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День захисника Вітчизни: свято, яке об’єднує
Президент України Петро Порошенко запропонував відзначати свято
Дня захисника України під гаслом «Сила нескорених». Як повідомляє пресслужба Глави держави, під час виступу на Всеукраїнському форумі учасників
антитерористичної операції П. Порошенко зазначив, що саме силу
нескорених продемонстрували українські воїни, які відстоюють незалежність
і суверенітет України у війні з російським агресором.
Президент підкреслив, що захист Батьківщини став справою всіх
українців, тому День захисника України, який визначений вихідним днем,
повинен стати всенародним святом, таким же значущим як Різдво, Великдень
або День незалежності. «14 жовтня, Покрова Пресвятої Богородиці, ще з
козацьких часів була святковим днем захисників Батьківщини. Тому, торік,
свідомо викреслюючи з українського календаря чуже, штучно до нас
привнесене свято російської армії-окупанта, я природно зупинив свій вибір
на 14 жовтня», – зазначив П. Порошенко (http://thekievtimes.ua/society/4517
70-segodnya-vsya-ukraina-prazdnuet-den-zashhitnika-otechestva.html. – 2015. –
14.10).
Президент
України
на
своїй
сторінці
в
Facebook
(https://www.facebook.com/petroporoshenko) також привітав українців і
оприлюднив відеоролик про Збройні сили України. «14 жовтня – свято всіх,
хто любить Україну. Свято тих, хто тілом, серцем і душею відчув свою
відповідальність і причетність до оборони України. З нами Господь і правда.
Слава Україні!» – йдеться в повідомленні Президента на Facebook.
При цьому, П. Порошенко, вітаючи командирів військових частин
середньої військової ланки управління з Днем захисника України, на зустрічі,
яка відбулася в Національному університеті оборони України імені Івана
Черняховського, підкреслив, що найбільшою мірою це свято буде
асоціюватися зі справжніми героями України, учасниками антитерористичної
операції та бойових дій, учасниками війни за нашу Незалежність, з
нинішніми Збройними Силами, Національною гвардією, волонтерами,
працівниками оборонних підприємств (http://politolog.net/ukrnews-php/14oktyabrya-obedinyaet-nashi-xristianskie-tradicii-doblesti-slavy-poroshenko-onovom-oficialnom-prazdnike/. – 2015. – 12.10).
Слід підкреслити і особливу патріотичну значимість того, що до Дня
захисників України понад 2 тис. військових отримали нагороди. Як
повідомляють ЗМІ, нагородами Президента України, Міністра оборони
Аналітичний коментар
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України та начальника Генерального штабу ЗСУ відзначені бійці, які
захищали і продовжують берегти спокій країни на передовій. Наказом
міністра оборони України відзнаками Міністерства оборони, подяками
Міністра
оборони
та
грошовими
преміями
нагороджені
445
військовослужбовців Збройних сил. Всього за проявлені мужність і героїзм з
початку 2015 року 5871 захисник України отримав державні нагороди.
Майже 3,5 тис. – були відзначені нагородами Міністерства оборони, близько
100 військовослужбовцям Міністр оборони України вручив грошові премії
(http://ura-inform.com/ru/society/2015/10/13/bolee-2-tys-voennykh-poluchilinagrady-ko-dnju-zaschitnika-ukrainy. – 2015. – 13.10).
Слід також зазначити, що святкові концерти, виставки, фестивалі,
присвячені Дню захисника Вітчизни, пройшли по всій країні.
При цьому, дуже важливим з позиції об’єднання суспільства, його
консолідації є й те, що, як повідомляють експерти і соціологи, українці
підтримали святкування Дня захисника України призначене на дату 14
жовтня (http://www.unn.com.ua/ru/news/1509740-u-den-zakhisnika-ukrayinilyudi-vvazhayut-obovyazkom-dopomogti-viyskovim-opituvannya. – 2015. –
14.10).
Про досить широку підтримку свята громадянами нашої країни
активно говорили і в експертних колах. У даному випадку показовим є
коментар експерта та керівника соціологічної групи «Рейтинг» Олексія
Антиповича, який зазначив: «Десять років тому українці більше довіряли
церкві й армії. Армія була єдиним інститутом держави, до якої українці мали
високий рівень довіри. Радянське минуле відходить, і українська держава,
український патріотизм на цьому тлі в суспільних настроях ростуть, тому
свято Дня захисника України ... підтримане громадянами».
Крім того, український експерт заявив, що український народ на
сьогоднішній день перестав вірити «спотвореній історії», що раніше
викладалася в школах України. «Радянські міфи потихеньку руйнуються ...
Тому тут, скоріше, мова йде не про різних захисників Вітчизни, а про різне
трактування історичних подій, ностальгія по Радянському Союзу знижується,
ставлення до Росії вирівнюється»,
–
заявив
О.
Антипович
(http://kievsmi.net/novosti/proishestvia/63828-ekspert-ne-stoit-putat-zashhitnikov
-ukrainy-s-zashhitnikami-otechestva.html. – 2015. – 14.10).
Як інформують ЗМІ, коментуючи встановлення свята Дня захисника
Вітчизни на 14 жовтня, засновник волонтерського руху Армія SOS Юрій
Касьянов також підкреслив, що «ми не повинні були з першого дня
незалежності святкувати день захисника Вітчизни і день збройних сил по тій
же календарній сітці, по якій святкує Росія і святкував раніше Радянський
Союз. Тим більше, ми знаємо, що конкретно до нашої історії цей день – 23
лютого – ніяк прив’язаний не був. Його треба було давно замінити ... ».
Голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін, говорячи про
День захисника Вітчизни також підкреслив: «Це велике свято і дуже
своєчасне. Воно об’єднує всю Україну. У цей день ми згадуємо про тих
людей, які в різний час на різних фронтах захищали незалежність України.
Аналітичний коментар
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День захисника України заснований Президентом Петром Порошенком,
сьогодні цей день має державний статус і, напевно, це найважливіше свято в
історії України в нинішній час».
В інтернет-виданні «Міський дозор» також висловлюється підтримка
Свята 14 жовтня: «... в умовах тих випробувань, які випали на долю України
у 2014–2015 роках рішення Президента України щодо нової дати святкування
Дня захисника України виглядає логічним і єдино вірним». На думку автора
матеріалу, саме відзначення свята Захисника Вітчизни, яке йде корінням в
глибину століть (а перша згадка про українське козацтво датується 1492
роком) стало реальною національною необхідністю в умовах становлення
української самобутності та культури, реального відновлення мощі і
потенціалу Збройних сил молодої держави (http://dozor.kharkov.ua/news/
social/1167178.html. – 2015. – 14.10).
При цьому, хоча більшість експертів активно і вкрай позитивно
коментують святкування Дня захисника Вітчизни 14 жовтня, вказуючи на
його дієвість з позиції підняття та підтримки патріотичного духу наших
громадян, деякі експерти все ж звертали увагу на «деяку несвоєчасність».
Так, Ю. Касьянов вказав на те, що: «ми не програли цю війну тільки тому, що
наші солдати і офіцери демонстрували і демонструють безприкладні подвиги
і мужність. Те ж саме демонстрували волонтери та всі, хто допомагав фронту
– це все не дозволило програти. Але в той же час ми пережили багато важких
поразок, і з датою свята Дня захисника України можна було б почекати».
Волонтер і громадський активіст Олексій Мочанов також звернув увагу
на те, що: «коли в Україні свято – День захисника вітчизни, справжні
захисники не можуть розслабитися і відпочивати, оскільки занадто висока
ймовірність провокацій з боку супротивника ... Виходить, що ті, хто нас
реально захищають, не мають жодного вихідного, там обстріли і загиблі»
(http://gordonua.com/news/society/Mochanov-102094.html. – 2015. – 14.10).
Деякі ЗМІ також інформували: військові в зоні АТО кажуть, що їм поки
не до свята – ще нічого відзначати. «Не це нам зараз потрібно, а мир, будинок
і нормальне життя. … » (http://vesti-ukr.com/strana/118837-stalo-izvestno-gdeopasno-provodit-den-zawitnika-ukrainy. – 2015. – 14.10).
Ще одну критичну й неаргументовану позицію щодо Свята 14 жовтня
висловив в ЗМІ історик і політичний експерт Віктор Пироженко. За його
словами, можна сперечатися щодо доцільності збереження свята 23 лютого,
але вже точно абсолютно неприйнятно призначати на 14 жовтня новий День
захисника Вітчизни. «Адже прекрасно ми всі розуміємо, що влада обрала цю
дату не тому, що це день козацтва або релігійне свято, а тому що це день
заснування УПА (http://newsradio.com.ua/rus/2015_10_14/JEkspert-prazdnikzashhitnika-Ukraini-v-den-sozdanija-UPA-koshhunstvo-7971/. – 2015. – 14.10).
В цілому ж, свято, що відбулося в усіх регіонах України, свідчить про
схвалення суспільством ініціативи Президента. У нинішній, досить складний
час: вшанування мужності й героїзму захисників незалежності, суверенітету і
територіальної цілісності України є потужною об’єднуючою складовою
підтримки і наростання патріотичних настроїв громадян нашої держави.
Аналітичний коментар
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Л. Дем’яненко,
н.с. ФПУ,
канд. філол. наук
Безвізовий режим для України: реальний стан та перспективи
Європейський дипломат Овідіу-Віорел Нафтанайла, відповідальний за
моніторинг Плану дій візової лібералізації (ПДВЛ) у представництві ЄС в
Україні, заявив, що лібералізація візового режиму – питання часу: «Питання
в тому, коли це станеться. І це станеться, коли Україна виконає План дій з
візової лібералізації. Але зараз краще зосередитися на виконанні цього плану,
ніж на обговоренні термінів, коли це станеться» (http://nv.ua/ukraine/events/
predstavitel-es-zajavil-chto-reshenie-ob-otmene-viz-dlja-ukraintsev-uzheprinjato.html. − 2015. – 30.09).
Тим часом в Україні активно триває робота в межах двосторонніх
органів асоціації, як і передбачено Угодою про асоціацію України з ЄС.
Нещодавно відбулося засідання другого підкомітету з економічних
питань, а саме в частині транспорту, енергетики і довкілля (перше засідання
Комітету асоціації та підкомітету в сфері юстиції, свободи і прав людини
відбулося в липні).
На попередньому тижні відбулося наступне засідання економічного
підкомітету. І основна увага приділялася таким питанням як фінанси та
статистика, оскільки ці питання є дуже важливими з точки зору початку дії
зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року.
Робота в підкомітетах відбувається на рівні експертів. Це діалог на
експертному рівні, який готує основу для політичного рівня. Цей діалог дуже
важливий, оскільки в кінці року в листопаді і грудні відповідно відбудуться
засідання Комітету асоціації і Ради асоціації. На цих двох засіданнях
говоритиметься про те, що вдалося за рік виконати Україні для лібералізації
ЄС.
«Станом на сьогодні в межах реалізації Національного плану з
імплементації Угоди про асоціацію ми вже прийняли одинадцять законів.
Також на рівні центральних органів виконавчої влади опрацьовується
ще 11 законопроектів, які фактично завершують нашу законодавчу роботу за
останній рік, серед цих законопроектів є акти і щодо регулювання діяльності
Державної служби статистики, і щодо стратегічної екологічної оцінки, і щодо
роботи внутрішнього водного транспорту, і щодо ринку електричної
електроенергії», – прокоментувала заступник Міністра Кабінету Міністрів
України – директор Урядового офісу з питань європейської інтеграції
Наталія Гнидюк (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=2485
31675&cat_id=244276429. − 2015. – 05.10).
Тож протягом останніх кількох місяців Україну відвідали вісім місій
ЄС по чотирьох напрямах. Щодо всіх питань відзначений прогрес. Але для
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того, щоб громадяни України за біометричними паспортами отримали право
безвізових поїздок, треба прийняти пакет законодавства.
Отже, що ми маємо на сьогодні? На це питання дав вичерпну відповідь
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він зазначив про те, що, у першу
чергу стояло питання щодо видачі біометричних паспортів. Уряду вдалося з
минулого року придбати відповідне обладнання, налаштувати його, навчити
людей. Так у цьому році вже видано понад 660 тисяч біометричних паспортів
для громадян України.
Окрім того, Україна підключилася до системи «Інтерполу». Тепер 39
пунктів пропуску мають безпосередній зв’язок з системою «Інтерполу», і
інформація щодо будь-якої особи, яка занесена до бази «Інтерполу», негайно
повідомляється в центральний офіс і затримується українськими
правоохоронними органами.
Завдяки зусиллям Парламенту було ухвалено низку антикорупційних
законів, насамперед, закон про створення Національного антикорупційного
бюро. Також був ухвалений закон про Національне антикорупційне
агентство. Уряд разом із громадянським суспільством і партнерами з
Європейського Союзу повністю змінили склад номінаційної комісії по
вибору керівництва Національного антикорупційного агентства. І це
агентство виконуватиме превентивну функцію і перевірятиме декларації
державних чиновників.
Для того, аби громадяни України за новими біометричними паспортами
отримали право безвізових поїздок до країн-членів Європейського Союзу, у
Парламенті необхідно ухвалити відповідний пакет законодавства.
Насамперед йдеться про закони щодо боротьби з корупцією. Ці закони
розроблялися Урядом і окремими членами Парламенту за участі і з
урахуванням безпосередніх рекомендацій як Організації економічного
співробітництва та розвитку (OECD), так і Європейського Союзу. Без цих
законів безвізовий режим отримати неможливо.
Зараз в Європейському Союзі доволі складна ситуація з міграцією.
Російська військова операція в Сирії і сотні тисяч мігрантів, які хлинули до
Європейського Союзу, не додають політичної впевненості, що всі політичні
сили в Європейському Союзі будуть одностайно виступати за запровадження
безвізового режиму для України.
Саме тому спільне завдання Парламенту, Уряду і Президента України –
виконати всі технічні критерії щодо забезпечення впровадження безвізового
режиму з ЄС. Спільне завдання – ухвалити всі закони, завершити всі технічні
процедури і не дати жодного шансу звинуватити Україну в тому, що ми не
виконали ту чи іншу технічну процедуру чи той чи інший критерій, який є
передумовою
для
запровадження
безвізового
режиму
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248539676&cat_id=2
44276429. − 2015. – 08.10).
Експерти схвально оцінюють виконання Україною плану візової
лібералізації і зазначають, що ще є шанси для позитивного рішення ЄС у
грудні.
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8 жовтня Верховна Рада присвятила цілий день розгляду
законопроектів, потрібних для візової лібералізації з ЄС. Депутати змогли
проголосувати пакет із семи документів, щоправда більшість – тільки в
першому читанні. У першій половині дня депутати проголосували, хоча і не з
першого разу, за низку проектів антикорупційних законів, зокрема, щодо
спеціальної конфіскації майна:
- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення
корупційних ризиків при його застосуванні (реєстраційний номер 2540а);
- про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України
щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення
корупційних ризиків при її застосуванні (реєстраційний номер 2541а);
- про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо виконання рекомендацій Європейського союзу з виконання Україною
плану дій щодо лібералізації Європейським союзом візового режиму для
України стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування
(реєстраційний номер 2542а);
- про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
(реєстраційний номер 3040);
- про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації
рекомендації, наданої в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС
візового режиму для України, стосовно забезпечення функціонування
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (реєстраційний
номер 3041) (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/10/8/7039281/). −
2015. – 08.10).
Також у першому читанні депутати проголосували. за законопроект
2552а, який передбачає усунення дублювання підслідності між різними
правоохоронними органами та альтернативної підслідності. Крім того, у
Служби безпеки забирають право проводити досудове розслідування у будьяких справах, які не стосуються питань національної безпеки та тероризму.
На думку міністра Павла Петренка: «Цей закон стане основою для створення
Національного бюро розслідувань» (http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/
8/7084148/. − 2015. – 08.10).
Також Верховна Рада з чергової спроби таки прийняла у першому
читанні законопроект про трудову міграцію. Закон стосується українців, які
шукають чи отримали притулок за кордоном, вчаться там, перебувають на
дипломатичній службі чи у відрядженні. Він є частиною пакету, прийняття
якого необхідне для запровадження безвізового режиму з ЄС.
Як відомо, розгляд цього документу почався ще під час ранкового
засідання, однак тоді депутати не знайшли достатньої кількості голосів і
пішли на перерву. Таким чином, всі ці законопроекти були прийняті лиш у
першому читанні і піддавалися різкій критиці з боку низки депутатів. Кожен
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документ був проголосований з умовою про те, що до другого читання він
буде суттєво удосконалений.
Як пояснив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
«Верховна Рада розглядала пакет законопроектів, необхідних для отримання
безвізового режиму з ЄС... Хочу зазначити, що були дуже непрості дискусії.
Депутати показали, що вони не готові сліпо голосувати за будь-які рішення.
Якщо ми приймаємо європейські закони, то вони мають бути європейської
якості. Тому на адресу представників уряду, які готували ці закони, звучало
чимало гострих запитань. В результаті ми домовились, що для підготовки до
другого читання буде створена спільна робоча група з представників
профільних комітетів парламенту і урядовців із залученням європейських
експертів. І кожна норма запропонованих законів буде перевірена на
відповідність
європейському
законодавству»
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1508711-v-groysman-robocha-grupa-pereviritneobikhdni-dlya-bezvizovogo-rezhimu-zakoni. − 2015. – 09.10).
Таким чином, «всього в пакеті щодо візової лібералізації є 13
законопроектів, 2 з яких вже ухвалено в цілому, 5 − за основу, 1 −
направлено на доопрацювання, розгляд 3 законопроектів було відкладено, а 2
ще не вносилися», − про це прозвітувала заступник голови Комітету
Верховної Ради з питань євроінтеграції, народний депутат від «Блоку Петра
Порошенка» Марія Іонова. І запевнила, що є ще час, ще повний листопад
роботи Верховної Ради, початок грудня, адже до 15 грудня моніторинг
відбувається, потім приїздить комісія» (http://www.unian.ua/politics/115198919-jovtnya-na-natsradi-reform-prozvituyut-pro-vikonannya-kriterijiv-dlyabezvizovogo-rejimu-z-es-nardep.html. − 2015. – 13.10).
З огляду на це, експерти передбачають три сценарії розвитку
подальших подій щодо виконання Україною ПДВЛ. Перший передбачає
ухвалення необхідних законопроектів, рішуче запровадження змін в сфері
боротьби із корупцією. Навіть якщо Верховна Рада проголосує за
антикорупційні законопроекти, це ще не означає їхнього успішного
виконання. Європейські лідери прагнуть спостерігати не лише за процесом,
але й за реальними діями української влади. У такому разі, для українців вже
наступного року можуть скасувати так звані короткострокові візи терміном
на 90 діб.
Другий сценарій передбачатиме часткове ухвалення парламентом
необхідних законів і відповідну реакцію з боку ЄС. У такому разі, Україна
вкотре відтермінує виконання ПДВЛ і сподіватися на безвізові поїздки
можна буде не раніше 2017 року.
Третій сценарій найнесприятливіший: парламент не ухвалить
необхідних законопроектів і провалить виконання Плану дій щодо
лібералізації візового режиму із ЄС. У такому разі, вже зовсім очевидною
буде неминучість та необхідність перезапуску роботи законодавчого органу,
адже, скоріш за все, коаліція просто продемонструє неспроможність вести
подальший спільний політичний діалог. У такому разі, дії Президента щодо
розпуску парламенту лише зіграють на користь процесу євроінтеграції, адже
Аналітичний коментар
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більшість українців давно бачать своє майбутнє у максимальному зближенні
зі стандартами ЄС у всіх сферах життєдіяльності (http://www.slovoidilo.ua/
2015/10/08/stattja/polityka/bez-prava-na-pomylku-chy-vdastsya-verxovnij-radizdijsnyty-ostannij-krok-na-shlyaxu-do-bezvizovoho-rezhymu. − 2015. – 08.10).
Таким чином, можливість позитивного рішення у грудні щодо
скасування віз для українців − 50 на 50. Як прогнозує експерт, директор
інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко: «...якщо звіт
буде позитивний, то десь через півроку може запрацювати безвізовий
режим». Так чи інакше Європейська комісія виконає свою частину
зобов’язань і на основі оцінки досягнутого Україною прогресу до 15 грудня
представить відповідні рекомендації на розгляд держав Європейського
Союзу.
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Блогосфера
Виктор Уколов, политолог, журналист:
Наши маленькие победы. 10 реальных успехов Украины, которых
добилась страна после Майдана
Эти победы разные, а их значимость для украинцев – предмет
бесконечных дискуссий. Но важно другое: все они реальные. Впервые за
много лет в Украине не только говорят о реформах, но кое-что уже
воплотили в жизнь. И хотя наши победы маленькие, а за некоторые ещѐ
предстоит побороться, гордости от того, что они есть, меньше не становится.
Не зря ведь говорят, что малыми шагами большие дела делаются.
Броня крепчает
Повышение боеспособности армии
Ещѐ полтора года назад украинские Вооружѐнные силы были
совершенно не готовы встретить врага на своей территории. Не только по
техническим причинам, но и морально: по разным данным, во время начала
аннексии Крыма от 50% до 80% украинских военных, базировавшихся на
полуострове, перешли на сторону РФ. Впрочем, в Донбассе эта история не
повторилась: украинцы продемонстрировали готовность защищать свою
страну. По информации Генштаба, во время первых четырѐх волн
мобилизации 10% призывников были добровольцами. Численность
украинской армии за последний год выросла с 146 тыс. до 280 тыс. человек, а
количество военнослужащих, проходящих службу по контракту, на 2 тыс. –
до 107 тыс. В зоне АТО личный состав увеличился с 32 тыс. до 73 тыс.
человек, количество танков возросло с 210 до 360, боевых бронемашин – с
900 до 1400, реактивных систем залпового огня – с 80 до 230, боевых
самолѐтов – с 20 до 40. За последний год концерн «Укроборонпром» передал
армии более 4 тыс. единиц нового и модернизированного оружия, а также
военной техники – в 36 раз больше, чем за 2014-й.
Проблем в армии хватает – от «аватарщины» до коррупции, а
материально-техническим обеспечением до сих пор занимаются волонтѐры.
Однако даже последние признают, что ВС в начале 2014 года и сейчас – две
большие разницы, ведь главное – государство начало модернизировать
армию.
Вооружѐнные силы постепенно переходят на стандарты НАТО.
Минобороны уже отчиталось, что внедрило в ВС 68 из 102 стандартов
Североатлантического альянса. В планах завершить этот процесс к 2020 году.
НАТО уже запустило пять трастовых фондов для военной помощи Украине.
Первый создан для модернизации систем связи и автоматизации, второй – с
целью переподготовки и социальной адаптации военных в зоне АТО, третий
специализируется на физической реабилитации раненых, четвѐртый
задействован в реформировании систем логистики, пятый призван бороться с
киберпреступностью.
Блогосфера
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Международная поддержка Украины
Одной из главных побед Украины стала невиданная ранее
международная поддержка. 27 марта 2014 года, после аннексии Крыма,
Генассамблея ООН поддержала резолюцию, в которой признавалась
территориальная целостность Украины, несмотря на то, что на полуостров
посягнула Россия, являющаяся постоянным членом Совета безопасности
организации. Тогда в пользу Украины отдали голоса 100 стран, 11
проголосовали против и 58 воздержались. Мировая поддержка в конфликте с
Россией также вылилась в три волны санкций. Первая связана с признанием
РФ крымского референдума, вторая – с поддержкой Россией боевиков на
востоке Украины, третья – с катастрофой малайзийского Boing 777, сбитого с
территории, контролируемой российско-террористическими группировками.
К санкциям в разной мере присоединились США, ЕС, а также Австралия,
Новая Зеландия, Канада, Швейцария, Норвегия, Япония – в общей сложности
41 страна. Санкции включают запрет на въезд в эти государства для ряда
высокопоставленных лиц России, а также замораживание некоторых их
активов, приостановление финансирования российских компаний и проектов
Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития,
ограничение выхода на западный кредитный рынок для нескольких
российских банков, запрет на сотрудничество с некоторыми российскими
оборонными предприятиями, ограничение на экспорт товаров и технологий
для нефтяных проектов в РФ.
Решить военный конфликт на территории Украины пытаются главы
двух крупнейших стран ЕС – канцлер Германии Ангела Меркель и президент
Франции Франсуа Олланд. Именно они ведут переговоры с Владимиром
Путиным и Петром Порошенко в нормандском формате.
Несмотря на войну и кризис в экономике, значительную поддержку
Украине оказал МВФ. $5 млрд фонд перечислил в марте 2015 года, $1,7 млрд
– в июле. Общая сумма программы EFF составляет $17,5 млрд. Также, по
словам комиссара ЕС по вопросам политики расширения и соседства
Йоханнеса Хана, за год, с июня 2014-го по июнь 2015-го, ЕС и его
финансовые организации уже мобилизовали около 6 млрд евро для Украины
в виде кредитов и грантов.
Электронная революция
Заработали онлайн-сервисы, позволяющие контролировать
госфинансы
В технологически развитых странах на рубеже третьего
тысячелетия появились проекты электронного правительства (eGovernment). Такое название получили интернет-платформы, которые
позволяют гражданам заказывать государственные услуги, контролировать
использование госсредств, направлять обращения в органы власти, не вставая
из-за компьютера. В этом году и Украина сделала первые заметные шаги в
этом направлении.
Для перевода государственных сервисов в электронную форму летом
2015 года был запущен интернет-портал iGov.org.ua. Реализацией проекта
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занимается команда IT-волонтѐров под эгидой общественной организации
ICT Competence Center (среди учредителей – экс-советник министра
экономики Украины эстонка Яника Мерило и IT-директор ПриватБанка
Дмитрий Дубилет). Через портал можно заказать такие услуги, как,
например, регистрация в МРЭО авто с пробегом или получение справки о
несудимости. Для этого нужно войти в систему через сертификат
электронной цифровой подписи или банковский идентификатор, то есть
интернет-банкинг. Пока такая возможность есть у клиентов ПриватБанка,
Ощадбанка, ещѐ несколько финучреждений находятся в процессе
подключения. К концу года Дмитрий Дубилет обещает сделать доступной в
электронной форме половину всех административных услуг. Правда, не по
всей стране, а в нескольких областях, которые сотрудничают с iGov.
В сфере госзакупок, где традиционно процветает коррупция, с февраля
2015 года заработала электронная торговая система ProZorro, созданная,
опять-таки, не без участия общественных организаций. В системе
электронных госзакупок ProZorro видно, кто участвовал в тендере, кто
выиграл, кто какую цену заявил и, соответственно, кто выходит на этап
индивидуальных переговоров. Она позволяет экономить госсредства
благодаря сужению возможностей для коррупции и расширению состава
участников тендера. Но пока электронные торги в госсекторе проводятся на
добровольной основе, при этом система ProZorro используется только для так
называемых допороговых торгов. Остальные закупки – товары на сумму
свыше 100 тыс. грн и услуги на сумму более 1 млн грн – проводятся по
старой схеме.
В сентябре 2015-го в тестовом режиме запущен также портал
публичных финансов Edata, на котором раскрывается информация об
использовании госсредств.
Пока эти инициативы работают в тестовом режиме. Для их
полноценного запуска требуются изменения на законодательном уровне.
Откройте, полиция
Начало реформы правоохранительной системы
Всего полтора месяца осталось работать управляемой в ручном режиме
и коррумпированной сверху донизу милиции – 7 ноября 2015 года она
окончательно уйдѐт в историю, утверждает глава МВД Арсен Аваков. На
смену ей постепенно приходит Нацио-нальная полиция. Автоматического
перехода работников милиции в полицию не будет – желающие должны
пройти переаттестацию. Новый правоохранительный орган, формирование
которого пока только началось, будет состоять из нескольких подразделений:
криминальной полиции, патрульной и дорожной полиции (заменит ГАИ),
подразделений досудебного расследования, полиции охраны, участковой
полиции, спецполиции и полиции особого назначения. Полноценно пока
работает лишь патрульная полиция, да и то в трѐх городах – Киеве, Львове и
Одессе. Однако уже 26 сентября полицейские выйдут на улицы Харькова, а в
декабре – Днепропетровска, Луцка, Николаева, Ужгорода, Мукачева и
Хмельницкого. До конца года начнѐтся отбор в патрульную службу ещѐ в 17
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городах. Новые патрульные фактически совмещают функции ГАИ и
участковых милиционеров.
Полиция комплектуется принципиально новым способом –
сотрудников отбирают через открытые конкурсы. Среди требований к
кандидатам в патрульную службу – возраст от 21 до 35 лет, полное среднее
или высшее образование, водительское удостоверение категории B,
отсутствие судимости и стремление к качественным изменениям. Взамен
кандидатам предлагают обучение, зарплату от 8 тыс. грн, форму стоимостью
$700, амуницию, оружие, а также новенькие служебные авто Toyota Prius,
полученные от Японии в рамках Киотского протокола.
Спустя месяц работы патрульных в Киеве столичная полиция
обнародовала первые результаты: количество обращений в полицию
возросло на 63%, что говорит о повышении доверия к правоохранителям,
время прибытия в ответ на вызов сократилось с 30 до 9,5 минут, количество
ДТП без потерпевших снизилось на 76 случаев (с 3708 до 3632).
Согласно исследованию, проведѐнному центром RAITING Pro,
результаты которого обнародованы 6 августа, 82% киевлян поддержали
создание патрульной полиции. Незаангажированность и беспристрастность
еѐ сотрудников подтверждают случаи задержания за нарушение правил
дорожного движения известных личностей, среди которых вице-президент
УЕФА Григорий Суркис, футболист Артѐм Милевский, народные депутаты
Сергей Мельничук и Владимир Парасюк.
Большая уборка
Очищение банковской системы от проблемных и схемных
финучреждений
С февраля 2014 года в Украине признали неплатѐжеспособными более
полусотни банков. В их числе оказались «кошельки режима», которые
обслуживали интересы окружения Януковича, карманные банки некоторых
бизнес-групп, учреждения, замешанные в схемах отмывания или вывода
капитала и т. п. Как отметила в своѐм интервью Фокусу глава Нацбанка
Валерия Гонтарева, у многих из этих банков к моменту прихода временной
администрации были только липовые залоги и пустые кассы, а все активы
зачастую давно были розданы в виде кредитов своим же бизнесам.
Большинство проблемных финучреждений покинули рынок и уже не
оказывают заметного негативного влияния на ситуацию в экономике.
Жизнеспособные банки выполняют согласованные с НБУ условия
докапитализации и решают вопросы с проблемными займами. «Очищение от
неплатѐжеспособных игроков, так же как и очищение балансов
жизнеспособных банков и фиксация связанных с этим убытков, в итоге
оздоровят финансовый сектор», – оценил развитие ситуации директор
департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.
Учтя уроки кризиса, Нацбанк принял комплекс мер, направленных на
повышение прозрачности и безопасности банковской системы в будущем. В
частности, НБУ ужесточил требования к раскрытию структуры
собственности банков, заставив их публиковать имена своих конечных
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бенефициаров. А парламент ужесточил ответственность менеджеров и
владельцев финучреждений, введя уголовную ответственность за умышленно
нанесѐнный банку ущерб. Кроме того, в рамках договорѐнностей с МВФ
разработана программа сокращения объѐма инсайдерских кредитов (займов,
выдаваемых связанным с собственником компаниям). Эти меры не дадут
банкам выводить собранные у населения средства под видом кредитов для
своих фирм. То есть сейчас создаѐтся основа для формирования прозрачной и
устойчивой банковской системы, при которой риски искусственных
банкротств финучреждений будут минимальными, а банки станут выполнять
одну из основных функций – кредитовать реальный сектор экономики.
Впрочем,
есть
и
плохие
новости.
После
ликвидации
неплатѐжеспособных банков и сокращения персонала в тех, в которые
введены временные администрации, ряды безработных пополнили около 30
тыс. банковских служащих. А оставшимся на рынке финучреждениям
придѐтся приложить максимум усилий, чтобы вернуть доверие вкладчиков к
банковской системе. По оптимистическим прогнозам, банки восстановятся от
последствий кризиса и начнут кредитовать население и бизнес не раньше
второй половины 2016 года.
Семимильными шагами
Технологический прогресс
Украине всѐ ещѐ очень далеко до Японии или Южной Кореи, но за
последние полтора года технологический прогресс пришѐл и к нам. В
феврале 2015-го государство продало трѐм крупнейшим украинским
телеком-операторам лицензии на развѐртывание 3G-сетей за 8,6 млрд грн.
И уже в июне во Львове, Киеве и Одессе появился скоростной мобильный
интернет. Согласно условиям лицензионного соглашения, операторы должны
обеспечить 3G-покрытие в областных центрах до сентября 2016 года. А в
городах с населением более 10 тыс. скоростной интернет появится в течение
шести лет.
По мировым меркам 3G – устаревшая технология. Но его появление в
нашей стране – уже большой прогресс. Эпопея с продажей лицензий на
частоты тянулась 10 лет. Власти отказывались предоставлять операторам
необходимые частоты для развѐртывания сетей скоростной передачи данных,
так как монополистом по предоставлению услуги был Укр-телеком – сначала
государственный, а затем купленный Ринатом Ахметовым.
Есть успехи и в авиастроении. Государственный авиаконцерн
«Антонов» вышел из совместного украинско-российского предприятия и
представил концепт среднемагистрального транспортника Ан-132, первого в
Украине самолѐта без российских комплектующих. До недавнего времени
доля российских узлов в продукции «Антонова» занимала около 50%. Сейчас
она снижена до 40%, а в ближайшее время концерн планирует полностью
отказаться от них, освоив производство необходимых деталей на
предприятиях Укр-оборонпрома.

Блогосфера

14

Огляд матеріалів ЗМІ
«Ініціативи Президента України
(шляхи реформування)»

8 ‒ 14 жовтня 2015 року

20-28 лютого 2015
У «Антонова» уже есть заказы на 43 новых самолѐта. Немного, но для
украинских авиастроителей, продававших до этого всего по несколько
самолѐтов в год, – большой успех.
Свежая кровь
Заработали социальные лифты
Впервые за всю историю независимой Украины вакансии на некоторые
государственные должности стали занимать не ставленники действующей
власти, а победители открытых конкурсов. Помимо патрульной полиции,
таким же образом комплектовалось Национальное антикоррупционное бюро.
На должность директора ведомства претендовало 106 кандидатов из числа
тех, чьи резюме соответствовали требованиям. Из этого количества
претендентов конкурсная комиссия выбрала двух – бывшего адвоката Юлии
Тимошенко Николая Сирого и бывшего следователя прокуратуры и адвоката
Артѐма Сытника. Окончательное решение оставалось за президентом, и Пѐтр
Порошенко отдал предпочтение последнему. На основании открытых
конкурсов набирается и весь штат бюро – от бухгалтеров до детективов.
Кандидаты проходят тестирования, собеседования, проверки, а самые
достойные занимают выбранные должности.
Аналогичная ситуация в прокуратуре. 20 июля начался конкурс на
замещение должностей глав местных прокуратур, их первых заместителей и
заместителей. Отбирают сотрудников в четыре этапа: сначала претенденты
подают заявления, затем проходят профессиональное тестирование,
собеседование и специальное тестирование. За конкурсом можно следить
онлайн. По словам Давида Сакварелидзе, заместителя генпрокурора,
отвечающего за кадровую реформу, на 700 должностей в местных
прокуратурах подано 6 тыс. заявок.
Ещѐ один пример прихода представителя гражданского общества во
власть – назначение губернатором Луганской области Георгия Тука,
руководителя волонтѐрской группы «Народный тыл». А в Министерстве
обороны высадился целый десант известных волонтѐров, которые помогают
кадровым военным модернизировать армию. В министерствах образования,
экономического развития, финансов, а также Нацбанке на руководящих
должностях теперь можно встретить бывших членов общественных
организаций, профильных экспертов и аналитиков.
Без заветов Ильича
Декоммунизация
В мае этого года Пѐтр Порошенко подписал пакет законов о
декоммунизации. Благодаря им Украина окончательно попрощается с
пережитками Советского Союза – Компартией, памятниками советским
вождям, названиями улиц, городов и многим другим. Согласно закону «Об
осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского)
тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики»,
такие режимы признаются преступными, запрещается публичное отрицание
их преступного характера, а также использование и пропаганда
соответствующей символики. В случае невыполнения этих норм юрлицами,
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политическими партиями, гражданскими объединениями и СМИ их
деятельность прекращается по решению суда. С июля три коммунистические
партии Украины – КПУ, Компартия (обновлѐнная) и Коммунистическая
партия рабочих и крестьян не могут участвовать в избирательном процессе и
политической жизни страны.
Многим в Украине, и не только коммунистам и их приверженцам, снос
памятников и переименования не понравились. Мол, в стране кризис и есть
дела намного важнее. На самом деле этого кризиса могло и не быть или его
масштаб оказался бы меньше, будь декоммунизация проведена на несколько
лет раньше. На протяжении двух десятилетий формально независимая страна
жила в сюрреалистичной реальности, продолжая невольно чтить главных
противников еѐ независимости, организаторов искусственного Голодомора
1932-1933 годов.
Боженко, Щорс, Черняк, Котовский, Петровский, Киров, Цюрупа,
Косиор были увековечены в бронзе и гипсе, в названиях улиц и городов.
Объявление вроде «На улице Ленина пройдѐт митинг за единую Украину» у
многих не вызывает удивления. До войны в равнодушии украинцев к такому
сюру можно было усмотреть даже некую этнографическую изюминку.
Теперь, когда идѐт открытая война с северо-восточным соседом, объявившим
себя наследником СССР, неадекватность восприятия окружающих нас
социалистических символов становится недопустимой. И даже опасной: не
зря подобных топонимов больше всего было на востоке страны. По-сути,
«ДНР» и «ЛНР» начались именно с этого: люди знали, что Ленин – это
хорошо, хотя и не помнили почему. Именно тогда появились те, кто им
напомнил. Рассказывая, к примеру, о героизме Котовского, «громившего
подлых петлюровцев».
Символы в современной истории по-прежнему имеют большое
значение. Коммунистические – десятилетиями разрушали украинскую
государственность. Если бы большевики позволили украинцам чтить их
настоящих национальных
героев и
не навязали
выдуманных
коммунистическим режимом, в Украине они бы долго не протянули. И в
России это прекрасно понимают: Крым, Донецк и Луганск практически в
первые недели после появления «зелѐных человечков» были зачищены от
украинской символики. Всѐ кроется в деталях. Символы формируют
человеческое сознание, нацию, но при этом способны еѐ уничтожить.
В идеале нынешняя декоммунизация должна стать лишь первой в
списке других «де»: деолигархизация, демонополизация и т. д. Так, как это
было в других успешных постсоветских странах – Польше, Чехии, Словакии,
Венгрии и государствах Балтии.
Богатые тоже плачут
Начало деолигархизации
За последние полтора года украинские олигархи, пожалуй, впервые за
годы независимости Украины оказались под достаточно жѐстким
прессингом власти. Больше всего досталось самой влиятельной тройке –
Игорю Коломойскому, Ринату Ахметову и Дмитрию Фирташу.
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К примеру, в прошлом году ДТЭК Ахметова лишилась многолетнего
положения монополиста на рынке экспорта электроэнергии. Поставки за
границу возобновила государственная компания «Укринтерэнерго», а
разрешения на экспорт стали продавать на открытых аукционах по рыночной
цене. В декабре 2014 года ДТЭК заплатила 17,4 млн грн за право
экспортировать электроэнергию в ЕС с Бурштынского энергоострова, хотя в
2013-м компании это обошлось в 500 тыс. грн. Также Минэнерго
категорически отказалось повысить отпускные тарифы на генерируемую
ТЭС электроэнергию с 80 коп. до 1,2 грн за 1 кВт/ч, на чѐм настаивала ДТЭК,
контролирующая около 70% тепловых генерирующих мощностей страны, но
не раскрывающая себестоимость генерации.
Теряет свои монопольные позиции и группа «Приват» во главе с
Игорем Коломойским. В марте на государственной Укртранснафте сменили
подконтрольный олигарху менеджмент. А принятие парламентом изменений
в Закон «Об акционерных обществах», снизивших кворум для проведения
собрания акционеров с 60% до 50% + 1 акция, лишило Приват контроля над
крупнейшей нефтедобывающей компанией страны «Укрнафта» (в ней
Привату принадлежит 42% акций). Пресекли и неконкурентные действия на
рынке авиаперевозок компании МАУ, связанной с Приватом. После
многочисленных скандалов МАУ отказалась от части потенциально
прибыльных, но не используемых ею направлений в пользу конкурента –
компании AtlasJet. А в сентябре был уволен глава Госавиаслужбы Денис
Антонюк, которого называют лоббистом интересов Привата в авиационной
отрасли.
Рушатся и монополии Дмитрия Фирташа. В июле Хозяйственный суд
Киева отказал его Укргаз-Энерго в признании права собственности на
арестованный за долги Group DF перед НАК «Нафтогаз Украины»
природный газ в объѐме 4,9 млрд куб. м. А месяцем ранее МВД наложило
арест на 86 объектов холдинга Ostchem, принадлежащего олигарху. Дмитрию
Фирташу также не удалось вернуть через суд контроль над Иршанским и
Вольногорским ГОКами, аренду которых Кабмин отказался продлить в
прошлом году. Месторождения титановых руд, каждое из которых способно
генерировать около $200 млн прибыли в год, передали в госуправление.
Если власть продолжит реальную борьбу с монополиями олигархов, а
не будет просто перераспределять между приближѐнными компаниями
высвободившиеся финансовые потоки, то на многих рынках появится
реальная конкуренция, значит, цены здесь могут снизиться, а качество
предоставляемых услуг – улучшиться.
Автономное отопление
Курс на энергонезависимость
Диверсифицировав поставки газа в страну, Украина усилила позиции в
переговорах с Россией и теперь может покупать и продавать
энергоресурсы по рыночной цене. Сегодня мощности реверсного потока из
Словакии позволяют импортировать около 14 млрд куб. м в год – около 70%
потребности в импортном газе.
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В июле Украина также присоединилась к европейскому «Меморандуму
о взаимопонимании касаемо общего подхода к вопросам диверсификации
поставок газа». Подписание этого документа упрощает строительство
интерконнекторов со странами ЕС и создаѐт предпосылки для дальнейшего
наращивания реверса и более глубокой интеграции газораспределительных
систем страны в Европейскую энергетическую сеть.
В этом же месяце вступил в силу Закон «Об особенностях
осуществления права собственности в многоквартирном доме», который
передаѐт все права и обязанности по управлению многоэтажками их
жильцам. Реформа коммунального хозяйства заставит жильцов
кооперироваться и заниматься термомодернизацией домов. Это снизит
потребление энергии в отопительный сезон.
Прогрессивным шагом можно считать и непопулярное решение о
поэтапном приведении тарифов на газ, тепло и электроэнергию к
экономически обоснованному уровню. Ведь то, что раньше украинцы
недоплачивали за потреб-лѐнные услуги, выливалось в рост дефицита
бюджета НАК «Нафтогаз», который в итоге покрывался из карманов
налогоплательщиков.
А с 1 октября вступит в действие Закон «О рынке природного газа»,
принятый Верховной Радой 9 апреля. Он разрушит монополию на газовом
рынке, разделив функции операторов магистральных газовых сетей,
добытчиков и поставщиков газа (10 реальних успіхів після Майдану //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/561c817a9b0bd/. – 2015. – 13.10).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
КІБЕРПОЛІЦІЯ – ВАШ ЗАХИСТ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
І НЕ ЛИШЕ! Відтепер, користуючись інтернетом та його можливостями,
ви зможете отримувати поліцейську допомогу в режимі реального часу.
МЕТА СТВОРЕННЯ
Реформування та розвиток підрозділів МВС України, що забезпечить
підготовку та функціонування висококваліфікованих фахівців в експертних,
оперативних та слідчих підрозділах поліції, задіяних у протидії
кіберзлочинності, та здатних застосовувати на високому професійному рівні
новітні технології в оперативно-службовій діяльності.
Поетапне перетворення теперішньої моделі до новітнього органу
правозахисного призначення, який за своїми технічними та професійними
можливостями матиме змогу миттєвого реагування на кіберзлочини та
кіберзагрози, а також, у відповідності до кращих світових стандартів
проводитиме міжнародну співпрацю по знешкодженню транснаціональних
злочинних угрупувань у даній сфері.
СІМ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ КІБЕРПОЛІЦІЇ:
1. Реалізація державної політики у сфері протидії кіберзлочинності
2. Протидія кіберзлочинам:
У сфері використання платіжних систем:
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- скімінг (шимінг) – незаконне копіювання вмісту треків магнітної
смуги (чіпів) банківських карток;
- кеш-трепінг – викрадення готівки з банкомату шляхом встановлення
на шатер банкомату спеціальної утримуючої накладки;
- кардінг – незаконні фінансові операції з використанням платіжної
картки або її реквізитів, що не ініційовані або не підтверджені її держателем;
- несанкціоноване списанням коштів з банківських рахунків за
допомогою систем дистанційного банківського обслуговування.
У сфері електронної комерції та господарської діяльності:
- фішинг – виманювання у користувачів Інтернету їх логінів та паролів
до електронних гаманців, сервісів онлайн аукціонів, переказування або
обміну валюти, тощо;
- онлайншахрайство – заволодіння коштами громадян через інтернетаукціони, інтернет-магазини, сайти та телекомунікаційні засоби зв'язку;
У сфері інтелектуальної власності:
- піратство – незаконне розповсюдження інтелектуальної власності в
Інтернеті;
- кардшарінг – надання незаконного доступу до перегляду
супутникового та кабельного TV;
У сфері інформаційної безпеки:
- соціальна інженерія – технологія управління людьми в Інтернет
просторі;
- мальваре – створення та розповсюдження вірусів і шкідливого
програмного забезпечення;
- протиправний контент – контент, який пропагує екстремізм,
тероризм, наркоманію, порнографію, культ жорстокості і насильства;
- рефайлінг – незаконна підміна телефонного трафіку.
3. Завчасне інформування населення про появу новітніх кіберзлочинів.
4. Впровадження програмних засобів для систематизації та аналізу
інформації про кіберінциденти, кіберзагрози та кіберзлочини.
5. Реагування на запити закордонних партнерів, що надходитимуть
каналами Національної цілодобової мережі контактних пунктів.
6. Участь у підвищенні кваліфікації працівників поліції щодо
застосування комп'ютерних технологій у протидії злочинності.
7. Участь у міжнародних операціях та співпраця в режимі реального
часу. Забезпечення діяльності мережі контактних пунктів між 90 країнами
світу
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ (перехідний етап):
1.
ПЕРЕАТЕСТАЦІЯ
працівників
підрозділів
боротьби
з
кіберзлочинністю МВС. Мета: залишити працювати лише тих, які
відповідають вимогам працівника кіберполіції.
2. ОГОЛОШЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАБОРУ на роботу в
кіберполіцію. Мета: на конкурсній основі відібрати найкращих фахівців у
сфері кібербезпеки.
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СТАРТ НАБОРУ в кіберполіцію і детальні умови конкурсу будуть
оголошені з 15 жовтня.
З 26 жовтня розпочнеться АТЕСТАЦІЙНИЙ КОНКУРС ДЛЯ ВСІХ
майбутніх кіберполіцейських.
До 5 листопада штат кіберполіції буде сформовано і почнеться
завершальний перехідний етап вибудовування нового функціоналу
кіберполіції та перепідготовки персоналу на марші (КІБЕРПОЛІЦІЯ (крок
реформи) // http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/561a92c183c27/. – 2015.
– 11.10).
Валерій Пекар, співзасновник Громадянської Платформи Нова
Країна:
12 засідання Національної ради реформ, що відбулося 5 жовтня,
цілковито було присвячено реформі освіти. Мушу розчарувати значну
кількість читачів: якщо хочете читати про #зраду, тут про неї нема. Поперше, стратегія реформи була ретельно підготовлена міністерством. Подруге, міністерство та профільний парламентський комітет, незважаючи на
суперечності, залишили їх поза межами обговорення, виступаючи єдиним
фронтом і підтримуючи один одного (напевно, це й є найкращий приклад
співпраці парламенту та уряду – на жаль, таке бачимо далеко не всюди). Потретє, стратегія реформи включає значну кількість пропозицій
громадянського суспільства, у тому числі й такі, які ще рік тому викликали
несприйняття.
У короткому вступному слові Президент зазначив, що більшість
українських родин дотичні до освіти, і тому освіта є пріоритетом N1 після
обороноздатності. Він згадав декілька нещодавніх успіхів українських
університетів, школярів і студентів, а також підкреслив зростання
можливостей і водночас відповідальності, що їх несе освітянам реформа
децентралізації. Порошенко підкреслив високу якість закону про вищу
освіту, прийнятого минулого року, та наголосив на необхідності
синхронізуватися з потребами ринку праці.
Міністр освіти і науки Сергій Квіт представив детальну стратегію
реформи. Рекомендую подивитися презентацію, вона того варта. Нижче я
розповім лише про основні ключові точки.
Основні цілі реформи включають:
- оновлення змісту та методики, включаючи відповідність потребам
ринку та науковим досягненням, а також забезпечення академічної автономії
навчальних закладів,
- рівний доступ до освіти, включаючи оптимізацію мережі, зміцнення
інфраструктури, фізичну доступність закладів освіти та адаптацію змісту при
необхідності,
- ефективність управління та використання коштів, включаючи
фінансову та організаційну автономію навчальних закладів, розмежування
повноважень та громадський контроль, прозору та раціональну систему
фінансування,
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- підвищення кваліфікації та мотивації викладачів, включаючи зміни у
педагогічній освіті, демонополізацію системи підвищення кваліфікації,
формування нової генерації дослідників.
Структура галузі зрозуміла, але нагадаємо: система освіти включає
дошкільну, загальну середню, професійну, вищу, а також позашкільну та
освіту дорослих. Не забудемо про науку, що має бути невіддільною від
освіти.
Почнемо із законодавчої бази. Завершується підготовка рамкового
законопроекту «Про освіту», тим часом закон «Про вищу освіту» прийнято
ще у 2014, а нині внесено до Верховної Ради законопроекти «Про професійну
освіту» та «Про наукову та науково-технічну діяльність» (Володимир
Гройсман обіцяє виділити для цього окремий парламентський день). Загальна
середня освіта залишається наостанок, відповідний законопроект буде
наступного року.
Поточні успіхи 2015 року включають створення 19,5 тис. нових місць
у дитсадках, сприятливі податкові умови для приватних дитсадків,
скасування 1600 документів звітності, спрощення процедури атестації шкіл
та дитсадків, зміну шкільних програм, впровадження концепції про
національно-патріотичне виховання, збільшення кількості годин для
англійської мови.
На черзі наступні кроки: завершення переходу до 12-річної системи
шкільної освіти, запровадження сертифікації вчителів та збільшення
заробітної платні, оптимізація мережі шкіл, суттєве збільшення кількості
приватних дитсадків (наразі у чергах 116 тисяч дітей) – а для цього треба
терміново прийняти нові санітарні правила та норми.
Важливим моментом тут є сертифікація вчителів. Нині просування по
тарифній сітці дає мізерні надбавки. Підвищити кваліфікацію можна лише у
монопольній системі «інститутів післядипломної освіти». Сам процес
обов'язкової атестації, при якому головою комісії є директор школи, містить
у собі конфлікт. Рішення наступне: вчитель сам обирає місце та спосіб
підвищення кваліфікації, сертифікація стає добровільною та відбувається у
незалежних установах, а результатом є суттєва надбавка.
Інша важлива проблема – мережа шкіл. На селі розташовано 68% шкіл,
а навчається там 33% дітей. 37% шкіл (6,5 тисяч) є малокомплектними, тобто
менше 5 учнів у класі. На кожного вчителя на селі припадає 6 учнів
(європейський середній показник 13). Така система була створена тоді, коли
сільське населення було значно більшим, а державні кошти ніхто не рахував
– але ж нині ситуація інша. В результаті сільські педагоги менш професійні,
часто одна й та ж людина викладає дуже різні предмети з низькою якістю, а
кошти платників податків просто марнуються: у місті витрачається 8 тис.
гривень на одного учня на рік, на селі – 50 тис. гривень. Рішення зрозуміле і
перевірене досвідом інших країн: навчальні «хаби» у великих селах плюс
шкільні автобуси, що доставляють туди дітей. План оптимізації на 2015 рік –
550 шкіл. Фінансування такої програми в умовах децентралізації має
відбуватися за кошти обласних бюджетів, але центральний бюджет бере
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участь за принципом «даємо стільки ж, скільки ви вкладаєте самі». Водночас,
якщо місцева громада заперечує закриття неефективної школи, вона може
взяти її на утримання (польський досвід «szkoła społeczna»), у такому
випадку певні нормативи послаблюються (наприклад, не треба наймати
прибиральниць, це можуть робити батьки самі).
Надзвичайно важливий момент – участь України у міжнародному
дослідженні якості освіти PISA (Programme for International Student
Assessment). Це дозволить отримати об'єктивну картину, де ми знаходимося.
Свого часу проект був закритий Дмитром Табачником.
Тепер про професійну освіту. Ми маємо розгалужену неефективну
мережу (більше 1400 закладів), що залишилася у спадок від радянських часів.
За останні роки кількість учнів скоротилася на чверть. 35% закладів –
малокомплектні, 70% обладнання – непридатні для використання. Місцева
влада та роботодавці не мають впливу на те, хто там кого і чому навчає.
Таким темпом скоро не матимемо робітничих професій. Рішення: створити
від 50 до 100 потужних регіональних багатопрофільних центрів професійної
підготовки по всій країні. Децентралізувати управління: створити в областях
ради стейкхолдерів (місцевий бізнес, влада, місцеві держпідприємства).
Поєднати навчання в закладі та навчання на робочому місці.
Вища освіта. Тут ситуація краща, бо реформа почалася:
автономізація вишів у питаннях формування програми, фінансова свобода –
можливість відкривати рахунки у державних банках, публічність фінансової
та іншої звітності, автоматизація зарахування абітурієнтів через
попереднє визначення пріоритетів, спрощене визнання іноземних дипломів,
боротьба з академічним плагіатом тощо. 76 неспроможних вишів та філій
закрито, і це лише початок.
Що далі? Час скасувати сталінський винахід – держзамовлення. Для
цього потрібно перейти до грантового принципу надання фінансування: ось
вам гроші, ось індикатори та показники підготовки щодо критично важливих
спеціальностей. Далі вирішуйте самі, як цього досягти.
Багато говориться про неспроможність української науки. Так буде до
того часу, поки навчальний процес в університетах та наукові дослідження не
будуть інтегровані, як це в усьому світі. Наразі наука фінансується
надзвичайно неефективно: лише 5% коштів розподіляються на грантовій
основі, а потрібно 100%. (До речі, приєднання до європейської програми
«Горизонт 2020» нещодавно дало українській науці перші 7,5 млн євро
грантів.) Архаїчна Академія наук з її 178 інститутів та 19,3 тисяч
співробітників мусить бути оновлена, так само як і решта 5 академій. Про
реформу науки можна писати більше, але йдемо далі.
Загалом прогрес освітньої реформи в плані нормативного та
інституційного забезпечення непоганий – 58% завдань виконано за 9 місяців
2015 року (завдання формуються зазвичай на 2-3 роки), що порівняно з
іншими реформами є високий показник.
У співдоповіді голова профільного парламентського комітету Лілія
Гриневич похвалилася 35 прийнятими законами (включаючи врегулювання
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таких важливих питань, як інклюзивні групи у дитсадочках, право релігійних
організацій засновувати навчальні заклади, податкові пільги для недержавної
освіти, збереження місця навчання мобілізованим, збереження пенсій
працюючим науковцям, спрямування депутатських пільг на підручники
тощо). На черзі – законопроекти про визнання неформальної освіти, про
доступ до освіти осіб з вадами зору, про корекцію Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, про відновлення медичної військової
освіти тощо, а головне – ключові законопроекти, згадані вище.
Виклик N1 – оновлення змісту освіти, підкреслила Лілія Гриневич.
Треба орієнтуватися на перелік компететностей, узгоджений з ЄС, а це
включає вміння критично мислити, математичні та природничі знання,
іноземні мови тощо. Важливо на основі професійних стандартів сформувати
освітні стандарти, а наразі немає інституції, яка би цим займалася. Виклик N2
– доступ до якісної освіти: згадані вже шкільні автобуси та громадські
школи, інклюзивні школи для дітей з особливими потребами в кожній
громаді, дистанційна освіта (не забуваймо про мешканців окупованих
територій!) тощо. Виклик N3 – збільшення палітри вибору, реалізація
принципу «гроші за дитиною» для дошкільної, інклюзивної, професійної,
вищої освіти. Так, на навчання дитини з особливими потребами в інтернаті
держава виділяє 70 тис. гривень, а якщо ця дитина йде у звичайну школу (що,
зрозуміло, набагато краще для її освіти та соціалізації, але також і для її
однокласників), то це буде лише 10 тисяч. Драматично скоротився сегмент
недержавної освіти: сьогодні у приватних закладах навчаються менше 0,5%
учнів, це треба змінити. Особливо гостра ця проблема з дитсадками, адже
держава не в змозі будувати нові – значить, це треба віддати приватній
ініціативі. Виклик N4 – зробити із вчителя лідера змін (заходи були вже
перелічені вище), створивши групу підтримки змін із найкращих вчителів,
що за незалежно підтверджену найвищу кваліфікацію отримуватимуть
високу зарплату.
Під час жвавого обговорення було висловлено декілька цікавих думок.
Ректор Харківського національного університету Віль Бакіров
поскаржився на відсутність бажаючих навчатися фізиці й математиці та
запропонував спеціальні гранти для викладачів, чиї студенти мають
досягнення міжнародного рівня у цих сферах. Директор Українського
гуманітарного ліцею Галина Сазоненко перелічила такі анахронізми
середньої освіти, як відділи освіти («районо», «облоно»), інститути
післядипломної освіти, шкільні сніданки за 8 гривень (нічого нормального за
ці кошти запропонувати не можна, тож не їдять, а викидають) тощо.
Народний депутат Олександр Співаковський зазначив: там, де цільові
групи не відчувають, що їхній голос врахований, там буде спротив
реформам. Він підкреслив, що освіта – це не соціальна, а економічна
політика. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зауважив, що комплект
підручників коштує 1050 гривень, а найдешевший планшет – 2000 гривень, і
пора задуматися про відмову від паперових підручників. Лідер фракції
«Самопоміч» Олег Березюк підкреслив, що саме незалежне ЗНО зберегло
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середню освіту, але водночас зазначив: певним вишам автономізація не
пішла на користь, вони погіршують програми та відмовляються від сучасних
вимог. Михеїл Саакашвілі поділився грузинським досвідом впровадження
освітнього ваучера (таку ж роль грає страхування в охороні здоров'я) і
підкреслив, що без ваучера автономія університетів створює чорну діру. Без
відкриття освітнього ринку для приватних університетів, сказав він,
відбуватиметься лише феодалізація освіти. Так само грузинський досвід є
позитивним щодо відмови від паперових підручників. Борис Ложкін
нагадав, що необхідна якісна освіта для держслужбовців, і поділився ідеєю
направляти щороку декілька сотень здібних студентів навчатися державному
управлінню у кращих університетах світу за кошти донорів.
Окремо треба згадати виступ народного депутата Олексія Рябчина.
Через проведення АТО 16 вишів 10 наукових установ Донецької та
Луганської областей були вимушені переїхати. Вони втратили все:
приміщення, бібліотеки, устаткування тощо. Треба відновитися, але
постанова Кабінету міністрів N65 «Про економію державних коштів та
недопущення втрат бюджету» забороняє витрачати гроші, зокрема, на меблі
та ремонт. Обмеження слушне, але не для цього випадку. Потрібно зробити
виключення для вишів, переміщених з тимчасово окупованої території, і
проект зміни до постанови давно розроблений. Якщо найближчим часом
Кабінет міністрів не відреагує, то достойні виші, що не скорилися
загарбникам, можуть зникнути. Треба лише проявити політичну волю.
Підсумовуючи обговорення, Президент порадував мене наступною
заявою: для успішної реформи треба завоювати підтримку суспільства, а
для цього необхідні широкі громадські обговорення. Скажу, що ми з колегами
давно стомилися повторювати: суспільство не підтримує тих реформ, яких не
розуміє. Сподіваюся, цього разу буде інакше.
Загалом, якщо підсумувати всю стратегію реформи одним параграфом,
вийде наступне. Держава витрачає кошти на освіту та науку надзвичайно
неефективно, за радянськими зразками: гроші розпорошуються по тисячах
некомплектних шкіл, нетямущих вчителів, непотрібних «районо», застарілих
ПТУ, неспроможних академічних інститутів. Гроші розмазуються тонким
шаром, більша частина коштів платників податків марнується, «тому що ми
так завжди робили». Ефективна організація та ефективне фінансування
докорінно змінять ситуацію, але для того треба відмовитися від радянськосоціалістичної «уравниловки», створивши кращі умови для кращих вчителів,
викладачів, науковців, а гірших відправивши саджати картоплю. І ще
залучити приватну ініціативу, яка зробить те, куди не досягне рука держави.
От і все. Попрощатися нарешті з Радянським Союзом (Хроніки Національної
ради реформ. 5 жовтня. Реформа освіти // http://blogs.pravda.com.ua/
authors/pekar/561a1e7ac9ae0/. – 2015. – 11.10).
Лана Самохвалова, журналіст:
Чи дозволить новий закон зруйнувати бізнес, що процвітає в сфері
охорони пам`яток культурної спадщини?
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Ця тема в Україні лежала під сукном десятиріччя. Вона не кидалася в
очі, оскільки державні пам'ятки не такі помітні, як, наприклад, державні
монополії, на яких панує менеджмент олігархів. Музеї – не розкішні вілли
держчиновників, які збудували їх, жодного дня не працюючи у бізнесі. Але
музеї, прилеглі території, буферні зони національних заповідників –
клондайк державних чиновників зі сфери пам'яткохоронної діяльності,
контрагентами яких є рекламодавці та забудовники.
Бізнес на «охороні пам'яток культурної спадщини» це класичний
випадок того, що у антикорупційних дослідженнях називають
«зловживаннями компетенцією».
Три найпростіші приклади корупційних заробітків або «зловживання
компетенцією» на пам'яткохоронних об'єктах виглядають так.
Перше. Облік пам'яткоохоронних пам'яток.
Включення та виключення будинку з переліку пам'яток, що може дати
старт для забудови у історичному ареалі без дотримання правил, без
геодезичних досліджень та експертизи громадськості: чи не порушить об'єкт
історичного обличчя та ландшафту. Цікаво, що раніше боротьба за
збереження історичного обличчя, наприклад, столиці була у сфері інтересів
лише громадських містозахисних рухів. Але сьогодні напрямок збереження
історичних міст потрапив у фокус уваги Єврокомісії. У Єврокомісії є
програми, пов'язані із збереженням історичних міст. Запровадження
культури недоторканості історичних кварталів та пам'яток у малих містах та
вписування саме таких історичних пам'яток в урбаністичні стратегії - сучасна
політична тенденція та предмет опіки європейських інституцій.
Друге. Видача дозволів на забудову в історичних зонах заповідників.
Продукування дозволів на забудови в історичному ареалі - золота жила
для людей із компетенцією їх видавати. Набути паперу, який дозволив би
забудову у найсакральніших місцях, не складало труднощів для гаманців
забудовників. Втім, у столиці це щоразу набувало негативного суспільного
резонансу. Війни між забудовниками та громадськими активістами,
захисниками історичного ареалу, тривають роками. Чи не кожного року
активісти складають топ найскандальніших забудов. Захисники історичних
ареалів склали мапу гарячих точок недобросовісних забудовників. Ми
переглянули рейтинги топ-скандалів за кілька років, найбільш показовим був
рейтинг, складений 2010 року. Тут чітко демонструється, що предметом
зазіхань забудовників були зони Лаври, Софії, Пейзажної Алеї, Аскольдової
Могили. З роками до списку додавалися Гостинний Двір, кінотеатр»
Жовтень» та багато інших об'єктів. Так виглядає топ-скандалів забудов 2014
року .
Лише після Майдану в лютому 2015 року Київрадою під тиском
громадськості було накладено мораторій на виділення земельних ділянок під
будівельні роботи на території буферних зон пам'яток всесвітнього значення.
Третє. Золотоносні борди на території музеїв.
Ще одне джерело надходжень, абсолютно непомітне оку суспільства,
реклама у зонах національних музеїв. Території музеїв завжди цікавили
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рекламодавців.
Дозволи
на
розміщення
реклами
залишаються
найнепрозорішою ділянкою.
НОВА КОНЦЕПЦІЯ ОХОРОНИ ПАМ`ЯТОК
В середу на засіданні кабінету міністрів міністр культури В'ячеслав
Кириленко презентував Концепцію нового Закону про збереження нерухомої
культурної спадщини.
Суть концепції – в трьох принципах: дерегуляція, децентралізація та
норми прямої дії.
«Ніяких спроб будувати нові об'єкти за рахунок руйнації окремих
пам'яток та історичних ландшафтів цілих міст. Має бути знищена будь-яка
можливість подвійного тлумачення норм пам'яткоохоронного законодавства,
оскільки така можливість завжди буде життєдайним грунтом для корупції.
Максимальна кількість повноважень в охороні пам'яток має бути передана на
місця, а кількість дозволів і погоджень максимально зменшена», охарактеризував завдання В'ячеслав Кириленко.
Якщо детально, то реформа виглядає так.
Дерегуляція. Вона передбачає створення нового законодавства з
нормами прямої дії, які виключатимуть різні тлумачення, скасування 70%
різних видів дозволів і погоджень, запровадження процедур, що забезпечать
прозорість адміністрування. Спрощення і децентралізацію процедур
внесення в Державний реєстр нерухомих пам'яток та створення єдиної
електронної інформаційної системи, яка буде загальнодоступною та
відображатиме максимально повну інформацію про всі пам'ятки в Україні.
Тобто, фактично, наявність реєстру скасовує можливість зловживання із
обліком та виключенням з реєстру.
Децентралізація. Вона передбачає передачу на місцевий рівень усіх
повноважень щодо видачі приписів, розпоряджень, дозволів, надання
адміністративних послуг, пов'язаних із охороною усіх категорій пам'яток,
окрім тих, що відносяться до об'єктів ЮНЕСКО, державних історикокультурних заповідників, археологічних територій, що охороняються. При
цьому на центральному рівні буде створено дієвий механізм контролю за
діями і рішеннями місцевих органів охорони культурної спадщини. Тобто,
керівники музеїв в містах та регіонах не їздитимуть до столиці, щоб
отримати дозвіл на надання адміністративних послуг, пов'язаних із охороною
усіх категорій пам'яток. Це позбавляє шматка хліба столичних продуцентів
таких дозволів. На наші заперечення чиновникам з апарату міністра, що
корупція може переміститися в регіони, ми почули, що за центральною
владою залишається право контролю.
Третій елемент реформи – посилення адміністративної і
кримінальної відповідальності за порушення пам'яткоохоронного
законодавства, створення на законодавчому рівні ефективних інструментів
для негайного припинення виявлених порушень.
До норм прямої дії відноситься заборона розміщення реклами на
пам'ятках об'єктів ЮНЕСКО та державних історико-культурних
заповідників, законодавче обмеження щодо розміщення реклами в буферних
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зонах об'єктів ЮНЕСКО, на інших пам'ятках, в межах їх територій, в зонах
охорони, в історичних ареалах населених місць.
ПЕРША РЕАКЦІЯ ЕКСПЕРТІВ
Ігор Луценко, народний депутат України, голова руху «Збережемо
старий Київ»:
Безумовно, це величезний крок уперед. І підхід правильний. Ми зараз
маємо законодавство, яке у частині захисту пам'яток державні органи просто
відмовляються застосовувати, а в частині дозволів на будівництво та
розміщення реклами існує маса підзаконних актів, котрі діють на руку
нечесним чиновникам та бізнесменам.
Потрібно вивести максимум норм на рівень закону.
Утім, про реальну реформу можна буде говорити лише тоді, коли
документ пройде Кабмін, потрапить у Раду, і парламент ухвалить
законопроект хоча б у першому читанні. Поки що - лише початок дискусії. В
законі чітко слід прописати процедуру, яку б не зміг скасувати жоден
підзаконний акт. Якщо цей законопроект проголосують у залі, то я буду
вважати це проривом. Бо хороший текст можуть довго мурижити в
парламенті. Наприклад, я говорив із профільним будівельним комітетом і
передбачаю, що вони там будуть чинити опір прийняттю закону. У
Верховній раді представлені лобісти забудовників. І будемо відверті:
забудовники і зараз активні, пам'яткоохоронне законодавство все одно
порушується. Я думаю, що слід взагалі поставити питання про скасування
пам'яткохоронних інститутів, які були джерелом корупції. Наш рух робив
все, щоб найбільш одіозні фігури у сфері забудови не були присутні у
державній владі. Хоча я вважаю, що справи по Сердюк та Вінграновському
давно повинні бути в суді. Певні персони зі сфери пішли. Ну Кличко звільнив
головного архітектора Целовальника. Пізно, правда. Але, наприклад,
архітектурна інспекція, яка погоджує дозволи, до сих пір - кримінал,
корупція та суцільний злочин (Корупція з повітря та старого каміння //
http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/lana-samohvalova/korupciya-z-povitrya-tastarogo-kaminnya. – 2015. – 09.10).

Блогосфера

27

Огляд матеріалів ЗМІ
«Ініціативи Президента України
(шляхи реформування)»

8 ‒ 14 жовтня 2015 року

20-28 лютого 2015

Огляд зарубіжних ЗМІ
Виборча комісія Нідерландів прийняла позитивне рішення про
проведення референдуму щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Євроскептики Нідерландів зібрали необхідну кількість голосів для
проведення консультативного референдуму щодо угоди про асоціацію між
ЄС та Україною.
Хоча референдум і носитиме лише рекомендаційний харктер, деякі
експерти зазначають, що політикам небезпечно ігнорувати його результати.
Ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 2015 році
підтримали обидві палати парламенту Нідерландів (Нідерланди проведуть
консультативний референдум щодо асоціації України і ЄС // Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/uk/нідерланди-проведуть-консультативнийреферендум-щодо-асоціації-україни-і-єс/a-18780858). – 2015. – 14.10).
Участники украино-немецкого форума «Киевский диалог»
рекомендуют пересмотреть закон о децентрализации и сделать
прозрачными изменения конституции.
Закон об изменениях Конституции Украины, предусматривающий
децентрализацию, должен быть пересмотрен с учетом предложений
общественных экспертов. Обновленная Конституция Украины должна быть
адаптирована к евростандартам в части гарантий основных прав и свобод
человека. Эти и другие рекомендации стали итогом дискуссий, прошедших в
столице Украины в рамках украино-немецкой конференции «Киевский
диалог: Права человека в условиях военного конфликта и реформ в секторе
юстиции».
Представитель Украинской Хельсинской группы по правам
человека Владимир Яворский:
Я выступаю за то, чтобы проекты конституционных изменений были
приведены в соответствие с европейскими нормами. Я предлагаю исключить
положения, которые сужают право граждан на защиту, а также признать
юрисдикцию международных судов на Украине и предоставить гражданам
право обжаловать законы в судах, если они считают, что эти акты нарушают
их права.
Глава фракции «зеленых» в Европейском парламенте Ребекка
Хармс:
Я считаю проблему изменений Конституции Украины одним из
важнейших вызовов, которые стоят перед страной в настоящее время.
Реформа конституции нуждается в поддержке. Это должен быть открытый
процесс, чтобы граждане также были согласны со всеми изменениями. Чтобы
не получилось так, что за них проголосует незначительное большинство в
парламенте, а украинцам останется только выполнять эти решения (На
«Киевском диалоге» раскритиковали конституционную реформу
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украинских властей // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/на-киевскомдиалоге-раскритиковали-конституционную-реформу-украинскихвластей/a-18779822). – 2015. 13.10).
Парламентская ассамблея НАТО, завершившая свою работу 12
октября и приняла резолюцию 422 «Солидарность с Украиной». Как
следует из текста документа, размещенного на интернет-портале ассамблеи,
ее участники настоятельно призвали правительства и парламенты стран
Североатлантического альянса удвоить усилия, чтобы помочь Украине в этот
критический момент. Речь идет об увеличении не только финансовоэкономической помощи, но и о поддержке дипломатической, политической и
экспертной, которая будет оказываться на двусторонней основе НАТО,
Европейским Союзом и Парламентской ассамблеей НАТО (Парламентская
ассамблея НАТО выразила солидарность с Украиной // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/парламентская-ассамблея-нато-выразиласолидарность-с-украиной/a-18777975). – 2015. – 13.10).
Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії –
Вікторія Нуланд:
Генпрокуратура України повинна бути створена з нуля, відповідно до
вже функціонуючих поліцейських патрулів. Генеральна прокуратура є
установою, яка допомагає людям, а не шкодить їм. Це означає, що вона
повинна розслідувати випадки корупції в міністерстві, а також, мати справу з
поверненням державних активів. Головне у цьому зв'язку є швидке
призначення антикорупційного прокурора, який очолить Національне бюро
по боротьбі з корупцією в Україні. Українські реформи та вся система
правосуддя є пріоритетом для всіх українських громадяни (Nuland
zaproponowała całkowitą reformę ukraińskiej Prokuratury Generalnej //
WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/2708-nulandzaproponowala-calkowita-reforme-ukrainskiej-prokuratury-generalnej.html). –
2015. – 10.10).
Покинуть свой пост пообещала министр финансов Украины
Наталья Яресько в том случае, если Киев не будет проводить
запланированные экономические реформы.
Министр финансов Украины Наталья Яресько:
Я пришла на должность делать свою работу, и если я не могу ее
сделать, у меня нет заинтересованности в том, чтобы остаться. Если я
почувствую, что не имею поддержки от президента и премьер-министра и их
партий в парламенте, тогда я должна буду пересмотреть, что я делаю.
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк
поддерживают программу по перестройке экономики (Яресько припугнула,
что уйдет в отставку, если Киев отступится от экономических реформ
//
Pravda.ru
(http://m.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/10-102015/1277724-ukraina-0/). – 2015. – 10.10).
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Министр финансов Украины Наталия Яресько:
Украина нуждается в более существенной финансовой помощи со
стороны США, ЕС и других международных доноров, поскольку $40 млрд со
стороны Международного валютного фонда (МВФ) будет не достаточно для
гарантирования долгосрочной стабильности. (…)
Украина сделала многое, чтобы доказать международным партнерам,
что мы работаем усердно и что наши слова соответствуют нашим действиям.
Я считаю, что это означает, что международные партнеры могли бы
поддержать нас (Украина просит удвоить финансовую помощь со
стороны США, ЕС и других международных доноров – FT // Интерфакс
Азербайджан (http://interfax.az/view/652822). – 2015. 09.10).
Министр регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко:
Мы сегодня предлагаем казахским предприятиям принять участие в
приватизации украинских предприятий. Сегодня было объявлено и по
Одесскому припортовому заводу, и по другим направлениям. Сегодня мы
готовы выставить большой список тех предприятий, которые смогут усилить
именно товарооборот между государствами. Также мы понимаем, что
Казахстан движется по импортозамещению, и мы готовы сегодня размещать
и свои предприятия на территории Казахстана.
Кроме того, в данный момент украинский бизнес четко понимает, что
нужно делать, как двигаться и развиваться в Казахстане. Точно так же мы
хотим видеть казахстанские компании в приватизации украинских
предприятий. Потому что реформы в двух странах практически проходят
параллельно. Поэтому хотелось бы, поддерживая друг друга, двигаться к
увеличению экономик наших стран. (…)
Украинская сторона также заинтересована в создании совместных
предприятий в Казахстане для того, чтобы иметь преференции в участии в
тендерах и иметь возможность размещения своей продукции здесь (…)
(Украина готова размещать свои предприятия в Казахстане // National
Business. Kz (http://nb.kz/10281/). – 2015. – 09.10).
Миссия МВФ, которая анализировала ситуацию на Украине для
предоставления
очередного
кредита,
покинула
страну
неудовлетворѐнной. Ряд реформ, по мнению специалистов фонда,
выполняется недостаточно эффективно, борьба с коррупцией также не на
должном уровне.
С 22 сентября по 2 октября в Киеве работала миссия МВФ. Эксперты
фонда анализировали соблюдение обязательств для предоставления
следующего транша, но покинули Украину, не достигнув договорѐнности.
Специалистов МВФ не удовлетворил ход выполнения реформ, уровень
борьбы с коррупцией и реформа банковского сектора.
Руководитель совместного проекта Киевского международного
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экономического форума с ведущими СМИ Украины «Успешная страна»
Андрей Блинов:
МВФ пока не дал Украине третий транш и, судя по всему, не даст до
выборов, потому что парламент собирается работать только на этой неделе в
октябре и не планирует голосовать за налоговую реформу. Звучат заявления,
что налоговой реформы вообще в этом году не будет.
МВФ ждѐт, пока Украина составит бюджет на 2016 год, но пока это
невозможно из-за отсутствия налогового законодательства.
Однако, 6 октября состоялся телефонный разговор между директоромраспорядителем МВФ Кристин Лагард и Петром Порошенко. Собеседники
скоординировали позиции по выполнению условий для очередного транша
МВФ (СМИ: МВФ недоволен ходом реформ на Украине // RT на русском
(https://russian.rt.com/article/122103). – 2015. – 08.10).
В Одессе по инициативе кандидата на пост городского головы
Эдаурда Гурвица будет создан офис Реформаторского клуба Грузии,
который представят ряд политиков этого государства.
Экс-министр образования Грузии 2009-2012 гг., экс-министр
обороны Грузии 2012 года Дмитрий Шашкин:
(…) Конечно, те реформы, которые были проведены в Грузии,
невозможно полностью передать Украине с учетом тех реалий, которые есть
в государстве. Но очень важно, что принято решение на местном уровне в
Одессе проводить реформы еще в период избирательной кампании, чтобы
показать людям, что те изменения, которые проводятся губернатором
Саакашвили, поддерживаются и городом (…) (В Одессе откроется офис
грузинского
Клуба
реформаторов
//
Грузия
Онлайн
(http://www.apsny.ge/2015/pol/1444349004.php). – 2015. – 08.10).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
12 октября премьер-министр Арсений Яценюк принял сенаторов
США Джини Шахин, Ричарда Дурбина, Эми Клобушар и Элизабет
Уоррен, сообщает пресс-служба Кабмина.
Американские сенаторы отметили весомый прогресс, который
демонстрирует правительство страны в воплощении неотложных
реформаторских задач.
Особое внимание во время разговора было сосредоточено на вопросах,
касающихся дерегуляции, улучшения инвестиционного и бизнес-климата,
обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией (Яценюк обсудил
украинские реформы и российскую агрессию с американскими сенаторами
//
112.ua
(http://112.ua/politika/yacenyuk-obsudil-ukrainskie-reformy-irossiyskuyu-agressiyu-s-amerikanskimi-senatorami-264431.html). − 2015. –
12.10).
9 жовтня Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з
Надзвичайними і Повноважними Послами держав-членів Групи Семи, а
також представниками Європейського Союзу.
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Україна високо цінує політичну солідарність та суттєву практичну
допомогу нашій державі з боку партнерів − країн, що належать до Групи
Семи, а також ЄС, у винятково складних обставинах та завданнях війни і
миру: протидії агресії Російської Федерації і водночас – втілення масштабних
внутрішніх перетворень.
Солідарність між Україною, Групою Семи та Європейським Союзом
має зосереджуватися на конкретних проектах, чиї результати будуть
відчутним прикладом успіху взаємодії як для українського суспільства, так і
для всієї спільноти вільного світу.
Ми запрошуємо партнерів до орієнтованої на результат взаємодії у
сферах боротьби з корупцією, реформи податкових та митних органів,
децентралізації, адміністративної реформи, розвитку нового покоління
українських управлінців. Нинішні, наявні вже результати додають надії, що
таке співробітництво буде ґрунтовно посилюватися.
Керівники дипломатичних місій відзначали прогрес у виконанні
програми реформ Уряду України, а також порушили питання, які вимагають
постійної і тісної взаємодії в рамках парламентської коаліції – від спільної
боротьби з корупцією до формування державного бюджету на наступний рік
(Арсеній Яценюк зустрівся з Послами держав-членів Групи Семи та
представниками
ЄС
//
Урядовий
портал
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(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248545429&cat_id=2
44276429). − 2015. – 09.10).
Конституційна реформа
Голова консультативної місії ЄС Кальман Міжей вважає
необхідною зміну Конституції України для забезпечення незалежності
прокуратури.
Голова консультативної місії ЄС Кальман Міжей:
Ми розуміємо, що потрібно міняти Конституцію для того, щоб
прокуратура стала насправді незалежним органом.
Бюджет прокуратури повинен бути таким, щоб прокурорам не потрібно
було для виживання додатково займатися бізнесом (ЄС закликав Україну
змінити Конституцію для реформи прокуратури // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/13/7084698/). − 2015. – 13.10).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Електронна петиція до президента України Петра Порошенка з
вимогою люструвати прокурорів і суддів і опублікувати результати
набрала 25 000 162 підписи.
Відповідно до порядку на розгляд глави держави буде подаватися
електронна петиція, на підтримку якої зібрано не менше 25 000 підписів
громадян протягом не більше трьох місяців з дня опублікування (Петиція
про люстрацію суддів набрала 25 тис. голосів // Insider
(http://www.theinsider.ua/politics/56176b1f74019/). – 2015. – 09.10).
Президент України Петро Порошенко не підтримав збільшення
міри покарання до 20 років позбавлення волі для державних службовців.
Президент України Петро Порошенко:
Внесення змін лише в одній статті Кримінального кодексу України
щодо посилення міри покарання державним службовцям до двадцяти років
позбавлення волі може не відповідати тяжкості кримінального
правопорушення порівняно з іншими злочинами, передбаченими
кримінальним законодавством України. На рівень хабарництва впливає
радше невідворотність покарання, ніж його суворість. Тому пріоритетом є
проведення судової реформи (Порошенко не схотів посилити покарання за
корупцію // Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ru/news/news/15963poroshenko-ne-zakhotel-uzhestochit-nakazanie-za-ko.html). – 2015. – 08.10).
Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект о
создании Национального агентства по вопросам выявления, розыска и
управления активами, полученными от коррупционных и других
преступлений.

Офіційна інформація

33

Огляд матеріалів ЗМІ
«Ініціативи Президента України
(шляхи реформування)»

8 ‒ 14 жовтня 2015 року

20-28 лютого 2015
Принятие законопроекта позволит создать отдельный независимый
орган, уполномоченный на осуществление розыска, возвращения и
управления средствами и имуществом, на которые наложен арест в
уголовном
производстве,
что
обеспечит
эффективное
лишение
собственности лиц, совершивших уголовные преступления, предоставит
инструменты эффективного распоряжения активами, которые могут быть
конфискованы, а также создаст механизмы возвращения в Украину
выведенных незаконным путем активов.
Законопроектом также предусматривается, что агентство будет
независимым, его председатель будет выбираться через открытый конкурс
(Депутаты поддержали создание агентства по розыску и возвращению
активов коррупционеров // Аналитическая служба новостей (http://asn.in.
ua/ru/news/news/15993-deputaty-podderzhali-sozdanie-agentstva-porozysku.html). – 2015. − 08.10).
Верховна Рада ухвалила за основу законопроекти, які дозволяють
арешт і спецконфіскацію майна в осіб, яких підозрюють у тяжких
злочинах, навіть якщо це майно записане на інших осіб.
Після гарячих дискусій законопроект № 2540а за основу з другої
спроби підтримали 232 депутати, а пов’язаний із ним законопроект № 2541а
підтримали 229 депутатів.
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:
Без ухвалення цих урядових законопроектів українці з біометричними
паспортами не отримають безвізовий режим із Євросоюзом.
Ці закони Кабмін розробляв разом із європейськими експертами, вони
відповідають директивам ЄС.
Закон спрямований на те, що корупціонери не ховали своє майно у
братів, сватів і далеких родичів. І щоб суд мав право конфісковувати майно
…і у третіх осіб, отримане злочинним шляхом. Без їх ухвалення нам ніхто не
дасть безвізовий режим. Дайте українцям отримати безвізовий режим.
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
До другого читання буде створено спільну робочу групу, за участю
представників Міністерства юстиції та з залученням європейських експертів,
яка допрацює дані законопроекти.
Профільний комітет пропонував відхилити і законопроект №2540а –
про внесення змін до КПК щодо окремих питань накладення арешту на
майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні, і
№2541а – про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів щодо
вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення
корупційних ризиків при її застосуванні.
Центр протидії корупції роз’яснює, що зміни, передбачені проектом
закону №2540а, дозволять слідчому арештовувати майно на ранній стадії,
коли ще відсутній підозрюваний. Також стане можливо арештовувати майно,
записане на третіх – підставних – фізичних чи юридичних осіб.

Офіційна інформація

34

Огляд матеріалів ЗМІ
«Ініціативи Президента України
(шляхи реформування)»

8 ‒ 14 жовтня 2015 року

20-28 лютого 2015
Проект закону регламентує підстави арешту майна залежно від мети:
для конфіскації як виду покарання, для відшкодування шкоди, для
спецконфіскації чи вирішення долі речових доказів; запроваджує окрему
санкцію слідчого судді на арешт майна та забезпечує право власника на
оскарження арешту під час слідства; поширює заочне досудове
розслідування на ширше коло злочинів.
Законопроект №2541а розширює межі застосування спеціальної
конфіскації злочинних активів – на всі умисні злочини. Наразі
спецконфіскація як санкція поширюється тільки на 10 складів злочинів,
прямо зазначених у ст.96-1 КК
Удосконалення процедури конфіскації – одна з вимог Плану дій візової
лібералізації, виконання якого необхідне для скасування візового режиму між
Україною й ЄС (Оголошення Рада зробила крок до «спецконфіскації» під
соусом
безвізового
режиму
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/8/7084144/). − 2015. – 08.10).
Парламент прийняв закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо запобігання та протидії політичній
корупції».
Закон передбачає щорічне державне фінансування статутної діяльності
партій, не пов'язаної з їх участю у виборах, і часткове відшкодування витрат
партій на здійснення передвиборної агітації. Держфінансування статутної
діяльності партії вводиться з 1 липня 2016 року.
Щорічний обсяг державного фінансування партій становить дві сотих
розміру мінімальної зарплати помножених на кількість виборців, які взяли
участь у голосуванні на останніх виборах.
Право на отримання держфінансування статутної діяльності отримають
тільки ті партії, які за результатами останніх виборів отримали голоси не
менше 2% голосів виборців.
Крім того, законом встановлено, що щорічний внесок на користь партій
з боку юридичних осіб не повинен перевищувати 800 розмірів мінімальної
зарплати, а з боку фізичних осіб – 400 розмірів мінімальної зарплати.
Партія, яка отримує держфінансування, зобов'язана пройти зовнішній
незалежний
фінансовий
аудит
в
наступний
після
отримання
держфінансування рік, а також щоквартально публікувати звіт про майно,
доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, розміри кожного
внеску на користь партії і дані осіб, які здійснили такі внески.
Крім того, законопроект посилює відповідальність за порушення
фінансування політичних партій (Рада прийняла закон про фінансування
політичних
партій
з
держбюджету
//
Insider
(http://www.theinsider.ua/business/5616836956f59/). – 2015. – 08.10).
Децентралізація та реформа державного управління

Офіційна інформація

35

Огляд матеріалів ЗМІ
«Ініціативи Президента України
(шляхи реформування)»

8 ‒ 14 жовтня 2015 року

20-28 лютого 2015
Оголошено конкурс на посади експертів у регіональні офіси
реформ.
Відповідно до Меморандуму про співпрацю між Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України» і Радою Європи, підписаного 1 жовтня 2015 року,
оголошено конкурс із 08.10.2015 до 15.10.2015 на посади експертів у
регіональних офісах з питань впровадження реформ у сфері місцевого
самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади
(регіональні офіси реформ) (Оголошено конкурс на посади експертів у
регіональні
офіси
реформ
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/578). – 2015. – 12.10).
Комунікативна група при Центральному офісі реформ розпочала
роботу над черговим етапом інформаційно-роз’яснювальної кампанії
децентралізації влади.
За дорученням Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства відбулося засідання Комунікативної
групи з питань реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади
за участі експертів Швейцарсько-українського проекту «Підтримка
децентралізації в Україні» DESPRO та Шведсько-українського проекту
«Підтримка децентралізації в Україні».
Комунікативна група обговорила ключові напрямки чергового етапу
інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо переваг реформованої системи
місцевого самоврядування, підвищення спроможності територіальних громад
та перетворення гіперцентралізованої системи влади у систему влади
європейського зразка у контексті змін до Конституції України.
Учасники засідання відзначили, що важливим є забезпечення якісної
комунікації реформи саме на основі запитів суспільства. Перед
Комунікативною групою поставлено мету донести до громадян України
повну інформацію про сутність змін до Конституції України в частині
децентралізації
влади
і
перспективи
реформування
місцевого
самоврядування та пов’язані з цим системні перетворення, що створять
умови та потенціал для сталого розвитку сіл, селищ, міст а також підвищення
якості життя громадян (Розпочато черговий етап інформаційнороз'яснювальної кампанії щодо децентралізації влади // Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/rozpochatochergoviy-etap-informaciyno-rozyasnyuvalnoyi-kampaniyi-schododecentralizaciyi-vladi-87366/). − 2015. – 09.10).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода:
Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування підтримав пропозицію Мінрегіону
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щодо необхідності врегулювання питань проведення виборів у об’єднаних
громадах, перші вибори в яких Центральна виборча комісія (ЦВК) не
призначила.
У населених пунктах 151 місцевої ради, які увійшли до складу цих 32-х
об’єднаних громад, ЦВК вирішила проводити чергові місцеві вибори, тобто
на старій територіальній основі. (…)
На даний час у Верховній Раді народними депутатами зареєстровано
два законопроекти, прийняття яких дозволить призначати перші місцеві
вибори в добровільно об’єднаних територіальних громадах, навіть якщо
суб’єкти таких утворень розташовані в межах різних районів, без зміни
територіальних меж районів. Мова йде про законопроекти № 3075 «Про
внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих
положень організації проведення перших місцевих виборів депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» та № 3106 «Про
внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної
реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб».
Однак, враховуючи законотворчий процес, прийняття цих
законопроектів та вступ в дію відповідних законів до 25 жовтня цього року є
малоймовірним.
На Комітеті звучали пропозиції, що виборчий процес чергових
місцевих виборів у зазначених 32-х територіальних громадах можливо
зупинити тільки шляхом прийняття постанови Верховної Ради України із
відповідними дорученнями ЦВК.
По-перше, це рішення зекономить бюджетні кошти, бо голосування в
таких територіальних громадах 25 жовтня не проводитиметься, а, по-друге,
не дозволить утворити органи місцевого самоврядування у вже неіснуючих
територіальних громадах, оскільки вони прийняли добровільне рішення про
об’єднання і, фактично самоліквідацію.
Комітет Верховної Ради підтримав пропозицію Мінрегіону щодо
необхідності врегулювання усіх питань, пов’язаних з проведенням виборів у
об’єднаних громадах, і звернувся до ЦВК за роз’ясненнями щодо шляхів
вирішення ситуації, що склалася. Свої пропозиції з цього приводу ЦВК має
презентувати на наступному засідання Комітету 12 жовтня (Мінрегіон і
Комітет Верховної Ради очікують пропозицій від ЦВК щодо
врегулювання усіх питань проведення виборів у об'єднаних громадах //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248539954&cat_id=244277212). − 2015. – 08.10).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування було
підтримано пропозицію Мінрегіону щодо необхідності передбачення у
державному бюджеті окремої субвенції місцевим бюджетам на формування
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інфраструктури об’єднаних територіальних громад згідно з планом
соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.
Мінрегіоном підготовлено та надісланодо Мінфіну бюджетний запит та
його обґрунтування на виділення з державного бюджету відповідних коштів.
Важливо, щоб ця пропозиція знайшла підтримку під час розгляду проекту
державного бюджету на 2016 рік. Наша позиція ґрунтується на тому, що
об’єднані територіальні громади мають право розраховувати на державну
підтримку, як це і передбачено у статті 10 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», де зазначено про те, що Держава
здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних
громад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаній територіальній громаді
коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури.
Водночас необхідно буде, щоб новоутворені місцеві ради внесли подання
обласним державним адміністраціям, які мають подати Уряду відповідні
пропозиції, що також передбачено Законом (Об’єднані територіальні
громади мають право розраховувати на державну підтримку // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248539526&
cat_id=244277212). − 2015. – 08.10).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Комітет Верховної Ради України з питань промислової політики та
підприємництва підтримав проект Закону №3106 «Про внесення змін до
деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації органів
місцевого самоврядування як юридичних осіб».
Законопроект має врегулювати відносини та усунути правові недоліки,
що виникають у зв’язку з державною реєстрацією органу місцевого
самоврядування об’єднаних громад як юридичної особи.
Необхідно здійснити перереєстрацію 159 сільських, селищних, міських
рад об’єднаних територіальних громад та, відповідно, 159 їх виконавчих
комітетів, а також зареєструвати припинення діяльності близько 1200
місцевих рад. Для цього потрібна чітка процедура, яку і пропонує даний
законопроект.
Зазначений законопроект увійшов до затвердженого Плану-графіку
виконання заходів з вирішення першочергових проблем об’єднаних
територіальних громад за результатами наради, яку провів 5 жовтня 2010
року Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман за участю Віцепрем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства Геннадія Зубка (Законопроект щодо
державної реєстрації об'єднаних громад підтримано Комітетом
Верховної Ради // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248539411&cat_id=244277212). − 2015. – 08.10).
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман зустрівся з Міністром
з питань Європи Сполученого Королівства Великої Британії та
Північної Ірландії Девідом Лідінгтоном.
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
Ухвалення закону про внесення змін до Конституції у частині
децентралізації влади стане запорукою розбудови в Україні системи
місцевого самоврядування за європейськими зразками.
Законопроект про внесення змін до Основного закону – це якісний
документ, який відповідає Європейській хартії місцевого самоврядування і
отримав схвальну оцінку Венеціанської комісії. Вважаю, що є шлях, який
потрібно пройти, аби цей закон був ухвалений у цілому, і в Україні було
запроваджене місцеве самоврядування за кращими європейськими зразками.
Верховна Рада продемонструвала здатність до ухвалення важливих
рішень. Є всі підстави говорити про знаходження політичного консенсусу
щодо підтримки реформ на законодавчому рівні.
Міністр з питань Європи Сполученого Королівства Великої
Британії та Північної Ірландії Девід Лідінгтон:
Після учорашнього відвідання Вінниці я зрозумів, що реформи ідуть.
Ще багато необхідно зробити у напрямку реформи місцевого
самоврядування, але вінницьку модель можна застосувати як зразок того, що
децентралізація справді працює (В. Гройсман: Децентралізація влади
стане запорукою розбудови в Україні системи місцевого самоврядування
за
європейськими
зразками
//
Конституційна
комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/975). – 2015. – 08.10).
Судова реформа
В Україні розпочався моніторинг діяльності судів всіх інстанцій в
усіх регіонах держави під егідою проекту «Відкритий Суд».
Проект передбачає створення відеодосьє на кожного суддю, прокурора,
недобросовісного адвоката, викриваючи непрофесійність, завідомо незаконні
дії та корупцію в судах на шкоду інтересам держави та кожної людини.
Реалізація ініціативи стала можливою з 28 березня 2015 − з набуттям
чинності новим Законом України «Про забезпечення права на справедливий
суд», яким гарантовано можливість проведення відеозапису судових засідань
без отримання дозволу суду (В Україні стартував громадський моніторинг
судових процесів // Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/
item/id/993). – 2015. – 12.10).
Перший заступник генерального прокурора Юрій Севрук:
У нас уже пройдено два етапи конкурсу. У третій тур пройшли 75%
прокурорських працівників, 25% працівників, які ніколи не працювали в
прокуратурі. Конкурс на посади в місцевих прокуратурах невеликий, тому в
деяких прокуратурах до третього і четвертого турів пройшли всі кандидати,
які подавали документи. Тобто 10-11 осіб пройшли, навіть якщо мають
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недостатню кількість балів. Найбільший конкурс був у Києві та околицях, а
також у великих обласних центрах (У ГПУ розповіли, хто пройшов у
третій тур конкурсу на посади в місцеві прокуратури // Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ru/news/news/16535-v-gpu-rasskazali-ktoproshel-v-tretijj-tur-konkurs.html). – 2015. – 13.10).
Первый заместитель министра юстиции Наталия Севостьянова:
Правительство Украины выступает за комплексную судебную
реформу, в том числе смену всего судейского корпуса.
Многие министерства проводят разные изменения: новая полиция в
МВД, Министерство юстиции запускает онлайн-сервисы, другие
министерства занимаются дерегуляцией. Но все это нивелируется тем, что у
нас коррумпированная судебная система. С этого нужно начинать и сменить
полностью все 9 тыс. судей. И это однозначная позиция правительства
(Нужно полностью сменить все 9 тыс. судей − это однозначная позиция
правительства, − Минюст // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/356042/
nujno_polnostyu_smenit_vse_9_tys_sudeyi_eto_odnoznachnaya_pozitsiya_pravit
elstva_minyust). − 2015. – 12.10).
Парламент прийняв в першому читанні проект закону «Про
органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і
рішень інших органів».
Документом пропонується запровадити інститут приватних виконавців,
визначити їх правовий статус, врегулювати процедуру набуття та зупинення
права на здійснення відповідної діяльності, визначити особливості їх
фінансового забезпечення.
Крім того, Верховна Рада України прийняла за основу законопроект
«Про виконавче провадження».
Законопроектом передбачається розширити перелік рішень, що
підлягають примусовому виконанню, посилити відповідальність боржника у
виконавчому провадженні, зокрема, істотно підвищити розміри штрафів, що
накладаються виконавцем, передбачити формування відкритого Єдиного
реєстру боржників, запровадити можливість реалізації арештованого майна
на електронних торгах, а також вдосконалити систему відрахувань із
заробітної плати та інших доходів боржника і процедуру виконання рішення
про вселення стягувача (Рада схвалила запровадження в Україні
приватних судових виконавців // Insider (http://www.theinsider.ua/business/
56163f2cabea2/). –– 2015. – 08.10).
Податкова реформа
Заступник міністра фінансів Олена Макеєва:
У листопаді цього року планується завершити обговорення двох
моделей податкової реформи, запропонованої Мінфіном і профільним
комітетом Верховної Ради, і визначитися, які саме податкові зміни будуть
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впроваджуватися в Україні. В суспільстві існує великий запит на проведення
податкової реформи і зниження податків (Узгодження проекту податкової
реформи
перенесли
на
листопад,
–
Мінфін
//
Insider
(http://www.theinsider.ua/business/561cd896aca54/). – 2015. – 13.10).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Податкова служба має низькі показники у останньому опитуванні
організації Transparency international щодо рівня корупції в Україні. (…)
Я ставив чіткі доручення – принаймні почати набір нових працівників в
офіс великих платників податків за тією схемою, яку ми застосовували при
відборі нової поліції. Я чекаю цього рішення, і часу все менше. (…) Уряд
спільно з Мінфіном і міжнародними експертами затвердили концепцію
реформування ДФС, однак наразі її реалізація гальмується через недостатню
роботу керівництва служби для зменшення бюрократії (…) (Яценюк
розкритикував Насірова через бюрократію і кадри в ДФС // Insider
(http://www.theinsider.ua/business/561ce69d1dd30/). – 2015. – 13.10).
Начальник ГУ ДФС м. Києва Людмила Демченко:
ДФС в Києві і в Україні в цілому проводить реформування служби на
вищому рівні. Так, з вересня в столиці стартував пілотний проект офіс-аудит,
який був схвалений МВФ. Офіс-аудит − це єдина система, де працюватимуть
наші аудитори, здійснюватимуть контрольно-перевірочні заходи на рівні
ДФС Києва. Мається на увазі, що сьогодні у нас є десять податкових
інспекцій, і в кожній податковій інспекції є підрозділ контрольноперевірочної роботи. (…) Тому сьогодні ми говоримо про те, що потрібно
міняти підхід, змінювати саму структуру ревізорів контрольно-перевірочної
роботи. І ми виступили з ініціативою створити єдиний центр, єдиний офіс
аудиту, де працюватимуть інспектори, аудитори з певним рівнем підготовки,
де ми об'єднаємо всі ці функції різних підрозділів. (…)
Спочатку необхідно привести всі нормативні документи, на підставі
яких ми працювали, у відповідність з тією реформою, яку ми здійснюємо.
Сьогодні у нас вся нормативна документація фактично приведена у
відповідність з пілотним проектом. У нас є штатний розклад, структура,
кандидати в співробітники пройшли тести на профпридатність.
Якщо результат буде відповідати очікуванням бізнесу, то пілотний
проект, який сьогодні проводиться тільки в Києві, буде перенесений і в інші
міста (Начальник ДФС Києва про пілотний проект по скороченню
перевірок бізнесу // Голос столиці (http://newsradio.com.ua/2015_10_12/
Nachalnik-DFS-Ki-va-pro-p-lotnij-proekt-po-skorochennju-perev-rok-b-znesu0738/). – 2015. – 12.10).
Повноваження Державної фіскальної служби можуть бути
скорочені, якщо Верховна Рада підтримає законопроект зі змінами до
Податкового кодексу.

Офіційна інформація

41

Огляд матеріалів ЗМІ
«Ініціативи Президента України
(шляхи реформування)»

8 ‒ 14 жовтня 2015 року

20-28 лютого 2015
Єдиним центром прийняття рішень у сфері бюджетно-фіскальної
політики має стати Міністерство фінансів, яке буде відповідальним за аналіз і
прогноз сплати податків, а також інформаційне забезпечення.
Все адміністрування податків, зборів та платежів фіскальна служба
зможе здійснювати в межах процедур, визначених Мінфіном, податківці
обмежаться лише наданням пропозицій до нормативних документів замість
того, щоб стверджувати порядки, інструкції, положення, форми декларацій і
звітів.
ДФС може втратити право узагальнювати практику застосування
податкового законодавства, аналізувати і здійснювати управління ризиками
для визначення обсягів податкового та митного контролю, а інспекції
надаватимуть лише сервісні функції. Передбачається ліквідація 600 органів з
контрольними функціями, залишиться тільки 24.
Також запропоновано ліквідувати податкову міліцію і створити замість
неї новий правоохоронний орган у структурі Мінфіну − Службу фінансових
розслідувань (Раді пропонують істотно обмежити повноваження
фіскальної служби // Insider (http://www.theinsider.ua/business/5616d4af7a9
96/). – 2015. – 08.10).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
Украина 7 октября резко увеличила суточные объемы импорта
природного газа из Словакии по сравнению с предыдущим днем, более
чем в два раза, – до 9,645 млн куб. м, и продолжает наращивать поставки
углеводородов из ЕС.
Так, 7 октября было импортировано 9,645 млн куб. м газа, 8 октября –
16,042 млн куб. м, 9 октября – 15,951 млн куб. м, 10 октября – 15,94 млн куб.
м, 11 октября – 15,948 млн куб. м. Заявка Украины на 12 октября, по данным
Eustream, составляет 15,951 млн куб. м.
Министр энергетики и угольной промышленности Владимир
Демчишин:
Падение объемов импорта природного газа в первую неделю октября
было связано с тем, что НАК «Нафтогаз Украины» вел переговоры с
европейскими поставщиками о снижении цен (Украина резко увеличила
закачку
газа
из
Европы
//
Сегодня.ua.
(http://www.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-rezko-uvelichila-zakachkugaza-iz-evropy-657318.html). − 2015. – 12.10).
Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир
Демчишин:
Україна сьогодні, 12 жовтня, почала закачувати у сховища російський
газ. З 15,8 мільярда кубометрів газу плануємо довести запаси до 17-18
мільярдів Протягом місяця планується закачати до газових сховищ 2,2
мільярда кубометрів, при цьому поки що планується закачувати по 114
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мільйонів кубометрів щодня (За місяць Україна хоче закачати з Росії
більше двох мільярдів кубометрів газу // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/16419-za-mesjac-ukraina-khochet-zakachat-izrossii-bolee.html). – 2015. – 12.10).
Семінари з енергоефективності, під час яких населенню
роз’яснюють як утеплити житло та отримати при цьому ще й державну
підтримку, відбулися у 395 районних центрах України.
Проведення таких заходів вже завершено у Києві та десяти областях
країни. «План 473», ініційований Держенергоефективності, виконано вже
83 %.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Ми не випадково запланували проведення такої масштабної
роз’яснювальної роботи серед населення у період з середини серпня до кінця
жовтня. Адже це саме той час, коли громадяни готуються до опалювального
сезону (Семінари з енергоефективності відбулися у 395 районних центрах
України // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248545516&cat_id=244277212). − 2015. – 10.10).
Міністр фінансів Наталя Яресько:
Європейський інвестиційний банк надав гарантії по кредиту Нафтогазу
на 500 млн доларів для закупівлі газу (Європейський банк дав гарантії на
500 мільйонів доларів для закупівлі газу // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ru/news/news/16265-evropejjskijj-bank-dal-garantii-na-500millionov-d.html). – 2015. – 10.10).
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук 7 жовтня провів
зустріч з представниками німецької компанії «NAWARO», яка
спеціалізується на виробництві біогазу-біометану.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Будівництво заводів з виробництва біогазу-біометану в Україні − це
прихід нових інвестицій в економіку країни та створення нових робочих
місць. І, найголовніше, зменшення залежності від іноземного імпорту газу та
покращення іміджу і привабливості України у світі.
Компанія «NAWARO» зацікавлена інвестувати у виробництво біогазубіометану та працювати в Україні. Проте, для створення ринкових умов
необхідно удосконалити законодавство, зокрема прийняти або внести
змінити до рядунормативно-правових актів.
Також представники німецької компанії висловили зацікавленість щодо
участі у Форумі, який Агентство проводить з 10 по 13 листопада 2015 року, з
метою популяризації питань щодо виробництва біогазу-біометану
(Держенергоефективності та німецька компанія «NAWARO» обговорили
питання виробництва біометану в Україні // Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
(http://www.minregion.gov.ua/news/derzhenergoefektivnosti-ta-nimeckaОфіційна інформація
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kompaniya-NAWARO-obgovorili-pitannya-virobnictva-biometanu-v-ukrayini107127/). − 2015. – 08.10).
Реформа правохоронної системи
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
Метою створення кіберполіції є поетапне перетворення теперішньої
моделі підрозділу на новітній орган правозахисного призначення.
Головними завданнями кіберполіції стануть реалізація державної
політики у сфері протидії кіберзлочинності, протидія кіберзлочинам, зокрема
у сфері використання платіжних систем, електронної комерції та
господарської діяльності, а також інтелектуальної власності та інформаційної
безпеки. (…)
Перехідним етапом у створенні кіберполіції стане переатестація
працівників підрозділів боротьби з кіберзлочинністю МВС. (…)
До 5 листопада штат кіберполіції буде сформовано і почнеться
завершальний перехідний етап вибудовування нового функціоналу
кіберполіції та перепідготовки персоналу на марші (В Україні сформують
кіберполіцію
до
5
листопада,
−
МВС
//
Insider
(http://www.theinsider.ua/politics/561abdf03d13c/). – 2015. – 11.10).
Верховна Рада ухвалила базу чіткого поділу компетенції
правоохоронних органів. Цей закон виключає дублювання підслідності в
різних правоохоронних органах. Він також дає можливість виключити
альтернативну підслідність під час розслідування злочинів проти тероризму,
передавши їх СБУ, і обмежує СБУ повноваженнями розслідування злочинів,
які стосуються виключно національної безпеки або терроризму (Парламент
підтримав пакет антикорупційних законів // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/16043-parlament-podderzhal-paketantikorrupcionnykh-zako.html). – 2015. – 08.10).
Реформа системи національної безпеки та оборони
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк:
Вступление в НАТО сегодня поддерживает большинство украинцев…
Так же мы осознаем, что вопрос членства Украины в НАТО требует
согласованного решения стран-членов Альянса, а значит – требует времени.
Но мы можем ускорить этот процесс. Мы должны усилить сотрудничество с
Альянсом и фактически привести украинские Вооруженные силы в полное
соответствие с его критериями и стандартами. Это кратчайший и самый
быстрый путь в НАТО.
То есть к моменту юридического вступления в НАТО Украина должна
вступить в НАТО фактически – это значит, что украинские Вооруженные
силы должны полностью и полностью отвечать всей логистике и стандартам
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стран-членов Альянса, а украинские военнослужащие – иметь
соответствующие навыки и соответствующую тренировку. (…)
В Украине крайне плохо развита логистика в армии. Для решения этого
НАТО открыло пять трастовых фондов, и у нас работает комиссия по
военной реформе при участии американцев, канадцев, британцев и ЕС
(Яценюк рассказал о кратчайшем пути для вступления Украины в НАТО
// Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/yacenyuk-rasskazal-okratchayshem-puti-dlya-vstupleniya-ukrainy-v-nato-657702.html). − 2015. –
13.10).
Реформа освіти
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про те, що директорів шкіл
обиратимуть на конкурсах.
Наразі розглядаються можливості впровадження прозорих конкурсів на
заміщення посад директорів шкіл. Конкурсна комісія складатиметься з
представників батьківських комітетів, громадськості і, можливо, учнів
(Директорів шкіл обиратимуть на конкурсах // Аналітична слуба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/16549-direktorov-shkol-budut-vybirat-nakonkursakh.html). – 2015. – 13.10).
Програма розвитку українського експорту
Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр
Казахстану Карім Масимов обговорили питання розширення
транспортної інфраструктури для перевезення вантажів з Азії до Європи
через Казахстан та Україну. Йшлося про проект у рамках ініціативи
«Економічний пояс шовковий шлях» за маршрутом Західний Китай − Західна
Європа.
Крім того, сторони обговорили низку інфраструктурних проектів, в
яких можуть взяти участь українські виробники. Зокрема, проекти в
будівельній, машинобудівній, нафтогазової та аграрній галузях, а також
питання диверсифікації газопостачання України (Порошенко обговорив у
Казахстані участь України в шовковому шляху // Аналітична служба
новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/16071-poroshenko-obsudil-v-kazakhstaneuchastie-ukrainy.html). – 2015. – 08.10).
Віце-прем'єр-міністр
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
(…) Ми дуже зацікавлені в подальшому розвитку торговельноекономічних відносин з Казахстаном, насамперед у паливно-енергетичній
галузі, транспорті, промисловості, в авіаційній, космічній сферах.
Актуальною проблемою для українських товаровиробників є
ускладнення доступу продукції на казахстанський ринок. З огляду на певні
конкурентні переваги товаровиробників Росії та Білорусі, як членів Митного
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союзу і ЄАЕС, українські товари харчової, машинобудівної, хімічної,
металургійної галузей поступово витісняються з казахстанського ринку і
заміщуються російськими та білоруськими аналогами.
Ми сподіваємося, що Казахстан з позицій члена ЄАЕС послідовно
відстоюватиме інтереси, пов'язані з взаємовигідним співробітництвом з
країнами, незалежно від їх членства в тих чи інших інтеграційних
об'єднаннях (…) (Україна розраховує на мінімізацію обмежень у взаємній
торгівлі з Казахстаном − Геннадій Зубко // Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
(http://www.minregion.gov.ua/news/ukrayina-rozrahovue-na-minimizaciyuobmezhen-u-vzaemniy-torgivli-z-kazahstanom---gennadiy-zubko-645690/).
−
2015. – 08.10).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал парламент
принять в целом пакет по безвизовому режиму на следующей пленарной
неделе (Яценюк призвал парламент принять в целом пакет по
безвизовому режиму на следующей пленарной неделе // 112.ua
(http://112.ua/politika/yacenyuk-prizval-parlament-prinyat-v-celom-paket-pobezvizovomu-rezhimu-na-sleduyushhey-plenarnoy-nedele-264617.html). − 2015.
– 13.10).
Верховна рада у четвер прийняла у першому читанні п’ять
законопроектів, необхідних для завершення виконання критеріїв Плану
дій щодо лібералізації Європейським союзом візового режиму для
України.
У першій половині дня депутати проголосували, хоча і не з першого
разу, за низку антикорупційних проектів законів, зокрема, щодо спеціальної
конфіскації майна:
− про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу
України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою
усунення корупційних ризиків при його застосуванні (реєстраційний номер
2540а);
− про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України
щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення
корупційних ризиків при її застосуванні (реєстраційний номер 2541а);
− про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу
України щодо виконання рекомендацій Європейського союзу з виконання
Україною плану дій щодо лібералізації Європейським союзом візового
режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудового
розслідування (реєстраційний номер 2542а);
− про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
(реєстраційний номер 3040);
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− про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації
рекомендації, наданої в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС
візового режиму для України, стосовно забезпечення функціонування
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (реєстраційний
номер 3041) («Безвізовий день» у Раді: за півдня прийнято п’ять
законопроектів
у
першому
читанні
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/10/8/7039281/). − 2015. – 08.10).
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект із
«візового пакету», який уточнює підзвітність справ різним
правоохоронними органами.
За законопроект 2552а у першому читанні депутати проголосували у
четвер.
Він передбачає усунення дублювання підслідності між різними
правоохоронними органами та альтернативної підслідності.
Крім того, у Служби безпеки забирають право проводити досудове
розслідування у будь-яких справах, які не стосуються питань національної
безпеки та тероризму.
Міністр юстиції Павло Петренко:
Цей закон стане основою для створення Національного бюро
розслідувань (Рада підтримала ще один законопроект із «візового пакету»
// Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/8/7084148/). −
2015. – 08.10).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Уряд вже зробив низку невідкладних кроків, необхідних для
лібералізації візового режиму для громадян України. У першу чергу в нас
стояло питання щодо видачі біометричних паспортів. (…)
У цьому році вже видано понад 660 тисяч біометричних паспортів для
громадян України.
Окрім того, Україна підключилася до системи «Інтерполу». Тепер 39
пунктів пропуску мають безпосередній зв'язок з системою «Інтерполу», і
інформація щодо будь-якої особи, яка занесена до бази «Інтерполу», негайно
повідомляється в центральний офіс і затримується українськими
правоохоронними органами.
Завдяки зусиллям Парламенту було ухвалено низку антикорупційних
законів, насамперед закон про створення Національного антикорупційного
бюро. Позавчора вже розпочатий конкурс на призначення антикорупційного
прокурора, що є ключовою передумовою для того, щоб Україна отримала як
безвізовий режим, так і фінансову допомогу від наших західних партнерів.
Також був ухвалений закон про Національне антикорупційне
агентство. (…)
Для того, аби громадяни України за новими біометричними
паспортами отримали право безвізових поїздок до країн-членів
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Європейського Союзу, у Парламенті необхідно ухвалити відповідний пакет
законодавства.
Насамперед йдеться про закони щодо боротьби з корупцією. Ці закони
розроблялися Урядом і окремими членами Парламенту за участі і з
урахуванням безпосередніх рекомендацій як Організації економічного
співробітництва та розвитку (OECD), так і Європейського Союзу. Без цих
законів безвізовий режим отримати неможливо.
Зараз в Європейському Союзі доволі складна ситуація з міграцією.
Російська військова операція в Сирії і сотні тисяч мігрантів, які хлинули до
Європейського Союзу, не додають політичної впевненості, що всі політичні
сили в Європейському Союзі будуть одностайно виступати за запровадження
безвізового режиму для України.
Саме тому спільне завдання Парламенту, Уряду і Президента України –
виконати всі технічні критерії щодо забезпечення впровадження безвізового
режиму з ЄС. Наше спільне завдання – ухвалити всі закони, завершити всі
технічні процедури і не дати жодного шансу звинуватити Україну в тому, що
ми не виконали ту чи іншу технічну процедуру чи той чи інший критерій,
який є передумовою для запровадження безвізового режиму (Арсеній
Яценюк у ВР: Спільне завдання Парламенту, Уряду і Президента −
виконати всі технічні критерії щодо впровадження безвізового режиму з
ЄС // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=248539676&cat_id=244276429). − 2015. – 08.10).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У Тернополі розпочався набір у нову патрульну поліцію.
За півтори години понад 80 молодих людей заповнили анкети у пункті
прийому заяв та стали кандидатами на службу у нову патрульну поліцію.
Водночас реєстрація проходить оn-line на сайті МВС (Набір у нову
патрульну
поліцію
стартував
у
Тернополі
//
Insider
(http://www.theinsider.ua/politics/561e126e432d9/). – 2015. – 14.10).
У Черкасах до нової патрульної поліції подали заяви майже 5400
осіб, конкурс на одне місце перевищив 27 осіб.
До тестування допустили майже 4400 претендентів. Упродовж першого
етапу претенденти складатимуть письмові тести (У Черкасах конкурс до
нової поліції перевищив 27 осіб на місце – УМВС // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27306533.html). – 2015. – 14.10).
У Львівському національному університеті імені Івана Франка
відбулося громадське обговорення проекту змін до Конституції України
в частині правосуддя, ініційованого Президентом України та
затвердженого Конституційною Комісією.
У заході взяли участь фахівці з конституційного права, юристи, судді,
громадські експерти, викладачі та студенти профільних вузів області (У
Львові презентували Проект змін до Конституції України в частині
правосуддя // Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/
995). – 2015. – 13.10).
В Івано-Франківську провели семінар з підтримки децентралізації.
Працівники Офісу реформ відповіли на значну кількість питань, які
турбували учасників семінару. Основні з них стосувалися сплати ПДФО за
місцем роботи чи місцем проживання; можливості вносити зміни в
перспективний план, якщо з’ясується, що громада є неспроможною та не
може якісно виконувати покладені на неї повноваження.
За результатами серії проведених семінарів директор Офісу Руслан
Панасюк висловив впевненість у тому, що реформа децентралізації на
Прикарпатті має активних прихильників та буде результативна (В ІваноФранківську провели семінар з підтримки децентралізації //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/996). – 2015.
– 13.10).
На конкурсный отбор желающих работать в новой полиции
Житомира активно поступают заявки. 30% из них подали
представительницы прекрасного пола. По результатам первой недели приема
заявок кандидатами на службу в новую патрульную полицию подано около
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4,5 тысяч анкет. Чуть больше половины из них (более 53%) желающие
служить заполнили в онлайн режиме. Среди участников первого этапа отбора
–
представители
разных
профессий,
студенты,
действующие
правоохранители и временно неработающие (Треть желающих в новую
полицию
Житомира
–
женщины
//
Журнал
Житомира
(http://zhzh.info/news/2015-10-12-25412). – 2015. – 12.10).
На Івано-Франківщині впродовж трьох тижнів перебуватимуть
представники відділу регіонального співробітництва Консультативної
Місії Європейського Союзу. Під час спілкування очільник області
поінформував іноземних гостей про реформи, які наразі здійснюються в
Україні.
Голова облдержадміністрації Олег Гончарук:
Ми працюємо над реалізацією шістнадцяти реформ, які мають на меті
наближення нашої держави до Європейського Союзу. Ключові з них
стосуються удосконалення Конституційних положень, системи державних
закупівель, оновлення влади, змін правоохоронної та судової систем.
Реформуватимемо й оборонну галузь, адже прагнемо до створення сучасної
боєздатної армії.
Фахівець
відділу
регіонального
співробітництва
Ахім
Штауденмаєр:
Завдання Консультативної Місії Європейського Союзу, допомогти
Україні в реалізації реформ шляхом консультування в плані цивільної
безпеки. Задля цього представники Місії працюють у різних регіонах,
спілкуючись з працівниками державних адміністрацій, правоохоронних
органів, активістами громадських організацій, вивчаючи проблемні питання.
Окрім Прикарпаття, вони відвідають Одеську та Рівненську області. Можемо
допомогти у питаннях, пов'язаних з людськими ресурсами, розподілом
бюджету, ефективним використанням бюджетних коштів (…) (Олег
Гончарук зустрівся з представниками Консультативної Місії
Європейського Союзу // Івано-Франківська обласна державна
адміністрація
(http://www.if.gov.ua/news/oleg-goncharuk-zustrivsya-zpredstavnikami-konsultativnoyi-misiyi-yevropejskogo-soyuzu). – 2015. – 12.10).
7-8 жовтня для представників пілотних міст Проекту USAID
«Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР) експерти з
Євросоюзу провели навчальний семінар.
У рамках семінару були презентовані Плани дій сталого енергетичного
розвитку міст другої групи Проекту USAID «Муніципальна енергетична
реформа в Україні». Свій План представили і сумчани.
На відміну від Києва, Луцька, Павлограда, Хмельницького, Кривого
Рогу, Рівного, Тернополя, презентації Планів дій яких здійснювали
безпосередньо експерти регіональних навчальних центрів, спеціалісти
відділу екології та енергозбереження Департаменту інфраструктури міста
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Сумської міської ради, особисто представили План дій сталого
енергетичного розвитку міста Суми на 2015-2025 рр.
Цей документ, який було розроблено протягом лютого-вересня 2015
року консультативним комітетом при Сумському міському голові, робочою
групою від виконавчих органів Сумської міської ради спільно з експертами
енергосервісної компанії «Оптіменерго» та регіонального навчального
центру «Айтікон», отримав високу оцінку від колег з інших міст України та
міжнародних експертів (Суми приєднуються до європейського руху за
енергозбереження // RegioNews-Суми (http://regionews.sumy.ua/?q=node/57
750). – 2015. – 12.10).
На Волині створена ще одна об’єднана територіальна громада.
Спільне рішення об’єднатися в громаду з центром у Шацьку,
підкріплене всіма необхідними документами, днями надійшло на погодження
до Волинської обласної державної адміністрації. Шацька селищна об’єднана
територіальна громада стане сьомою в регіоні, котра заявила про готовність
узяти на себе повноваження і відповідальність, делеговані державою.
Загалом бажання жити однією громадою виявили мешканці 11 сіл.
Тепер Шацька об’єднана громада чекає висновку ОДА на відповідність
свого рішення Конституції та законам України, після чого документи
направлять на затвердження у Мінрегіон (На Волині зростає кількість
створених
об’єднаних
громад
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/579). – 2015. – 12.10).
10 жовтня в Запоріжжі стартував набір у патрульну поліцію.
У Запоріжжя на старт набору в патрульні приїхала заступник міністра
внутрішніх справ Ека Згуладзе. Загалом у запорізьку поліцію приймуть 800
осіб. Заявки прийматимуть до 2 листопада (У Запоріжжі почали набір у
нову
поліцію
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ru/news/news/16235-v-zaporozhe-nachali-nabor-v-novujupoliciju.html). – 2015. – 10.10).
9 жовтня в Запоріжжі розпочалося експертне обговорення змін до
Конституції в частині правосуддя, напрацьованих і схвалених
Конституційною Комісією. Дискусія відбувається в рамках тематичного
семінару «Конституційна реформа в Україні і єдність судової практики»,
організованого Координатором проектів ОБСЄ в Україні. В дискусії беруть
участь судді апеляційного суду та місцевих судів Запорізької області.
В заході також беруть участь судді Верховного та Конституційного
судів України, експерти. Тематика обговорення не обмежилася питаннями
конституційного процесу, і торкнулася широкої проблематики судової
реформи, єдності судової практики, суддівських імунітетів.
Голова Апеляційного суду Запорізької області Віктор Городовенко:
Дуже важливо, аби існувала достатня кількість різноманітних
платформ, форумів і форматів, як для громадськості, так і для юридичної
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професії, для обговорення і пояснення пропонованих змін до Основного
Закону нашої держави (В Запоріжжі суддівський корпус та адвокати
обговорюють проект змін до Конституції в частині правосуддя //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/979). – 2015.
– 10.10).
7 жовтня презентація напрацювань Конституційної комісії щодо
змін до Основного закону в частині правосуддя відбулась у Льівському
державному університеті внутрішніх справ.
У заході взяв участь член Конституційної Комісії Володимир Кравчук.
Він представив присутнім проект змін до Конституції та розкрив суть його
основних положень (Проект змін до Конституції в частині правосуддя
представили у Львівському державному університеті внутрішніх справ //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/980). – 2015.
– 09.10).
Полицейские начали патрулировать трассу Киев-Житомир.
Первые шесть полицейских экипажей на Hyundai Sonata, бывших такси из
аэропорта, вышли сегодня на патрулирование трассы Киев – Житомир (На
трассе Киев-Житомир появились патрульные полицейские //
Аналитическая служба новостей (http://asn.in.ua/ru/news/news/16137-natrasse-kiev-zhitomir-pojavilis-patrulnye-police.html). – 2015. – 09.10).
Директор Департаменту економічного розвитку Чернігівської
облдержадміністрації Юлія Свириденко:
Чимало підприємств Чернігівщини уже давно працюють з ринком
Європи. За результатами січня-липня поточного року продукцію з
Чернігівщини споживали 28 країн Європейського Союзу. Область експортує
в ЄС переважно зернові культури, деревину та вироби з неї, зокрема, дитячі
меблі, мінеральні речовини та продукти харчування. Унікальним товаром є
зерна гірчиці та березовий сік.
Для того, щоб допомогти підприємствам області перебудуватися на
«європейські рейки» Департамент економічного розвитку ОДА проводить
навчальні семінари.
Чернігівська регіональна торгово-промислової палата також допомагає
підприємствам налагоджувати зв’язки з новим споживачем. За кілька місяців
роботи спецпроекту підтримки обласних експортерів, виробники підписали
угоди з 11-ма іноземними партнерами (Експорт виробників Чернігівщини
на європейські ринки: успіхи, проблеми, завдання // Чернігівська обласна
державна адміністрація (http://cg.gov.ua/index.php?id=160644&tp=0). –
2015. – 08.10).
Підприємства Житомирщини значно розширили експорт своєї
продукції до країн світу.
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Зокрема, високоефективне теплообмінне обладнання, апарати
повітряного охолодження, кульові крани експортуються до Фінляндії та
Словаччини, тканина з хімічних волокон, пакувальні мішки та пакети,
брезенти, навіси та тенти – до Швеції, Німеччини та Польщі, дубова паркетна
дошка – до Польщі, Румунії, Австрії, Німеччини, Бельгії, Швейцарії, Естонії,
Туреччини.
Розширюється географія експорту продовольства на Житомирщині і на
сьогоднішній день включає в себе 34 країни світу, серед яких США, Канада,
країни Європи, Африки, Близького і області. Вперше розпочали експорт
продукції до Польщі, ОАЕ, Ірану та Мавританії (Житомирщина обирає
європейські цінності // Житомирська обласна державна адміністрація
(http://oda.zt.gov.ua/zhitomirshhina-obirae-evropejski-czinnosti.html). – 2015. –
08.10).
8
жовтня
підписано
чотирьохсторонню
угоду
між
облдержадміністрацією,
облрадою,
СумДУ
та
Українським
національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukrainе).
В Угоді сторони закріпили прагнення до взаємовигідної співпраці з
метою поліпшення бізнес-клімату в області, розвитку взаємовигідних
економічних зв'язків з зарубіжними партнерами із використанням
можливостей ICC Ukraine.
Пріоритетними
напрямками
співробітництва
є
розвиток
зовнішньоекономічних зв'язків, реалізація заходів щодо розробки та
впровадження інвестиційних стратегій економічного зростання регіону,
організація і проведення спільних заходів (конференцій, симпозіумів,
семінарів, виставок).
Голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко:
Підприємства області успішно здійснюють торговельну діяльність з 93
країнами світу. Сумщина – відкрита для взаємовигідного співробітництва і
зацікавлена в широкому спектрі партнерських стосункі. Ми маємо всі
можливості, щоб зайняти вагому нішу на європейському торговому просторі.
Адже нам є що запропонувати нашим іноземним партнерам (Сумщина
підписала угоду про співробітництво з національним комітетом
Міжнародної Торгової Палати // Сумська обласна державна
адміністрація
(http://sm.gov.ua/ru/2012-02-03-07-53-57/9625-sumshchynapidpysala-uhodu-pro-spivrobitnytstvo-z-natsionalnym-komitetommizhnarodnoyi-torhovoyi-palaty.html). – 2015. – 08.10).
У рамках Проекту «Підтримки реформи місцевого самоврядування
в Україні» в Івано-Франківську провели регіональну інформаційну
зустріч «Функціональна децентралізація в Україні».
Захід розпочався у форматі «відкритого мікрофону», під час якого
присутні мали змогу поділитися думками, власним досвідом та пропозиціями
щодо реформи місцевого самоврядування. Зауважимо, що під час панельної
дискусії учасників найбільше цікавили питання, пов’язані з механізмом
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фінансування закладів соціальної сфери опісля проведеної реформи,
труднощами, які виникають під час процесу утворення громад, перевагами,
які матимуть об’єднані територіальні громади після 25 жовтня (У рамках
Проекту «Підтримки реформи місцевого самоврядування в Україні» в
Івано-Франківську
провели
регіональну
інформаційну
зустріч
«Функціональна децентралізація в Україні» // Івано-Франківська обласна
державна
адміністрація
(http://www.if.gov.ua/news/u-ramkah-proektupidtrimki-reformi-miscevogo-samovryaduvannya-v-ukrayini-v-ivano-frankivskuproveli-regionalnu-informacijnu-zustrich-funkcionalna-decentralizaciya-vukrayini). – 2015. – 08.10).
По оценке специалистов Центра политических студий и
аналитики, Харьковская область вошла в шестерку регионов, имеющих
комплексные стратегии развития на ближайшие 5 лет.
Заместитель
директора
Департамента
экономики
и
международных отношений ХОГА Александр Лукашов:
(…) Главным достоинством Стратегии развития Харьковской области
независимые эксперты называют ее практическую направленность, наличие
конкретных проектов и четкий план их реализации.
Мы разработали масштабные якорные проекты – решающие в
реализации стратегии. Большая часть этих проектов или уже реализуется,
или находится на стадии подготовки к запуску. Это и открытие офиса в
Вашингтоне, и запуск системы «электронного правительства», и привлечение
западных инвесторов в энергоэффективные проекты. Также мы планируем
привлечь американские угольные компании к разработке месторождений
бурых углей в области. Это позволит обеспечить топливом новые
энергоэффективные котлы и решит вопрос газовой зависимости. Активное
привлечение западных инвестиций – также часть Стратегии развития (…)
(Стратегия развития Харьковской области до 2020 года - одна из лучших
в Украине // Медиа группа «Объектив» (http://www.objectiv.tv/081015/119
594.html). – 2015. – 08.10).
У Таращанській райдержадміністрації відбувся районний семінар з
енергоефективності.
Презентацію «Державна підтримка термомодернізації житлових
будівель в Україні: Умови та перспективи впровадження енергоефективних
заходів» провела завідувач сектору житлово-комунального господарства та
інфраструктури райдержадміністрації Агапова Е.Г. Також присутні
переглянули відеоролик «Утеплення будинків» (Відбувся районний семінар
з енергоефективності на Таращанщині // Офіційний веб-сайт Київської
обласної
державної
адміністрації
(http://www.kyivobl.gov.ua/news/article/vidbuvsja_rajonnij_seminar_z_energoefektivnosti_na_ta
raschanschini). – 2015. – 08.10).
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В Кіровоградській облдержадміністрації відбулося засідання
робочої групи з організації передачі реєстраційних функцій від органів
юстиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування.
Як зазначалося під час засідання, на сьогодні вже проведено усю
організаційну роботу стосовно передачі реєстраційних функцій від органів
юстиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування, завдання визначені і є розуміння, як їх виконувати.
Отримали право доступу та підключилися до Єдиного державного
електронного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців
облдержадміністрація, 9 структурних підрозділів, які є надавачами
адмінпослуг, усі міськвиконкоми та 17 райдержадміністрацій.
Радник голови облдержадміністрації Віктор Серпокрилов:
Процес дерегуляції лише набирає обертів. З першого січня 2016 року
суттєво розшириться перелік адмінпослуг, які будуть надаватися виключно
через ЦНАПи, оскільки це є вимогою часу і за таким принципом працюють у
Європі (В області здійснюються заходи з реформування системи надання
адміністративних
послуг
//
Кіровоградська
ОДА
(http://kradmin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2015/08101502.html). – 2015. – 08.10).
Сумщина підписала Угоду про співробітництво з Національним
Комітетом Міжнародної Торгової Палати. Подія відбулась під час
представницького форуму: «ICC Ukrainе: вихід на зовнішні ринки та
залучення інвестицій».
Голова облдержадміністрації Микола Клочко:
(…)
Підписана
8
жовтня
чотирьохстороння
угода
між
облдержадміністрацією, облрадою, СумДУ та Українським національним
комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukrainе) – вагомий крок до
модернізації економіки області та виходу місцевого бізнесу на міжнародний
рівень. Ми маємо всі можливості, щоб зайняти вагому нішу на
європейському торговому просторі. Адже нам є що запропонувати нашим
іноземним партнерам.
В Угоді сторони закріпили прагнення до взаємовигідної співпраці задля
поліпшення бізнес-клімату в області, розвитку взаємовигідних економічних
зв'язків українських підприємств і організацій Сумщини з зарубіжними
партнерами із використанням можливостей ICC Ukraine (Сумщина
підписала Угоду про співробітництво з Національним Комітетом
Міжнародної Торгової Палати // Сумська обласна державна
адміністрація
(http://sm.gov.ua/ru/2012-02-03-07-53-57/9625-sumshchynapidpysala-uhodu-pro-spivrobitnytstvo-z-natsionalnym-komitetommizhnarodnoyi-torhovoyi-palaty.html). – 2015. – 08.10).
8 та 9 жовтня у Дніпропетровську пройшов Всеукраїнський форум
«Зелена
економіка
та
енергоефективність»,
організований
Дніпропетровською обласною радою за підтримки проектів українськоРегіональні ініціативи
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німецького співробітництва та в рамках Тижнів Німеччини в Україні.
Основною темою заходу стане модернізація сектору енергоефективності та
розвиток зеленої економіки в Україні.
У рамках дискусійної панелі «Енергоефективність» учасники
обговорять
питання
реформування
сектору
енергоефективності,
фінансування та реалізації енергоефективних заходів у будівлях бюджетної
сфери, розробки інструментів енергоефективності на муніципальному рівні,
впровадження моделей енергосервісного контрактингу (У Дніпропетровську
проходить
Всеукраїнський
форум
«Зелена
економіка
та
енергоефективність»
//
Дніпропетровська
обласна
рада
(http://oblrada.dp.ua./press/news/default/2015-10/3845). – 2015. – 08.10).
Депутати бундестагу вражені успіхами децентралізації на
Дніпропетровщині. Про це стало відомо на зустрічі делегації бундестагу і
керівників Дніпропетровської облдержадміністрації.
Голова германо-української групи бундестагу Карл-Георг Вельма:
Ми вражені тим, що бачимо на Дніпропетровщині. Зараз для України і
для інвесторів дуже важливо, щоб Верховна Рада внесла зміни до
Конституції щодо децентралізації. Але вже зараз ваш регіон показує успіхи в
проведенні цієї реформи (Німецькі політики вражені успіхами
децентралізації на Дніпропетровщині // Дніпропетровська ОДА
(http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=A09C3309C5D00
3CCC2257ED80049BC05). – 2015. – 08.10).
Одеська область
Совет по реформам, созданный Клубом реформаторов Грузии,
планирует внедрить ряд реформ, которые помогут избавиться от
коррупции в Одессе.
Экс-глава судебно-медицинской экспертизы Грузии Гиорги
Хизанишвили:
Мы надеемся, что те реформы, которые мы разработаем и сможем
внедрить в городе, помогут Одессе избавиться от коррупции и бюрократии,
что, в свою очередь, облегчит жизнь одесситов (Совет по реформам
разработает для Одессы проект по искоренению коррупции // КонтекстПричерноморье (http://www.prichernomorie.com.ua/odessa/news/politics/201510-08/186661.php). – 2015. – 08.10).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Кабінет Міністрів затвердив перспективні плани формування територій
громад Вінницької, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
У Вінницькій області буде створено 27 спроможних (об’єднаних)
територіальних громад, у Івано-Франківській – 53, у Чернівецькій – 18
об’єднаних
громад
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1038921446172285. – 2015.
– 14.10).
Відокремлення старшої школи від початкової і основної – одна з
важливих змін, що пропонується сьогодні проектом закону «Про освіту»,
підготовка якого здійснюється в тому числі з урахуванням децентралізації
влади (Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/
posts/1038611086203321. – 2015. – 13.10).
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
Мала честь зустрітися із керуючим директором МВФ, пані Крістін
Лагард, аби обговорити прогрес проведення реформ в Україні та подякувати
їй за підтримку МВФ в цьому процесі. Говорили про другий перегляд
програми розширеного фінансування МВФ (EFF). Слова підтримки пані
Лагард щодо сміливих реформ, які проводить Уряд України, завжди
надихають мене на подальшу плідну роботу (Наталія Яресько //
https://www.facebook.com/749479271788010/photos/a.753287404740530.107374
1828.749479271788010/897421603660442/?type=3. – 2015. – 13.10).
У 2016 році вступає в повну силу Угода про асоціацію з ЄС, яка
передбачає створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі
(ПВЗВТ, або ЗВТ+).
Це великий виклик для українських компаній, тому завжди приємно
показати приклад успішного експортера до Європи. Цикл статей про такі
підприємства друкує Європейська правда. Герої сьогоднішньої статті −
компанія «ТЕРРА» з міста Первомайський Харківської області, яка вже
більш ніж десять років як відмовилася від експорту до РФ і поки жодного
разу не пошкодувала про це.
«Було прийнято стратегічне рішення – працюємо на всіх ринках, де
тільки можна: в Європі, Азії, Африці чи Латинській Америці. І зараз у нас 35
ринків збуту, а частка експорту постійно зростає», – визнають у харківській
компанії.
За відсутності істотних коштів на просування (тобто, по суті, на
рекламу за кордоном) у компанії обрали «бюджетний» шлях: замість
особистої участі в численних виставках обмежувалися пасивною
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присутністю на «загальнообласних» стендах, зробивши наголос на прямих
пошуках потенційних замовників.
В першу чергу вдалося знайти посередників зі східноєвропейських
країн – там не бояться купувати в українців. Але поступово пішли поставки і
в західноєвропейські країни: Німеччину, Данію, а в найбільших обсягах – у
Нідерланди.
Подальше зростання поставок до ЄС харків'яни пов'язують уже з
виходом у європейські торговельні мережі зі своєю брендованою продукцією
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/970897109634604/?type=3. – 2015. – 13.10).
Профільні
асоціації
запевняють,
що
розвиток
місцевого
самоврядування без змін до Конституції у частині децентралізації
неможливий
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1037861606278269. – 2015.
– 12.10).
Процес об'єднання громад не зупиняється. Результати приємно
дивують навіть експертів.
Ще одна нова об’єднана територіальна громада створена на Волині.
Спільне рішення об’єднатися в громаду з центром у Шацьку, підкріплене
всіма необхідними документами, днями надійшло на погодження до
Волинської обласної державної адміністрації (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1037841072946989. – 2015.
– 12.10).
Міністр юстиції Павло Петренко:
12 жовтня разом з представниками експертної спільноти та нашими
закордонними партнерами обговорили антикорупційні закони, які мають
забезпечити створення в Україні Національного агентства України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів, а також можливість конфіскації корупційного майна.
За різними оцінками, Янукович та його оточення вивели з України до
100 млрд доларів. Уряд в рамках своєї компетенції заблокував на рахунках
компаній, які наближені до Януковича і його оточення, 1,4 млрд дол.
На жаль, у Мінюсту немає правоохоронних функцій щодо
розслідування та конфіскації цих коштів. Наше завдання створити відповідні
механізми для правоохоронної системи та судів.
Сьогодні на цьому круглому столі обговорюється 4 важливих
законопроекти, які стосуються не лише безвізового режиму, а й механізмів,
які отримає правоохоронна система, щоб викрадені кошти були оперативно
повернені до бюджету.
Парламент підтримав ці законопроекти у першому читанні. Однак вони
викликали серйозні дискусії.
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Ми пропонуємо створити дієвий механізм арешту активів, щодо яких є
докази їхнього корупційного походження, і які були оформлені на підставну
особу – на родича, на водія, на офшорну компанію.
Зараз наші правоохоронні органи на отримання інформації про рахунки
майно чи іншу власність підозрюваного за кордоном витрачають в кращому
випадку 1-2 місяці часу. Наші європейські колеги спільно з Міністерством
юстиції запропонували створити спеціальний орган з розшуку активів,
аналоги якого вже діють у 27 країнах ЄС.
Цей орган матиме прямий оперативний контакт зі своїми колегами в
усіх країнах Європейського Союзу і зможе протягом 24 годин за
оперативним запитом отримати інформацію про будь-який рахунок, про
будь-яку офшорну компанію, про будь-яку особу стосовно того, чи є у неї
майно в тій чи іншій країні.
Ті зусилля, які нині вживає Президент та Уряд із удосконалення
антикорупційного законодавства – це не просто виконання умов щодо
безвізового режиму. Це домашнє завдання України. Якщо ми самі не
створимо в Україні таку систему, яка буде дієвою проти корупції, ніхто з
наших європейських партнерів нам не допоможе.
Тому, я маю надію, що українські депутати, які виступали проти даних
антикорупційних ініціатив, отримають всі роз’яснення від європейських
колег, від експертів, від Міністерства юстиції і на початку листопада після
доопрацювання та широкого обговорення ці закони будуть проголосовані в
цілому (Павло Петренко // https://www.facebook.com/pavlo.petrenko/posts/
974061779345491. – 2015. – 12.10).
«Відкриття доступу до реєстрів майнових прав, а також зміна правил
фінансування політичних партій кардинально змінять політичну культуру у
країні та суттєво обмежать вплив фінансово-промислових груп» − учасники
круглого столу «Відкритість інформації – інструмент деолігархізації і
боротьби
з
корупцією»
(Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/612265818876424. – 2015. – 12.10).
Огляд реформ за 9-11 жовтня 2015 року.
В ТОПі − прозора приватизація, управління державною власністю та
антикорупційна
реформа
(Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/612339235535749. – 2015. – 12.10).
Міністр фінансів Наталія Яресько:
Європейський Інвестиційний Банк став частиною історичноі угоди для
фінансування закупівлі газу, яка створює підгрунтя для довгострокового
вирішення цього питання. Подякувала Президенту ЄІВ Вернеру Хойеру
сьогодні за це підчас Щорічних зустрічей МВФ та Світового банку у Лімі
(Наталія Яресько // https://www.facebook.com/749479271788010/photos/a.77
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7353512333919.1073741829.749479271788010/896791593723443/?type=3.
2015. – 12.10).

–

Міністр фінансів Наталія Яресько:
Швеція робить важливий внесок у двох- та багатосторонню підтримку
України. Особисто подякувала Міністру фінансів Швеції Магдалені
Андерсон. Також я вражена досвідом Швеції у справі фіскальної консолідації
у
1990-х
роках
(Наталія
Яресько
//
https://www.facebook.com/749479271788010/photos/a.753287404740530.107374
1828.749479271788010/896504420418827/?type=3. – 2015. – 12.10).
Міністр МВС Арсен Аваков:
Відтепер, користуючись інтернетом та його можливостями, ви зможете
отримувати поліцейську допомогу в режимі реального часу.
Реформування та розвиток підрозділів МВС України, що забезпечить
підготовку та функціонування висококваліфікованих фахівців в експертних,
оперативних та слідчих підрозділах поліції, задіяних у протидії
кіберзлочинності, та здатних застосовувати на високому професійному рівні
новітні технології в оперативно-службовій діяльності.
Поетапне перетворення теперішньої моделі до новітнього органу
правозахисного призначення, який за своїми технічними та професійними
можливостями матиме змогу миттєвого реагування на кіберзлочини та
кіберзагрози, а також, у відповідності до кращих світових стандартів
проводитиме міжнародну співпрацю по знешкодженню транснаціональних
злочинних угрупувань у даній сфері (…) (Арсен Аваков //
https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/916452195111554. – 2015. –
11.10).
Заступник голови АП Дмитро Шимків:
Реформа державного управління значно складніша ніж вбачають
опоненти закону про держслужбу. Жонглювання термінами, теоріями,
створення міфів. Боротьба за закон лише тільки починається. Закон
відповідає на питання якими повинні бути чиновники, як їх призначають,
звільняють та як відбувається їх професійний розвиток разом із оцінкою
роботи. За Максом Вебером, якого так полюбляють цитувати – люди – це
перший елемент, на який дає відповідь саме закон про держслужбу. Але
двома іншими елементами реформи державного управління є організації та
процеси. Так ось реформа структури ЦОВВ (центральних органів виконавчої
влади) та закону про КМУ, регламентів та процедур (де описуються багато
процесних аспектів взаємодії) – не обговорюється. eGovernment, проектний
менеджемент, матричне керування, делегування та надання повноважень
разом із відповідальністю – ось про що треба говорити та сперечатись, а не
лише про те хто кого призначає (хоча як мені часто дають зрозуміти саме в
цьому і є українська політика – контроль за зонами впливу – майже всі
політичні скандали в Україні саме про це) (Дмитро Шимків //
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https://www.facebook.com/dmitry.shymkiv/posts/10153537416762906. – 2015. –
10.10).
Державні закупівлі мають стати публічними, а також електронними. Як
це зробити? Дуже просто: ухвалити закон «Про публічні закупівлі».
Результатом наступного кроку реформи має стати поширення електронної
системи ProZorro на національному рівні. Це дозволить економити мільярди
бюджетних коштів та позбутись негативної корупційної репутації
держзакупівель (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/846647532120446. – 2015. – 09.10).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
Зміни до Конституції у частині децентралізації стануть запорукою
розбудови в Україні системи місцевого самоврядування за європейськими
зразками
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1035916976472732. – 2015.
– 09.10).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Бізнес-форум Україна – Казахстан в Астані – це реальний перезапуск
двостороньої економічної співпраці та взаємовигідної кооперації.
Ми маємо всі необхідні можливості та умови відвоювати свої позиції
на
ринку
Казастану
(Геннадій
Зубко
//
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1647131315569042. – 2015. –
09.10).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Україна та Казахстан мають всі необхідні можливості та умови для
поглиблення двостороннього економічного співробітництва. Перспективним
є пропозиція казахстанської сторони про залучення українських підприємств
до конкретних проектів, які планується реалізувати в рамках програми
«Стратегія Казахстан – 2050», а також ЕКСПО-2017.
Хочу зазначити, що участь українських та казахстанських підприємств
у реалізації здійснюваних в Казахстані та Україні державних програм і
проектів недостатня.
Україна має великий досвід і достатні промислові та кадрові ресурси,
якими ми готові поділитися і брати участь в таких казахстанських програмах
як «Нурли жол» і плани II п'ятирічки форсованого інноваційноіндустріального розвитку в авіабудуванні, сільському господарстві та
забезпеченні продовольчої безпеки, транспортній сфері, науково-технічній та
інноваційній діяльності.
Сподіваюся, в Астані на українсько-казахстанському бізнес-форумі
відбудеться предметна розмова представників українських та казахстанських
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підприємств по всьому спектру питань співпраці (Геннадій Зубко //
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/photos/a.1569586253323549.1073741
828.1567321816883326/1647123532236487/?type=3. – 2015. – 09.10).
Президент України Петро Порошенко:
Україна і Казахстан сьогодні відкрили надзвичайно важливу сторінку
двосторонньої співпраці.
Підписано План дій Україна – Казахстан на 2015-2017 роки, в якому
визначені ключові вектори співпраці на найближчу перспективу, зокрема в
енергетиці, машинобудуванні, сільському господарстві (Петро Порошенко
// https://www.facebook.com/petroporoshenko/timeline/story?ut=43&wstart=0&
wend=1446361199&hash=5305397898185232150&pagefilter=3. – 2015. –
09.10).
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
Рада, що сьогодні (9.10) мала нагоду зустрітися з заступником міністра
фінансів США Натаном Щітсом. Підчас зустрічі розповіла пану Щітсу про
останні новини в питанні реструктуризації українського боргу, про наш
прогрес у відносинах з МВФ, а також подякувала йому за підтримку, яку
надають
США
Україні
(Наталія
Яресько
//
https://www.facebook.com/749479271788010/photos/a.753287404740530.107374
1828.749479271788010/895610160508253/?type=3. – 2015. – 09.10).
Міністр юстицій Павло Петренко:
Верховна Рада прийняла закон, який передбачає фінансування
політичних партій з державного бюджету.
Це один із тих законів, які ми мали прийняти у рамках реалізації Плану
дій щодо лібералізації ЄС візового режиму.
Та найголовніше – його прийняття забезпечить незалежність
політичних партій від олігархів та фінансово-промислових груп.
Це стандартна європейська практика, за якою у політичних сил може
бути лише один контролер – виборець.
Такий підхід має позбавити нас від кишенькових політичних сил та
політичної корупції в сесійній залі.
З упевненістю можу сказати – це величезний крок вперед до нової
політичної
культури
країни.
(Павло
Петренко
//
https://www.facebook.com/pavlo.petrenko/posts/972149316203404. – 2015. –
08.10).
Міністр юстицій Павло Петренко:
Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроекти «Про
органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень
інших органів» (реєстр. № 2506а) та «Про виконавче провадження» (реєстр.
№ 2507а).
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Ці документи фактично започатковують реформу виконавчої служби
(Павло Петренко // https://www.facebook.com/pavlo.petrenko/posts/9720373
09547938. – 2015. – 08.10).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Співголова фракції Зелених/Європейського вільного альянсу
Ребекка Гармс:
Я ніколи не очікувала, що процес реформ в Україні буде легким чи
швидким. Я вважаю, що це – процес, який займе ціле покоління.
Я вважаю, що в Україні є позитивні зміни, є проблеми, з якими треба
працювати, і є негативні моменти. Говорячи про позитив, згадаймо реформу
поліції. Також я хотіла б відзначити зусилля зі створення Антикорупційного
бюро, я маю довіру до пана Ситника. Але, говорячи вже про негатив, не
відбувається реформа Генеральної прокуратури, немає оновлення її складу.
Виходить, що пан Ситник може розпочинати справи, але якщо немає
прокурора, який мій би належно займатися справою про корупцію, зусилля
Ситника будуть марними. Це має змінитися (…) (Успішні реформи в Україні
– це теж спосіб перемогти Путіна – євродепутат Гармс // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27305340.html). – 2015. – 14.10).
Політолог Валентин Гладких:
(…) Колись один з класиків сказав, що дешевий чиновник в результаті
дуже дорого обходиться суспільству. Щоб чиновник був ефективним, треба
набирати професійних людей. А щоб професійні, компетентні люди пішли
працювати на державну службу, треба, щоб вони були якимось чином
вмотивовані. Відповідно, робиться все можливе для того, щоб на державну
службу йшли або нездари, які не можуть собі знайти іншої роботи за
аналогічну винагороду, або ті люди, яких зарплати не цікавлять (…)
(Політолог про паркетних генералів, дешевих прокурорів і трибунал по
Boeing // Голос Столиці (http://newsradio.com.ua/2015_10_14/Pol-tolog-proparketnih-general-v-deshevih-prokuror-v-tribu nal-po-Boeing-7462/). − 2015. −
14.10).
Председатель Консультативной миссии ЕС в Украине Калман
Мижей:
Изменения в Украине в этой области (реформы правоохранительной
системы, − ред.) осуществляется системно, имеют четко определенные
приоритеты. Реформа полиции, как одна из составляющих реформы всей
правоохранительной системы, продемонстрировала, каким образом должны
проходить изменения. Принятие закона о полиции является положительным
изменением. Прежде всего в контексте соблюдения прав человека. Это
хороший старт, за которым должны последовать другие изменения. Реформа
полиции продемонстрировала, что вы меняете правила игры, меняете саму
организацию, и зарплаты.
Именно такие подходы применяются и к реформе местной
прокуратуры – к ней приобщены эксперты ЕС. Вопрос достойной оплаты
труда является одним из ключевых, потому что если ее не изменить,
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прокуроры будут искать источники посторонних доходов, что сводит на нет
все реформаторские начинания. Мы видим энергичное продвижение
реформы. Но должно свое слово еще сказать правительство. После
завершения реформы местных прокуратур мы постараемся сделать ее более
профессиональной и изменить роль прокурора в уголовном процессе: не
должны 90% дел заканчиваться вынесением обвинительного приговора, как
сейчас есть в Украине.
Первый заместитель Генерального прокурора Украины, Юрий
Севрук:
(…) Структура органов изменилась. Созданы так называемые местные
прокуратуры, которые включают в себя от трех до девяти районов.
Расстояние очень большое, в отдельных местах – 50-90 километров от
районных центров. Поэтому фактически человек, который возглавит
местную прокуратуру, должен руководить подразделением, которое будет
находиться в десятках километров от нее. Если же все подразделение
посадить в месте расположения местной прокуратуры, то только расходы на
транспорт превысят бюджет местной прокуратуры во много раз. Поэтому, в
большинстве случаев в местах предварительного расположения прокуратур
мы будем создавать отделы, в отдельных регионах будем искать новые
модели управления. (…)
Советник первого заместителя министра внутренних дел Украины
Хатия Деканоидзе:
Определяющими в реформе правоохранительной системы является
восстановление доверия к ней со стороны рядовых граждан. Следовательно,
чтобы достичь этой цели, стоит все процессы делать максимально
прозрачными, с привлечением общественности – на всех этапах. И это
является вызовом для системы. Именно такой подход задействовали при
создании патрульной полиции, и он оказался результативным. Вслед за
реформой патрульной службы мы начнем реформу участковых инспекторов.
Сейчас участковые инспекторы завалены делами, не работают с
подростками. Это надо изменить. Именно эти люди должны стать главным
звеном в реформе полиции, потому что они будут работать в пределах
отдельной общины и именно они будут оказывать превентивные меры. Это и
является проявлением системного подхода.
Кадровая политика в ходе реформы должна базироваться на равном
доступе к возможностям работать в реформированных органах всех
желающих. Не должно быть предвзятости в отношении сотрудников,
которые работали в системе раньше: их судьбу должен решить конкурс. Те
люди, которые поняли, что изменения нужно начинать с себя, участвуют в
конкурсе. Это показали результаты конкурсного отбора в ряды полиции в
Херсоне, Одессе.
Председатель Национального антикоррупционного бюро Украины
Артем Сытник:
Нельзя задавать вопросы, давайте всех выгоним старых и наберем
новых. Где гарантия, что новые работники прокуратуры, новые судьи не
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будут брать взятки как и старые? Единственный рецепт для Украины – это
открытые конкурсы, достоверность которых не вызывает сомнений в
обществе. Но одними лишь конкурсами реформу проведешь. Важным
является финансирование. Потому что если его не будет, то коррупционные
риски никуда не денутся. Реформы нужно делать системно и прозрачно.
Залог реформ – не только в карательной функции. Не менее важные
дерегуляция и превенция (Успешность реформы правоохранительной
системы требует постоянного взаимодействия государственных
институтов и гражданского общества – консультационная миссия ЕС,
Национальное антикоррупционное бюро, Генпрокуратура, Высший совет
юстиции, экспертное сообщество // Ukraine Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ru/35739-uspishnist-reformi). − 2015. – 13.10).
Експерт Асоціації міст України Олександр Слобожан:
Роз'яснення суті децентралізації вже дозволило громадянам позбутися
значної частини міфів щодо змін до Конституції, та краще усвідомити
переваги реформи. Можу навести приклад з Одещини, де сільські голови
вирішили об'єднатись за своїм власним планом. Проте після того, як селяни
на одному з заходів отримали роз'яснення щодо додаткових ресурсів, які
може отримати громада, то на сільському сході перед головою поставили
пряме питання − мовляв, ти просто хочеш зберегти свою посаду? Тепер
громади об'єднуються відповідно до Перспективного плану, затвердженого
Облрадою та Урядом, та готуються отримати додаткові надходження. А
сільській голова навіть не балотується в цьому населеному пункті
(О. Слобожан: Чим більше люди дізнаються про децентралізацію, тим
менше можливості у чиновників саботувати реформу // Конституційна
комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/994). – 2015. – 13.10).
Експерт з питань енергетики Олена Павленко:
(…) Заходи уряду у 2015-му показали непогане зменшення
енергоспоживання. Щоправда, для того, щоб говорити про повну відмову від
російського газу взимку 2016-2017, темпи цих заходів потрібно
пришвидшити – придумати додаткові стимули для населення і підприємств
запроваджувати енергоощадні технології.
Після того, як показати людям палицю у вигляді ціни, треба давати
моркву, кредити, які надаються на енергоефективні технології, мають бути
ще більше здешевлені, тобто для пересічного громадянина можливість
утеплити свій будинок, поміняти вікна, змінити котел має бути ще більше
спрощена і здешевлена, ніж це є зараз.
Україна за грамотної енергоощадної політики спроможна протягом 3-5
років скоротити енергоспоживання у півтора-два рази (Прогноз на
опалювальний сезон досить оптимістичний – експерт // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27302514.html). – 2015. –13.10).
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Ректор Київського інституту банківської справи, доктор
економічних наук, професор Василь Фурман:
Має бути конкретний план дій. Нам треба змінити економічну теорію.
Нам потрібно створити кредитно-страхове агентство, яке буде підтримувати
вільні економічні зони. Сьогодні ми сировинний придаток Європи. Ми
вбиваємо те, що є. Потрібно було думати, як підприємства модернізувати, а
не виводити з них активи. Зараз ми не готові конкурувати на ринку ЄС. Наші
торгові представництва в світі не виконують тієї функції, що потрібно (…)
(Експерт: Україна не готова конкурувати на ринку ЄС // Голос Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_10_12/Ekspert-Ukra-na-ne-gotova-konkuruvatina-rinku-S-9831/). – 2015. – 12.10).
Член Конституційної Комісії, Голова Вищої Ради Юстиції Ігор
Бенедисюк:
Звісно, теоретично це (масове звільнення суддів і заміна їх на нових, −
ред..) можливо, якщо законодавець ухвалить таке рішення. Проте, думаю, це
призвело б до хаосу в судовій системі. Зупинився б розгляд не тільки
цивільних, а й кримінальних справ, за якими люди вже тривалий час
перебувають під арештом.
Як приклад перезавантаження всього корпусу прихильники таких змін
наводять патрульну поліцію. Однак це не зовсім вдале порівняння. Адже для
того, щоб підготувати навіть суддю першої інстанції, потрібно чимало часу.
А підготовка суддів апеляційних, а тим паче вищих і Верховного судів
вимагає кропіткої роботи. І це не стосується лише навчання, необхідне
професійне зростання таких суддів набувається довгими роками
практики.Тому, думаю, знайти таку кількість кваліфікованих людей, які
відразу змогли б розібратись зі складним законодавством, де одна норма
почасти суперечить іншій, просто неможливо.
Люди, котрі пропонують такі зміни, жодного дня не були в мантії.
Якби вони працювали суддями, розуміли б, у чому полягає ця робота, і не
вносили б таких безвідповідальних пропозицій.
Відповідальність суддів уже посилено. Внесені зміни до закону «Про
судоустрій і статус суддів» значно розширили види дисциплінарної
відповідальності: визначено нові види порушень, за які до судді можуть
застосовуватись санкції. Так само запроваджена процедура добору майбутніх
суддів, їх кваліфікаційного оцінювання. За умови належного додержання
вона може дати позитивні результати, адже дозволить відібрати найбільш
професійних і кваліфікованих юристів.
Водночас слід розуміти, що вирішити це питання одним махом
неможливо. Вдосконалення судової системи − це досить тривалий процес,
через який пройшли всі країни. Як доводить їхній досвід, своєрідна селекція
має відбуватися крок за кроком, з твердим наміром отримати ефективну
судову систему (І. Бенедисюк: Вдосконалення судової системи − це досить
тривалий процес, через який пройшли всі країни // Конституційна комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/992). – 2015. – 12.10).
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Директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове
Чимяо Фан:
Украина столкнулась с беспрецедентными вызовами. (…)
У вас должно быть гораздо больше согласованных усилий по борьбе с
коррупцией, в том числе в судебной системе. Мы знаем, что в Украине
силовики по-прежнему проводят рейды по частным компаниям. Они должны
быть прекращены.
Реформу энергетического сектора, в частности реструктуризацию
газового сектора, необходимо продолжить и ускорить, так как эти изменения
важны с фискальной и управленческой позиций, а также исходя из вопросов
эффективности и перспектив безопасности страны.
Продолжение реформы банковского сектора имеет решающее
значение. Здоровая финансовая система очень важна для восстановления
финансирования. Наконец, проведение дерегуляции должно устранять
препятствия для развития и роста частного предпринимательства.
Важно, чтобы реформы были справедливыми по отношению ко всему
народу Украины.
У Всемирного банка есть совместная с ООН программа по содействию
возвращению украденных активов. Согласно этому проекту, мы
предоставляем консультации и можем сказать, что речь идет об очень
сложных вещах. Возвращение активов – это работа в разных странах, с
разными законодательными системами, ведь для возвращения денег нужно
преодолеть очень сложный юридический процесс. Мы предоставляем
Украине помощь в виде всесторонних рекомендаций и методик по работе в
сфере борьбы с отмыванием.
Многое будет зависеть от того, будут ли украинские власти, включая
прокуратуру, Министерство юстиции, СБУ, банковский регулятор, в
состоянии представить и подготовить нормальные и обоснованные кейсы для
стран, в которые были выведены украинские деньги.
На это уйдет много времени, в процессе принимают участие не только
такие организации, как Всемирный банк, но и государства, имеющие
двусторонние соглашения: Великобритания,США.
(…) Тем не менее не стоит ожидать, что деньги уже завтра вернутся в
страну – такого не бывает. (…)
Из сложностей могу назвать следующие. Первое – отсутствие
финансирования со стороны украинского бюджета по совместным проектам.
Второе – частая смена чиновников, ответственных за реализацию проектов.
Это влияет на их развитие, приводит к задержке создания групп поддержки
по реализации проекта и набора персонала для новых проектов. В-третьих,
отмечу по-прежнему громоздкую и иногда запутанную систему организации
внутренних государственных процессов и процедур для утверждения проекта
и реструктуризации.
Мы надеемся на некоторую стабильность должностных лиц и
сотрудников, ответственных за осуществление проектов. Также мы
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рассчитываем, что украинское правительство найдет финансирование для
совместной поддержки проектов (…) (Директор Всемирного банка в
Украине, Беларуси и Молдове: «Не стоит ожидать, что выведенные
деньги уже завтра вернутся в страну» // Інформаційни портал Українські
реалії
(http://ukrreal.info/statti/item/59287-direktor-vsemirnogo-banka-vukraine-belarusi-i-moldove-ne-stoit-ozhidat-chto-vyvedennye-dengi-uzhe-zavtravernutsya-v-stranu). − 2015. − 13.10).
Політолог Володимир Фесенко:
Мені відомо з власних джерел що під час зустрічі Порошенка з Джо
Байденом саме він, скажімо так, дуже-дуже «наполегливо радив» негайно
розпочати реформування прокуратури. Причому, це не лише позиція США,
такий самий тиск Банкова відчуває з боку Євросоюзу.
США ідуть не шляхом реформування «всього й одразу», а
застосовують принцип «step by step» (крок за кроком).
Нереформована корумпована українська прокуратура стала тромбом як
для боротьби із корупцією, так й взагалі тромбом для здійснення будь-яких
реформ в країні. Без її реформування не буде ані покарання хабарників, ані
розслідування злочинів на Майдані, ані притягнення винних у злочинах на
Сході, коли ця територія повернеться під контроль Києва (Нереформована
корумпована українська прокуратура стала тромбом як для боротьби із
корупцією, так й взагалі тромбом для здійснення будь-яких реформ в
країні // Пента Центр прикладних політичних досліджень
(http://penta.org.ua/expert_comments/2849/). − 2015. − 12.10).
Політолог Володимир Фесенко:
Це − важливий крок, хоча він навряд чи одразу принесе повну
незалежність партій від олігархів. Тим не менш, він зменшує залежність, і це
дуже важливо. Якась нова політсила, що має помітних популярних лідерів, і
спирається на певні настрої і ідеологічну платформу, за рахунок первинного
успіху на виборах зможе забезпечити собі стабільне фінансування. Проблема
в тому, що ті, хто захочуть отримувати гроші від олігархів, все одно будуть
мати можливість це робити.
Тому дуже важливо мати можливість контролювати прозорий процес
фінансування. У нас багато норм законів, які або частково не працюють, або
не функціонують зовсім. У нас, наприклад, є кримінальна відповідальність за
підкуп виборців, але підкуп існує. Тому, на жаль, і тут можуть бути різні
практичні відступи від закону.
Якщо ж говорити про позитиви, то варто виділити можливість
стабільного фінансування для роботи партійних штабів не тільки на виборах,
а й у міжвиборчий період. Оскільки з'являться гроші, то їх потрібно буде
витрачати, і про них звітувати.
В результаті, ми отримаємо додаткові робочі місця для людей, які так
чи інакше пов'язані з політичними процесами. Але у нас ці процеси сезонні відпрацювали на виборах, і потрібно чекати нових. А тут партії отримують
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можливість формувати стабільний апарат, який буде займатися, агітаційної,
інформаційної, ідеологічною діяльністю системно. Це дуже важливо для
формування інституту партій, і робить багато для того, щоб вони не діяли як
електоральні машини (Зміни до законодавства сформують інститут
партій
Пента
Центр
прикладних
політичних
досліджень
(http://penta.org.ua/expert_comments/2847/). − 2015. − 12.10).
Виконавчий директор Фонду підтримки реформ в Україні Андрій
Длігач:
У той час, як влада заявляє про скорочення кількості чиновників, їх
стає все більше.
Це особливості нашої системи, коли декларовані цифри і реальні
кардинально відрізняються.
Сьогодні скорочення відбувається на рівні міністерств.
А кількість контролюючих і місцевих органів влади тільки зростає. (…)
На десятки тисяч співробітників повинні бути скорочені податкова
служба, пенсійний фонд та інші (Влада провалила реформу держслужби −
Длігач
//
Інформаційни
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/58960-vlada-provalyla-reformu-derzhsluzhbydlihach). − 2015. − 11.10).
Народний депутат Сергій Соболєв:
Я вважаю, що цей закон коректно назвати не «Про державне
фінансування партій», а «Про прозорість звіту партій про свою фінансову
діяльність».
За логікою цього закону будь-яка партія буде звітувати про кошти, які
також надходять як пожертвування, а не лише з державного бюджету.
Це відкриває шлях до прозорості звітів будь-якої партії (Закон про
держфінансування партій зобов'яже політсили звітувати про всі
фінансові надходження, − Сергій Соболєв. Відео // Інформаційни портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/58871-zakon-proderzhfinansuvannia-partii-zobov-iazhe-politsyly-zvituvaty-pro-vsi-finansovinadkhodzhennia-serhii-soboliev-video). − 2015. − 11.10).
Експерт з економічних питань Ярослав Жаліло:
У докризовий період частка Росії в українському експорті сягала
приблизно 30%. Зараз ця частка скоротилася приблизно вдвічі. Зрозуміло, що
це суттєві втрати і загалом для економіки, і для обсягів експорту, і для
торговельного балансу. Найгірше те, що ця чутливість нерівномірно
розподілена по окремих секторах і окремих регіонах України, які були
більше зорієнтовані на російський ринок. (…)
Я не думаю, що сам по собі ринок ЄС може стати реальною
альтернативою. (…)
Зміни, які відбуваються в українській економіці та системі економічної
політики, спрощують можливості доступу до ринків третіх країн. Маються на
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увазі ринки азійські, африканські, певною мірою південноамериканські. Саме
ці ринки можуть бути реальною альтернативою, на яку варто
переорієнтовуватися (Україні варто переорієнтовуватися на ринки третіх
країн – експерт // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/
27296729.html). – 2015. – 09.10).
Менеджер з комунікації Реанімаційного пакету реформ Андрій
Андрушків:
Законопроект «Про державну службу», ухвалений Верховною Радою
ще в квітні, став заручником найвпливовішого фактора реформ в Україні політичної волі.
Після того як парламент з вісімнадцятої спроби підтримав його в
сесійній залі, депутати подали більш ніж 1 200 правок.
В експертів почало складатися враження, що реформу «завалять
паперами».
(…) Зараз можна чітко сказати, що базована на недостовірній
інформації заява президента щодо потреби відкликати законопроект стала
"позитивним чорним лебедем". Замість того, щоб зупинити роботу
зацікавлених сторін, вона прискорила процес підготовки до другого читання.
(…)
Після чотирьох засідань профільного комітету Верховної Ради
депутати розглянули кожну правку і таки рекомендували законопроект до
розгляду в другому читанні. Що ж залишилося у тексті після такої копіткої
роботи? Експерти та представники громадськості відстояли наріжні камені
реформи.
1. Винятково конкурсний добір на всі посади державної служби.
2. Чітке розмежування державної служби та патронатних посад. Свита,
яка приходить з новим керівником і звільняється разом з ним, не може бути
держслужбовцем. Законопроект забезпечує чистий підхід до статусу
службовця.
3. Зважена комісія з питань добору вищого корпусу державної служби.
Вищих державних чиновників обиратиме комісія за принципом відбору
голови Національного антикорупційного бюро.
4. Інститут держсекретарів. Фахівці міністерств, які будуть
відповідальні за інституційну пам'ять відомств і набір персоналу. Вони
стануть максимально незалежними від змін політичних еліт і забезпечать
впровадження тих реформ, яким для імплементації потрібно більше часу, ніж
триває каденція уряду.
5. Перехід на загальну пенсійну систему. Держслужбовець почне
впроваджувати урядові програми, а не банально допрацьовувати до пенсії.
Інститут держсекретарів може стати одним з найважливіших елементів
реформи. Він добре зарекомендував себе в Естонії, де через півроку після
впровадження цих посад вдалося побачити пришвидшення загального темпу
реформ. (…)
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Також у законопроекті не вдалося прописати прозорий шлях
підвищення зарплати службовців. Представники Кабміну робили все, щоб це
питання залишилося у віданні уряду, і щоб кожен керівник міг на свій розсуд
направляти зекономлені під час оптимізації кошти у фонд премій, а не
посадових окладів.
Законопроект чекає перших післявиборчих сесійних тижнів. Разом з
тим, зараз, як і раніше, нема жодного політика першого ешелону, який би
очолив цю реформу.
Критика в процесі імплементації буде, адже корумпованій системі
держслужби доведеться змінитися під тиском законодавчих норм та під
примусом міжнародних кредиторів. Профільні експерти зважають на таку
реакцію, але не бояться її.
Політикам та представникам Кабміну вдалося відвоювати дві
позиції, каже менеджер профільної групи РПР Микола Виговський:
У законі не вдалося прописати повної деполітизації держслужби.
Членство в партіях заборонено лише службовцям категорії А. Службовцям
категорії Б і В заборонено бути членами керівних органів партій.
Екс-голова Нацагенції з питань державної служби Денис
Бродський:
Цим законом ми закладемо рамку для перезапуску правил роботи
держапарату, однак після його ухвалення нас чекають розробка та ухвалення
підзаконних актів, проведення конкурсів на посади категорії А. Щоб
відбулася реформа, нам потрібно змінити закон про Кабмін та центральні
органи влади.
Чиновницький Майдан можливий, але він не страшний.
Держслужбовців 300 тис, а нас, громадян, які із своїх податків платять їм
зарплату, в сто разів більше. Важливо, щоб цієї реформи вимагало не лише
громадянське суспільство, а й представники політичних еліт (Реформа
держслужби
на
фінішній
прямій
//
Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/publications/2015/10/9/562765/). − 2015. − 09.10).
Голова парламентського Комітету з питань освіти і науки Лілія
Гриневич:
Я переконана, що ми, на жаль, для розвитку і реформування освіти
робимо ще недостатньо. І не так швидко, як це потрібно робити. Проте тут
треба зважати на той факт, що система освіти має свою специфіку: вона
надзвичайно консервативна. Тобто, якщо ви робите бодай маленьку зміну, до
цієї зміни мають бути готовими дуже багато людей. (…)
У законодавствах окремих країн навіть є таке правило, згідно з яким не
можна вносити в систему освіти жодної зміни, якщо вона не анонсована в
суспільстві за три роки наперед.
У Верховній Раді нині справді є урядовий законопроект про наукову й
науково-технічну діяльність і до нього ще три альтернативних: два – теж нові
редакції закону, а один – це просто зміни до чинного законодавства. Загалом
основне завдання цього закону – оптимізувати управління і фінансування у
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сфері науки й забезпечити механізми входження до європейського
дослідницького простору, що насправді є метою реформи в освіті загалом.
(…) Нині йдеться про створення двох структур: Національної ради з питань
розвитку науки і технологій і Національного фонду досліджень. Першу, до
якої входитимуть авторитетні вчені, повинен очолити віце-прем’єр, що дасть
змогу не тільки приймати вагомі рішення у сфері науки, а ще й, що головне,
втілювати ці рішення в життя. Тому що сьогодні ми маємо надзвичайно
мізерне фінансування наукових досліджень – всього 0,23% ВВП при
задекларованих у законі 1,7%.
Фонд же, у свою чергу, передбачатиме фінансування не лише
колективних грантів інститутам, а також індивідуальних грантів. У законі
прописується і механізм фінансування, за якого більше коштів
отримуватимуть конкретні виконавці того чи того дослідження.
(…) Я думаю, що перш за все потрібно (і ми намагаємось у законі
запропонувати для цього механізми) об’єднати університетську й академічну
науку задля акумуляції зусиль і розвитку університетської науки. На
нинішньому етапі наукові дослідження більшою мірою зосереджені саме в
НДІ. В наших університетах, на відміну від західних, частка коштів,
передбачена на наукові дослідження, надзвичайно мала. А справжня вища
освіта має базуватися на результатах наукових досліджень.
Що ж до фінансового забезпечення серйозних наукових програм, то
треба врахувати, що нині є дуже багато різних питань, які потребують
термінового вирішення. Тож спочатку треба визначити їхню пріоритетність
для країни, а вже потім говорити про фінансування. Окрім того, колектив
науковців у будь-якому разі повинен аргументувати необхідність проведення
тієї чи іншої науково-технічної програми.
Саме цього року ми ратифікували повноцінну участь України у великій
європейській програмі «Горизонт-2020». Вона дає нашим університетам і
науково-дослідним інститутам змогу брати повноцінну партнерську участь у
науково-дослідних програмах, що здійснюються країнами Євросоюзу. Цим
потрібно скористатись. Але тут дуже багато залежить від ініціативності
самих науковців, які повинні навчитися шукати партнерів, правильно
заповнювати аплікаційні форми й мати відповідні власні результати
досліджень
для
входження
в
таку
програму,
тобто
бути
конкурентоспроможними на цьому ринку.
(…) Є кілька причин, чому імплементація закону про вищу освіту не
така швидка, як би нам усім того хотілося. І, мабуть, найважливіша та, що не
завжди всі готові до автономії і академічної свободи, які можуть
гарантуватися цим законом. Тобто є, з одного боку, певний опір частини
фахівців вищої школи. А є цілий комплекс гальмуючих процес проблем, що
пов’язаний із напрацюванням нового нормативно-правового забезпечення.
(…) Роль Міносвіти і науки, а також передбаченої новим законом
Національної агенції забезпечення якості вищої освіти полягає в тому, щоб
ліцензію і акредитацію отримували тільки ті, хто справді спроможний
надавати якісну освіту. Тож уже цього року закрито цілу низку філій ВНЗ. І
Експертний погляд

73

Огляд матеріалів ЗМІ
«Ініціативи Президента України
(шляхи реформування)»

8 ‒ 14 жовтня 2015 року

20-28 лютого 2015
якщо ми будемо працювати прозоро і чесно, за певними критеріями якості
освіти, тоді матимемо шанс отримати мережу вищих навчальних закладів, у
яких люди можуть бути впевненими (Лілія Гриневич: Не всі університети
готові до автономії і академічної свободи // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ru/news/interview/16165-lilija-grinevich-ne-vse-universitetygotovy-k-avto.html). – 2015. – 09.10).
Открытие доступа к реестрам имущественных прав, а также
изменение правил финансирования политических партий кардинально
изменят политическую культуру в стране и существенно ограничат
влияние финансово-промышленных групп.
Директор по исследованиям Центра экономической стратегии
Андрей Бойцун:
Между степенью открытости информации, доступом к ней рядовых
граждан и уровнем благосостояния страны есть прямая связь: чем богаче
страна, тем более открытыми есть сведения о ее гражданах, в том числе и
тех, кто занимает государственные должности. Наша цель – построить
общество, в котором есть благосостояние. Открытость информации
порождает доверие и чувство справедливости. А это, в свою очередь,
является основой для инвестирования денег в экономику.
Эксперт Центра противодействия коррупции Иван Пресняков:
Сейчас, когда журналисты, к примеру, отмечают несовпадение
информации, приведенной в декларации чиновника со сведениями в реестрах
имущественных прав, то это повод только для скандала. При полноценной
работе Национального антикоррупционного бюро и новой системы
декларирования состояния, которая должна заработать уже со следующего
года, такое несовпадение станет поводом для возбуждения уголовного дела.
Фактически, речь идет о двух составляющих преступлений – незаконном
обогащении и представлении ложных сведений. При этом с 1 апреля 2016
года форма декларации изменится. Возможностей у государственных
служащих что-то скрыть, фактически, не останется. Но в то же время и у
общественного сектора работы станет больше – из-за возможности
отслеживать состояние и сопоставлять с декларациями чиновников, потому
что вся эта информация станет открытой.
Общественный деятель Денис Чаплинский:
Открытость информации открывает возможности для контроля над
чиновниками, но реальным инструментом в борьбе с коррупцией она станет
только при условии активности рядовых граждан. Поэтому необходимо
привлекать их к работе с реестрами – как имущественных прав, так и
деклараций. Нельзя силами 50-100 журналистов, которые специализируются
на антикоррупционной политике, решить этот вопрос. Поскольку субъектами
декларирования в Украине будут 700-900 тысяч человек. Поэтому нужно
привлекать гражданское общество. Поощрять его, обучать, чтобы как можно
больше людей приобщались к контролю за состоянием и расходами
чиновников. И одним из таких поощрительных мероприятий я бы считал
Експертний погляд

74

Огляд матеріалів ЗМІ
«Ініціативи Президента України
(шляхи реформування)»

8 ‒ 14 жовтня 2015 року

20-28 лютого 2015
отмену платы за получение информации из реестра недвижимости. Кроме
того, важно, чтобы открытие несоответствия в данных, приведенных
чиновниками, приводили к увольнению этих людей с должностей, в том
числе на высших ступенях власти (Открытие доступа к реестрам
имущественных прав и сведений о финансировании политических
партий кардинально изменит политическую культуру в стране –
общественные деятели, Министерство юстиции, Антимонопольный
комитет // Ukraine Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ru/35416ministerstvo-yustitsiyi-ant). − 2015. – 09.10).
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим
Нефьодов:
Щороку на держзакупівлі витрачається 250 мільярдів гривень, з яких
50 мільярдів втрачаються через пряму корупцію чи недосконалість системи
закупівель.
Беремо ціну 50 мільярдів гривень − стільки щороку крадеться і
«розтринькується». Ми очікуємо, що повним роком роботи ProZorro буде
2017-й, проте вже у 2016-му ми очікуємо, що економія піде на мільярди. У
2017 році ми вже відвоюємо як мінімум 50% від цієї суми, тобто 25 мільярдів
гривень. Будемо сподіватися на більше. По-перше, триває війна і процес
переведення в електронні закупівлі - це лише перша стадія. Друга стадія - що
ми робимо з цією інформацією. У нас є дуже цікаві ідеї, як ця інформація
використовуватиметься. Ми побудуємо автоматичні карти, які дозволять
виявляти підозрілі тендери ще до того, як вони закрилися. Як у банку оцінюється потенційний постачальник, тобто кожен окремий факт може
сказати мало, а сукупність фактів може сказати багато.
За рік уже буде напрацьовано статистику і тоді в МЕРТ зможуть
побачити найпідозріліші тендери, які виявили, наприклад, журналісти чи
громадські діячі. Ми зможемо побачити, що спільного в таких тендерах.
Процес триває. Це війна з корупцією, у ній не може бути легко, але ми
впевнені в собі (Максим Нефьодов: Електронна система держзакупівель у
2017 році допоможе заощадити близько 25 мільярдів гривень //
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ru/news/opinions/16145ehlektronnaja-sistema-goszakupok-v-2017-godu-pomoz.html). – 2015. – 09.10).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода:
Хто б що не говорив, і як би хто не оцінював проект закону щодо
внесення змін до Конституції у частині децентралізації, маємо бути
реалістами і визнати, що це перший за багато років шанс зробити зміни на
користь місцевого самоврядування, а отже – і кожного мешканця громади.
Нажаль, зараз є чимало противників цих змін. Вони, свідомо чи ні,
підіграють інтересам наших зовнішніх супротивників, яким невигідно, щоб
Україна була успішною. Тому для остаточного прийняття змін до Основного
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закону, які зроблять децентралізацію в Україні незворотною, надзвичайно
важливою є підтримка і активна позиція обласних та районних рад.
Однією з основних «страшилок» змін до Конституції у частині
децентралізації є введення інституту префектів і процедура розпуску
місцевих рад.
Мені видається очевидним, що разом з децентралізацією влади і
передачею більшості повноважень громадам необхідно посилювати систему
виконавчої влади в державі. Ми не можемо десь накопичити владу, а десь
зруйнувати, маємо знайти баланс. Такий баланс ми вбачаємо в тому, що
замість багатофункціональних обласних і районних державних адміністрацій
з’явиться інститут префектів, − представників держави на місцях, які
виконуватимуть виключно наглядову і контрольну функцію і жодним чином
не втручатимуться у питання місцевого значення.
Нема ніякої загрози для місцевого самоврядування в тому, що в країні
існуватиме ефективний і незаангажований орган, який зможе призупинити
неконституційне рішення місцевої ради чи голови, наприклад про порушення
територіальної цілісності або безпеки громадян. Немає чого боятися тим, хто
не планує порушувати законодавство України.
А запропонований у змінах до Конституції процес розпуску
відсторонення місцевої ради чи голови громади взагалі є достатньо
демократичний. Якщо сьогодні оголосити достроково позачергові вибори
Верховна Рада може самостійно, то після змін до Конституції для цього буде
необхідна ціла низка рішень: Президента, Конституційного суду, Верховної
Ради (Оновлена Конституція – це перший за багато років шанс зміцнити
місцеве самоврядування, − В’ячеслав Негода // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/577). – 2015. – 09.10).
Член Конституційної Комісії, народний депутат Сергій Алєксєєв:
Однією з основних проблем українського судочинства останнім часом
була обмежена можливість контролю за виконанням рішень суду. Тому
законопроектами №2506а та №2507а (відповідно «Про органи та осіб, які
здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та
«Про виконавче провадження», − ред.) пропонується модернізація служби
державних виконавців і створення інституту приватних виконавців. Також,
для автоматизації та оптимізації виконавчих дій буде створено відкритий
Єдиний реєстр боржників, а за дотримання права громадян на справедливий
суд відповідатиме інститут судового контролю за виконанням рішень.
Законопроекти передбачають скорочення державних службовців та
створення оновленої, компактної і добре вмотивованої служби державних
виконавців, одночасно з якими будуть функціонувати і приватні виконавці до
яких зможуть звертатися звичайні громадяни. Ідея у тому, щоб зменшити
кількість бюрократії та делегувати повноваження Міністерства юстиції з
максимальною користю для суспільства. Верховна Рада підтримала
законопроекти, що забезпечать ефективний контроль за виконанням судових
рішень (С. Алєксєєв: Верховна Рада підтримала законопроекти, що
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забезпечать ефективний контроль за виконанням судових рішень //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/978). – 2015.
– 09.10).
Редактор сайту «Наші гроші» Олексій Шалайський:
Чиновники зараз почали активно переписувати своє майно на когось.
Тобто, умовно, у нього в декларації було 15 ділянок, а залишилась вже тільки
одна. Це не означає, що він їх продав, а просто позаписував на якусь рідню.
Дія викликає протидію. Думаю, після 6 жовтня народ дуже активно буде
ховати своє майно. Переписують або на підставних осіб, або на далеких
родичів.
Та попри всі недоліки відкриті реєстри – феноменальний інструмент і
сподіваюся, Міністерство внутрішніх справ теж відкриє реєстр власників
транспортних засобів (Помилки, прогалини і схеми у відкритих реєстрах
прав власності // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/
27297190.html). – 2015. – 09.10).
Народний депутат України Ірина Луценко:
Це (закон про фінансування політичних партій з держбюджету, − ред.)
антиолігархічний закон. Не секрет, що часто-густо в парламенті з'являються,
кожного разу заходячи у нову каденцію, партії, які фінансуються тими чи
іншими олігархічними групами. Виходячи з цього, ми спостерігаємо
впродовж каденції лобіювання тими чи іншими партіями інтересів певних
олігархів. Це проявляється у газовій сфері, в енергетичній сфері, в
металургійній, в медичній і так дальше.
Тому цей закон заклав основи того, що саме громадянин, кожний
громадянин сплачуватиме, якщо поділити на громадян України, по 80
копійок, буде знято з кожного громадянина, щоб профінансувати ці політичні
партії. І це дасть можливість, так як сказав наш колега Сергій Лещенко,
розірвати зв'язок між олігархами і партіями.
Це дуже хороше починання. Головне не це. У нашій ситуації треба
забезпечити в цьому законі дуже пильний контроль за використанням цих
коштів, дати партіям по руках, заборонити їм і карати, має бути невідворотне
кримінальне покарання (тут має спрацювати прокуратура) за те, щоб такі
партії не використовували готівку. А ми знаємо, як люблять використовувати
цю готівку для підкупу виборців, для фінансування якоїсь додаткової
реклами і так далі, прямої і непрямої (Чи наблизилась Україна до безвізового
режиму? // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/2729
7822.html). – 2015. – 09.10).
Аналітик консалтингової компанії Newfolk Геннадій Кобаль:
Компанії, які продають газ, повинні мати в підземних сховищах
місячний запас газу. Раніше діяла схожа норма, але тоді передбачалося 30%
від місячного страхового запасу, а зараз — 100%, тобто обсяг газу, який
компанії зобов'язані тримати в ПСГ, збільшується в три рази. Як
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стверджують в Міненерго і «Нафтогазі», норма існує в Європі і покликана
забезпечити стабільні поставки для споживачів. Під споживачами маються на
увазі приватні промислові підприємства, яким поставляється цей газ, до
населення це відношення не має.
Якщо у нас будуть якісь проблеми з поставками газу з Росії, то це
ситуацію не врятує. Страховий запас газу нічого нам не дасть, однак надасть
негативні наслідки для ринку газу. Компанії, що торгують газом, матимуть
проблеми, так як їм потрібно цей газ купити, закачати, заплатити за його
зберігання, а газ буде лежати мертвим вантажем. На це потрібно витратити
два мільярди гривень. (…) Зараз потрібно терміново шукати газ. І певний
брак газу на ринку буде, а компанії, замість того щоб продавати газ, будуть
змушені його купувати і закачувати. Це все призведе до дестабілізації ринку
(…) (Кабмін пішов на зачистку ринку газу від українських компаній −
Кобаль // Голос Столиці (http://newsradio.com.ua/2015_10_09/Kabm-n-pshov-na-zachistku-rinku-gazu-v-d-ukra-nskih-kompan-j-Kobal-4380/). – 2015. –
09.10).
Помічниця державного секретаря США Вікторія Нуланд:
Як і українську поліцію, офіс генерального прокурора потрібно
винайти заново, як інститут, котрий служить громадянам України, а не
оббирає їх. Це означає, що вона повинна розслідувати й успішно
переслідувати корупцію і випадки відновлення активів, включаючи
ув’язнення корумпованих службовців у самій ГПУ.
(…) Необхідно провести реформу в судовій системі, якій зараз
довіряють довіряють лише 5% українців. Для цього потрібно внести зміни до
Конституції, які б обмежили суддівську недоторканність, а також поліпшити
етичні стандарти суддівської професії і енергійно розслідувати й карати
випадки зловживань серед суддів (Нуланд: Україні треба заново «винайти»
ГПУ // Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/16091nuland-ukraine-nado-zanovo-izobresti-gpu.html). – 2015. – 09.10).
Експерт Аналітичного центру «Політика» Володимир Цибулько:
Боротьба з корупцією відбувається. По-перше, мінімізується участь
чиновників у прийнятті рішень, що важливо, бо корупція пов'язана саме з
людським фактором. По-друге, відкриваються реєстри нерухомості, тобто
оборот майнових прав буде під контролем.
(…) Наші західні партнери вже хотіли бачити результат, проте
необхідно розуміти, що нам дісталася радянська спадщина. Комуністична
корупція − це спосіб управління. Посткомуністична корупція стала з
елементами криміналу. Тому ще важливо змінювати психологію населення, а
це найскладніше.
Найефективніший результат у боротьбі з корупцією приносить
мінімізація участі чиновників у прийнятті рішень, особливо в держзакупівлі.
Зараз уже багато зроблено для запровадження електронних торгів, тому,
швидше за все, до кінця року у нас буде законодавча база і завершиться
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формування антикорупційних інвестицій. А що стосується результатів їхньої
роботи, то побачимо згодом.
Поява нової поліції − це також елемент боротьби з корупцією, але
міліцейською. Хоча в МВС продовжують існувати два інститути − старий і
новий, але відбувається поступове заміщення флагмана. Робиться це
повільно у зв'язку з браком ресурсів у держави, але добре, що всі ці
процедури відбуваються під жорстким контролем західних партнерів.
Проблемними були і залишаються сфери охорони здоров'я та освіти.
Хоча Міністерство освіти з його демократичними реформами також можна
віднести до борців з корупцією. Також складний процес боротьби з
корупцією відбувається в Міністерстві оборони, Міністерстві палива та
енергетики, Міністерстві інфраструктури і НАК «Нафтогаз України».
Найбільш закрита зона − це Міноборни, Міненергетики та НАК
«Нафтогаз». Це держава в державі. Сюди ж можна віднести й
Мінінфраструктури. У цих сферах дуже складно зруйнувати і демонтувати
клани.
Найбільший успіх серед силовиків спостерігається в СБУ. Вони
зайнялися радикальним очищенням своїх лав, і не лише від зрадників, а й від
корупціонерів. І це принесло результат. Прокуратура на даний момент
залишається найскладнішим органом, з мінімальними успіхами в реформі.
Вона залишається практично непідйомною інституцією, незважаючи на те,
що там і відбулося кілька показових процедур та скорочення штату, але
результату поки що не видно (Володимир Цибулько: Результат у боротьбі
з корупцією приносить мінімізація участі чиновників у прийнятті рішень
// Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/15999rezultat-v-borbe-s-korrupciejj-prinosit-minimizaci.html). – 2015. – 08.10).
Голова експертної ради соціологічної компанії «Sociostream AG»
Олександр Медведєв:
Революційність цього закону (про фінансування політичних партій з
держбюджету, − ред.) відкриває можливість не тільки фінансувати партії, тут
багато сторін, і в основному всі вони позитивні. Я б сказав, це еволюційний
крок в політичному житті і для відкритості діяльності політичних партій,
відкритості діяльності перед виборцями. Якщо держава починає фінансувати,
держава може і перевіряти фінансову діяльність партій. За запитом будьякого ЗМІ політична партія повинна видати інформацію, хто і на які суми її
профінансував за певний проміжок часу. Прийняття цього закону починає
нову політичну епоху в Україні.
Можемо з великою часткою ймовірності припустити, що з першого
липня 2016 отримають фінансування п`ять парламентських партій,
незалежно від цього рейтингу. Це «Солідарність», «Батьківщина»,
«Самопоміч», РПЛ і «Опозиційний блок». (…)
Є певне нерозуміння того, що таке ЄС. (…) Люди, умовно кажучи,
брати вудку і ловити рибу не хочуть, вони чекають саму рибу. А всі ЗМІ
говорять про те, що несе нам ЄС, що він несе тільки вудку. Було високе
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сподівання, що нас відразу Європа обійме і щось дасть. Також ми постійно
чуємо від наших лідерів держави про те, що нам виділяють кредити, нам
виділяють такі-то суми, але простий українець не відчуває цього у себе в
кишені. Якщо державі щось і виділяють, то він не відчуває цього на собі.
Тому й є певне розчарування − вони дають, але дають не нам! Ось тут існує
нерозуміння (Соціолог про президентський рейтинг, держфінансування
партій
і
ностальгію
за
СРСР
//
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_10_09/Soc-olog-pro-prezidentskij-rejting-derzhfnansuvannja-part-j-nostalg-ju-za-SRSR-5069/). – 2015. – 09.10).
Старший партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери»
Ростислав Кравець:
Спеціальна конфіскація була і раніше, зараз її поширили на більшу
кількість статей. (…) Йдеться про накладення арешту на майно, кошти, що
перебувають в Україні. Ті нововведення, що намагаються внести депутати,
призведуть до великого тиску на існуючий бізнес. Слідчий зможе
порахувати, що майно якоїсь компанії отримано злочинним шляхом.
Насправді вийде, що величезна кількість фізичних та юридичних осіб будуть
залежні від слідчих і суддів, які не до кінця розібралися у справі. Фактично
будь-яке майно в країні можна буде заарештувати. Немає контролю над
даною процедурою, і як показує практика, слідчі нею дуже зловживають
(Кравець: слідчі зловживають конфіскацією майна // Голос столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_10_09/Kravec-sl-dch-zlovzhivajut-konf-skac-jumajna-0197/). – 2015. – 09.10).
Один з лідерів «Українського об'єднання патріотів – УКРОП»
Віталій Купрій:
Я думаю, що це (фінансування партій з державного бюджету, − ред.)
нормальна норма. Зрозуміло, нічого не вистачить − обсяги проведення
виборчих кампаній високі.
Краще б це було прозоро, чесно, щоб всі бачили − скільки хоче
людина, стільки й дає. Якщо це чесні доходи, ніде не вкрадені − то чому б і
ні? (В УКРОПі вже скаржаться, що бюджетних коштів партіям буде
недостатньо
//
Інформаційни
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/58538-v-ukropi-vzhe-skarzhatsya-shchobyudzhetnikh-koshtiv-partiyam-bude-nedostatno). – 2015. – 09.10).
Партнер IBS Group Ltd (Фінляндія) Петер Зашев:
Недооцінювати значення міжкультурних відмінностей – поширена
помилка в роботі експортерів. (…)
Для будь-якого експортера, особливо початківця, дуже важливо
розуміти свою початкову позицію в очах більшості європейських партнерів.
Будьмо реалістами. Більшість європейських бізнесменів в Україні не
бували. Ситуація в країні їм відома виключно зі ЗМІ.
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Проте в пресі вже давно знають, що негативні новини продаються
краще.
В якому ключі найчастіше пишуть про Україну в ЄС? Війна, корупція,
олігархи, складнощі з обслуговуванням зовнішнього боргу, кримінал,
бідність тощо. (…)
Там, де інший європейський бізнесмен почне з нуля або навіть з
умовної одиниці, вам доведеться починати з -1, а то й взагалі -2. (…)
В українському бізнесі поняття планування часу вельми розмите –
переграти можна (і по кілька разів) все що завгодно: годину, день і навіть
місяць зустрічі, формат та умови угоди і т. д.
Для України це нормальна ситуація! Проте для західних партнерів
такий підхід тільки підтверджує їхні найгірші стереотипи про Україну:
несерйозно і ненадійно. (…)
Більшості європейців (особливо в Західній Європі) живеться дуже
комфортно! (…)
Саме в такій стабільній, злагодженій та ефективній ринковій системі
українському бізнесу потрібно знайти свою нішу.
Для цього недостатньо бути дешевшим (а саме такий міф побутує серед
багатьох українських виробників).
Як і всі бізнесмени, європейці люблять «дешевше». Але набагато
більше їм потрібні комфорт, якість і надійність – як продукту/послуги, так і
ділових відносин з українськими партнерами (…) (Труднощі перекладу: що
треба пам`ятати українському експортеру // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/10/8/7039125/). − 2015. −
08.10).
Финансовый аналитик компании Dragon Capital Сергей Фурса:
У нас сейчас идет процесс реструктуризации (госдолга, − ред.). Это
именно та договоренность, которая была достигнута с кредиторами. Однако,
согласно методологии рейтинговых агентств, всегда такая реструктуризация,
где есть списания, считается дефолтом. И по методологии рейтинговых
агентств, Украина, проводя такую реструктуризацию, попадает в категорию
дефолта.
Спорные вопросы со своими кредиторами Украина должна решить до
конца ноября. А на долговые рынки она сможет вернуться не раньше, чем
через год.
Лондонский аналитик Тимоти Эш:
Киев неожиданно щедро обошелся с кредиторами, согласовав с ними
лишь 20% списания долгов, поэтому период, в течение которого Украина
будет находиться в формальном дефолте, будет незначительным. Гораздо
хуже было бы, если бы о реструктуризации договориться бы не удалось, и
тогда последствия для украинской экономики могли бы быть более
серьезными («Частичный дефолт» Украины − лишь техническая
процедура
//
Інформаційни
портал
Українські
реалії
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(http://ukrreal.info/statti/item/58491-chastichnyj-defolt-ukrainy-lishtekhnicheskaya-protsedura). − 2015. − 08.10).
Керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій
Забловський:
Найбільш ефективним засобом боротьби з тіньовою економікою в
цілому є заборона на готівкові розрахунки, і Україна частково перейшла на
такий принцип.
Зменшувати ставку (ЄСВ, − ред.) потрібно, але сподіватися на ефект
відразу не варто. Економіка в тіні на 70%, – це дуже багато. (…)
Якщо робити дійсно глобальну реформу, то починати зміни потрібно з
ДФС. Без її переформатування будь-яка реформа зійде нанівець. Плани по
збору податків в бюджет будь-якою ціною ніхто не відміняв, комунікація
належним чином з бізнесом не налагоджена: новини впізнаються випадково.
Провідний науковий співробітник Інституту демографії та
соціальних досліджень Лідія Ткаченко:
Ідея зниження ПДФО суперечить реформі децентралізації, оскільки
цей податок є основним джерелом доходів місцевих бюджетів. Доцільніше
вводити більш прогресивну шкалу, контролювати доходи та витрати фізосіб,
але ніяк не знижувати ставку (Податкова реформа: лібералізація системи
ціною розбалансування бюджету // Інформаційни портал Українські
реалії
(http://ukrreal.info/statti/item/58365-podatkova-reforma-liberalizatsiiasystemy-tsinoiu-rozbalansuvannia-biudzhetu). − 2015. − 08.10).
Политический эксперт Александра Решмедилова:
Конечно же, выводить из правового поля прозрачное финансирование
партий в развитых демократиях нужно и полезно. Вопрос в том, что это
финансирование из госбюджета будет тянуть определенную львиную долю
финансирования партий, и та коррупционная составляющая, которая
позволяет находить рычаги ручного управления партиями, никуда не
исчезает. Они будут находить другие статьи, куда будет направляться
финансирование. Но этот закон не позволит партиям уйти в собственное
плавание, от патроната крупного капитала.
С введением финансирования партий из госбюджета в политических
партиях все равно будет наблюдаться так называемая «двойная бухгалтерия».
Инициатива интересная, европейская, он позволит увидеть реальные
бюджеты, но в наших реалиях этот механизм не будет максимально
эффективен (Закон о финансировании партий из госбюджета не сможет
искоренить коррупцию – политолог // Інформаційни портал Українські
реалії (http://ukrreal.info/politika/item/58479-zakon-o-finansirovanii-partij-izgosbyudzheta-ne-smozhet-iskorenit-korruptsiyu-politolog). − 2015. − 08.10).
Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко:
Украинцы заплатят небольшую цену за то, чтобы олигархи не грабили
бюджет через свои политические партии.
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В среднем выходит 80 копеек в месяц украинский гражданин будет
выделять на все политические партии в Украине. Я думаю, это невысокая
цена за то, чтобы в стране была демократия а олигархи потом не грабили
украинский бюджет через своих политических сателлитов.
Принятие законопроекта необходимо для принятия безвизового
режима Украины с ЕС (Лещенко: Финансирование политических партий
из бюджета будет стоить каждому украинцу 80 копеек в месяц //
Інформаційни
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/58442-leshchenko-finansirovaniepoliticheskikh-partij-iz-byudzheta-budet-stoit-kazhdomu-ukraintsu-80-kopeek-vmesyats). − 2015. − 08.10).
Исполнительный
директор
Международного
центра
перспективных исследований Сергей Кищенко:
Сейчас в развитых обществах идет дискуссия не о том, насколько
вовлечено или не вовлечено гражданское общество в нормотворческую
деятельность, а о том, насколько высок процент этого привлечения.
То есть сколько рекомендаций гражданского общества были приняты
народными избранниками. У нас же ситуация совсем иная − вы знаете, в
члены Конституционной комиссии вошел только один прямой представитель
гражданского общества.
Международные эксперты по вопросам конституционного права
считают важнейшим для построения конституционного процесса тезис о том,
что Конституция, которая принимается по результатам широкого
общественного обсуждения, имеет не только большую легитимность, а таким
широким обсуждением, привлечением общества к дискуссии создает у людей
чувство ответственности и производит чувства и желание защищать эту
Конституцию, отстаивать ее положения.
Такая Конституция в будущем будет иметь меньше поводов и желаний
относительно ее изменения (…) (Властям Украины объяснили, что нужно
для успешной реформы Конституции // Інформаційни портал Українські
реалії (http://ukrreal.info/politika/item/58391-vlastyam-ukrainy-ob-yasnili-chtonuzhno-dlya-uspeshnoj-reformy-konstitutsii). − 2015. − 08.10).
Сьогодні Верховна Рада планує розглянути в другому читанні
законопроект про фінансування політичних партій в Україні.
Народний депутат від БПП Олексій Гончаренко:
Там цілий ряд є нові (ініціативи), які, нам здається, треба
доопрацювати, наприклад, на що можуть йти кошти від партії. Там зараз
написано – на статутну діяльність. Я вам скажу, що основні витрати в будьякій партії – це робота апарату, співробітників, і це ніяк не входить у
статутну діяльність партії.
В цілому підхід, продиктований законопроектом, правильний. У
демократичних країнах світу суспільство фінансує партії, щоб вони не були
на утриманні в олігархів.
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Сьогодні у нас взагалі не передбачено фінансування партій. У нас є
законодавство, яке визначає фінансування виборчих кампаній. А в тому
проекті закону, який сьогодні нам поданий, є обмеження, які нам не зовсім
зрозумілі – наприклад, партія обмежена у фінансуванні власної діяльності.
Чи треба це робити? Наприклад, у США такого немає – там партія не
обмежена в розмірах фінансування, якщо вона може залучити багато коштів
офіційно, легальним шляхом, то і слава Богу, честь їй і хвала.
За такими нормам сьогодні парламент буде шукати компроміс. Деякі
зміни в закон можна доробити навіть сьогодні, враховуючи те, що парламент
його сьогодні розглядає у другому читанні.
Якщо буде партія в конвертах отримувати кеш, то це чітке порушення
законодавства.
Народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв:
Кожен голос виборця буде давати партії приблизно 10 грн на рік. За ці
гроші, гроші платників податків, партія повинна міститися, повинна
публікувати всі свої витрати і доходи, і не матиме права отримувати суми
вище певного рівня від компаній і від людей.
Можливо, парламент визначить право отримувати великі внески, ніж
прописано в проекті закону.
Ми зараз в таких умовах, коли ясно, що більшості партій олігархи
дають величезні гроші, мільйони, і нам важливо, щоб це було легально, щоб
люди хоча б бачили, від кого партія отримала великі суми, відповідно, від
кого вона може залежати. Коли це трапиться, коли ми перейдемо на прозору
систему доходів і витрат в політичних партіях, тоді вже можна вводити
обмеження.
Ті партії, які будуть залучати більше грошей з інших джерел,
позбудуться державного фінансування. А ті партійні посадовці, які знали про
подібний внесок та нічого не зробили, можуть опинитися у в’язниці – в
перший раз на строк до семи років, потім – до дванадцяти (Фінансування
партій хочуть перекласти на плечі простих українців: Як це буде
працювати
//
Інформаційни
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/58352-finansuvannia-partii-khochutpereklasty-na-plechi-prostykh-ukraintsiv-yak-tse-bude-pratsiuvaty). − 2015. −
08.10).
Президент Инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак:
Реформы идут, но не достаточно быстро и мощно, так как об этом было
заявлено месяц назад. Есть несколько причин. Первая причина − выборы,
которые мы ожидаем через две недели. А перед выборами всегда есть
желание засветиться, популизм и так далее. Часть реформ, которые требует
МВФ, являются непопулярными, то такие реформы откладываются. А вторая
часть − опротивление системы.
Система не хочет реформироваться. В частности, претензии,
касающиеся независимой прокуратуры, которая бы занималась борьбой
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коррупции − здесь идет все очень медленно и мы не укладываемся в сроки,
оговоренные с МВФ.
Традиция украинской власти − каждый раз идем по очень похожему
сценарию, который повторяется при каждом новом правительстве: в стране
кризис, украинская власть бежит в МВФ просить денег − потому что беда.
Власти обещают огромные программы. Обычно, первый транш является
наибольшим. Власть напрягается, что-то немного делает, дальше дают
второй транш. И далее традиционно Совет и Кабмин забывают об обещаниях
и программах вплоть до нового правительства.
Реноме Украины страдает от того, что правительство не закончило ни
одной программы с фондом полноценно.
Всегда находят причины − почему не выполнены те или иные
обещания. Очень бы не хотелось повторять практику прошлых лет (Эксперт
назвал действия правительства, которыми не доволен МВФ // Канал 24
(http://24tv.ua/ru/aktualnoe_intervju/jekspert_nazval_dejstvija_pravitelstva_koto
rymi_ne_dovolen_mvf/n618852). − 2015. − 08.10).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Президент України Петро Порошенко:
Українська влада зараз накопичила сама більше 10 млрд, які вона може
направити на відновлення інфраструктури. У 4-5 разів більше додадуть наші
європейські та американські партнери. Канцлер Німеччини Ангела Меркель
повідомила, що її країна також готова виділити 500 млн євро, які негайно
можуть бути спрямовані на відновлення інфраструктури Донбасу. Ми це
зробимо, але повинен бути мир, відновлення українського прапору,
українського суверенітету (…) (Україна готова дати на відновлення
Донбасу
10
млрд
грн,
−
Порошенко
//
Insider
(http://www.theinsider.ua/politics/561e962d4755b/). – 2015. – 14.10).
Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский
встретился в Краматорске с постоянным представителем ПРООН в
Украине, Координатором по гуманитарным вопросам Нилом Уокером.
Глава области предложил представительству международной
организации поддержать новые проекты развития в Донецкой области.
Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский:
Сейчас областная власть работает над внедрением системы
электронного администрирования услуг. Предварительная стоимость проекта
составляет 12 млн гривен. Наша задача − уменьшение уровня коррупции и
минимизация контакта чиновника и человека.
В первую очередь говорим о поддержке мелких и средних фермеров.
На следующий год планируем предусмотреть в бюджете от 50 до 100 млн
гривен на компенсацию процентов по кредитам. Донецкая область уже
перешла к процессу децентрализации власти. 25 октября этого года в трех
новых громадах состоятся первые местные выборы. К концу 2017 года
общины должны быть созданы на территории всей Донецкой области с
передачей полномочий и финансовых ресурсов на места.
Постоянный представитель ПРООН в Украине, Координатор по
гуманитарным вопросам Нил Уокер:
Те направления, о которых вы говорили, − замечательные. Я видел,
насколько электронное администрирование упростило жизнь людей в других
странах: время ожидания на документы сократился с 90 до 2-3 дней. ПРООН
свои средства в проекты не вкладывает. Но мы имеем опыт сотрудничества с
правительствами государств, которые выделяют деньги на помощь (ДонОГА
просит ПРООН помочь с электронным администрированием в области //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/24045Офіційна інформація
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donoga-prosit-proon-pomoch-s-elektronnyim-administrirovaniem-v-oblasti).
2015. – 13.10).

–

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на окуповані
території Донбасу 15 автомобілів з будматеріалами.
Через контрольний пункт «Новотроїцьке» на неконтрольовану
територію прослідувало 15 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем
від міжнародного комітету Червоного Хреста. Автомобілями для жителів
Донецької області везли будівельні матеріали (Червоний Хрест відправив на
окупований
Донбас
будматеріали
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/12/7084509/). − 2015. – 12.10).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України
Правительство Германии выделило дополнительно €15 миллионов
для украинских переселенцев.
Целью является, в первую очередь, помощь детям из семей
переселенцев. Указанные средства предназначаются для города Мариуполя.
Там нашли убежище более 70 тысяч человек с территорий, контролируемых
сепаратистами.
Финансовая помощь от Германии также должна быть направлена на
восстановление водоснабжения, обеспечение особо нуждающихся людей
необходимыми вещами и услуги психосоциальной опеки. Предусмотрено
создание десяти центров гражданской защиты (Германия выделила
пререселенцам 15 миллионов евро // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/24104-germaniya-vyidelila-pereselentsam15-millionov-evro/). – 2015. – 13.10).
7 октября вступили в силу новые правила получения временно
перемещенными лицами компенсации за аренду жилья.
Отныне для получения ежемесячной адресной помощи для покрытия
расходов на проживание, за аренду жилья, на оплату жилищнокоммунальных услуг, следует доказать, что ни у кого из членов семьи нет в
собственности жилого помещения, расположенного в регионах, других чем
временно неподконтнрольная территория Украины, районы проведения АТО
и населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения
(Пересенцам придется доказывать, что у них нет жилья вне Крыма и
Донбасса
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/24065-pereselentsam-pridetsya-dokazyivat-chto-u-nih-netzhilya-vne-kryima-i-donbassa/). – 2015. – 13.10).
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк:
Уряд дозволив використовувати бюджетні кошти на відновлення
діяльності 16 навчальних закладів, які «переїхали» з окупованих бойовиками
територій.
Офіційна інформація
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Необхідно забезпечити фінансування цих навчальних закладів, щоб 16
вузів, які переїхали з тимчасово окупованих територій Донецької та
Луганської областей, могли здійснити закупівлі обладнання, інвентарю
(Кабмін дозволив держфінансування «переїжджих» навчальних закладів //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/16553-kabminrazreshil-gosfinansirovanie-pereekhavshikh.html). – 2015. – 13.10).
По состоянию на 12 октября, в Министерстве социальной
политики поставили на учет 1 529 848 вынужденных переселенцев.
Управления социальной защиты поставили на учет 1 529 848
вынужденных переселенцев, а это 1 203 603 семьи. Кроме того, 548 314
семей обратились за получением ежемесячной адресной помощи для
покрытия расходов на проживание, а 518 597 из них уже такая помощь была
назначена. Получателям всего перечислено 2,49 млрд гривен (В
Минсоцполитики на учт поставили более 1,5 миллиона переселенцев
(http://restoring-donbass.com/novosti/24092-v-minsotspolitike-na-uchetpostavili-bolee-1-5-milliona-pereselentsev/). – 2015. – 13.10).
На виконання рішення Комісії з питань забезпечення стабільного
функціонування системи національного телебачення і радіомовлення
при Міністерстві інформаційної політики України, Концерн РРТ
Луганської філії за власний кошт ввів у дію передавач для трансляції
програм Луганської ОДТРК на 25 телевізійному каналі біля Луганська.
Робота передавача забезпечила доступ мешканців СтаничноЛуганського району та частково м. Луганськ до телевізійних програм
Луганського обласного телебачення. При цьому використано передавач
отриманий з Литовської Республіки, а антенно-фідерний тракт змонтовано з
резервних матеріалів.
Голова Комісії, заступник Міністра інформаційної політики
України Тетяна Попова:
Незважаючи на те, що гроші з бюджету Концерн РРТ ще не отримав,
процес відновлення мовлення продовжується. Власними силами Концерн
РРТ продовжує збільшувати географію покриття українських телеканалів.
Після отримання фінансування згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 22.07.2015 року №778-р, антенно-фідерний тракт буде замінено
без перерв в мовленні (На виконання рішення Комісії при МІП частково
відновлено мовлення українських каналів у Луганській області // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248547595&
cat_id=244277212). − 2015. – 12.10).
Протягом цього літнього сезону Посольство України в Республіці
Хорватія організувало відпочинок на узбережжі Адріатики дітей з родин
з Донбасу та дітей загиблих учасників АТО.
За сприяння адміністрацій хорватських регіонів і міст, які мають
побратимські відносини з областями та містами України, а також за
Офіційна інформація
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допомогою хорватських партнерів і спонсорів забезпечено відпочинок в РХ
600 українських дітей (Посольство України в Хорватії організувало
масштабну гуманітарну акцію з оздоровлення 600 українських дітей //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248549216&cat_id=244276429). − 2015. – 13.10).
Федеральний уряд Німеччини додатково виділяє для України 15
мільйонів євро для підтримки переселенців.
За мету ставиться, насамперед, допомога дітям із сімей біженців.
Зазначені кошти призначені для східноукраїнського міста Маріуполя. Там
знайшли притулок понад 70 тисяч осіб із територій, контрольованих
сепаратистами.
Федеральний міністр економічного співробітництва і розвитку
Німеччини Ґерд Мюллер:
Така допомога є важливим сигналом солідарності з маріупольчанами.
Незабаром зима і тому швидка й небюрократична допомога важливіша, ніж
будь-коли. Цим пакетом гуманітарної допомоги ми підтримуємо дітей із
сімей біженців та інших членів їхніх родин – не полишаючи, проте, поза
увагою й інші частини населення: наприклад, відновлення водопостачання
піде на користь усім жителям Маріуполя. Україна у цій складній ситуації
може розраховувати на Німеччину (Німеччина виділяє Україні 15 мільйонів
євро
на
допомогу
переселенцям
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27297192.html). – 2015. – 09.10).
Литва продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине.
Литва выделила Международному комитету Красного Креста 50 тысяч евро
для помощи пострадавшим гражданам Украины из Донбасса (Литва
выделила 50 тысяч евро для помощи жителям Донбасса через Красный
Крест
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/23686-litva-vyidelila-50-tyisyach-evro-dlya-pomocshizhitelyam-donbassa-cherez-krasnyiy-krest/). – 2015. – 09.10).
Заступник міністра соціальної політики Василь Шевченко:
У нас було зафіксовано більше 1,5 мільйона переселенців, і 523 тисячі з
них отримали відповідні виплати, якщо мова йде про ті 886 гривень на
людину, які виплачуються для сплати комунальних платежів на території, де
вони тимчасово перебувають. Всього коштів на цей рік виділено 3,36
мільйона гривень, їх до кінця року буде достатньо, виплати здійснюються в
тих межах, в яких це передбачено. Одночасно я хотів би сказати, що
приблизно третина з цих людей − це пенсіонери, які зареєструвалися на
новому місці проживання і отримують там пенсії. Реєструючись на новій
території, людина звертається до Пенсійного фонду і отримує відповідні
виплати. Це так званий електронний облік ПФУ, таку можливість дає
пенсійна електронна картка. Ці виплати передбачалося здійснювати протягом
півроку, потім уряд продовжив ще на півроку дію виплат громадянам, які
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потребують такої допомоги. Зараз ми ініціюємо перегляд додаткових виплат
особам з особливими потребами − інвалідам, дітям-інвалідам (Замміністра
соцполітики про черги за субсидіями та допомогу переселенцям // Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_10_08/Zamm-n-stra-socpol-tiki-prochergi-za-subsid-jami-ta-dopomogu-pereselencjam-6340/ ). – 2015. – 08.10).
Співробітники ДСНС привезли до Краматорська урядову
гуманітарну допомогу, призначену для переселенців.
До Краматорська прибув автомобіль із 30 тисячами банок рибних
консервів і рефрижератор з 20 тоннами вершкового масла. Гуманітарний
вантаж було передано представникам місцевої влади. Потім продукти
розподілятимуть серед переселенців (Гуманітарку від уряду привезли до
Краматорська
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/16017-gumanitarku-ot-pravitelstva-privezli-vkramatorsk.html). – 2015. – 08.10).
Международное сообщество продолжает оказывать гуманитарную
помощь жителям востока Украины. Комитет Красного Креста в Украине
направил гуманитарную помощь на Донбасс. 200 наборов продуктов питания
и бытовой химии предназначены для жителей города Авдеевка (Донецкая
область) (В Авдеевку едут гумконвои от Красного Креста //
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/23643-vavdeevku-edut-gumkonvoi-ot-krasnogo-kresta/). – 2015. – 08.10).
8 жовтня з Харкова на Схід України вирушило 6 вантажівок з
Урядовою гуманітарною допомогою. Відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 979-р, з державного
резерву було виділено близько 6 мільйонів гривень Міністерству
економічного розвитку і торгівлі на придбання продовольчої гуманітарної
допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Донецькій та
Луганській областях. На ці кошти закуплено 60 тис. банок рибних консервів
та 80 тонн вершкового масла для доставки у східні регіони.
Голова ДСНС України Микола Чечоткін:
Нашій Службі було доручено доставити цей вантаж до місць
призначення. Гуманітарна допомога буде оперативно доправлена на Схід
України та передана до Донецької обласної державної адміністрації та
Луганської обласної військово-цивільної адміністрації для подальшого
розповсюдження серед внутрішньо переміщених осіб, які проживають у
Донецькій та Луганській областях.
У м. Маріуполь Донецької області одним автомобілемрефрижератором буде доставлено 20 тонн вершкового масла. У м.
Краматорськ Донецької області – один автомобіль, що міститиме 30 тис.
банок рибних консервів та один рефрижератор з 20 тоннами вершкового
масла. У м. Севєродонецьк Луганської області – два автомобілірефрижератори з 40 тоннами вершкового масла та один автомобіль, що
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міститиме 30 тис. банок рибних консервів (Рятувальники ДСНС
доправляють Урядову гуманітарну допомогу на Схід України для
внутрішньо
переміщених
осіб
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248539382&cat_id=2
44276429). − 2015. – 08.10).
Управління звільненими територіями
На линии разграничения в поселке Новотроицкое был открыт
логистический центр и обновленный контрольный пункт въезда-выезда
(КПВВ). В логистическом центре находится пункт государственной
фискальный службы Украины, в котором люди, выезжающие с
неподконтрольных территорий, могут оплатить налоги.
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации
Павел Жебривский:
Установление постоянной «границы» − это вынужденная мера. После
полного освобождения Донецкой области от незаконных вооруженных
формирований и перехода границы под контроль украинской власти, эти
центры перенесут на пограничные контрольно-пропускные пункты (На
Донбассе открыли новый логистический центр // Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/23699-na-donbasse-otkryilinovyiy-logisticheskiy-tsentr/). – 2015. – 09.10).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Международный
комитет
Красного
Креста
доставил
гуманитарную помощь на 31 грузовом автомобиле на не
подконтрольную Украине территорию Донецкой области.
Спикер Администрации Президента по вопросам АТО Андрей
Лысенко:
По автодороге «Мариуполь – Донецк» на оккупированную территорию
проследовал 31 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от
Международного комитета Красного Креста. Грузовики перевозили
строительные материалы и гигиенические наборы для жителей Донецкой
области (Из Мариуполя на оккупированную территорию выехал 31
грузовик
«Красного
креста»
//
Новости
Донбасса
(http://novosti.dn.ua/details/261309/). – 2015. – 14.10).
Детский оздоровительный лагерь психологического развития
«Лесная застава», расположенный под Киевом, приглашает детей из
зоны АТО и детей переселенцев на бесплатный отдых на последнюю в
этом сезоне осеннюю смену. Заезд начался 11 октября, однако прием детей
еще продолжается. Последняя осенняя смена продлится до 30 октября.
Работа сотрудников оздоровительного лагеря направлена на
психологическую помощь и адаптацию ребенка. Для этого специалистами
разработана программа реабилитации «Детей войны» (Детей из зоны АТО и
детей-переселенцев приглашают на бесплатный отдых под Киевом //
Неделя
(http://nedelya.net.ua/news/socium/detey-iz-zony-ato-i-deteypereselencev-priglashayut-na-besplatnyy-otdyh-pod-kievom). – 2015. – 13.10).
Вещание украинских каналов частично восстановлено в Луганске
и Станице Луганской
Концерн РРТ Луганского филиала за личные средства ввел в действие
передатчик для трансляции программ Луганской ОГТРК на 25-м
телевизионном канале Луганска.
Работа передатчика обеспечила доступ жителей Станично-Луганского
района и частично Луганска к телевизионным программам Луганского
областного телевидения. При этом использовано передатчик, полученный из
Литовской Республики, а антенно-фидерный тракт смонтирован из
резервных материалов (Вещание украинских каналов частично
восстановлено в Луганске и Станице Луганской // «ОстроВ»
(http://www.ostro.org/lugansk/society/news/483274/). – 2015. – 13.10).
Внутрішньо переміщених осіб, які проживають в Харківській
області, запрошують взяти участь у конкурсі на здобуття малих грантів
для започаткування або відновлення підприємницької діяльності.
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Керівник проекту ПРООН «Швидке реагування на соціальні та
економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» Руслан
Федоров:
Грантова підтримка буде надаватись для започаткування, відновлення
чи розширення підприємницької діяльності та малого бізнесу. При оцінці
бізнес-планів особлива увага приділятиметься потенціалу та довгостроковим
перспективам запропонованого проекту. Важливо, щоб бізнес-план мав
реалістичні ринкові показники, а також передбачав створення умов для
самозайнятості та створення додаткових робочих місць. Сума гранту
залежатиме саме від кількості створених робочих місць. Так, найбільшу суму
– до 225 тис. грн – зможуть отримати особи, які в рамках запропонованого
бізнес-плану планують створити не менше 4-х робочих місць. Також хочу
звернути увагу, що підприємці, які отримають грант, мають зробити власний
внесок у реалізацію проекту – в грошовій чи іншій формі – у розмірі не
менше 25% вартості проекту.
У конкурсі на отримання гранту можуть брати участь виключно
фізичні особи, які мають офіційний статус ВПО та проживають на території
Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Луганської,
Одеської, Полтавської областей, а також місцеві мешканці підконтрольних
Україні територій Донецької та Луганської областей.
Програму малих грантів для започаткування або відновлення
підприємницької діяльності адмініструє благодійний фонд «Творчий центр
ТЦК» у партнерстві з благодійним фондом «Горєніє» та Всеукраїнською
організацією зі справ вимушених переселенців (ПРООН та уряд Японії
допоможуть відкрити бізнес вимушеним переселенцям // Офіційний сайт
Харківської облдержадміністрації (http://kharkivoda.gov.ua/news/76672). –
2015. – 12.10).
Триває відновлення ліній комунікацій та інфраструктури
Луганської області. Зокрема, працює бригада військових інженерів з
відновлення пішохідного переходу через Сіверський Донець поблизу Станиці
Луганської. 10 жовтня планується його офіційне відкриття.
Крім того, в селах Трьохізбенка, Лопаскіне і Лобачеве працює
Міжнародний благодійний фонд «Карітас України». Мирним жителям
роздають продукти харчування (Завтра відкриється пішохідний перехід
через Сіверський Донець біля Станиці Луганської // Аналітична служба
новин
(http://asn.in.ua/ru/news/news/16107-zavtra-otkroetsja-peshekhodnyjjperekhod-cherez-se.html). – 2015. – 09.10).
Молодежная организация «Молодежная инициатива городов», при
поддержке Агенства США по международному развитию (USAID),
реализует проект «Живая Библиотека: строим связи с Донбассом». В
рамках проекта 10 октября в Киеве состоится встреча с переселенцами из
зоны АТО и Крыма.
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На мероприятии люди, которые выехали из зоны конфликта, поделятся
своими историями, воспоминаниями и «сюжетами» из своей жизни.
Возможно, именно общение с ними поможет разрушить стереотипы о
«переселенцев», которые сформировались в обществе (В Киеве переселенцы
расскажут истории из своей жизни // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/23656-v-kieve-pereselentsyi-rasskazhutistorii-iz-svoey-zhizni/). – 2015. – 09.10).
Спасатели Донецкой области получили от Германии автомобиль
«скорой помощи» Также спасателям было передано дополнительное
оборудование. Всего ГСЧС Украины было передано 12 автомобилей скорой
помощи от правительства Германии (Спасатели Донецкой области
получили от Германии автомобиль «скорой помощи» // Репортер −
Новости
Донецка
и
региона
(http://reporter.dn.ua/news/events/spasateli_donetskoy_oblasti_poluchili_ot_ger
manii_avtomobil_skoroy_pomoshchi/). – 2015. – 08.10).
В Донецкой области будет реализован проект модернизации
городов, находящихся на подконтрольной украинской власти
территории.
До конца года на Донбассе ожидается целевое поступление средств на
социально-экономическое развитие. Речь идет прежде всего о
финансировании на общую сумму 1 миллиард 700 миллионов гривен. В
рамках законопроекта, поддержанного Верховной Радой, эти средства
снимаются с казначейских счетов временно оккупированных городов и
направляются на нужды контролируемых властью районов Донецкой и
Луганской областей.
Глава Донецкой областной ВГА Павел Жебривский:
По Донецкой области в первую очередь мы будем выделять деньги на
развитие пяти городов в рамках пилотного проекта. Это Бахмут, Краматорск,
Константиновка, Мариуполь и Славянск. Речь идет о модернизации
водопроводных сетей, канализации, системы теплоснабжения. Средства
направят и на внедрение энергоэффективных технологий в рамках
поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов.
Ожидается, что восстановление инфраструктуры будет происходить
при непосредственном участии местного бизнеса. Так, 90 процентов заказов
на ведение строительных работ планируется разместить на местных
предприятиях (У Донецькій області будуть модернізувати міста // Голос
України: Інформаційний портал (http://golosukraine.com/publication/uregionah/parent/47694-u-doneckij-oblasti-budut-modernizuvati-mista/#.VhYvBWW98M). – 2015. – 08.10).
Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский начал
серию выездных встреч с представителями малого и среднего бизнеса
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региона. Главная цель – услышать из первых уст о проблемах
предпринимательской среды Донетчины и помочь в их решении.
Первым глава области посетил город Артемовск, депутаты которого
недавно обратились в Верховную Раду с просьбой вернуть населенному
пункту историческое название Бахмут.
Глава Донецкой областной ВГА Павел Жебривский:
Донецкая облгосадминистрация подготовила законопроект, по
которому 1,7 млрд гривен со счетов городов, находящихся на временно
неподконтрольной территории, будут переброшены на нужды Донецкой и
Луганской областей. Вчера проект поддержали в парламенте. В первую
очередь, мы будем выделять деньги на развитие пяти городов в рамках
пилотного проекта. Это Бахмут, Краматорск, Константиновка, Мариуполь и
Славянск. Речь идет о модернизации конкретных вещей: водопроводных
сетей, канализации, системы теплоснабжения. Средства будут направлены на
энергоэффективные нужды. Кстати, поддержку ОСМД.
Восстановление
инфраструктуры
должно
происходить
при
непосредственном участии местного бизнеса. 90 процентов строительных
работ будут выполнять местные предприятия. Это ключевая задача – чтобы
люди имели занятость и зарплату, а бизнес получал прибыль и платил налоги
в бюджет.
Одной из задач, которую ставит перед командой облгосадминистрации,
является демонополизация экономики региона. За 10 лет в Донецкой области
60% ВВП должен давать малый и средний бизнес. Это залог развития и
благосостояния, демократии в государстве.
Также в Донецкой области будет введена системы электронных
закупок. Подтасовок и кумовства здесь точно не может быть. Цена, качество
и время выполнения работ будут ключевыми критериями получения того или
иного подряда. Еще одним долгожданным нововведением скоро станет
электронное администрирование, вроде домов юстиции в Грузии.
Это когда бизнесмен приходит и просто заявляет о необходимости
получения разрешения, лицензии или права на недвижимость. Через
некоторое время ему выдают все разрешительные документы. Контакт
«человек-чиновник» при этом минимизируется, убирается львиная доля
коррупционных действий (Донецкий губернатор хочет загрузить местный
бизнес // 62.ua − Сайт города Донецка (http://www.62.ua/news/987436). –
2015. – 08.10).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука зустрівся з делегацією представників ООН в Україні.
На зустрічі обговорювалися питання співпраці з міжнародними
організаціями у двох напрямках: надання гуманітарної допомоги та
відновлення інфраструктури в Луганській області.
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
(…) Зараз в області вже працють програми по відправці дітей на
відпочинок у інші регіони України. Таким чином, діти на власні очі, мають
можливість переконатися, що в центральній і західній Україні мешкають такі
самі люди, які не бажають їм зла і так само прагнуть до миру. Такі процеси
це найкращий аргумент проти найпотужнішої російської пропаганди. Я був
би вдячний, щоб ви від вашої організації започаткували або підтримали
існуючи проекти по обміну студентів, відправці дітей на відпочинок
піднявши їх на рівень ООН.
Постійний Представник Програми розвитку ООН в Україні Ніл
Вокер:
Сьогодні я приїхав з командою, яка займається відбудовою
інфраструктури та гуманітарними питаннями. Оскільки наближається зима ці
питання є актуальними. Ми будемо і надалі займатися гуманітарними
питаннями, але наше серце все таки з відновленням та розвитком територій.
Я переконаний ми будемо робити все, що зможемо щоб вам допомогти
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/478678708981101. – 2015. – 14.10).
В Луганскую областную детскую клиническую больницу города
Лисичанска доставили новое оборудование.
Новый бронхоскоп от известной немецкой фирмы KARL STORZ, в
котором так нуждалось все детское население Луганской области, появился в
Луганской областной детской клинической больнице г. Лисичанска.
Бронхоскоп, стоимостью 11 500 евро, был получен в качестве гуманитарной
помощи от эстонского совета по делам беженцев.
Заведующий областной консультативной поликлиникой Роман
Исаенко:
Ранее, в виду отсутствия такого оборудования, мы направляли всех
детей с инородными телами в дыхательных путях для санации
трахеобронхиального дерева в Харьков. Теперь мы можем самостоятельно
производить все манипуляции по извлечению инородных тел разных
размеров на базе нашей больницы (Единый Реестр ущерба
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инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1040. – 2015. –
13.10).
ДонОГА
попросила
ПРООН
помочь
с
электронным
администрированием в области, которое направлено на уменьшение уровня
коррупции и минимизацию контакта чиновника и человека. Предварительная
стоимость этого проекта составляет 12 млн гривен (Восстановление
Донбасса // https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547
169122051898.1073741828.544530008982476/675852409183568/?type=3.
–
2015. – 13.10).
Начиная с сегодняшнего дня (13.10) производится выдача радиаторов
жителям квартала «Оседача», у которых в результате боевых действий
пострадала система отопления.
Выдача производится на территории предприятия ПМС − 134. При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и технический
паспорт на квартиру (Донбасс SOS // https://vk.com/wall-68158751_10854. –
2015. – 13.10).
Теперь переселенцы из Донбасса могут получить бесплатную
медицинскую помощь в Киеве. Пункт открылся в Центре консультативной
помощи
переселенцам,
открытом
общественной
инициативой
«Восстановление Донбасса».
Здесь можно бесплатно получить консультацию педиатра, терапевта,
психолога и психотерапевта. Все услуги предоставляют профессиональные
медики-волонтеры
(Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/videos/675809489187860/.
– 2015. – 13.10).
Детский оздоровительный лагерь психологического развития «Лесная
Застава», расположенный под Киевом, приглашает детей из зоны АТО и
детей переселенцев на бесплатный отдых на последнюю в этом сезоне
осеннюю
смену
(Востановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/675597159209093/?type=3. – 2015. – 12.10).
12 жовтня від благодійного фонду «Українська Рада з питань біженців»
Луганська обласна дитяча лікарня отримала бронхоскоп. Медичний прилад є
коштовним медичним обладнанням, яке конче потребувала обласна дитяча
лікарня. Вартість його становить близько 280 тис. грн.
Лікар дитячої обласної лікарні Роман Ісаєнко:
Даний прилад потребувало все дитяче населення області. У зв’язку з
його відсутністю ми направляли усіх дітей до Харкова. Тепер ми можемо усі
лікувальні процедури проводити на базі нашої лікарні, за що і дякуємо
нашим благодійникам.
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Заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик:
Ми дуже вдячні благодійному фонду, що вони звернули увагу на таку
глобальну проблему у Луганській області. Ми вдячні фонду, та тим людям,
які його очолюють за допомогу дітям Луганщини (Луганська обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/478227529026219. – 2015. – 12.10).
В Красноармейске и Димитрове возобновил работу проект помощи
переселенцам «Человек в беде».
Помощь оказывается выбранным семьям формой одноразовых
денежных даров-грантов размером примерно в 300 $.
Чтобы получить финансовую помощь от гуманитарной организации
«Человек в беде», пострадавшая семья должна заполнить заявку,
предоставить копию справки временного переселенца и передать документы
через координатора в организации. После получения заявок организация
будет проверять предоставленную информацию путем посещения заявителей
и телефонных разговоров с ними.
Заявку на грант может подать семья, имеющая статус ВПЛ или
проживающая в прифронтовой зоне.
В случае, когда семья переселенцев-беженцев живѐт у другой семьи
бесплатно, то принимающая сторона (т. е. семья, предоставившая приют
переселенцам) может также подать заявку на денежную помощь (Донбасс
SOS // https://vk.com/wall-68158751_10755. – 2015. – 10.10).
9 жовтня на апаратній нараді з керівниками районів, міст, військовоцивільних адміністрацій, директорами та начальниками Департаментів та
управлінь обласної ВЦА очільник області представив першого заступника
Луганської облдержадміністрації Єлизавету Пушко-Цибуляк (Луганська
обласна державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/
477085789140393. – 2015. – 09.10).
9 жовтня, в Луганській облдержадміністрації відбулася пресконференція за темою «Про створення в Луганській області Центру допомоги
учасникам
АТО»,
у якому взяли
участь
заступник
голови
облдержадміністрації Ольга Лішик, директор Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації Елеонора Поліщук, представники
групи цивільно-військового співробітництва Сектору «А» та волонтерського
руху Луганщини (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/477051645810474. – 2015. – 09.10).
Качество воды в Донецкой области соответствует нормативам – «Вода
Донбасса» (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1030. – 2015. – 09.10).
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Программа Развития ООН в Украине объявила результаты конкурса
«Развитие инфраструктуры поддержки бизнеса в Донецкой и Луганской
области», профинансированного Правительством Японии. Победителями
стали 19 организаций, которые получат гранты на общую сумму 10
миллионов 970 тысяч гривен. Среди победителей есть и Славянск.
Гранты будут использованы для реализации различных проектов,
направленных на развитие экономики области, поддержку малых и средних
предприятий, общее улучшение бизнес-климата. Все проекты планируется
реализовать уже до конца 2015 года.
Победителями конкурса в Донецкой области стали:
Проект по созданию кластера «Керамический край» с центром в
Славянске («Союз производителей художественной керамики Славянска») 1 миллион гривен.
Проект по созданию регионального учебного центра бизнес-навыков
(Приазовский государственный технический университет) – 622 852 гривен.
Проект по развитию экспортного потенциала малого и среднего
бизнеса Донецкой области (Донецкая торгово-промышленная палата) - 600
000 гривен.
Проект «Устойчивое развитие Большого Доброполья» (Центр
муниципального развития города Доброполье) – 693 419 гривен.
Проект по созданию «Бизнес Дома» для улучшения экономической
ситуации и бизнес-среды Артемовска (общественная организация
«Возрождение и развитие») − 500 000 гривен.
Проект по экономическому восстановлению города Курахово через
развитие малого и среднего бизнеса (Агентство регионального развития
Каменка-Бугского района) – 650 000 гривен.
Проект
по
созданию
«Современного
центра
Дружковки»
(Исполнительный комитет Дружковского городского совета) – 230 820
гривен.
Проект по созданию инфраструктуры для устойчивого экономического
развития Донецкой области (Агентство регионального развития «Донбасс») 400 000 гривен.
Проект
по
развитию
публично-приватного
партнерства
в
Красноармейске (Подольское агентство регионального развития) – 853 496
гривен.
Проект по внедрению медиации як механизма внесудебного
регулирования споров (общественная организация «Открытая экономика») –
300 000 гривен.
Проект «Фриланс-майдан» (Украинская сеть образования взрослых и
развития инноваций «Інша освіта») – 845 200 гривен.
При финансовой поддержке Японии ПРООН также восстанавливает 12
объектов экономической инфраструктуры Донбасса, предоставляет гранты на
создание и развитие собственного бизнеса для жителей региона и проводит
тренинги
по
предпринимательству
(Славянск
//
https://www.facebook.com/Sloviansk/posts/911131938981708. – 2015. – 08.10).
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Сьогодні (08.10) на Луганщину відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 5 серпня № 979-р із державного резерву країни було
виділено продовольчу гуманітарну допомогу для жителів Сходу України.
Рятувальники ДСНС доставили у Луганську область, зокрема у м.
Сєвєродонецьк два автомобілі-рефрижератори з 40 тонами вершкового масла
та один – із 30 тис. банок рибних консервів.
Рішенням комісії облдержадміністрації гуманітарна допомога була
розподілена серед районів Луганської області рішенням комісії
облдержадміністрації.
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик:
Допомога буде розподілена серед районів Луганської області та міст
обласного значення. Було засідання обласної комісії з приймання
гуманітарних вантажів, де було прийнято рішення щодо пропорційного
розподілення вантажу. Допомога надійде до шкіл, дитсадків, лікарень,
соціальних об’єктів, а в Станиці Луганській буде розподілена серед
мешканців. Відповідальність за розподілення на себе беруть адміністрації
міст та районів (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/476811375834501. – 2015. – 08.10).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Политолог Николай Воробьев:
Западные партнеры, конечно, помогут Украине. Например, Штаты и
Германия предоставят неплохие объемы инвестиций в восстановление
Донбасса, но все-таки в большей степени Украине придется расходовать
собственные фонды, подчеркнул эксперт. (…) С международной точки
зрения Украина должна быть заинтересована в скорейшем восстановлении
Донбасса, так как оно послужит и залогом перемирия (Украина должна
восстановить Донбасс за свой счет, − эксперт // The Kiev Times
(http://thekievtimes.ua/society/451818-ukraina-dolzhna-vosstanovit-donbass-zasvoj-schet-ekspert.html). − 2015. − 14.10).
Основатель инициативы «Восстановление Донбасса» Александр
Клименко:
Одним из первых шагов к примирению украинского народа должна
стать немедленная отмена Указа от 15 ноября 2014 года, который прекратил
работу всех государственных служб на Донбассе.
Близится зима, людям на Донбассе нужно электричество, газ, чистая
вода, медицина. Пенсионерам нужно получать пенсии, детям нужно ходить в
школу. Отказывать людям в этих государственных услугах – форма
коллективного наказания, и это наказание жертв. Это должно быть
немедленно прекращено (Указ, прекративший работу госорганов на
Донбассе, нужно отменить, − Александр Клименко // Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/24078-ukaz-prekrativshiyrabotu-gosorganov-na-donbasse-nuzhno-otmenit-aleksandr-klimenko/). − 2015.
− 13.10).
Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені
М.В.Птухи Елла Лібанова:
За останні два роки зруйновано міф, що Донбас годує Україну. –
Економіка регіону вже давно не відповідала сучасним вимогам. Це
стосувалося і застарих технологій, і шкідливих умов праці. Але кожного разу,
коли починали реконструкцію галузі (наприклад, вуглевидобувної), виникала
загроза безробіття. І влада відступала. Нині ж ми зобов’язані використати
кризу для «ривка» вперед. Навіть ітися не може про відновлення
пострадянської економіки індустріального типу, що існувала до кризи. (…)
Дуже важливо не виключати Донбас із майбутнього країни. Адже нині
держава, попри біль і втрати, вже будує нову стратегію розвитку. Дуже
важливо, щоб ми не виключали Донбас із цієї стратегії. (…)
Регіон має стати полігоном для впровадження найсучасніших
технологій і методів управління. І варто розуміти, що багато робітників із
новими надсучасними технологіями працювати не зможуть. Тому людей
треба навчати й перенавчати (Донбас має стати полігоном для
Експертний погляд
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впровадження найсучасніших технологій // Педагогічна преса
(http://pedpresa.ua/139362-zmi-nauka-osvita-gromadske-suspilstvo-mayutznajty-spilnu-movu-z-zhytelyamy-shodu-krayiny.html). − 2015. − 10.10).
Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей
Магера:
Главной трудностью в организации выборов для переселенцев
Донбасса является логистика.
Здесь есть немало проблем, скажем, для меня самая большая проблема
− это логистика, каким образом решить доставку избирательных бюллетеней
с одного места в другое и обратно в территориальные избирательные
комиссии, это задача №1. Нам надо думать, каким образом эти люди могут
реализовать свое право голоса именно на местных выборах.
Руководитель Общественной инициативы «Восстановление
Донбасса» Елена Петряева:
Есть простые механизмы, которые позволят переселенцам принять
участие в местных выборах. Вопрос голосования можно решить позволив
переселенцам голосовать не по месту регистрации, а по месту фактического
проживания. В Украине два министерства имеют полную базу данных
людей, официально получивших статус внутренне перемещенного лица − это
Министерство социальной политики и Министерство внутренних дел. И
фактическое место проживания в данном контексте практически равно
проживанию по факту регистрации (Для ЦИКа главная проблема в
организации выборов – это логистика // Восстановление Добасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/23634-dlya-tsika-glavnaya-problema-vorganizatsii-vyiborov-dlya-pereselentsev-eto-logistika/). – 2015. – 08.10).
Еколог Міжнародної благодійної організації (МБО) «Екологія–
Право–Людина»Олексій Василюк:
(…) Ліс не відновлюється після пожеж. Всі ліси на Донбасі, які були
посаджені навколо населених пунктів, щоб зменшити негативний вплив
підприємств на людей, ці ліси були знищені. (…) Після кожного вибуху
снаряда типу «Град» близько 400 грамів сірки залишається в ґрунті. Не
можна використовувати цей ґрунт для сільськогосподарського обробітку
(…).
Збирати інформацію про екологічну ситуації в зоні АТО екологам
допомагають волонтери. Один з волонтерів, 60 – річний місцевий житель
збирає проби ґрунту безпосередньо після вибухів. (…) Ми порахували
величезні екологічні збитки — лише ліс, який згорів, це сотні мільярдів
гривень.
Моя індивідуальна думка: Донбас надто вже забруднений, щоб там
жити. Шахтні води піднімаються і через 1–2 роки там будуть болота або
мілководдя. У майбутньому доведеться на землях Донбасу відновлювати
природну степову рослинність та використовувати їх як природний
національний парк (…) (Воєнні дії на Донбасі, крім людського та
Експертний погляд
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економічного виміру, мають серйозні екологічні наслідки // Громадське
радіо
(http://hromadskeradio.org/na-svizhu-golovu/donbas-shche-ne-skorobude-promyslovym-chy-silskogospodarskym-centrom-ekspert). – 2015. – 08.10).
Общественный сектор представил наработки для Национальной
стратегии в области прав человека по внутренне перемещенным лицам,
которые будут переданы на рассмотрение в Министерство юстиции
Украины.
Эксперт-правозащитник Всеукраинского благотворительного
фонда «Право на защиту Елена Виноградова:
Основными предложениями являются: разработка государственной
стратегии в отношениях государства и ВПЛ до 2020 года; разработка
комплексной государственной целевой программы по адаптации, интеграции
и реинтеграции ВПЛ; принятие управленческих решений по созданию
единого центрального органа исполнительной власти, который бы
координировал государственную политику в сфере обеспечения прав и
свобод внутренних переселенцев.
Кроме того, активисты предлагают включить в Национальную
стратегию прав человека пункты по обеспечению прав такой категории
людей на образование, здравоохранение, обеспечению интересов людей с
особыми потребностями и инвалидностью, а также по вопросам обеспечения
жильем (в частности, предусмотреть компенсацию за утраченное жилье на
оккупированных территориях) и вопросам регистрации актов гражданского
состояния переселенцев, особенно рождения и смерти. К большому
сожалению, сейчас государство предлагает лишь судебную процедуру
признания фактов рождения и смерти людей, которые находятся на
неподконтрольных или оккупированных территориях. Важным шагом к
обеспечению прав людей была бы разработка и имплементация
административных процедур регистрации (Общественный сектор
представил наработки для Национальной стратегии в области прав
человека по внутренне перемещенным лицам // Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ru/35311-gromadskij-sektor). − 2015. – 08.10).
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Прогнози
Міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус:
Вже в кінці цього року ВВП покаже невелике зростання, але в
наступному році прогрес економіки залежатиме від ходу приватизації.
Більшість держпідприємств, які зараз збиткові, могли б стати
конкурентними в умілих руках.
Екс-глава Фонду державного майна Олександр Бондар:
(…) Теоретично, за допомогою приватизація може здійснитися
зростання ВПП, але через років 5, як мінімум (…) (Приватизація може
дати приріст ВВП тільки через багато років − експерт // Голос Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_10_13/Privatizac-ja-mozhe-dati-prir-st-VVP-tlki-cherez-bagato-rok-v-ekspert-8146/). − 2015. − 13.10).
Осеннее получение Украиной очередного транша в $1,7 млрд
отМВФ пока что откладывается.
Это стало очевидно после последнего визита к нам представителей
фонда.
Руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ
Андрей Забловский:
В ходе сентябрьского визита миссия планировала проверить, как идет
реформирование банковского сектора, подготовка Госбюджета-2016,
перезагрузка налоговой системы и т. д. Но на свои вопросы Фонд так и не
получил конкретные ответы. К примеру, МВФ недоволен проведением
налоговой реформы, поскольку все предложенные проекты, по мнению
кредитора, не дополнены глубоким анализом. Условно, если власти
уменьшают ставки по налогам, то откуда взять компенсаторы, которые
позволят не снижать поступления в бюджет? Кроме того, отсутствие четкой
налоговой реформы тянет за собой неясность будущего Госбюджета-2016.
Ведь до сих пор неизвестно, на какой налоговой базе будут сформированы
доходы и расходы жиздеятельности страны на следующий год. Поэтому
МВФдал Киеву время для того, чтобы разобраться с этими проблемами.
После того как в конце октября пройдут местные выборы, Киев
направит все усилия на то, чтобы достигнуть результатов в переговорах с
Фондом. Не исключено, что налоговая реформа будет перенесена на
2016−2017 годы, а бюджет-2016 принят на нынешней налоговой базе. Этот
сценарий может устроить МВФ, поскольку макропоказатели сентябрьской
версии бюджета-2016 прописаны с учетом требований кредитора.
Президент Украналитцентра Александр Охрименко:
Вопросы в МВФ к Киеву возникли потому, что при реализации реформ
наша страна не успевает достигать «маяков». (…) Это значит, что теперь
нужно переписывать отдельные позиции меморандума, чтобы Украина могла
на более реалистичном уровне проводить реформы и, соответственно,
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получить финансирование Фонда. Думаю, что в ноябре стороны напишут
черновик обновленного меморандума. А вся работа будет завершена в
декабре.
С учетом сдвига графиков получения Украиной третьего и четвертого
траншей от МВФ по $1,7 млрд, которые планировалось использовать в
сентябре и декабре, эти деньги могут быть получены Киевом единоразово − в
размере $3,4 млрд. Скорее всего, очередной транш МВФ нам предоставит в
декабре-январе (Эксперты: Украина получит кредит МВФ зимой, и сразу
$3,4
млрд
//
Інформаційни
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/statti/item/59040-eksperty-ukraina-poluchit-kredit-mvfzimoj-i-srazu-usd3-4-mlrd). − 2015. – 12.10).
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус:
Незначне зростання ВВП уже в IV кварталі намічається.
Курс гривні в результаті досягнення макрофінансової стабілізації не
має перспектив зниження.
З чого б йому знижуватися? Курс буде залишатися стабільним.
В міністерстві вважають, що поліпшення динаміки падіння ВВП буде
обумовлено стабілізацією ситуації на фінансовому ринку і відновленням
економічної активності на сході країни (ВВП України зросте вже цього
року, – Абромавічус // UAZMI (http://uazmi.org/news/gr9SfHfxo6ATvk6aXpM
plk). − 2015. – 12.10).
Глава правления Центра противодействия коррупции, член
конкурсной комиссии по отбору антикоррупционного прокурора
Виталий Шабунин:
Антикоррупционный прокурор будет избран не позднее начала
декабря.
Нет времени затягивать, я думаю, что конечная дата, это где-то конец
ноября, начало декабря. От этого зависит, сколько людей придет на конкурс,
там тестирование законодательства, тестирование общих способностей,
собеседование в несколько этапов может быть, в том числе, одним из этапов
может быть полиграф. Поэтому, лучше на две недели позже, но на самом
деле честный и профессиональный человек (Антикоррупционный прокурор
будет избран не позднее начала декабря, − Шабунин // 112.ua
(http://112.ua/politika/antikorrupcionnyy-prokuror-budet-izbran-ne-pozdneenachala-dekabrya-shabunin-264315.html). − 2015. – 12.10).
Народний депутат України Олена Сотник («Самопоміч»):
(…) Є три технічні умови, які найбільше від нас вимагає ЄС перед
безвізовим режимом. Це демаркація кордонів. Але ж це неможливо зараз.
Друге. Закінчити процес із біометричними паспортами. Ми цей процес
також почали, але є ще певні проблеми. І третій, дуже важливий момент.
Контроль усіх українських кордонів. На сьогоднішній день найбільша
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чисельність нелегалів заходить саме з території України і через кордони
України.
Тому для мене насправді і, я думаю, для більшості простих людей
цілком зрозуміло, що отримати безвізовий режим без виконання цих трьох,
технічних, але дуже важливих умов буде Україні неможливо.
Насправді я набралася б сміливості, включаючи і те, що і фракція
«Самопомочі» є частиною коаліції, і всій коаліції треба набратися сміливості
і реально дивитися на технічні речі, які ми не виконали. І ми просто фізично
більшість з них не зможемо виконати до кінця цього року (Чи наблизилась
Україна
до
безвізового
режиму?
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27297822.html). – 2015. – 09.10).
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(Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/847885551996644. – 2015. – 12.10).
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(Інфографіка. Тижневий огляд пленарних засідань 6-9 жовтня //
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