівняно з її опонентом (див. рішення від
26 травня 2009 року у справі “Бацаніна проти
Росії” (заява № 3932/02, п. 22)). Більше того,
принцип справедливості, закріплений у статті 6
Конвенції, порушується, якщо національні суди
ігнорують конкретний, доречний та важливий
довід, наведений заявником (див. рішення від
18 липня 2006 року у справах “Проніна проти
України” (заява № 63566/00, п. 25) та від 21
квітня 2011 року "Нечипорук і Йонкало проти
України” (заява № 42310/04, п. 280).
В іншому рішення від 5 лютого 2009 року
у справі “Олюджіч проти Хорватії” (заява
№ 22330/05) у пункті 77 Суд повторює,
що хоча ст. 6 Конвенції й гарантує право
на справедливий судовий розгляд, у ній не
викладено правил прийнятності доказів чи
способів їх оцінювання, що належать до сфери
регулювання національного законодавства та
національних судів (див. рішення: від 12 липня
1988 року у справі "Шенк проти Швейцарії"
(пункти 45 – 46) та від 21 січня 1999 року
у справі "Ґарсіа Руіз проти Іспанії" (заява
№ 30544/96, п. 28)). Відповідно до прецедентної
практики Суду вимога справедливості
судового розгляду включає спосіб, у який
було отримано та представлено докази (див.
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рішення від 9 вересня 1992 р. у справі “Домбо
Бехеер проти Нідерландів”, заява № 14448/88,
п. 31). Аналогічна позиція сформована у
рішенні Європейського суду з прав людини від
28 жовтня 2010 року “Справа “Трофимчук
проти України” (Заява № 4241/03).
В іншій справі, від 10 лютого 2010 року
“Серявін та інші проти України” (заява
№ 4909/04, п. 58), сформовано наступну
позицію: хоча національний суд має певну
свободу розсуду щодо вибору аргументів у
тій чи іншій справі та прийняття доказів на
підтвердження позицій сторін, орган влади
зобов`язаний виправдати свої дії, надавши
обґрунтування своїх рішень (див. рішення від
1 липня 2003 року у справі “Суомінен проти
Фінляндії” (№ 37801/97, п. 36). Ще одне
призначення обґрунтованого рішення полягає
в тому, щоб продемонструвати сторонам, що
вони були почуті (див. рішення від 27 вересня
2001 року у справі “Гірвісаарі проти Фінляндії”
(№ 49684/99, п. 30).
Узагальнюючи, слід зазначити, що розгляд у
першій інстанції адміністративних справ (щодо
законності постанов Верховної Ради України,
указів і розпоряджень Президента України;
законності дій чи бездіяльності Верховної
Ради України, Президента України, Вищої
ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів; законності актів Вищої
ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів) без повідомлення учасників
справи ускладнює можливість суду під час
розгляду такої справи забезпечити у повній мірі
дотримання принципу гласності та відкритості
судового процесу і його повного фіксування
технічними засобами, а також принципу
змагальності сторін, диспозитивності та
офіційного з’ясування всіх обставин у справі.
У зв’язку з цим є необхідність розгляду
питання стосовно доцільності у майбутньому
внесення відповідних змін до ч. 2 ст. 266 КАС
України та викладення її в наступній редакції:
“Адміністративні справи, зазначені у пунктах
1-3 частини першої цієї статті, розглядаються
у порядку спрощеного позовного провадження

Верховним Судом у складі колегії Касаційного
адміністративного суду не менше ніж з п’яти
суддів в порядку спрощеного позовного
провадження з викликом сторін”(https://sud.
ua/ru/news/blog/131143-prosto-pro-skladneosoblivosti-rozglyadu-verkhovnim-sudom-spravu-poryadku-sproschenogo-provadzhennya)/
2018. – 22.12).
***
Блог на сайті «Судебно–юридическая газета»
Про автора: Вадим Човган, доктор
публічного права (Франція)
Прокурорський нагляд за пенітенціарною
системою: тимчасово чи назавжди?
Завдяки
Перехідним
положенням
Конституції загальний нагляд залишився у
пенітенціарній системі. Щоправда, у дещо
замаскованому вигляді.
Прокурорський нагляд за пенітенціарною
системою: тимчасово чи назавжди?
Кілька років тому завдяки змінам до
Конституції прокуратура втратила так званий
«загальний нагляд». Раніше, прокурор міг мати
вплив чи не на будь-яке «питання», де можна
було перевірити дотримання законності. Після
змін, це надшироке повноваження зникло, а
прокурор тепер переважно організовує та керує
слідством і представляє державу у суді (ст. 1311
Конституції).
Прокуратура важко сприйняла цю
втрату. Однак виявилось, що автори змін до
Конституції залишили їй «компенсацію».
Завдяки Перехідним положенням Конституції
загальний нагляд залишився у пенітенціарній
системі. Щоправда, у дещо замаскованому
вигляді. Прокуратура здійснює цей нагляд
тимчасово – до набрання чинності законом
про створення подвійної системи регулярних
пенітенціарних інспекцій. І так трапилось, що
це саме той випадок, коли немає нічого більш
постійного, ніж тимчасове.
Оскільки прокуратура втратила вказані
широкі повноваження всюди, крім в’язничної
системи і деяких інших місць несвободи,
то тюрма отримала гірку роль своєрідної
боксерської груші. По суті почалася така собі
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сублімація прокуратури у виді регулярного
юридичного (і не дуже) штурмування
пенітенціарних установ, органів пробації та
керівних органів цієї системи.
Дійшло до того, що співробітники
пенітенціарної системи здебільшого терпіти
не можуть прокуратуру. Тоді як сама
прокуратура іноді не гребує де-факто частковим
перебиранням на себе функції управління
в’язницями.
Чому так сталося і що з цим робити? По
порядку.
1. Чого вимагає Конституція
У 2016 році були внесені зміни до
Конституції (щодо правосуддя). Прокуратура
перестала бути окремою квазі окремою гілкою
влади та стала частиною системи правосуддя. Її
повноваження були суттєво обмежені.
Зокрема, з повноважень прокуратури
виключили: а) досудове розслідування;
б) загальний нагляд («нагляд за додержанням та
застосуванням законів» або, у модифікованому
вигляді, «нагляд за додержанням прав і
свобод людини і громадянина»); в) нагляд
«за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах,
при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої
свободи громадян».
Повноваження «б» і «в» були одного поля
ягодою, адже предметом нагляду і там і там
було додержання законності. На практиці,
прокурори могли приймати акти реагування по
значному колу суспільних відносин, де можна
було застосувати закон. Це були надширокі
повноваження, якими часто зловживали, в
тому числі для боротьби за владу, боротьби з
бізнесом та отримання корупційної вигоди.
Подібне стосувалося і функції «в».
Не дивлячись на втрату зазначених
повноважень з нагляду за місцями несвободи
після змін у 2016 році, така втрата не відбулася
миттєво. У пункті 9 Перехідних положень
Конституції була закріплена тимчасовість їх
здійснення:
«Прокуратура продовжує виконувати
відповідно до чинних законів функцію
досудового розслідування до початку
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функціонування органів, яким законом будуть
передані відповідні функції, а також функцію
нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах, при
застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої
свободи громадян, – до набрання чинності
законом про створення подвійної системи
регулярних пенітенціарних інспекцій».
Таким чином, за задумом авторів, функція
«нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах,
при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої
свободи громадян» мала б зникнути відразу
після «набрання чинності законом про
створення подвійної системи регулярних
пенітенціарних інспекцій».
Після змін до Конституції виникало питання:
що ж таке подвійна система регулярних
пенітенціарних інспекцій ?
Відповідь на нього дають т.зв. Правила
Мандели (Мінімальні стандартні правила
ООН щодо поводження в’язнями), які є
авторитетною резолюцією Генасамблеї ООН,
що встановлює стандарти поводження з
в’язнями. Саме на ці Правила орієнтувалися
автори змін до Конституції, закріплюючи
необхідність створити подвійну систему
регулярних пенітенціарних інспекцій.
Правило 83 цього документу вказує, що
подвійні інспекції мають бути зовнішні
та внутрішні. Внутрішні інспекції мають
здійснюватися керівництвом пенітенціарної
системи, тобто по суті йдеться про
внутрішньовідомчі перевірки. Зовнішні
інспекції мають здійснюватися органом,
незалежним від керівництва пенітенціарної
системи, але можуть також включати
компетентні міжнародні та регіональні
органи.
Отже існує чітке положення Конституції
про майбутню втрату повноваження «нагляду»
за тюремною системою, а також за деякими
іншими місцями несвободи (наприклад,
ізолятори тимчасового тримання поліції,
установи ДМС для мігрантів, лікарні, де
відбувається примусове лікування, тощо).
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Однак прокуратура намагається знайти
юридичні виверти для того, щоб зберегти
статус-кво. Вона переконана, що без неї
буде крах нагляду за місцями несвободи,
адже зовнішні пенітенціарні інспекції «не
потягнуть» цю функцію. Ніби-то немає кому
замінити прокуратуру.
2. Законопроект про пенітенціарні інспекції
Нещодавно нарешті з’явився проект закону
«Про створення подвійної системи регулярних
пенітенціарних інспекцій». Його розробили на базі
«пенітенціарного підкомітету» Верховної Ради.
Поки що законопроект не зареєстрований і на
це є низка причин, в першу чергу, політичного
характеру.
Перш за все, ніхто не хоче сваритися з
прокуратурою. Керівництво пенітенціарної
системи в особі Мін’юсту настільки залякане
прокурорським наглядом (а подекуди і
кримінальними провадженнями), що воно
боїться взятися на себе адвокатування
законопроекту. Адже проект ще незрозуміло
коли приймуть, а прокурорські повноваження
можуть вжалити у будь-який момент.
Окрім того, виникла суперечка щодо норм
проекту про те, хто займе теперішню нішу
прокуратури у питанні нагляду за місцями
несвободи.
Всі чітко розуміють хто здійснюватиме
внутрішні пенітенціарні інспекції: на сьогодні
створений Відділ інспектування у складі
Мін’юсту. Однак, хто ж має здійснювати
зовнішні інспекції?
Проект закону пропонує, щоб ці
повноваження здійснював Офіс Омбудсмена. У
ньому функціонує Національний превентивний
механізм (НПМ), який вже декілька років
контролює права людини у місцях несвободи,
включаючи пенітенціарні установи. Саме НПМ
мали на увазі розробники Правил Мандели,
коли вказували на необхідність створення
зовнішніх інспекцій.
Інше питання, що прокуратура здійснює
більш-менш систематичний нагляд, на який
у Омбудсмена може банально не вистачити
ресурсів.
Але ніщо не заважає посилити ресурси
Омбудсмена за рахунок вивільненого ресурсу

у разі втрати функції нагляду прокуратурою.
Іншими словами, за рахунок скорочених
прокурорів можна було б створити нові посади
у Офісі Омбудсмена.
Проте хто ж хоче скорочення? Тим
більше, враховуючи, що йдеться про близько
500 прокурорів, які здійснюють такий нагляд.
Взагалі, автори змін до Конституції зробили
помилку, поставивши втрату повноважень
прокуратурою, в залежність від парламентської
більшості. Адже ця більшість в Україні схильна
слухати прокуратуру (а точніше Генпрокурора),
а та зовсім не зацікавлена у врізанні власних
повноважень. Тому й немає апетиту до
прийняття законопроекту про пенітенціарні
інспекції.
3. Намагання законсервувати прокурорський
нагляд за допомогою закону
Відразу після змін, прокуратура почала
шукати як на рівні закону законсервувати свій
нагляд за пенітенціарною системою та іншими
місцями несвободи. І знайшла!
Не дивлячись на те, що 1311 Конституції не
передбачає такої функції у вичерпному переліку
прокурорських функцій, знайшлися способи
маніпуляції конституційними положеннями.
Відповідно до п. 2 ч. 1 цієї статті прокуратура
здійснює «організацію і процесуальне
керівництво досудовим розслідуванням,
вирішення відповідно до закону інших
питань під час кримінального провадження,
нагляд за негласними та іншими слідчими і
розшуковими діями органів правопорядку».
Фраза «вирішення відповідно до закону інших
питань під час кримінального провадження» і
стала каменем спотикання.
Прокуратура намагається шляхом змін до
законодавства, подати нагляд за пенітенціарною
системою та іншими місцями несвободи
під соусом «інших питань кримінального
провадження». Водночас, КПК чітко визначає
поняття кримінального провадження, і воно
не включає стадію виконання вироків. Таке
тлумачення підтверджується Верховним Судом.
Оскільки посилання на термін «кримінальне
провадження» було закріплене у Конституції,
прокуратура намагається внести зміни до
ст. 3 КПК (п. 10 ч. 1), щоб включити стадію
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виконання вироку до поняття кримінального
провадження. Це дозволить прокуратурі
«вирішувати питання» (sic!) у пенітенціарній
системі.
Як свідчить сайт Верховної Ради, такі
намагання здійснюються в рамках другого
читання проекту закону 5177, який (офіційно)
покликаний узгодити закони з конституційними
змінами 2016 року. І хоча невідомо якою буде
остаточна редакція цього законопроекту,
спостерігається чітка позиція прокуратури.
Вона зовсім не налаштована виконувати
Конституцію та втрачати ці свої повноваження.
Звернімо увагу, що включення стадії виконання
вироку до поняття кримінального провадження
задля збереження прокуратурою окресленої
наглядової функції буде неконституційним. Адже
коли законодавець приймав зміни до Конституції
та надав прокуратурі повноваження на
«вирішення інших питань під час кримінального
провадження», він виходив з того поняття
кримінального провадження, яке існувало на
час внесення змін. Тобто він виходив з такого
поняття кримінального провадження, яке не
включає стадію виконання вироку. Цим самим
зміна поняття кримінального провадження для
цілей консервації функцій прокуратурою буде
суперечити волі законодавця, який чітко мав на
увазі, що прокуратура має втратити цю функцію.
Окрім боротьби за поняття кримінального
ровадження, основною буде боротьба прокуратури
за статтю 26 ЗУ “Про прокуратуру”, яка сьогодні
закріплює цю тимчасову функцію. Саме вона є
останнім бастіоном на шляху до виконання вимог
Конституції та втратою прокуратурою нагляду за
пенітенціарною системою.
Яким би не були зміни до законодавства
з цього приводу, схоже, що у майбутньому
крапку у цьому питанні доведеться ставити
Конституційному Суду.
4. Створення вигляду бурхливої діяльності
задля консервації повноважень
Коли прокуратура зрозуміла, що існує
загроза втрати повноваження нагляду за
місцями несвободи, вона почала активно
демонструвати бурхливу діяльність.
На сайті ГПУ систематично публікуються
новини про виявлення прокуратурою порушень
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прав в’язнів, хоча раніше такі новини були
швидше винятками. Для кращої наглядності
новини подекуди супроводжуються жахливими
картинками. Тим не менш, часто діяльність
прокуратури подається «під приправою», а за
тими ж жахливими картинками часто стоять
банальні формальні порушення.
Саме цей формальний підхід і спричинив
несприйняття
прокуратури
з
боку
пенітенціарних співробітників. Причиною
тому є система показників з боку ГПУ, які
ставляться підпорядкованим прокурорам.
Задля демонстрації жвавого реагування на
порушення у пенітенціарній системі ставляться
цілі-показники: знайти стільки-то порушень.
На практиці це призводить до неприйнятних
ситуацій, про які мені неодноразово доводилось
чути. Типовим є випадок, коли прокурор
приходить в колонію чи в офіс пробації і
каже їхнім керівникам щось на кшталт: «мені
потрібно стільки-то порушень – шукайте. А
якщо не знайдете, то тоді мені доведеться
знайти самому».
Іноді для показників від пенітенціарних
співробітників вимагається також самим обрати
до кого застосувати дисциплінарні стягнення.
Як наслідок, шукається співробітник «цап
відбувайло», кого треба покарати за якесь
формальне порушення. Різновид цієї практики
– покарання за те, що в чому немає прямої
вини співробітника, наприклад, неналежні
умови тримання, які є наслідком хронічного
недофінансування системи.
До речі, у особистих розмовах, деякі
прокурори самі скаржаться на спускання
показників «зверху» та вказують на
неприйнятність тих підходів, що практикуються
останнім часом.
Типовим є і відверте втручання у в’язничний
менеджмент. Неправильно складені документи,
неправильно організовані справи, тощо є явним
перебільшенням, але трапляється на практиці.
Крім того, будь-яка ініціатива у питанні
зміни внутрішніх процесів в’язниці потребує
неформального погодження з боку прокурора. З
цією проблемою неодноразово зіштовхувалися
ті організації, які пропонували прогресивні
ініціативи у сфері ресоціалізації засуджених.
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Апогеєм такого втручання у питання
менеджменту є випадки виявлення
заборонених предметів та приклад вивезення з
колонії засуджених негативної спрямованості,
внаслідок якого, до речі, відбулося масове
побиття засуджених. В якій ще країні такі
питання вирішуються не пенітенціарною
адміністрацією, а прокуратурою?
Якщо так продовжувати і надалі, то наступним
логічним кроком буде охорона прокуратурою
периметру установ виконання покарань? А
чому ні? Іноді ж в’язнична адміністрація сама
не справляється і з пенітенціарних установ
трапляються втечі.
5. Перспективи прокурорського нагляду за
місцями несвободи
Конституція доволі чітко формулює
необхідність повної втрати цієї функції.
Однак іноді висловлюються побоювання, що
внаслідок такої втрати у питаннях нагляду за
цими установами буде прогалина.
Такий аргумент можна було б сприймати
серйозно до появи в Україні Національного
превентивного механізму, який працює під
керівництвом Омбудсмена. Тепер же є приклад,
що є інституція, яка цілком ефективно може
здійснювати подібну функцію.
Саме шляхом посилення НПМ має
забезпечуватися наступність після ліквідації
наглядової функції прокурора. Таке посилення
цілком можна зробити шляхом перерозподілу
існуючого ресурсу.
Як уже згадувалось, на сьогодні зазначену
наглядову функцію виконує близько
500 прокурорів, зарплати яких набагато
вищі співробітників Офісу Омбудсмена. У
світлі окреслених змін до Конституції та
вимог міжнародних стандартів, сама по собі
напрошується оптимізація. При цьому важливо
забезпечити, щоб Офіс Уповноваженого з прав
людини здійснював інспекції на регулярній
основі. Така регулярність не зможе бути
забезпечена існуючими візитами в рамках
діяльності НПМ, оскільки вони мають
спорадичний характер. Тому потрібен окремий
структурний підрозділ в Офісі Омбудсмена,
який візьме на себе функцію регулярних
інспекцій.

Чи не єдиним повноваженням прокуратури,
яке могло б бути релевантним у контексті
нагляду за виконанням покарань, є власне,
питання невиконання вироків. На практиці
досить часто трапляються випадки, коли вироки
залишаються де-юре і де-факто невиконаними
через бездіяльність поліції.
Однак цей вузький напрям діяльності міг би
бути забезпеченим самими судами (які і зараз
мають відповідні повноваження). Тому він не
повинен сприйматися як такий, що обґрунтовує
залишення прокурорського нагляду за стадією
виконання вироку.
Одного разу, я спілкувався з колишнім
заступником Генпрокурора, який підтримував
скасування цієї функції. За його словами,
нагляд за тюремною системою має протиріччя
засадничого характеру. Адже неприродним
є доручати слідкувати за дотриманням прав
засудженого прокуратурі, яка курує досудове
розслідування, а потім підтримує публічне
обвинувачення.
Іншими словами, як прокурор може
наглядати за дотриманням прав в’язнів у тюрмі,
якщо він сам їх туди посадив?
Усі висловлені в цій статті погляди є
особистими та не відображають позицію жодної
організації (https://sud.ua/ru/news/blog/131367prokurorskiy-naglyad-za-penitentsiarnoyusistemoyu-timchasovo-chi-nazavzhdi). – 2018.
– 26.12).
***
Блог на сайті «Українська правда»
Про автора: Тимофій Бадіков, громадський діяч
Лікар-підприємець – стимул для економіки
З початком медичної реформи лікарівпідприємців первинної ланки стає все більше.
Звичайно, приватна практика була і раніше,
але зараз, коли лікар може заробити в 3-4 рази
більше, мотиваційний фактор став суттєвішим.
Тому сьогодні лікарі первинки все частіше
задумуються над тим, аби стати фізичною
особою-підприємцем (ФОП), тим паче, що це
не так складно, як може здаватися.
Які переваги має ФОП у порівнянні із
роботою за наймом?
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- Можливість вільно розпоряджатися
робочим часом.
- Можливість заробляти більше коштів та
витрачати їх на свій розсуд.
- Можливість розширення підприємницької
діяльності з метою отримання більших
прибутків.
- Можливість суміщати роботу у державній
установі із приватною практикою.
Та окрім очевидних переваг для самого лікаря,
збільшення частки лікарів-підприємців позитивно
позначається і на економіці держави.
Ні для кого не секрет, що розвиток економіки
неможливий без сталого середнього класу.
Українські політики дуже полюбляють спекулювати
цим поняттям, щоразу обіцяючи стимулювати
розвиток середнього класу, як основного двигуна
економіки. Та поки що ми лишаємося суспільством
багатих і бідних, причому частка останніх переважає
на порядки.
За європейськими мірками, середній клас
визначається доходом у 3-5 тисяч євро в місяць на
сім'ю. У розвинених країнах старого світу такий
дохід мають 60-80% населення. Тобто переважна
більшість людей в тій же Німеччині чи Нідерландах
щомісяця можуть спожити товарів та послуг на
декілька тисяч євро, тим самим стимулюючи
розвиток власних економік. Крім того, ці люди є
платниками податків, і чималі кошти відраховуються
на забезпечення соціальної сфери.
За роки незалежності в системі охорони здоров'я
України склалася цілком звична для пострадянських
країн ситуація, коли видатки на медицину успішно
вплітаються у корупційні схеми та не доходять
до основного споживача. За таких умов просто
неможливий розвиток медичного сектору. Це
стосується і оплати праці. В Україні вона вкрай
несправедлива. Всі прекрасно розуміють, що
дохід лікаря не визначається лише його офіційною
заробітною платнею. І якщо для головного лікаря
це десятки, а то і сотні тисяч, то для того ж лікаря
первинки це зовсім небагато. Так, якщо доходи
українських лікарів уявити у вигляді тришарового
пирога, то там ми побачимо невеличкий верхній
шар (ті, що отримують найбільше), ще менший
середній шар та величезний нижній шар. Така
система є вкрай крихкою, адже провокує "зіткнення"
між найбіднішими та найбагатшими. Тому будь64

яка успішна модель будується таким чином, аби
стимулювати збільшення саме середнього шару.
Саме така система є найбільш стійкою.
Поміркуємо над тим, яку користь для економіки
принесуть лікарі-ФОП з доходом більше 30
тисяч гривень. По-перше, вони будуть купувати
більше товарів та послуг, чим стимулюватимуть
виробництво. Варто зазначити, що саме люди із
середнім рівнем доходів є тими споживачами, на
яких може спиратися економіка нашої держави.
Адже люди, що мають мільйонні доходи, як
правило, виводять гроші за кордон, купують там
нерухомість та загалом працюють над розбудовою
інших держав.
Інший важливий аспект – лікар із гарним
заробітком може інвестувати у себе. Збільшення
кількості лікарів-ФОП означає і підвищення
конкуренції. Лікар, який дбає про свою репутацію,
ніколи не буде стояти на місці. Частину зароблених
грошей він буде витрачати на підвищення
кваліфікації, участь у конференціях, закупівлю
сучасного устаткування для свого кабінету
тощо. Таким чином Україна без дороговартісних
державних програм (які часто є неефективними)
за короткий час отримає велику кількість
висококваліфікованих спеціалістів, які не будуть
думати про роботу за кордоном, адже і в Україні
вони матимуть непоганий заробіток, а найголовніше
– можливість кар'єрного росту та розвитку власної
справи, чого вони майже позбавлені в інших
державах.
Найцікавіше, що для сприяння збільшення
частки підприємців серед лікарів первинки
не потрібно великих зусиль. Державі варто в
першу чергу максимально спростити ведення
приватної лікарської практики, а з іншого боку
– підтримувати цей тренд інформаційно. Поки
що роль просвітника на себе взяли громадські
організації. Ми ведемо роз'яснювальну роботу
серед лікарів первинки, розповідаємо про
юридичні, управлінські та фінансові тонкощі
підприємницької діяльності. Приємно,
що інтерес до цієї справи проявляє все
більше лікарів, які вирішили стати самі собі
господарями. Поки що переважна більшість
– це лікарі великих міст України, але це лише
початок (https://blogs.pravda.com.ua/authors/
badikov/5c25d7cbc1c7b/). – 2018. – 28.12).
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