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Держфінансування політичних партій в Україні: «за» і «проти»
Напередодні чергових виборів в Україні Верховною Радою було
прийнято закон про бюджетне фінансування політичних партій, даний
законопроект викликав дискусійну хвилю щодо його доцільності. Політики
зазначають, що даний законопроект покликаний нівелювати вплив
олігархічних груп на формування партійних списків, однак, виникає питання,
чи дійсно фінансування партій допоможе побороти корупцію в даній сфері і
взагалі, наскільки доречно утримувати партії за рахунок платників податків в
той час, коли основна маса громадян України живуть за межею бідності?
Тому, варто визначитись із основними положеннями та перспективами такої
фінансової ініціативи уряду.
8 жовтня Верховна Рада України проголосувала за державне
фінансування партій, ти самим, згідно прийнятого закону №2123-а «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання та протидії
політичній корупції», фінансування партій із державного бюджету буде
здійснюватись із 1 липня 2016 року. Гроші отримуватимуть всі політичні
організації, які подолали 5% бар’єр на парламентських виборах.
Встановлюється, що партія має право на отримання державного
фінансування її статутної діяльності, якщо на останніх чергових або
позачергових виборах народних депутатів її виборчий список кандидатів у
народні депутати у загальнодержавному виборчому окрузі отримав не менше
3% дійсних голосів виборців, які взяли участь у голосуванні у
загальнодержавному виборчому окрузі. Кошти, виділені з держбюджету на
фінансування статутної діяльності партій, перераховуються на зазначені
рахунки політичних партій у розмірі 25% загального розміру щорічного
державного фінансування для кожної політичної партії на початку кожного
кварталу.
Крім того, законом передбачена заборона на здійснення внесків в
підтримку політичних партій, серед іншого, державними та комунальними
підприємствами, установами і організаціями, а також юридичними особами,
в яких не менше 10% статутного капіталу або прав голосу прямо або
опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування
(http://www.unian.ua/politics/1147165-rada-priynyala-zakon-profinansuvannyapartiy-z-derjbyudjetu.html. – 2015. – 08.10).
Ряд політиків та експертів заявляють, що запропоновані Верховною
Радою зміни до закону, в кінцевому результаті повинні сприяти підвищенню
фінансової прозорості діяльності політичних партій, тоді як державне
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фінансування виглядає радше одним із інструментів для досягнення цієї
мети. Вже давно ні для кого не секрет, що більшість українських партій
існують головним чином за рахунок фінансування з боку впливових
«інвесторів», які в результаті вимагають від них конкретних політичних і
економічних преференцій. Таким чином, звичайний виборець ніколи не
дізнається з якою метою і ким, було профінансовано його вибір за краще
майбутнє, оскільки рух коштів на підтримку партій ніде не фіксується.
Зрозуміло, що в такій ситуації партійні діячі в першу чергу переймаються
задоволенням інтересів своїх спонсорів, що в результаті сприяє
перетворенню звичайної партії в структуру по відстоюванню різного роду
інтересів «олігархів-фінансистів».
Таким чином, положення ухваленого закону покликані послабити
зв’язок партій із їхніми тіньовими спонсорами. Констатується, що відтепер
партії будуть зобов’язані декларувати всі свої доходи та витрати, що
теоретично дозволятиме громадянам краще розуміти джерела їхнього
фінансування і робити більш виважений вибір. Також, у випадку, якщо
партія зберігатиме свою діяльність тіньового фінансування, учасникам цього
процесу загрожуватиме адміністративна та кримінальна відповідальність.
За словами політолога Анатолія Луценко, питання фінансування
політичних партій з держбюджету – це досить перевірена методика на Заході,
і там це дійсно працює і є досить дієвим інструментом у боротьбі з
корупцією
(http://ukrreal.info/politika/item/58479-zakon-o-finansirovaniipartij-iz-gosbyudzheta-ne-smozhet-iskorenit-korruptsiyu-politolog). – 2015. –
08.10). І це дійсно так, спираючись на досвід європейських країн ми чітко
бачимо, що майже у всіх розвинених державах передбачено державне
фінансування політичних партій. Крім того, таку стратегію в Європі
практикують ще з 50-60-х років минулого сторіччя. У таких країнах існує
ціла низка критеріїв, за якими приймається рішення про державне
фінансування партій: наприклад, найпоширенішим є критерій розподілу
державних коштів з урахуванням кількості отриманих на виборах голосів,
така практика застосовується в Бельгії, Словаччині, або у формі грантів чи
винагород за подолання певного прохідного бар’єру (Швеція, Естонія).
Також, на прикладі Греції, Франції та Німеччині ми бачимо. що в цих країнах
фінансування статутної діяльності партій відбувається заздалегідь і не
залежить від того, чи представлені вони у парламенті.
Ще у 2003 році, народний депутат України Олександр Мороз
стверджував, що набагато важливіше зрозуміти, що державне фінансування
різних видів діяльності політичних партій – одне з досягнень європейської
демократії. «Воно вже запроваджене в багатьох країнах Європи, зокрема в
Німеччині, Франції, Швеції, Австрії, Польщі, Росії, Греції, Чехії. Таке
фінансування не тільки доцільне, воно необхідне. І перш за все, необхідне
державі, людям. Тільки таким чином можна досягти відокремлення капіталу
від політики. По-перше, політичні партії отримають незалежність у реалізації
своєї діяльності, виконанні передвиборчих зобов’язань, відстоюванні своїх
позицій. По-друге, поліпшується інформованість населення відносно
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альтернативних точок зору, поглядів та дій політичних партій, які
користуються найбільшою підтримкою виборців, щодо всіх важливих
соціально-політичних процесів в державі. По-третє, підвищується прозорість
партійних фінансів та відповідальність самих партій перед виборцями»
(http://parlament.org.ua/index.php?action=magazine&id=9&ar_id=128&iar_id=
109&as=2).
В Україні ж, державне фінансування пропонують запровадити з
2017 року і лише для тих політичних партій, які подолають 3%-бар’єр на
попередніх парламентських виборах. У пояснювальній записці до
законопроекту чітко прописано, що державне фінансування політичних
партій дозволить посилити рівень фінансової, організаційної та кадрової
спроможності партій, дасть змогу диверсифікувати джерела фінансування
партійної діяльності, зменшити рівень залежності партій від великих донорів,
зменшити ризики корупції у політиці за рахунок зменшення залежності
партій від приватних донорів, дасть можливість компенсувати скорочення
кількості членів партій і, відповідно, надходжень від членських внесків,
переорієнтувати діяльність партій з постійного пошуку джерел фінансування
на внутрішньопартійний розвиток, створити умови для чесної та вільної
політичної конкуренції, розвитку нових партій.
Ще на початку 2015 року, свою ініціативу з приводу державного
фінансування партій однозначно проявив і Президент Петро Порошенко. Він
сам закликав нардепів проголосувати за такі зміни. «Як би складно нам
сьогодні не було, ці витрати я вважаю є пріоритетними. Партії повинні
залежати лише від виборців, і державне фінансування – це умова такої
незалежності. І я розраховую на підтримку парламенту в цьому питанні», –
заявив Президент (http://www.liveinternet.ru/users/margo14/post363682120/. –
2015. – 04.06).
Однак, на думку голови Центру політичних студій та аналітики Віктора
Тарана, закон про державне фінансування політичних партії в Україні одразу
запрацювати не зможе.«Якщо партії будуть більш доброчесними і не будуть
зав’язаними на олігархічні гроші. Я не такий оптиміст, я вважаю, що цьому
закону треба рік-два. Якщо говорити про країни Балтії – то в Литві вони
спрацювали одразу, і в Естонії. А в Латвії до цього часу проблеми і в Польщі
проблеми є», – стверджує В. Таран (http://www.5.ua/polityka/Zakon-proderzhavne-finansuvannia-partii-zapratsiuie-ne-odrazu--ekspert-95188.html.
–
2015. – 09.10). Підтверджуючи слова експерта, слід додати, що дійсно, такі
зміни потрібно впроваджувати свідомо та комплексно, для початку
проводити структурний аналіз їх доцільності та ефективності. Адже, якщо ж
говорити про те, чи вдарить рішення влади про фінансування політпартій по
кишенях простого народу, який отримує мізерні пенсії та мінімальну
зарплату, то безумовно від таких нововведень, без чіткої конкретики
українцям таке реформування точно не сподобається. Однозначно,
фінансування партій з Державного бюджету дуже допомогло б у боротьбі з
корупцією, і тут навіть не так гостро постає фінансове питання даної
ситуації, а проблема загальної конструктивної та вмотивованої діяльності
Аналітичний коментар

4

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

15‒ 21 жовтня 2015 року

20-28 лютого 2015
політичних партій покликаної працювати на благо української держави. Якби
на початку 90-х років було прийнято закон про партії та передбачено
партійне фінансування, можливо ми б сьогодні вже не бачили корумповані,
олігархічні партії з їх одноденними проектами, а навпаки, за період свідомої
незалежності України були б сформовані партії, які мали б уже свою історію
і в яких є якась перспектива, а головне – у яких є майбутнє і минуле. «Тому
фінансування партій з держбюджету дасть хоч якийсь шанс для ідеологічних
партій зайняти певне місце, чесно і відкрито вийти до виборців і сказати, що
вони працюють в рамках закону і, найголовніше, у них є ресурси для
діяльності», зазначив політолог, громадський діяч В’ячеслав Дехтієвський
(http://ukrreal.info/politika/item/58479-zakon-o-finansirovanii-partij-izgosbyudzheta-ne-smozhet-iskorenit-korruptsiyu-politolog). – 2015. – 08.10).
З іншого боку, на переконання деяких політиків та експертів, фінансова
сторона питання утримання політичних партій на сьогодні є першочерговою
при обговоренні доцільності запровадження таких змін. Політичний експерт
Олександра Решмеділова зазначає, що прозоре фінансування партій в
розвинених демократіях покликано виводити їх з правового поля. «Питання в
тому, що це фінансування з держбюджету буде тягнути певну левову частку
фінансування партій, і та корупційна складова, яка дозволяє знаходити
важелі ручного управління партіями, нікуди не зникає. Вони будуть
знаходити інші статті, куди буде направлятися фінансування. Але цей закон
не дозволить партіям піти у власне плавання, від патронату великого
капіталу. З введенням фінансування партій з держбюджету в політичних
партіях все одно буде спостерігатися так звана «подвійна бухгалтерія».
Ініціатива цікава, європейська, вона дозволить побачити реальні бюджети,
але в наших реаліях цей механізм не буде максимально ефективний», –
пояснює політичний експерт. (http://ukrreal.info/politika/item/58479-zakon-ofinansirovanii-partij-iz-gosbyudzheta-ne-smozhet-iskorenit-korruptsiyupolitolog). –2015. – 08.10).
Що стосується конкретно фінансової сторони питання, то згідно
оприлюдненої інформації, кожен голос виборця буде давати політичній
партії приблизно 10 грн. на рік і за дані кошти партія зобов’язана
висвітлювати всі свої витрати та доходи, і головне, вона не матиме права
отримувати суму вищу певного рівня від різного роду спонсорів та
меценатів. У такому випадку, ті партії, які будуть залучати більше коштів з
інших джерел фінансування, в законодавчому порядку мають бути
позбавлені дотацій з боку держави.
На думку народного депутата від Блоку Петра Порошенка Сергія
Лещенко, попри всі фінансові аспекти, українці заплатять невелику ціну за
те, щоб олігархи не грабували бюджет через свої політичні партії. «У
середньому виходить 80 копійок на місяць український громадянин буде
виділяти на всі політичні партії в Україні. Я думаю, це невисока ціна за те,
щоб в країні була демократія, а олігархи потім не грабували український
бюджет
через
своїх
політичних
сателітів»
(http://ukrreal.info/politika/item/58442-leshchenko-finansirovanieАналітичний коментар
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politicheskikh-partij-iz-byudzheta-budet-stoit-kazhdomu-ukraintsu-80-kopeek-vmesyats). − 2015. − 08.10).
Враховуючи всі «за» і «проти» щодо фінансової сторони даного
законопроекту, експерти стверджують, що варто бути доволі обережним у
ставленні до можливості повноцінної імплементації ухваленого закону. З
огляду на те, що його норми суперечать в першу чергу інтересам практично
всіх великих політичних партій в Україні, які значною мірою залежать від
тіньового фінансування.
У цьому контексті особливого значення набуває роль державних
органів, покликаних контролювати фінансову діяльність партій та
моніторити її на предмет порушення чинного законодавства. Ключову роль у
цьому процесі має відігравати Національне агентство з питань запобігання
корупції. Проблема полягає в тому, що цей орган досі до кінця не
сформовано, крім того, процес формування спеціальної комісії, яка має
обрати його голову, було позначено намаганням Кабінету Міністрів усунути
неурядові організації від участі в ньому. Відповідно, існують обґрунтовані
побоювання з приводу можливої політичної залежності агентства від уряду,
що може зашкодити його ефективній діяльності, зокрема у сфері моніторингу
фінансової діяльності партій (http://dif.org.ua/ua/publications/focus_on_
ukraine/zakon prdeoligarhizacii.htm).
Також, політичні експерти вбачають, що наближення до реалізації
питання державного фінансування політичних партій йтиме за такими
основними напрямами, які при досягненні певного рівня взаємної
консолідації та консенсусу можуть наблизити нас до його вирішення. Перш
за все, вони вважають, що необхідна структуризація політичних партій. У
законодавстві України має бути чітко виписано: які саме партій, які напрямки
та цілі їх діяльності мають фінансуватися із державного бюджету.
Другий напрямок торкається підвищення рівня економічної
спроможності суспільства в цілому та, відповідно, фінансових можливостей
державного бюджету. На цьому напрямку необхідно виважено визначати
співвідношення між фінансовими потребами політичної діяльності партій та
пропорціями його забезпечення з урахуванням різних джерел (тобто членські
внески, видавнича, інша господарська діяльність партій, гранти, подарунки
та саме державна частка фінансування). І останній, третій напрямок полягає у
формуванні політичними партіями громадської думки безпосередньо щодо
цього питання. Вплив політичних партій на формування суспільної думки
буде мати важливе значення для прийняття подальших політичних рішень, як
з боку парламенту, так і з боку уряду (http://parlament.org.ua/index.php?
action=magazine&id=9&ar_id=128&iar_id=109&as=2).
Отже, попри низку як позитивних, так і негативних відгуків з приводу
даних законодавчих нововведень, можна резюмувати лише той факт, що дані
зміни в державному регулюванні партійної діяльності є перспективними і в
першу чергу покликані вивести тіньові схеми фінансування партій з боку
вмотивованих можновладців. Даний закон дає змогу зробити процес
фінансування партій та їх витрат більш прозорим і відкритим для громадян.
Аналітичний коментар
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Безумовно, певні процедурні моменти даного питання потребують
вдосконалення, але водночас, втілення цього закону в життя дасть
можливість зменшити залежність партій від великого бізнесу, що спричинить
загальне оздоровлення всієї партійної системи в Україні.

Аналітичний коментар
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Блогосфера
Сергій Алєксєєв, юрист, народний депутат України, заступник
голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики та
правосуддя:
15 октября в Киеве я вместе с моим коллегой Игорем Алексеевым
провел в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правовой
политики и правосудия заседание Круглого Стола на тему «Состояние и
перспективы реформирования адвокатуры в Украине».
Мне, как адвокату, всегда была близка тема правовой защиты граждан.
Я прекрасно знаю основные проблемы адвокатуры и понимаю, насколько
сильно этот институт нуждается в реформировании.
Реформа адвокатуры является одним из ключевых векторов
«Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и
смежных правовых институтов на 2015–2020 годы», одобренной Указом
Президента Украины 20 мая 2015 года.
Главная цель Стратегии в отношении адвокатуры – создать
возможности для адвокатов эффективно выполнять свои профессиональные
обязанности, соблюдая при этом принципы верховенства права, равенства
участников судебного процесса и гарантированного права на справедливое
судебное разбирательство.
На мой взгляд, чтобы достичь этой цели необходимо:
• Повысить профессиональные и морально-этические требования к
лицам, которые намерены получить статус адвоката;
• Модернизировать процедуры сдачи квалификационных экзаменов и
условий прохождения стажировки;
• Усовершенствовать правила дисциплинарного производства в
отношении адвоката, дифференцировать виды санкций, которые могут быть
применены к адвокату в случае ненадлежащего исполнения своих
обязанностей.
Кроме того, чтобы облегчить адвокату работу в области эффективной
правовой помощи клиенту, необходимо усилить гарантии адвокатской
деятельности. Целесообразно определить виды правовой помощи, которые
могут осуществляться исключительно адвокатом, что позволит повысить
качество правосудия в целом, не ограничивая участников судебного процесса
в праве на доступ к правосудию.
Если касаться гарантий осуществления адвокатской деятельности, то
тут особое место занимает не только вопрос привлечения к ответственности
должностных лиц за нарушение таких гарантий, но и расширение предмета
адвокатской тайны вместе с обеспечением еѐ охраны на практике.
Важным элементом реформы является упрощение доступа граждан к
юридической помощи посредством:

Блогосфера
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• Повышения стандартов качества предоставления бесплатной
правовой помощи;
• Расширения возможности оказания бесплатной правовой помощи в
гражданских и административных делах – во всех регионах страны;
• Обеспечение надлежащего финансирования предоставления
бесплатной правовой помощи. Естественно здесь не обойтись исключительно
бюджетными средствами – необходимо разрабатывать механизмы
привлечения финансов, в том числе и из частных источников.
В ближайшей перспективе необходимо совершенствование социальноэкономических, финансовых и оперативных условий осуществления
правовой деятельности благодаря внедрению системы страхования
профессиональной гражданской ответственности адвокатов, а также
предоставление адвокатам права применять упрощенную систему
налогообложения, учѐта и отчетности.
Наконец, для реформирования адвокатуры обязательным является
установление баланса полномочий органов адвокатского самоуправления, в
том числе квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры.
Может показаться, что приведенный перечень проблем, требующих
немедленного решения слишком велик и для успешного реформирования
института адвокатов, важнее сосредоточиться на двух-трѐх направлениях –
но это не так. Только комплексный – подчеркну, комплексный! – подход в
рамках Стратегии, способен обеспечить Украине желаемый результат в виде
системы адвокатуры, работающей эффективно, свободно от любого
политического влияния и в соответствии с передовыми практиками
Европейского Союза (Как сделать адвокатуру в Украине эффективной? //
http://blogs.lb.ua/sergiy_alekseev/318850_sdelat_advokaturu_ukraine.html.
–
2015. – 20.10).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
КОРД – Корпус Оперативно-Раптової Дії – новый спецназ
Национальной полиции Украины. Спецназ, выстраиваемый по
современным передовым лекалам лучших силовых подразделений мира.
Наиболее близкий по принципам действия к американскому SWAT, но
все же наш, украинский – со своими особенностями.
КОРД придет на смену многочисленным специальным подразделениям
прежней милиции (Сокол, Грифон, ексБеркут, Титан и пр.) – как единая
система спецназа – с философией нового полицейского подразделения и
новым высоким уровнем профессионального стандарта.
КОРД не будет ни автоматическим приемником прежних
подразделений, ни продолжателем ряда печальных традиций прошлого.
Полная перезагрузка! КОРД будет качественно новым полицейским
подразделением, вобравшем в себя опыт лучших отечественных и мировых
спецназов – с самым современным тактическим и техническим оснащением.
16 октября завершился первый этап этой части полицейской реформы
– первый этап создания КОРДа.
Блогосфера
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Закончен первый тренинг, который проводили инструктора спецназа
США для инструкторов будущего спецподразделения КОРД.
По договорѐнности с Госдепартаментом США, в рамках
стратегического соглашения, заключенного между правительствами США и
Украины, мы начали этот проект несколько недель назад, пригласив для
тренингов одних из лучших инструкторов американского спецназа.
Одновременно для участия в тренинге отбирались сотрудники
спецподразделений МВД
Украины,
имеющие
высокий
уровень
теоретической и физической подготовки, а также боевой опыт, в том числе в
зоне проведения АТО.
По факту нескольких недель подготовки и интенсивных
двухнедельных совместных с американскими специалистами тренингов, мы
подготовили инструкторов, которые будут заниматься процессом
конкурсного отбора и последующей подготовкой спецназа полиции.
27 октября будет объявлен КОНКУРСНЫЙ НАБОР в КОРД.
На первом этапе документы на конкурс получат право подать бойцы
добровольческих
батальонов
особого
назначения
МВД,
бойцы
спецподразделений «Сокол», «Грифон», милиции особого назначения,
патрульные полицейские.
Жесткие базовые требования, испытания в тренировочном лагере,
тесты на психо-физическую морально-этическую адекватность, преданность
Украине и принципам новой украинской полиции, люстрационная
спецпроверка – базовый набор требований к кандидатам в КОРД.
Вторым этапом, с небольшим интервалом, будет открыт прием
конкурсных заявок для всех желающих попробовать пройти этот нелегкий
отбор.
Мы приветствуем и особо выделяем кандидатов, имеющих за плечами
реальный опыт боевых и специальных действий – будем рады видеть их на
конкурсе!
И, тем не менее – КАЖДЫЙ кандидат пройдет все этапы жесткого
конкурсного отбора и в дальнейшем будет обучаться созданной командой
инструкторов.
Для полноценного функционирования полицейского спецназа еще
необходимо осуществить значительный объем работы – усилий тренеров,
педагогов, тыловиков, штабистов, техников и оружейников... Но старт дан!
Мы утвердили пошаговый план, подготовили и «закрутили» машину перемен
– как и с патрульной полицией – все у нас с вами получится. Просто
продолжаем кропотливо работать!
Практическая фаза реализации этого масштабного плана уже началась
и будет набирать обороты! Приглашаем всех крепких силой и духом
(НОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ спецназ КОРД. СТАРТ! (шаги реформы) //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/5621f046931fc/. – 2015. – 17.10).
Єгор Соболєв, голова комітету Верховної Ради із запобігання та
протидії корупції:
Блогосфера
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Рік тому набув чинності закон «Про очищення влади». Час
усвідомити, що вдалося, що ні, і як діяти далі.
В мене три оцінки.
Перша – це єдиний закон в Україні, завдяки якому після Євромайдану
хоч когось вдалося вигнати. Як не намагалися і не намагаються нинішні
керівники держави залишити всі кадри і всі схеми Януковича, 779 керівників
прокуратури, податкової, міліції, інших часточок клептократичної машини
офіційно звільнені. І записані в державний реєстр із забороною повертатися
впродовж 10 років.
Друга – тисячі старих кадрів Януковича залишаються у кріслах
всупереч закону «Про очищення влади». Заступник міністра внутрішніх
справ Василь Паскал, командувач Сухопутних військ Анатолій Пушняков,
головний слідчий СБУ Григорій Остафійчук, начальник міліції Києва
Олександр Терещук, в.о. прокурора Києва Олег Валендюк – це тільки
найбільш кричущі факти саботажу люстрації. Повністю провалена вимога
закону люструвати всіх посадовців, які не можуть пояснити своє майно.
Податкова його просто не бачить. Не дивно, оскільки за дослідженням
директора департаменту люстрації Міністерства юстиції Тетяни Козаченко, у
центральному апараті Державної фіскальної служби половина керівників
самі залишаються у кріслах всупереч вимогам люстраційного закону. Ми
протестуємо, привертаємо увагу медіа і громадськості, навіть позиваємося
проти держави – марно. Судді теж наглухо заблокували люстрацію всередині
їхньої прогнилої системи. За рік не люстрований ЖОДНИЙ суддя. Я
неодноразово намагався пояснити людям в мантіях, що альтернативою
люстрації для них можуть стати суди Лінча. Вони у відповідь скаржаться, що
я їм погрожую. Останньою це зробила Вища рада юстиції, яка прислала до
Парламенту скаргу з проханнями «вжити заходів» проти мене.
Третя і найгірша оцінка – люстрація не буде ефективною, коли
керівництво держави не зацікавлено в очищенні влади. Володимир
Демчишин нова людина, не з люстрованих. І що, нам чи енергетиці від цього
легше? Найгірша ситуація у митниці. Там після Євромайдану змінилися вже
два керівника, а по факту, як свідчить останній керівник, всіма
призначеннями неофіційно керує офіційно люстрований Генадій Романенко.
Що робити далі?
Просто не зупинятися. Сотні корупціонерів вигнали, виженемо і тисячі.
Разом з Громадським люстраційним комітетом ми створили реєстр усіх, хто
має бути люстрований. І рано чи пізно вони всі будуть звільнені, ось
побачите.
Дуже важливо, що за цей рік ми у Парламенті створили добре
законодавство не тільки для одноразової люстрації, а для постійного
очищення влади. Головний такий закон працює вже другий тиждень – про
відкритість інформації щодо власників нерухомості і землі. Посадовці по всій
країні, включаючи Президента, тепер і назавжди змушені пояснювати, де
взяли і звідки. Неспроможність будь-якого посадовця пояснити своє майно

Блогосфера

11

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

15‒ 21 жовтня 2015 року

20-28 лютого 2015
ми визнали незаконним збагаченням і надали державі право його
конфісковувати.
Звісно, як і закон «Про очищення влади», усі ці добрі антикорупційні
закони ще треба виконати. Що буде в рази важче, ніж їх ухвалення. Але нам
діватися нікуди. Або ми їх, або вони нас. Закони тепер на нашому боці.
План повної перемоги я пропоную такий. Рухаймося далі, друзі (Які
результати люстрації за рік // http://blogs.pravda.com.ua/authors/sobolev/56
213ff5302b3/. – 2015. – 16.10).
Александр Стародубцев, директор департамента государственных
закупок Министерства экономического развития и торговли Украины:
Две недели назад мы прошли очередной этап реформы системы
государственных закупок, когда Президент Украины подписал
антикоррупционные изменения в законодательство о госзакупках
(законопроект №2087). Следующий важный шаг – принятие закона «О
публичных закупках» и перевод всех торгов в электронный формат по
модели ProZorro.
В прошлом году государство потратило на закупку товаров, услуг и
работ 250 млрд грн. По приблизительным подсчетам экспертов, эта сумма
может быть на 20% меньше. Так, примерно 25 из 250-ти миллиардов не было
потрачено на закупки, а «разошлось» по карманам в виде откатов. Еще до 25ти миллиардов государство попросту переплатило из-за неэффективной
системы закупок и низкой конкуренции среди поставщиков.
Это две ключевые проблемы, на решение которых и направлена наша
реформа. В ее основе – переход на систему электронных государственных
закупок, которая дает полный доступ абсолютно ко всей информации в
режиме он-лайн. Кроме того, система позволила внедрить новый
обязательный этап – редукцион между поставщиками после подачи базовых
предложений. Открытость информации для всех, у кого есть доступ к
интернету, позволяет снизить риски коррупции, а сама электронная система –
отследить подозрительные тендеры по определенным критериям. Упрощение
доступа для бизнеса, повышение конкуренции и «он-лайн торги» между
участниками в итоге снизят цены на закупаемые товары и услуги.
Две недели назад мы прошли очередной этап реформы системы
государственных закупок. Президент Украины подписал антикоррупционные
изменения в законодательство о госзакупках (законопроект №2087).
Следующий важный шаг – принятие закона «О публичных закупках» и
перевод всех государственных закупок на электронную систему по модели
ProZorro, пилотной электронной системы, которая была разработана нами
как гражданскими активистами. На сегодняшний день на эту систему уже
перешел ряд министерств и госпредприятий, они стали пионерами пилотного
проекта и помогают нам совершенствовать ProZorro.
Сама система была запущена в феврале 2015 года и на сегодняшний
день уже позволила сэкономить более 320 млн грн и провести почти 15 тысяч
торгов на сумму 4,3 млрд гривен. Чтобы масштабировать объемы экономии и
Блогосфера
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системно бороться с коррупцией необходимо успешно завершить
последующие этапы реформ.
Мы подготовили проект Закона «О публичных закупках», который
должен вступить в силу с начала 2016 года. И далее, за год, все
государственные учреждения и организации, попадающие под действие
Закона, постепенно перейдут на электронные закупки.
Главные нововведения Закона «О публичных закупках»:
1. Процедура торгов полностью переходит в электронный формат.
Таким образом, система электронных закупок ProZorro переводится из
статуса пилота в статус обязательной системы для всех государственных
заказчиков.
2. Вводится процедура электронного обжалования. Представитель
бизнеса, который подал свое предложение на тендер, может легко и удобно
обжаловать тендер, если он не согласен с решением тендерной комиссии. Эта
процедура – дополнительный инструмент в борьбе с надуманной
дискриминацией участников и попытками провести тендер для «своих»
поставщиков.
3. Вводится возможность включения в тендерные комитеты
профессиональных закупщиков. К сожалению, сегодня очень часто
обязанности проводить закупки являются для сотрудников социальной
нагрузкой в довесок к основным функциям. При таком положении дел ни
желания, ни необходимых навыков и знаний у человека нет, как следствие –
эффективность закупки зачастую очень низкая. Это отражается как на цене,
так и на качестве закупаемых товаров и услуг.
4.
Кроме
профессионализации
закупщиков,
законопроектом
предусмотрено введение Центральных закупочных организаций, которые
смогут проводить торги для нескольких заказчиков. Это позволит, вопервых, снизить административную нагрузку на небольших государственных
закупщиков, которые проводят торги редко, а во-вторых – подталкивать
поставщиков к более выгодным для заказчика условиям за счет
аккумулирования спроса и эффекта масштаба.
5. Ребрендинг самой процедуры. Мы отказываемся от понятия
«государственные» закупки и приводим терминологию к международным
стандартам. В Европе процедура называется: Public Procurement. В новом
Законе у нас это «публичные закупки», что хорошо сочетается с публичными
средствами и публичным интересом.
Законопроект «О публичных закупках» в ближайшее время попадет в
парламент. И для успешной реализации реформы крайне необходимо
принять его и подписать до Нового года. Тем более что преимущества новой
системы очевидны (Координаты реформы. 5 главных новшеств закона «О
публичных закупках» // http://blogs.lb.ua/aleksandr_starodubtsev/318524_
koordinati_reformi_5_glavnih.html. – 2015. – 15.10).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Президент Украины Петр Порошенко:
После проведения 25 октября местных выборов на Украине начнется
решительная работа по реформированию страны в разных секторах. Сразу же
после выборов, я об этом никогда не говорил и не хотел говорить до
выборов, но вам скажу: у нас будет четыре года без выборов, без популизма,
когда, наконец-то, мы сможем продемонстрировать решительные шаги по
развитию нашего государства.
В частности, речь идет о решительных шагах по борьбе с коррупцией,
по реформированию судебной системы, завершение реформирования
прокуратуры и по ряду других направлений.
Также,сразу же после проведения честных и прозрачных местных
выборов начнется серьезная работа по восстановлению экономики страны и
привлечению инвестиций. (Порошенко обещает решительные реформы на
Украине сразу после местных выборов // Интерфакс Азербайджан
(http://interfax.az/view/653993). – 2015. – 21.10).
Министр финансов Украины Наталья Яресько:
Украина нуждается в дополнительной финансовой помощи в размере
не менее 7,5 миллиардов долларов. Украина добилась макроэкономической
стабилизации, но нуждается в дополнительной помощи для стимулирования
экономического роста. Также, страна сможет получить 15 миллиардов
долларов, то есть вдвое больше согласованного с МВФ в начале текущего
года. Для этого есть серьезные основания: прекращение боевых действий на
востоке страны и работающие минские соглашения, позволяющие увереннее
прогнозировать будущее; рост доверия в способность правительства
проводить реформы, а также ликвидация дыры в платежном балансе.
По данным украинского минфина, страна в нынешнем году уже
получила в рамках программы МВФ 9,7 миллиарда долларов, и Киев
рассчитывает до конца года получить еще 4 миллиарда (Украина надеется
на удвоение международной финансовой помощи // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/украина-надеется-на-удвоение-международнойфинансовой-помощи/a-18787937). – 2015. – 21.10).
Международный валютный фонд готов приостановить программу
финансирования Украины, если парламентский комитет по вопросам
налоговой и таможенной политики внесет в Верховную Раду свой проект
налоговой реформы, разработанный депутатами, экспертами и
представителями бизнеса.
Комитет разработал свою версию налоговой реформы, в то время как
Минфин до сих пор не предоставил соответствующий законопроект. По
подсчетам Минфина, комитетская реформа обойдется бюджету потерями в
Огляд зарубіжних ЗМІ
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объеме более 200 млрд грн. Депутаты предлагают значительное сокращение
налоговых ставок, переформатирование налоговых органов и автоматизацию
процессов. Правительственная версия, согласно презентации, предполагает
установить большинство ставок на уровне 20%. Эти изменения чреваты
снижением доходов бюджета на 60 млрд грн. В Минфине ожидали, что
обсуждение
двух
моделей
налоговой
реформы,
предложенных
министерством и профильным комитетом Верховной Рады Украины,
завершится в ноябре 2015 года («МВФ может приостановить
финансирование
Украины»
//
«ИнформВест».Kz
(http://news.ivest.kz/95385041-mvf-mozhet-priostanovit-finansirovanie-ukrainy).
– 2015. – 21.10).
Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт
Рѐттген, посетивший Киев, заявил, что без преодоления коррупции
легитимность новой Украины будет под вопросом. Борьба с коррупцией
на Украине, политическая ситуация в стране и предпосылки для поощрения
немецких инвестиций стали главными темами визита в Киев главы
внешнеполитического комитета бундестага Норберта Рѐттгена. В Киеве он
провел переговоры с депутатами Верховной рады, главой МИДа Украины,
представителями финансового блока правительства и спецпредставителем
председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком.
Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт
Рѐттген:
После установления перемирия в Донбассе фокус внимания
переносится на внутреннее развитие Украины. Берлин, так же как и
Брюссель, заинтересован в модернизации Украины. Все в Европе
рассматривают Украину как важное европейское государство. Если Украина
будет успешной, это будет и европейский успех. А если украинские реформы
провалятся, это будет общеевропейский провал.
Результаты украинских реформ проявятся со временем. (…) Также, в
Германии складывается впечатление о слишком медленном темпе
украинских реформ, особенно в области юстиции и правосудия, где
участились жалобы на структурную коррупцию. (…) В свою очередь,
Германия продолжит оказание поддержки Украине и 23 октября в Берлине
ожидается международная конференция по привлечению инвестиций в
украинскую экономику (Депутат бундестага призывает Киев усилить
борьбу с коррупцией // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/депутатбундестага-призывает-киев-усилить-борьбу-с-коррупцией/a-18793803). –
2015. – 20.10).
Експерт Польського інституту міжнародних справ Піотр
Косцінський:
(…) Для Києва – введення в життя торговельної частини означатиме
справжню реалізацію Угоди про асоціацію (поки що, завершено політичну
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частину). Якщо ж питання вільної торгівлі відкласти – це матиме фатальний
політичний результат. (…)
Директор Фундації польсько-української співпраці PAUCI Ян
Пєкло:
Коли українські товари ввійдуть на євросоюзні ринки, то їм необхідні
європейські сертифікати. Зрозуміло, це складний процес і всі процедури
займають трохи часу. Але необхідно їх почати! (…)
Україна – це могутній ринок – приблизно 40 мільйонів людей. І для
Європи, немає сумніву, це було б корисним. Проте, це не так, що користі
з’являться відразу. Україна має величезні фінансові, економічні клопоти –
бюджетний дефіцит і, безперечно, можна передбачати, що Україна не завжди
зможе платити готівкою за товар. Це справа відкриття різних кредитних
ліній. Цей процес не є простим, але в стратегічній перспективі така угода є
корисною для обох сторін: України і Європейського Союзу.
На мою думку, відкладення – знову! – угоди про вільну торгівлю з
Україною – це, власне, катастрофа (…) (Коли почнеться вільна торгівля
між
ЄС
та
Україною?
//
Польське
радіо
(http://www.polradio.pl/5/132/Artykul/225646). – 2015. – 20.10).
Президент Американского совета по внешней политике Герман
Пирчнер-младший:
(…) Еще одним обязательным условием для решительных действий
Украины является экономическая независимость. (…) Сейчас Киев пытается
изменить такое положение дел. Украинские власти предпринимают − и пока
успешно − серьезные усилия с тем, чтобы уменьшить зависимость от
российского газа, и в то же самое время принимает меры по искоренению
коррупции в различных отраслях национальной экономики.
Масштабы стоящих перед Киевом проблем колоссальны, но они
преодолимы. С помощью Запада правительство Порошенко может
достигнуть успеха на всех этих фронтах (…) (The Continuing Case for Aiding
Ukraine // The National Interest (http://www.nationalinterest.org/feature/thecontinuing-case-aiding-ukraine-14116). – 2015. – 19.10).
Президент Украины Пѐтр Порошенко признался в том, что
Незалежной пока ещѐ очень рано думать о полноправном членстве в
Североатлантическом альянсе.
Президент Украины Пѐтр Порошенко:
Моя обязанность – проводить реформы в моей стране,
трансформировать страну в соответствии со стандартами НАТО, и потом у
нас будет эта дискуссия. Я думаю, для этого нужно 5-6 лет.
НАТО есть одним из наиболее эффективных инструментов
обеспечения безопасности в условиях, когда Украина стала объектом
агрессии (Порошенко увидел Украину в НАТО после пяти лет реформ //
«ТВ Центр-Москва» // (http://www.tvc.ru/news/show/id/78890). – 2015. –
19.10).
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В преддверии визита Арсения Яценюка в Берлин канцлер ФРГ
призвала Украину бороться с коррупцией и сократить влияние
олигархов.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель:
Немецкие бизнесмены готовы инвестировать в украинскую экономику,
если правовые условия ведения бизнеса в этой стране станут более
благоприятными. Власти Украины должны решительнее бороться с
коррупцией и снизить влияние в стране олигархов.
Украина выбрала отважный путь, и ей предстоит сделать многое,
чтобы привлечь бизнес и предоставить ему необходимые правовые рамки
(Меркель: Экономические реформы Киева − условие для немецких
инвестиций
//
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/ru/меркельэкономические-реформы-киева-условие-для-немецких-инвестиций/a18788592). – 2015. – 17.10).
Координация действий всех ветвей власти поможет реализовать
реформы, считает Петр Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко:
Одесса должна стать примером внедрения реформ. Сейчас у нас здесь
все необходимое есть. На нас смотрит не только вся страна, но и весь мир.
Сейчас, я уверен, мы сможем продемонстрировать решимость и
эффективность. (…) Тот темп, который мы взяли, и те шаги, которые мы
сейчас осуществляем, являются достаточно эффективными. Реализация всех
задач возможна только при условии эффективного сотрудничества и
координации действий всех ветвей власти. (…)
По мнению ряда украинских экспертов, на одесский регион возложена
ответственность за проведение реформ, которые можно было бы применить в
национальных масштабах. Насколько реалистичны такие ожидания?
Эксперты расходятся во мнениях.
Эксперт Международного информационно-аналитического центра
«Россия-Украина», политолог Александра Решмедилова:
(…) Для Петра Порошенко Одесса как бы личная зона ответственности
потому, что он позволил Саакашвили нарушать многие правила, и теперь
нужно посмотреть даст ли такой подход эффект и результат.
Заместитель директора Центра социальных и трудовых
исследований, социолог Владимир Ищенко:
Реформы, которые проводятся правительством, и те изменения,
которые ожидает население – это разные вещи. Население заинтересовано в
повышении уровня жизни и это самое главное для него. Правительство
настроено проводить неолиберальную политику, действия правительства
получают поддержку от МВФ. Однако это не означает, что такие реформы
положительно отразятся на жизни простых украинцев.
Вместе с тем, существует потенциально возможная попытка провести
реформы в отдельно взятом регионе для того, чтобы локальный опыт реформ
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можно было внедрить по всей стране. Правда, Украине следует проводить
реформы более ориентированными на рост благосостояния простых граждан.
(…) Средства для этих реформ нужно искать не за рубежом, а путем
повышения налоговой ставки, введения прогрессивного налогообложения,
получить контроль над утечкой капитала в оффшоры, реализовать программу
возврата денег из оффшоров.
Председатель
совета
Украинского
независимого
центра
политических исследований Юлия Тищенко:
Украина уже более двадцати лет пребывает в «транзите», в поиске
возможностей для воплощения реформ (…) (Одесса и будущее реформ для
всей Украины // Голос Америки (http://www.golos-ameriki.ru/content/ukraineodessa-reforms/3010594.html). – 2015. – 16.10).
В Нидерландах по инициативе евроскептиков может пройти
референдум на тему соглашения об ассоциации ЕС с Украиной.
Сатирическому порталу GeenStijl в Нидерландах удалось добиться
того, во что многие не верили – собрать свыше 420 тысяч подписей в
поддержку референдума, на котором будет вынесен вопрос, поддерживают
ли голландцы соглашение об ассоциации с Украиной. Референдум может
пройти в течение ближайших 6 месяцев.
Эксперт Нидерландского института международных отношений
Clingendael Адриан Схаут:
Есть группа евроскептиков, Geenpeil, которые хотели изначально
провести такое голосование по вопросу бюджета Евросоюза. Но поскольку
соглашение об ассоциации появилось раньше, то взялись за него. Одной из
предпосылок стало то, что в Голландии изменилось законодательство, так
что теперь стало легче провести референдум. Евроскептики, хотя не только
они, не хотят евроинтеграции тайком. Соглашение об ассоциации предлагает
режим свободной торговли, но имеет и политическую часть, полную
туманных формулировок. Все понимают коммерческую выгоду от
соглашения, но считают его прежде всего шагом на пути к расширению
Евросоюза. А идея расширения не пользуется большой популярностью тут.
(…)
Правительство страны будет вынуждено принять новый закон,
отзывающий подпись Нидерландов под соглашением. Парламент может либо
согласиться на отмену, либо может и не следовать за правительством, так как
референдум носит рекомендательный характер. Но это решение будет
зависеть еще и от явки: если она будет высокой и много граждан
проголосуют против соглашения об ассоциации, то и правительство, и
парламент, скорее всего, последуют за результатами референдума. Это будет
означать, что соглашение перестанет действовать, по крайней мере в
нынешней форме (…) (Эксперт: В соглашении об ассоциации с Украиной
люди
видят
расширение
ЕС
//
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/ru/эксперт-в-соглашении-об-ассоциации-с-украинойлюди-видят-расширение-ес/a-18787516). – 2015. – 16.10).
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Президент Украины Петр Порошенко:
Избрание Украины непостоянным членом Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций − это «убедительный результат» и
свидетельство глубокой международной солидарности с Украиной в
условиях продолжающейся внешней агрессии со стороны постоянного члена
Совета Безопасности ООН. Каждый из 177 голосов, отданных сегодня на
Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке за Украину, − это голос в
поддержку государственного суверенитета, политической независимости и
соборности Украины. Это голосование продемонстрировало действительно
глобальный уровень международной поддержки Украины. Сначала нам
удалось создать европейскую коалицию, затем расширить ее границы до
трансатлантической, и сегодня на Семидесятой Генеральной Ассамблее ООН
превратили ее в глобальную. (…)
Эксперт-аналитик «Украинской Политконсалтинговой Группы»
Дмитрий Разумков:
Голосование в ООН подтверждает поддержку Украине (…).
Также, эффективность украинской внешней политики получит новый
импульс в отношениях с зарубежными партнерами, когда официальный Киев
продемонстрирует активность в проведении реформ или желание понастоящему бороться с коррупцией. (…)
Исполнительный директор Института анализа и менеджмента
политики Руслан Бортник:
Статус непостоянного члена позволяет фокусировать внимание странучастниц Совета Безопасности ООН на «украинском вопросе». Этот статус
позволяет Украине инициировать различного рода резолюции и
рассмотрение вопросов в Совбезе ООН, поднимать вопросы (…).
Страна, в которой процветает коррупция, не реформированная,
очевидно, не может быть достаточным авторитетом для партнеров, сложно
прислушиваться к ее предложениям, считать рациональным ее голос. Вместе
с тем, право голоса непостоянного члена Совбеза ООН не позволит сместить
в сторону фокус внимания, в случае рассмотрения важных для официального
Киева решений или документов (…) (Украина избрана непостоянным
членом
Совета
Безопасности
ООН
//
Іnosmi.ru
(http://inosmi.ru/sngbaltia/20151016/230860175.html). – 2015. – 16.10).
Експерт Реанімаційного пакету реформ, один з розробників
чинного закону про прокуратуру Олександр Банчук:
У грудні 178 місцевих прокуратур має очолити нове керівництво, яке
нині обирають на відкритих конкурсах. Влітку початок цього конкурсу гучно
рекламував заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе, з яким українці
пов´язували надії на кардинальне оновлення прокурорських органів в
Україні. Тепер Сакварелідзе здебільшого працює в Одесі, оскільки одночасно
суміщає посади заступника генпрокурора і прокура Одеської області, а його
дітище – відкритий конкурс з відбору прокурорів – забуксувало. Всі
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очікували докорінної зміни людей у цій системі, але основні відбіркові тури
показали, що 75 відсотків кандидатів на посади керівників місцевих
прокураторур – це старі прокурорські кадри. Сам Давід Сакварелідзе визнає,
що конкурсні умови недосконалі і потребують термінових змін.
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін:
Я взагалі не дивуюсь таким результатам проведення реформи
прокуратури. У конкурсних комісіях з відбору прокурорів місцевих
прокуратур четверо членів з семи є представниками старої прокурорської
школи (…) (Реформа прокуратури близька до провалу // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/uk/реформа-прокуратури-близька-до-провалу/a18783663). – 2015. – 15.10).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Президент України Петро Порошенко:
Відразу ж після виборів, я про це ніколи не говорив і не хотів говорити
до виборів, але вам скажу: у нас буде чотири роки без виборів, без популізму,
коли, нарешті, ми зможемо продемонструвати рішучі кроки з розвитку нашої
держави.
Зокрема мова йде про рішучі кроки в боротьбі з корупцією,
реформування судової системи, завершення реформування прокуратури та в
ряді інших напрямків.
Одразу ж після виборів почнеться серйозна робота з відновлення
економіки та залучення інвестицій (Порошенко пообіцяв «рішучі» реформи
одразу після виборів // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/
2015/10/21/7085660/). − 2015. – 21.10).
Президент України Петро Порошенко під час засідання
Національної ради реформ закликав народних депутатів проголосувати
за скасування депутатської недоторканності.
Президент України Петро Порошенко:
Ви записали це (зняття депутатської недоторканності, − ред.) в
коаліційну угоду. Знайдіть у собі мужність і приймайте це рішення. Дуже
сподіваюся, що народні депутати поведуться як відповідальні державні мужі
і не намагатимуться відновити касту недоторканних, котра заради
збереження привілеїв для кількох сотень депутатів перекриє шлях до
безвізового режиму десяткам мільйонів українців (Знайдіть у собі
мужність: Порошенко закликає депутатів скасувати недоторканність
(http://asn.in.ua/ru/news/news/17335-najjdite-v-sebe-muzhestvo-poroshenkoprizyvaet-dep.html). – 2015. – 19.10).
Міністр фінансів Наталія Яресько:
Україна минула дно економічної кризи. Є кілька ознак того, що
найважча частина кризи минула. Це і стабільний курс гривні, і зменшення
темпів падіння економіки, а також збільшення резервів НБУ (Міністр:
Україна пройшла дно кризи // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/16961-ministr-ukraina-proshla-dnokrizisa.html). – 2015. – 16.10).
Президент України Петро Порошенко:
Нові Центри обслуговування громадян стануть символом реформ,
децентралізації і боротьби з корупцією.
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Я завжди казав, що війна не має бути перешкодою для реформ, і
Одеський центр є символом таких реформ. Тут буде затишно, будуть кафе,
банківські установи. За 15 хвилин можна оформити будь-яку довідку, і ніхто
більше не попросить хабаря. Бо нема за що просити: вже більше не
прискориш процедуру.
Вже ніхто не створюватиме штучні перешкоди ані українському
бізнесу, ані громадянам.
Це і символ нового інвестиційного клімату: приходь, реєструйся,
відкривай свій бізнес. Реєструйся в податковій і роби все, щоб створити
робочі місця і платити податки − честно, ефективно, прозоро (Нові Центри
обслуговування громадян стануть символом реформ, децентралізації і
боротьби з корупцією – Президент // Конституційна комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/1004). – 2015. – 16.10).
Міністерство фінансів повідомляє, що 14 жовтня 2015 року всі
власники державних та гарантованих державою єврооблігацій, за
винятком єврооблігацій обсягом 3 млрд дол. США з погашенням у
грудні 2015 року, прийняли Надзвичайну Резолюцію, що затверджує
умови запропонованої реструктуризації.
Проведення обміну для 13 серій єврооблігацій, власники яких вчора
ухвалили відповідні Надзвичайні Резолюції, дозволить реструктуризувати
зовнішній борг України на загальну суму приблизно 15 млрд. дол. США,
зменшити на 20% розмір боргу (а саме – приблизно на 3 млрд. дол. США) та
уникнути протягом наступних чотирьох років здійснення ще 8,5 млрд. дол.
США запланованих платежів за основною сумою таких єврооблігацій .
Цей успіх є результатом сімох місяців інтенсивної роботи всієї
української влади, яку координувало Міністерство фінансів, щоб переконати
власників українських єврооблігацій у необхідності реструктуризації боргу.
Всі партнери України підтримували цю реструктуризацію боргу (Заява
Міністерства фінансів України щодо результатів голосування за умови
реструктуризації // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248554581&cat_id=244276429). – 2015. – 15.10).
Конституційна реформа
Президента Украины Петр Порошенко:
Заместитель главы АП Филатов вернулся из Венецианской комиссии. На
текущей неделе должен будет опубликован вывод Венецианской комиссии
по проекту изменений в украинскую Конституцию в части судебной ветви
власти (Порошенко: Венецианская комиссия до конца недели обнародует
выводы об изменениях в КУ в части судебной реформы // 112.ua
(http://112.ua/politika/poroshenko-venecianskaya-komissiya-do-konca-nedeliobnaroduet-vyvody-ob-izmeneniyah-v-ku-v-chasti-sudebnoy-reformy266363.html). − 2015. – 21.10).
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Міністр юстиції Павло Петренко:
Сьогодні під час засідання Уряду було схвалено основні засади змін до
Конституції України, які мають забезпечити проведення судової реформи та
формування нової ефективної судової системи в Україні.
Ключовою засадою судової реформи має стати повне перезавантаження
персонального складу суддів, який формувався протягом останніх років за
принципами далекими від прозорості. Це й стало причиною однієї з
найбільших корупційних складових. Тільки проведення нового набору всіх
суддів через публічні конкурси є тим важелем, який дасть можливість
створити нову європейську судову систему. Доступ до суддівської професії
повинні отримати юристи, які мають відповідний досвід, які не працювали в
системі і відповідають найвищим критеріям професійності.
(…) Україна має достатній кадровий резерв для проведення такої
реформи. Щороку вітчизняні ВНЗ випускають понад 12 тисяч юристів, у
державі працює близько 40 тис. адвокатів, 8000 нотаріусів та кілька тисяч
науковців, які викладають у ВНЗ. Всі вони могли б взяти участь у відкритих
конкурсах на суддівські вакансії.
Діючі судді також мають право взяти участь у конкурсах. (…)
Разом з тим має бути повністю усунено будь-який політичний вплив на
оновлений склад судів і забезпечено їх реальну незалежність.
Має бути прибраний політичний вплив на суддю при його призначенні,
переміщенні з посади на посаду, при його кар’єрному рості чи звільненні. Ці
всі функції будуть передані оновленому складу Вищої ради юстиції, яка, в
свою чергу, буде позбавлена політичних впливів і до складу якої в більшості
буде входити саме суддівська спільнота.
Ще одним засадничим принципом є запровадження системи
визначення мережі судів виключно законом, щоб не було жодних політичних
впливів з боку будь-якого органу на формування структури і мережі судів.
Ці засадничі принципи відповідають рекомендаціям Венеціанської
комісії в її звітах. Якщо Україна під час судової реформи врахує ці принципи,
ми створимо реальний оновлений суд, якому довірятимуть громадяни. Адже
не варті паперу, на якому вони друкуються, ті рішення суду, довіра до якого
становить лише 5 %.
Уряд доручив Міністерству юстиції направити дані пропозиції до
Конституційної комісії, яка сформована при Президентові України і до
Парламенту.
Парламент має усі важелі, щоб вже з наступного року запрацювала
нова судова система. Це одна з найважливіших для української громади
реформ, яку може зробити Парламент (Кабінет Міністрів схвалив
принципи реформування судової системи з повним перезавантаженням
усієї
системи,
−
Павло
Петренко
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248569836&cat_id=2
44276429). − 2015. – 21.10).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
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Кабінет Міністрів схвалює концепцію судової реформи, щоби
українські суди нарешті стали незалежні та здійснювали правосуддя не
іменем долара США, а іменем України.
Основна проблема, яка сьогодні існує в Україні в питанні захисту прав
і свобод людини і громадянина, − це суди.
Судова реформа, яка пропонується Урядом і яка підтримується
Президентом країни, полягає в необхідності повного перезавантаження всіх
судів. Це означає, що в Україні повинні бути набрані нові судді за тим же
принципом, за яким була сформована нова Національна поліція України.
Перший елемент нашої судової реформи − це перезавантаження
судової системи, обрання нових суддів на прозорому і незалежному конкурсі,
і формування нових українських судів.
Другий елемент судової реформи – це формування виключно
триланкової судової системи, яка складається з місцевих судів, апеляційних
судів та найвищої судової інстанції в країні, визначеної Конституцією −
Верховного суду України.
Левова частка справ повинна вирішуватися в місцевих судах, аби люди
десятками років не очікували на остаточне рішення суду, щоб захистити себе
і свої права.
Сьогодні органи з обрання і контролю над суддями не позбавлені
політичного впливу. Третій елемент нашої судової реформи передбачає
повне позбавлення політичного впливу як Вищої ради юстиції, так і інших
органів, які здійснюють контроль за судовою системою, обрання і
призначення судів.
Урядовий проект судової реформи також передбачає, що структура і
система судів повинна визначатися виключно законами України.
Ми переконані, що Президент, Парламент і Уряд єдині в цілі
досягнення незалежної судової системи, яка буде захищати інтереси
громадян та бізнесу і буде судити по праву і по закону.
Часу на це немає. Чим швидше будуть проведені відповідні
конституційні зміни, тим швидше в Україні буде вирішена одна з ключових
проблем корупції – корупція в судовій гілці влади (Арсеній Яценюк:
Урядовий проект судової реформи − повне перезавантаження судової
системи та обрання нових суддів на прозорому конкурсі // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248568186&
cat_id=244276429). − 2015. – 21.10).
Президент України Петро Порошенко:
Враховуючи актуальність питань посилення контролю виборцями за
роботою народних депутатів України та значний суспільний резонанс цих
питань, я звернувся до голови Конституційної комісії, голові Верховної Ради
України Гройсману з пропозицією забезпечити ґрунтовне і всебічне розгляд
згаданої електронної петиції в частині питань відкликання народних
депутатів України за народною ініціативи.
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До розгляду цього питання слід залучити автора петиції, представників
політичних сил, державних органів, інститутів громадянського суспільства,
вчених-правознавців та експертів.
Перед внесенням подальших законодавчих змін з даних питань
необхідно перевірити, як ці механізми будуть працювати на практиці, а поки
їх зміна є недоцільною (У Конституції з'явиться механізм відкликання
депутатів, − Порошенко // Insider (http://www.theinsider.ua/politics/5620d36
d93043/). – 2015. – 16.10).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Голова Верховної Ради України, Голова Конституційної Комісії
Володимир Гройсман:
Зараз активно обговорюється питання позбавлення депутатів мандату
за «прогули». Повністю підтримую позицію, що відповідальність депутатів
треба підвищувати. Але запропонований шлях не принесе швидких
результатів − він вимагає змін до Конституції. Процедура внесення змін до
Основного Закону виписана так, що потрібно буде принаймні півроку, щоб
такі зміни були введені.
Тому, не відкидаючи цей шлях, вважаю, що на нинішньому етапі
необхідна активна позиція громадськості. Зі свого боку, в рамках реформи
парламенту буду робити усе, щоб громадськість мала максимальну
інформацію про роботу кожного депутата.
На персональних сторінках усіх народних депутатів, поруч з фото
депутата з'явилась інформація щодо його участі у засіданнях за даними
електронної реєстрації. Невдовзі ми розмістимо також інформацію щодо
участі в голосуваннях і в роботі комітетів (В. Гройсман: Інформація щодо
участі депутатів у засіданнях парламенту з’явилася на їхніх
персональних сторінках на сайті ВР // Конституційна комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/1026). – 2015. –22.10).
Верховна Рада часто не може прийняти необхідні рішення через
банальну відсутність значної кількості депутатів у парламентській залі.
Президент Петро Порошенко ініціював внесення змін до 81 статті
Конституції, які б передбачали позбавлення депутата Ради мандата за три
прогули протягом однієї сесії без поважних причин.
З проханням розглянути можливість внесення таких змін до
Конституції Порошенко звернувся до голови Конституційної комісії і спікера
Верховної Ради Володимира Гройсмана.
Необхідно звернути увагу на те, що встановлення відповідальності
народних представників за пропуск без поважних причин засідань
парламенту є досить поширеним явищем у демократичних державах світу,
зокрема, США, Великій Британії, Португалії, Канаді, Бразилії, Індії
(Порошенко ініціював позбавлення депутата мандата за три прогули //
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Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/20/7085470/). −
2015. – 20.10).
Президент України Петро Порошенко:
Найближчим часом мають запрацювати нові органи по боротьбі з
корупцією – Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована
антикорупційна прокуратура та Національне агентство з питань запобігання
корупції.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура є ключовим елементом
системи протидії корупції у державі, формування якої має відбуватися у
прозорий спосіб та користуватися довірою у суспільстві.
Зараз треба забезпечити, щоб робота спеціалізованої конкурсної комісії
проводилася ефективно. Вважаю, що цілком реальне завдання, щоб ми
завершили всі процедури до кінця листопада і на перше грудня мали
спеціального антикорупційного прокурора.
Це означає, що на перше грудня всі без виключення антикорупційні
справи, які знаходяться у впровадженні Генпрокуратури, передаються
прозоро створеній структурі, яка буде мати можливість забезпечити
неупереджене слідство, а спеціальний антикорупційний прокурор зможе
забезпечити нагляд за розслідуванням цих справ (Найближчим часом
мають запрацювати нові органи по боротьбі з корупцією, – Порошенко //
UAZMI (http://uazmi.org/news/bkExrE2zgqmgSZbDqCdyNW). – 2015. – 19.10).
15 жовтня відбулось чергове засідання антикорупційного
донорського комітету. Цього разу головну презентацію на засіданні зробив
перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро Гізо
Углава.
Пан Углава продемонстрував чудово підготовлену презентацію та
поінформував донорську спільноту про досягнуті результати з формування
штату Бюро та навчання детективів, представив плани Бюро щодо
формування матеріально-технічної бази, забезпечення регулярного та
комплексного навчання персоналу, організації внутрішніх управлінських
процесів.
Зокрема, на сьогоднішній день із 502 співробітників, яких заплановано
набрати до кінця цього року, вже прийнято в штат 187, 69 з яких детективи, а
39 – працівники департаменту спеціальних операцій.
Перший тренінговий цикл показав, що набагато більш ефективним
буде навчальний курс, побудований на практичних кейсах та симуляції
розслідувань. Відповідні зміни будуть впроваджені найближчим часом, для
чого в Бюро планують створити спеціальні кімнати для симуляції.
Також дуже цікавою ініціативою в планах Бюро є створення так
званого «Відкритого офісу» (Open Office), який має стати візитівкою Бюро та
місцем першого контакту та подальших комунікацій із суспільством. Такий
офіс буде відповідати сучасним світовим стандартам та забезпечуватиме
прозорість та відкритість діяльності Бюро (Амбітним планам НАБ може
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завадити нестача фінансування // Національна рада реформ
(http://reforms.in.ua/ua/news/ambitnym-planam-nab-mozhe-zavadyty-nestachafinansuvannya). – 2015. – 16.10).
Децентралізація та реформа державного управління
Завершився тижневий робочий візит в Україну групи експертів
Міністерства захисту навколишнього середовища та регіонального
розвитку Латвійської Республіки під керівництвом директора
Департаменту самоуправлінь Айвараса Драудиньша.
Група латвійських експертів свою роботу в Україні зосередила на
об’єднаних територіальних громадах Чернігівської області, які безпосередньо
відвідала для визначення напрямків практичної допомоги цим громадам у їх
становленні.
Директор Департаменту самоуправлінь Айвараса Драудиньша:
Латвійська Республіка надаватиме методичну допомогу Кіптієвській,
Парафіївській та Вертіївській об’єднаним територіальним громадам
Чернігівської області, зокрема щодо створення якісних перспективних планів
розвитку цих громад, підготовки фахівців у громадах за напрямком
формування планів залучення інвестицій у розвиток територій цих громад.
До речі, представники цих громад ще у вересні побували в об’єднаних
громадах Латвійської Республіки, зокрема у Добельському краї.
Парафіївський селищний голова Валентина Карпенко:
Поїздка до Латвії лише укріпила її переконання, що шлях
децентралізації влади, шлях створення об’єднаних територіальних громад,
яким сьогодні йде Україна, є правильним і альтернативи не має.
Ми побачили, що громади в Латвії, які об’єдналися, дійсно стали
спроможними вирішувати якісно питання місцевого значення. Побачили
добре оснащену школу, комп’ютеризовану бібліотеку, культурний центр, де
щодня проводяться різні розвиваючі гуртки для дітей, спортивний комплекс,
і, як для нас, унікальний центр надання адміністративних послуг. (…) Зараз
вирішується питання передачі на баланс громади недобудованого
приміщення одного із сільськогосподарських підприємств, яке громада
добудує та обладнає в ньому центр надання адміністративних послуг. Це
один з першочергових пунктів перспективного плану розвитку Парафіївської
територіальної громади (Латвійська Республіка допоможе у становленні
об'єднаних територіальних громад Чернігівщини, − Мінрегіон // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248560134&
cat_id=244277212). − 2015. – 16.10).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
З0 років тому − 15 жовтня 1985 року Радою Європи було прийнято
Європейську Хартію місцевого самоврядування. Цей документ став
дороговказом для усіх європейських країн щодо децентралізації влади. Одне
з головних його положень, яке сьогодні дуже актуально для України - якісне
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вирішення повсякденних проблем людей може забезпечити тільки та влада,
яка найближча до людей − місцеве самоврядування.
Україна ратифікувала Хартію ще у 1997 році, проте з того моменту
реальних кроків, щоб передати повноцінні повноваження і ресурси на місця,
так і не було зроблено.
Сьогодні наша держава, як ніколи, близька до втілення у життя Хартії
місцевого самоврядування. Це давно зробили країни Європи і ми бачимо,
наскільки вперед вони пішли у своєму розвитку. Переконаний,
децентралізація влади і нам допоможе вийти на нову якість життя наших
громадян, пришвидшить проведення всіх реформ, сприятиме формуванню
повноцінного громадянського суспільства і дасть поштовх Україні рухатися
європейським шляхом (В. Гройсман: Сьогодні наша держава, як ніколи,
близька до втілення у життя Хартії місцевого самоврядування //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/999). – 2015.
– 15.10).
Дерегуляція та розвиток підприємництва
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель:
Щоб залучити іноземних інвесторів, влада України повинна створити
сприятливі правові умови ведення бізнесу.
Тільки на таких умовах німецький бізнес готовий інвестувати в
українську економіку. І для цього необхідно викорінити корупцію і знизити
вплив олігархів.
Україна вибрала відважний шлях, і їй належить зробити багато, щоб
залучити бізнес і надати йому необхідні правові рамки (Меркель назвала
причини, чому німецький бізнес не інвестує в Україну // Новое время
(http://nv.ua/ukr/business/economics/merkel-nazvala-prichini-chomu-nimetskijbiznes-ne-investuje-v-ukrajinu-74644.html). − 2015. – 17.10).
Міністр юстиції Павло Петренко:
Сьогодні вступили в силу спільні накази Міністерства юстиції та
Міністерства фінансів про електронний онлайн обмін інформацією між
відомствами. Відповідні документи з Мінекономіки, яке відповідає за органи
статистики, та Мінсоцполітики, яке відповідає за Пенсійний фонд, були
підписані ще 2 тижні тому.
Для українців це означає, що ключовий та найбільш проблемний у
спілкуванні орган – ДФС – фактично прибрав необхідність контакту
громадян, які бажають запустити свій бізнес, з чиновниками фіскальної
служби.
Якщо ви зареєструвалися в реєстрі Мін’юсту, кожні 2 години ця
інформація в електронному вигляді потрапляє до інших органів. А ці органи
протягом двох годин надають оновлену інформацію зі свого реєстру. По
простому кажучи, якщо ви на початку дня зареєструвалися як підприємець,
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до кінця дня ви вже будете стояти на обліку в усіх інших органах без
необхідності ходити по цих органах і стояти в чергах.
Наступних 2 тижні система працюватиме у тестовому режимі. За цей
час буде виявлено та усунуто всі недоліки.
Це дуже великий крок для того, щоб завершити процес, який ми
розпочали на початку року і дати можливість українським громадянам
зареєструвати свій бізнес за 24 години. Окрім іншого, це дуже серйозний
маяк для Світового банку для підвищення позиції України в рейтингу Doing
Business (Вже завтра зареєструвати бізнес в Мін’юсті, ДФС, Пенсійному
фонді та органах статистики можна буде впродовж робочого дня, −
Павло Петренко // Міністерство юстиції України (https://minjust.gov.ua/
ua/news/47749). − 2015. – 16.10).
Судова реформа
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Судова реформа, яка пропонується уряду і яка підтримується
Президентом України, полягає у необхідності повного перезавантаження всіх
судів. Я наголошую: повного перезавантаження. Це означає, що в Україні
мають бути набрані нові судді за тим самим принципом, за яким була
сформована Національна поліція України.
Першим елементом судової реформи є перезавантаження судової
системи, а саме обрання нових суддів на прозорому і незалежному конкурсі і
формування нових судів.
Другий елементсудової реформи передбачає формування триланкової
судової системи – з місцевих, апеляційних та Верховного судів.
Третій елемент судової реформи передбачає повне позбавлення від
політичного впливу Вищої ради юстиції та інших органів, які здійснюють
контроль за судовою системою і призначенням суддів (Яценюк: судова
реформа має базуватися на повному переобранні суддів // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27318120.html). – 2015. – 21.10).
Податкова реформа
Голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна
Южаніна:
Міжнародний валютний фонд може призупинити програму
фінансування України, якщо парламентський комітет з питань податкової та
митної політики внесе до парламенту свій проект податкової реформи.
Ж. Ваше (постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше, − ред.)
скептично поставився до проекту податкової реформи, розробленого
депутатами.
Він сказав, що на початку листопада приїжджають представники
економічного блоку місії і вони готові з нами сісти за розрахунки.
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Ваше сказав, що якщо ми зареєструємо законопроект зараз, він зробить
заяву про те, що місія МВФ не підтримує нашу реформу. Це матиме
негативний результат для країн-донорів України, які прислухаються до їхньої
думки.
Для того, щоб прибрати привід для можливих спекуляцій на тему, що
напрацьований комітетом та експертами проект реформи − це політичний
маневр напередодні виборів, вирішено зареєструвати законопроект в
понеділок.
Я думаю, це призведе до того, що ми сядемо з Наталією Яресько за стіл
переговорів і будемо шукати компроміси. Про які компроміси мова?
Наприклад, всі розуміють, що зниження податкового навантаження на фонд
заробітної плати повинно відбутися саме зараз, з 1 січня 2016 року.
Якщо на скасування пільгового режиму оподаткування ПДВ для
аграріїв і заміну цієї пільги дотаціями з бюджету буде потрібно більше часу,
в тому числі для того, щоб подивитися чи залишилися які-небудь корупційні
схеми з ПДВ, депутати готові обговорити це.
І якщо нам потрібен час на те, щоб підійти до зниження ставки ПДВ з 1
липня, або з 1 жовтня 2016 року або з січня 2017 року − парламентарії готові
розглядати і ці варіанти.
Одне з основних питань з боку МВФ стосувалося компенсаторів (МВФ
може призупинити фінансову підтримку України // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/21/7085722/). − 2015. – 21.10).
Голова ДФС Роман Насіров:
Ми виконали завдання уряду і забезпечили державний бюджет з
перевиконання. Це дало змогу збільшити обсяг бюджету та підвищити пенсії
й мінімальні зарплати. За дев’ять місяців цього року платники податків
сплатили 341,4 мільярда гривень до бюджету. Взятий платниками податків
темп дав змогу перевиконати план на 20 мільярдів гривень, понад 15
мільярдів з яких підуть на підвищення зарплат і пенсій. В цих умовах
виграли сумлінні платники податків: для них переплати за ПДВ й іншими
податками і зборами зменшилися.
Серед заходів, які дали змогу зібрати більше податків, − електронне
адміністрування податку на додану вартість (яке зводить до мінімуму
повернення фіктивного ПДВ), протидія оформленню фіктивних кредитів і
початок очищення лав самої ДФС (Податківці «назбирали грошей» на
підвищення соцстандартів – голова ДФС // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27318280.html). – 2015. – 21.10).
Голова профільного парламентського комітету з питань
податкової та митної політики Ніна Южаніна:
Спільно з представниками галузі ми вивчили (питання щодо
спецрежиму ПДВ, – ред.). Я запропонувала: скасувати спецрежим з ПДВ для
всіх, крім тваринників, і тільки в обмін на прямі дотації від держави.
Законопроект з відповідними пропозиціями узгоджений робочою групою за
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підсумками засідання Нацради реформ, він буде внесений до парламенту в
середу, 21 жовтня (Податкова реформа збереже спецрежим з ПДВ лише
для
тваринництва,
–
Южаніна
//
Insider
(http://www.theinsider.ua/business/5627494fd7dc2/). – 2015. – 21.10).
За результатами перевірки, проведеної Міністерством юстиції
України, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вимагає від Голови
Державної фіскальної служби України невідкладно виконати закон про
очищення влади і звільнити 42 % центрального апарату ДФС і 15 %
апарату обласних підрозділів служби.
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Міністерством юстиції було перевірено 344 особові справи вищого
керівництва Державної фіскальної служби − як центрального апарату, так і
всіх обласних підрозділів, керівників і заступників керівників і відповідних
начальників митниць.
Відповідно до результатів перевірки, здійсненої Міністерством юстиції
України, 42 % вищого керівництва центрального апарату ДФС підлягають
негайному звільненню. 15 % вищого керівництва Державної фіскальної
служби в областях також підлягають негайному звільненню.
Після завершення перевірки вимагаю від керівника Державної
фіскальної служби невідкладно виконати закон про очищення влади і
звільнити 42 % центрального апарату Державної фіскальної служби і 15 %
апарату обласних ДФС, як цього вимагає закон.
Це перший крок до формування нової Державної фіскальної служби за
тим самим принципом, за яким ми формуємо Національну поліцію і
пропонуємо формувати нові українські суди (Майже половина
центрального апарату ДФС має бути звільнена за законом про
люстрацію. Арсеній Яценюк вимагає від Голови ДФС невідкладно
виконати закон // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248568328&cat_id=244276429). − 2015. – 21.10).
Глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики
Нина Южанина:
Завтра, 21 октября, в парламент вносится альтернативный
правительственному законопроект о налоговой реформе.
МВФ категорически отрицает возможность проведения либеральной
налоговой реформы в Украине. И ставит под сомнение возможность
выполнения бюджета, построенного на либеральной налоговой системе.
С 1 января 2016 года согласно уже принятым налогам к ставке единого
социального взноса будет применяться коэффициент 0,6, что в любом случае
уменьшит объем поступлений на 100 млрд грн.
А значит нам в любом случае нужно сокращать расходную часть
бюджета и выводить бизнес из тени. Мы этого не избежим. Так давайте уже
проведем один раз нормальную реформу и действительно либерализируем
условия ведения бизнеса.
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Главный компенсатор в проекте реформы комитета должен появиться
за счет выхода бизнеса из тени после либерализации налогового режима.
(…) Популизм − это не верить в то, что детенизация бизнеса возможна.
Главные отличия проекта налоговой реформы комитета Верховной
рады от проекта Минфина следующие:
− в альтернативном проекте налогового кодекса, подготовленного
комитетом Верховной рады, вводится налог на распределяемую прибыль в
15%. Прибыль, которая отправляется на реинвестирование, налогом вовсе не
облагается. В проекте правительства предполагается облагать налогом в 20%
всю полученную прибыль.
− система упрощенного налогообложения в проекте комитета
полностью сохраняется для I и II группа предпринимателей (оборот − до 1,5
млн грн). Объем оборота предпринимателей, которые относятся к III группе
снижается с 20 до 5 млн грн. В проекте Минфина III группа вовсе
ликвидируется, а I и II группа объединяется.
− Государственная фискальная служба в проекте реформы
парламентского комитета ограничивается в правах и превращается в
сервисную службу. Районные отделения превращаются исключительно в
информационные центры по обслуживанию налогоплательщиков. Областные
и городские отделения реформируются как аудиторские центры. ГФС будет
демилитаризована, налоговая милиция ликвидирована.
− в проекте реформы парламентского комитета налог на доходы
физических лиц составляет 10%, в проекте Минфина 20%.
−
парламентский
комитет
меняет
систему
электронного
администрирования НДС. В частности убирается система предоплаты, а
также вводит систему онлайн возмещения НДС, когда очередь на
возмещение является общедоступной и может быть в любой момент
проверена всеми желающими (Верховная Рада приготовила радикальную
налоговую
реформу
в
противовес
Минфину //
Новое
время
(http://nv.ua/business/finance/verhovnaja-rada-prigotovila-radikalnujunalogovuju-reformu-naperekor-minfinu-75145.html). – 2015. – 20.10).
Міністр фінансів Наталія Яресько:
Неможливо скоротити видатки державного бюджету на чверть лише за
один рік, як того вимагатимуть певні моделі податкової реформи, які зараз
обговорюються в суспільстві.
Я не говорю про якийсь один проект податкової реформ – є кілька
пропозицій «радикальних реформ». Але ці пропозиції передбачають
зниження надходжень бюджету на 150-200 млрд гривень. Це означає, що
аналогічне зниження потрібно буде забезпечити і у видатковій частині. Адже
за будь-якої реформи ми маємо один і той самий орієнтир – дефіцит
держбюджету, який має складати 3,7% на 2016 рік.
Таке зменшення видатків означає скорочення їх суми до 25% за рік.
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Та якщо скоротити надходження бюджету на 25% можна легко,
скоротивши ставки податків, то скоротити видатки на ті самі 25% за один рік
неможливо – про що говорить міжнародний досвід.
Згідно з дослідженнями МВФ, за останні 25 років в світовій економіці
було лише 10 випадків, коли країна зменшувала видатки більш ніж на 5% за
рік. Середній рівень зменшення видатків для таких 10 країн складав 9,3%
видатків.
Для нас важлива і інвестиційна привабливість, і соціальна
справедливість. І ми маємо знайти між ними баланс.
Зменшити доходи бюджету на чверть, при цьому не зменшивши на
відповідний обсяг державні видатки, буде «самогубством» для країни, адже
це означало б втрату співробітництва з МВФ і потребу включати
«друкарський верстат», аби профінансувати величезний державний дефіцит
(Скоротити видатки бюджету на чверть всього за один рік неможливо,
–
Яресько
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/10/17/skorotyty_vydatky_byudzhetu_na_chvert_vsog
o_za_odyn_rik_nemozhlyvo__yaresko_633982). – 2015. – 17.10).
Міністр фінансів Наталія Яресько:
Зменшення доходів бюджету в 2016 році у випадку прийняття
податкової реформи складе близько 60 млрд грн. У мене є новий податковий
кодекс готовий. Але і закон не допускає, і здоровий глузд не допускає
виходити зі зменшенням надходжень без зменшення видатків. Тобто я зараз
працюю над тим, щоб знайти зменшення видатків.
Потрібно, щоб всі профільні міністерства, журналісти і суспільство
починало говорити, де ми можемо скоротити. Ніхто не хоче, і це зрозуміло...
Теоретично можна скоротити видатки по кожній статті. Але це питання
політичної волі, політичної домовленості... Якщо ми говоримо про 60 млрд,
то це потребуватиме 10 політичних рішень.
Я не маю політичної можливості робити цей вибір. я можу
пропонувати ряд важливих скорочень, а ми всі маємо сісти і разом
вирішувати, на що суспільство готове, на що політичні партії (Яресько
попередила українців про скорочення бюджетних видатків // Insider
(http://www.theinsider.ua/business/5620f78426f63/). – 2015. – 16.10).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
(…) Сьогодні близько 100 тисяч бюджетних установ потребують
проведення термомодернізації, яка дозволить зекономити у 2020 році до 100
млн куб метрів газу та інших ресурсів за рік.
Бюджетна сфера нині потребує 4,4 млрд євро на енергоефективність.
Звичайно, що Держава не може передбачити такі витрати, тому розвиток
енергосервісу надає можливість приватному бізнесу залучати інвестиції в
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енергоефективність бюджетних установ, створити ринок енергосервісу, а
також збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів. (…)
Ефективність енергосервісу доведена практикою більшості провідних
країн світу та Європи. Наприклад, США за останні 30 років скоротили
енергоспоживання в бюджетній сфері на 35 %, використовуючи механізм
енергосервісних договорів (Прийняття Примірного енергосервісного
договору дасть можливість енергомодернізувати школи, дитячі садки,
лікарні // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/priynyattya-primirnogo-energoservisnogodogovoru-dast-mozhlivist-energomodernizuvati-shkoli-dityachi-sadki-likarni238083/). − 2015. – 21.10).
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Сьогоднішня статистика наданих кредитів свідчить про необхідність
запровадженої програми, спрямованої на економію енергоресурсів.
Вперше за багато років держава запропонувала суспільству європейські
підходи до реалізації проектів з енергозбереження. Впровадження програми –
це перший та важливий крок, який має привести до проведення комплексної
термомодернізації житлового фонду в Україні.
Минулого тижня, з 12 жовтня по 19 жовтня 2015 року, за державною
програмою з енергоефективності банками видано 3 109 кредитів на суму
майже 50 млн грн.
Станом на 19 жовтня 84 ОСББ з різних регіонів країни взяли кредитів на
суму 10 млн грн. За кількістю взятих кредитів ОСББ лідерами є
Дніпропетровська область − 9, Волинська, Львівська та Черкаська – по 7
кредитів.
Зі старту програми банками видано населенню та ОСББ 44 767 тисяч
«теплих» кредитів загальною сумою 743,7 млн грн (Із початком
опалювального сезону населення та ОСББ активізувалися та долучились
до програми з утеплення житла // Міністерство регіонального розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/iz-pochatkom-opalyuvalnogo-sezonunaselennya-ta-osbb-aktivizuvalisya-ta-doluchilis-do-programi-z-uteplennyazhitla-179367/). − 2015. – 20.10).
На засіданні Урядового комітету з питань регіонального розвитку
під головуванням Віце-прем'єр-міністра − Міністра регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка схвалено
примірний енергосервісний договір.
Голова Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження Сергій Савчук:
Це суттєве зрушення для бюджетної сфери. Наразі ми матимемо всю
необхідну правову базу для запровадження механізму енергосервісу. Як
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тільки проект буде затверджено Урядом, бюджетні установи зможуть
залучати інвестиції у енергоефективність та проводити енергомодернізацію.
Енергосервісний договір дозволить при зменшенні споживання тепла,
електроенергії та інших енергетичних послуг залишати частину різниці між
запланованими і реально витраченими коштами інвестору (80−90 %) в
рамках договору, а іншу частину вже спрямовувати до місцевого або
державного бюджету (10−20 %).
Запровадження примірних договорів дозволить бюджетним установам
впроваджувати енергосервісні послуги, як у більшості розвинених країн,
зокрема США, Японії, Канаді та 18 країнах Європи (Запровадження
примірних енергосервісних договорів – це інвестиції у енергомодернізацію
об’єктів
бюджетної
сфери
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248566121&cat_id=2
44277212). − 2015. – 20.10).
Під час зустрічі з Представники Європейської Бізнес Асоціації та
Американської Торговельної Палати в Україні Міністр енергетики та
вугільної промисловості Володимир Демчишин у виступі звернув увагу
на важливість вирішення питань дерегуляції в енергетичному секторі
України.
Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир
Демчишин:
Міністерством багато документів відпрацьовано, підготовлено проекти
змін до 17 законів України. Відповідні проекти документів подано до
Верховної Ради України. На жаль, депутати під час попередніх засідань не
були готові голосувати за принципові питання, які б регулювали
впровадження Закону України «Про ринок природного газу». Неприйняття
таких підзаконних актів дасть можливість недобросовісним учасникам ринку
використовувати неузгодженості в законодавстві.
Ми будемо підтримувати ці ініціативи в межах можливого і розумного
(Володимир Демчишин закликав до прискорення прийняття підзаконних
актів з метою створення повноцінного ринку природного газу в Україні //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248565751&cat_id=244277212). − 2015. – 20.10).
Голова Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження Сергій Савчук:
За ініціативи Держенергоефективності такі семінари (семінарівпрактикумів з енергоефективності, − ред..) буде проведено у 473 містах,
районних центрах та селах України. Наразі про переваги державної програми
з енергоефективності дізналися мешканці 416 районів України, що становить
88 % відзапланованого.
Ми запланували проведення такої великої масштабної роз’яснювальної
роботи серед населення, адже розуміємо люди мають не просто економити
енергоресурси через те, що вони дорогі. (…) На семінарах мешканці міст та
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сіл отримують максимум інформації від представників різних аудиторій
щодо того, як берегти енергоресурси та як скористатися державною
програмою з енергоефективності.
(...) Наразі інформування населення успішно завершено в тринадцяти
областях (Волинській, Донецькій, Луганській, Рівненській, Сумській,
Львівській, Запорізькій, Кіровоградській, Закарпатській, Житомирській,
Дніпропетровській, Черкаській, Київській, а також у місті Києві) (Одне з
головних завдань Держенергоефективності – змінити культуру
енергоспоживання
населення
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248564182&cat_id=2
44277212). − 2015. – 19.10).
Україна і Польща підготували техніко-економічне обґрунтування
для будівництва газового інтерконектора, який об'єднає газові системи
двох країн.
Запланований газовий інтерконнектор Польща-Україна включатиме
будівництво магістрального газопроводу Германовичы – польськоукраїнський кордон, загальною довжиною приблизно 1,5 км по території
Польщі та Більче-Волиця – українсько-польський кордон приблизною
довжиною 110 км по території України.
Крім того, на території Польщі буде побудовано компресорну станцію
Страхоцина, вимірювальну станцію і відрізки газопроводу: Германовичы −
Страхоцина, Страхоцина − Погорська Воля, Погорська Воля − Творзен і
Творов – Творзен.
Сторони очікують, що проект буде завершено до 2020 року.
Основна мета поєднання польської та української ГТС – збільшити
можливості імпорту газу з ЄС через Польщу та забезпечити можливість
зберігання європейського газу в українських сховищах (Україна і Польща
готуються об'єднати свої газові системи // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/19/7085346/). − 2015. – 19.10).
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Закон України «Про ринок природного газу» − це ключовий документ,
що встановлює європейські норми на ринку газу. Цей закон закріплює
усталені в Євросоюзі, економічно обґрунтовані підходи до організації роботи
газового ринку. Зокрема: відокремлено функції оператора від функцій
видобувників та постачальників; чітко окреслено функції держави та
незалежність регулятора; вільне ціноутворення.
І, що для нас особливо важливо це те, що суб’єкти ринку газу є рівними
у праві на отримання доступу до газотранспортної системи.
Так, статтею 19 передбачено, що виробники біогазу або інших видів
газу з альтернативних джерел отримують право на приєднання до
газотранспортних і газорозподільних мереж.
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Це сприятиме підвищенню конкуренції та створюватиме інвестиційнопривабливі умови, зокрема для будівництва на території України заводів з
виробництва біогазу, який може успішно заміщати дорогий імпортний газ.
Завдяки цьому закону у нас з’явиться більше виробників біогазу та
біометану.
Прикладом у сфері відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива є Німеччина, яка має більше 9 000 біогазових установок, якими
вироблено 29000 ГВтч електроенергії (це дорівнює близько 15 млрд куб м
біогазу в рік). В той же час в Україні їх лише 20, які виробляють біогазу
орієнтовно 100−120 млн куб м на рік. І сьогодні, в рамках цього заходу, ми
маємо можливість разом обговорити питання нових інвестиційних
можливостей в цьому напрямі (Закон України «Про ринок природного газу»
− це ключовий документ, що встановлює європейські норми на ринку газу
// Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (http://www.minregion.gov.ua/news/
zakon-ukrayini-pro-rinok-prirodnogo-gazu---ce-klyuchoviy-dokument-schovstanovlyue-evropeyski-normi-na-rinku-gazu-496878/). − 2015. – 15.10).
Реформа правохоронної системи
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
У процесі відбору будуть розглядатися особисті якості працівника,
наявність претензій до його служби та бажання служити далі у Національній
поліції України.
Перехід від міліціонера до поліцейського розпочинається з написання
відповідного рапорту. Якщо до претендента по його службі немає претензій,
людина переходить до наступного етапу – переатестації. Якщо ж такі
претензії виникнуть, працівник може потрапити під скорочення. Проте відбір
відбуватиметься за об'єктивною процедурою. (…)
Ми жодного нашого бійця, офіцера не залишимо автоматично в
стороні, не заслухавши і не розглянувши його.
Начальників головних управлінь Національної поліції в областях
чекатиме конкурс. Визначатимуть найбільш достойних кандидатів
консультативні комісії. До їх складу входитимуть як українські спеціалісти,
так і закордонні фахівці, яких залучать до цього процесу.
В деяких крупних містах держави будуть ліквідовані міські управління
міліції. У той же час районні управління дещо змінять свої функції
(Перехідний етап від міліції до поліції: відбір відбуватиметься за
об'єктивною процедурою // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=248569406&cat_id=244276429). − 2015. –
21.10).
Заместитель
Сакварелидзе:
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По прохождению третьего этапа конкурса на отбор прокуроров
местных прокуратур 23 % отобранных − «внешние кандидаты», то есть
новички.
Можно констатировать, что конкурс прошел без системных сбоев.
Внешних кандидатов было больше, но процесс показал, что внутренние
кандидаты были подготовлены лучше.
Это не означает, что непосредственно начальниками местных
прокуратур не смогут стать новички (Конкурс по отбору прокуроров прошел
без системных сбоев. Четверть отобранных − новички, − Сакварелидзе //
Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/356974/konkurs_po_otboru_
prokurorov_proshel_bez_sistemnyh_sboev_chetvert_otobrannyh_novichki_sakva
relidze). − 2015. – 20.10).
Заступник генерального прокурора, прокурор Одеської області
Давид Сакварелідзе:
Конкурс на обіймання посад у місцевих прокуратурах відбувається без
збоїв. В конкурсі на посади місцевих прокурорів взяли участь близько 60%
зовнішніх кандидатів і 40% працівників прокуратури. Не можна ідеалізувати
будь-який конкурс, але поки що цей конкурс відбувається без збоїв. Були
певні непорозуміння − наскільки якісні тести, хто за них платив, проводилися
службові розслідування. Але все зрештою переконалися в тому, що з тестами
все нормально. Адже мотивації у ЄС і донорів допомагати проводити нам
реформу більше, ніж у певної частини наших працівників.
Прокуратурі необхідний конкретний план дій, якого до цього не було
(Давид Сакварелідзе: Прокуратурі при проведенні реформи необхідний
конкретний
план
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/16831-prokurature-pri-provedenii-reformyneobkhodim-konk.html). – 2015. – 15.10).
Посол ЕС в Украине Ян Томбиньский:
Представительство Европейского Союза в Украине выразило
определенную обеспокоенность процессом избрания членов комиссий по
назначению местных прокуроров.
Представительство ЕС будет очень внимательно следить за процессом
реформирования прокуратуры, что вместе с судебной реформой имеет
первостепенное значение для общего успеха реформирования Украины
(Представительство ЕС опасается политизации процесса отбора
местных прокуроров в Украине, − Томбиньский // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/356308/predstavitelstvo_es_opasaetsya_politizatsii_pr
otsessa_otbora_mestnyh_prokurorov_v_ukraine_tombinskiyi). − 2015. – 15.10).
Реформа системи національної безпеки та оборони
48% українців готові проголосувати за вступ України до НАТО.
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Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг»,
опубліковані на її сайті.
Проти такої ідеї висловилися 28 % опитаних, 8 % не прийняли б участі
у голосуванні, а 17 % не визначилися.
Судячи з даних соціологічної групи, показник підтримки вступу до
НАТО наразі є рекордним і зростає великими темпами. Так, станом на
липень цього року за цю ідею висловлювався 41 % українців, а 30 % були
проти (Підтримка вступу України до НАТО досягла рекордного рівня –
опитування // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/
16/7085112/). − 2015. – 16.10).
Президент України Петро Порошенко:
Сьогодні Україну обрали непостійним членом Ради Безпеки Організації
Об’єднаних Націй на 2016-2017 роки.
(…) Це є безумовним визнанням непересічного внеску України, як
засновниці Організації, в забезпечення базових принципів Статуту ООН,
захисту прав і свобод, процес ядерного роззброєння та міжнародну
миротворчу діяльність.
Кожен зі 177 голосів, відданих сьогодні в Генеральній Асамблеї ООН в
Нью-Йорку за Україну – це голос на підтримку державного суверенітету,
політичної незалежності та соборності України (…) (Звернення з нагоди
обрання України непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2016-2017
роки
//
Президент
України
Петро
Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/zvernennya-z-nagodi-obrannya-ukrayininepostijnim-chlenom-ra-36157). – 2015. – 15.10).
Україну обрали непостійним членом Ради Безпеки ООН на
2016−2017 роки.
За це проголосували 177 країн зі 193 членів Генасамблеї ООН (Україну
вибрали непостійним членом Радбезу ООН // Європейська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/15/7084989/). − 2015. – 15.10).
Реформа освіти
Керівників загальноосвітніх навчальних закладів призначатимуть
на посади за конкурсом. Кабінет Міністрів прийняв постанову від 13
жовтня 2015 р. № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду
керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми
власності».
Призначення керівників навчальних закладів здійснюється МОН,
іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких
належать навчальні заклади. Призначення керівників навчальних закладів
здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться
відповідно до затвердженого порядку, шляхом укладення контракту
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(Керівників загальноосвітніх навчальних закладів призначатимуть на
посади за конкурсом // Урядовий портал(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248566388&cat_id=244276429). − 2015. – 20.10).
На виконання статті 44 Закону України «Про вищу освіту»
наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року
№ 1085 затверджені Умови прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2016 році.
Звертаємо увагу на низку особливостей Умов прийому на навчання до
вищих навчальних закладів України в 2016 році (Умов 2016).
Вперше Умови 2016 охоплюють ступені молодшого бакалавра та
доктора філософії, в останній раз передбачено набір на освітньокваліфікаційні рівні вищої освіти молодшого спеціаліста та спеціаліста.
Набір студентів до ВНЗ на всі ступені (молодший бакалавр, бакалавр,
магістр, доктор філософії) та освітньо-кваліфікаційні рівні (молодший
спеціаліст, спеціаліст) буде здійснюватись за новим єдиним Переліком
галузей та спеціальностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2015 року № 266.
Закон «Про вищу освіту» передбачає деякі зміни моделі
держзамовлення (у межах молодшого бакалавра, бакалавра, магістра і
спеціаліста медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування на
основі повної загальної середньої освіти). Згідно з ними МОН визначає
загальну кількість бюджетних місць за спеціальностями та спеціалізаціями
окремих
спеціальностей
(наприклад,
предметними вчительськими
спеціалізаціями спеціальності Середня освіта). Вищі навчальні заклади
встановлюють мінімальні та максимальні обсяги вступників, які вони можуть
і готові прийняти та умовах держзамовлення з урахуванням Умов 2016.
Вступники визначають власні пріоритети у виборі ВНЗ. ЄДЕБО здійснює
розподіл вступників по ВНЗ з урахуванням пріоритетів як і у 2015 році
(МОН надає коментар до Умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України в 2016 році // Міністерство освіти
і науки України (http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/10/16/mon-nadaekomentar-do-umov/). − 2015. – 16.10).
Програма розвитку українського експорту
Європейський союз не готовий піти назустріч побажанням
українського уряду перейти з 2016 року не на перший, а на третій рік
реалізації економічної частини Угоди про асоціацію.
Про це розповів співрозмовник у Єврокомісії, який бере участь у
переговорах з Києвом.
«Це погана ідея. Точніше – ідея хороша і мені вона подобається, але її
неможливо реалізувати. Зараз основна наша позиція в переговорах з
Москвою полягає в тому, що ми не можемо вносити зміни в текст угоди, як
вони хочуть. Уявляєте, що буде, якщо ми внесемо зміни?», – говорить він.
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За його словами, це дасть Кремлю можливість посилити свій тиск на
ЄС, вимагаючи перегляду умов угоди з Україною.
Крім того, за словами чиновника, перехід на третій рік дії угоди
означає збільшення квот для України лише на 5%, що не вирішує проблеми
українського бізнесу (ЄС не готовий посприяти Україні у прискореному
виконанні
ЗВТ
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/10/21/yes_ne_gotovyy_pospryyaty_ukraini_u_prysko
renomu_vykonanni_zvt_635181). − 2015. – 21.10).
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавичус:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України створило Раду з
просування експорту. Головна мета нового органу − інтенсифікація експорту
українських товарів за кордон.
Потрібно просувати та покращувати імідж країни за кордоном, для
того, щоб полегшити роботу експортерів. Для нас це важливо, тому що
зростання економіки країни відбуватиметься шляхом нарощування
експортних можливостей.
Рада з просування експорту при Мінекономрозвитку, працюватиме у
якісно новому форматі. Зокрема, підтримає взаємини по лінії бізнес-уряд у
торговельній сфері та залучить експортерів до робочих нарад та зустрічей.
Окрім пропагування України на зовнішніх ринках, Рада з просування
експорту також займатиметься вирішенням найпроблемніших питань
компаній-експортерів. Перш за все − це падіння українського експорту, та
системні проблеми спрощення експортно-імпортних процедур.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Торговий представник України Наталія Микольська:
Основна ідея створення Ради при Мінекономрозвитку −
сконцентрувати роботу саме на діяльності у робочих групах та комітетах. Ми
оновили Раду експортерів для того, щоб внести системність та
перезавантажити наше спілкування з експортерами. Представники Ради
будуть щотижня працювати у робочих групах та щомісяця обговорювати
нагальні питання експортерів у комітетах.
Ще один напрям − усунення торговельних бар’єрів та обмежень, які
вводилися раніше, але наразі втратили свою ринкову актуальність. Один з
останніх прикладів − усунення суперечностей з постачання наших сирів до
Казахстану. Зараз дуже близькі до подолання цього бар’єру.
Заступник генерального директора Arcelor Mitall Володимир
Ткаченко:
Актуалізація нагальних питань експортерів під час закордонних візитів
сприяє вирішенню не тільки галузевих проблем, але й на рівні окремих
компаній. Вирішення такого глобального для експортерів питання, як
зниження тарифів на залізничні перевезення − безумовно, важливе, але
заміщення та пошук нових експортних ринків − ще важливіше. Нещодавно,
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лише втручання Міністра та Торгового представника України скасувало
плани Єгипту підвищити на 10 % додаткове мито на нашу продукцію.
Президент Американської торгівельної палати в Україні Андрій
Гундер:
Підвищення уваги до проблем експортерів повертає довіру бізнесу до
Уряду, вважають в Американській торгівельній палаті в Україні. Нам дуже
важливо, щоб нарешті запрацювала Рада з просування експорту, бо
сприйняття України сьогодні скривлене та не відповідає дійсності
(Мінекономрозвитку презентувало нову Раду з просування експорту //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248556663&cat_id=244277212). − 2015. – 15.10).
Активізація експорту до Європи − це найкращий індикатор того,
що українська продукція відповідає найсуворішим світовим стандартам
якості. Про це йдеться в статті Міністра аграрної політики та продовольства
України Олексія Павленка «Як сприяти українському агроекспорту до ЄС.
Ключова роль в цьому процесі належить самим виробникам, які,
слідкуючи за переліком незаповнених квот, можуть максимально адаптувати
власне виробництво відповідно до попиту на європейському ринку.
Наприклад, не виконані квоти з поставок баранини, цукрових сиропів,
солоду, пшеничної клейковини, крохмалю, грибів, цукрової кукурудзи,
часнику, тощо. Ми рекомендуємо аграрним підприємствам обміркувати
можливості виробництва вказаної продукції, квоти на яку як у минулому
році, так і зараз продовжують лишатися незаповненими.
Великі перспективи відкриває і можливий дозвіл ЄС на поставки
українського насіння. Перший етап відкриття ринку вже пройдено. На дану
продукцію Європа квоти не встановлювала, а отже вона може бути
експортована без додаткових фінансових затрат.
Потрібно на рівні агробізнесу активно долучатися до перемовин щодо
збільшення чи скасування квот. В свою чергу Мінагрополітики докладе
максимум зусиль, щоб сприяти розширенню вітчизняного аграрного
експорту до ЄС. Наразі не за усіма товарними позиціями ми одразу можемо
задовольнити вимоги ЄС. Якщо продовжувати працювати та шукати
можливості для виходу на європейський ринок, рано чи пізно вони самі вас
знайдуть (Міністерство докладе максимум зусиль для розширення
агроекспорту до ЄС, − Олексій Павленко // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248555021&cat_id=2
44277212). − 2015. – 15.10).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Президент Украины Петр Порошенко:
На Нацсовете реформ я четко подчеркнул, если кто-то вздумает
упустить эту возможность получения безвизового режима, Украина новой
возможности будет ждать десятилетиями. Мы не имеем права на это (Если
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Украина упустит возможность безвизового режима, новую будет ждать
десятилетиями,
−
Порошенко
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/357205/esli_ukraina_upustit_vozmojnost_bezvizovogo
_rejima_novuyu_budet_jdat_desyatiletiyami_poroshenko). − 2015. – 21.10).
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін:
До 9 листопада МЗС має передати до Єврокомісії остаточний звіт про
виконання плану дій візової лібералізації, а 15 грудня ЄС визначиться, чи
отримає країна безвізовий режим із ЄС в 2016 році.
Сьогодні найбільш критичне питання − 12 законів для лібералізації.
фінальний звіт щодо України Єврокомісія ухвалить 15 грудня. Якщо
висновок буде позитивним, то Рада ЄС невдовзі має ухвалити рішення про
запровадження безвізового режиму в 2016 році.
8 жовтня Верховна Рада вже почала розгляд «візового» пакету
законопроектів, проте змогла ухвалити три з них, і ще чотири −
проголосувала в першому читанні.
Інші п’ять проектів навіть не виносили на розгляд.
Серед найпроблемніших із них чиновники назвали обмеження
недоторканності депутатів, а також поправку до трудового кодексу, яка би
забороняла дискримінацію при прийнятті на роботу через сексуальну
орієнтацію.
Антидискримінаційний закон викликає несприйняття низки політиків,
тож проект взагалі побоялися виносити до сесійної зали до місцевих виборів
25 жовтня.
Також до пакету входять антикорупційні законопроекти про
спецконфіскацію майна і арешт майна, створення нацагенства з розшуку та
повернення активів, отриманих від корупційних дій.
Єдиний шанс парламенту схвалити всі ці закони – на останньому
пленарному тижні 3-6 листопада.
Обрання антикорупційного прокурора має розблокувати роботу
Національного антикорупційного бюро, чого вимагає ЄС для безвізової
лібералізації.
Ще одна вимога – обрати членів Національного агентства з питань
запобігання корупції, що теж треба встигнути до появи фінального звіту
Єврокомісії.
Комісія з відбору до агентства із запобігання корупції запрацювала
тільки нещодавно, а навколо конкурсу щодо антикорупційного прокурора
зчинився гучний скандал.
Зараз експерти оцінюють шанси України отримати безвізовий режим в
2016 році як не дуже високі (15 грудня ЄС визначиться, чи отримає країна
безвізовий режим // UAZMI (http://uazmi.org/news/gLQKavWyyIAhM8s1X6
L5c6). – 2015. – 21.10).
Міністр закордонних справ Павло Клімкін:
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Референдум у Нідерландах щодо ратифікації парламентом країни
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є дорадчим і не має зобов’язуючої
сили.
Цей референдум не має, звичайно, зобов'язуючої і юридичної сили,
оскільки формально у Нідерландах процедура ратифікації завершена, але ми
дуже тісно працюємо, і не тільки з урядом Нідерландів, а й з нашими друзями
і партнерами. Ми працюємо з неурядовими організаціями і з
парламентаріями (…) (Референдум у Нідерландах не загрожує ратифікації
Угоди
про
асоціацію
–
Клімкін
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/10/20/7039716/). − 2015. –
20.10).
Посол України в Італії Євген Перелигін:
Президент Італії підписав закон про ратифікацію Угоди про асоціацію з
Україною і тепер, після технічного опрацювання, очікуємо передачі до
Брюсселя ратифікаційних грамот. Сподіваюсь, це відбудеться найближчим
часом (Італія завершує ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС −
президент
підписав
закон
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/10/20/7039712/). − 2015. –
20.10).
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін:
У Європейському Союзі немає побоювань щодо міграційного потоку з
України.
На старті впровадження Угоди про малий прикордонний рух з
Польщею, Словаччиною та Угорщиною звучали деякі побоювання, що
українці не будуть дотримуватися відповідної 30-кілометрової зони. Однак,
за весь період реалізації цих угод були зафіксовані лише поодинокі випадки
їх порушення.
Тому в Брюсселі ніхто не вважає, що з моменту введення безвізового
режиму Європейському Союзу загрожує міграційний потік з України. Але є
інший аспект, що на тлі міграційних потоків, які має Європа, нам потрібно
продемонструвати повне виконання критеріїв, оскільки це означає не ряд
технічних формальностей, а довіру до того, яким чином ми зробили реформи
(ЄС не боїться мігрантів з України − Клімкін // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/10/20/7039721/). − 2015. –
20.10).
Президент Украины Петр Порошенко:
(…) По результатам работы экспертной комиссии ЕС, Украина
получила положительную оценку европейцев в вопросах управления
границами, безопасности документов, миграции и убежища, а также борьбы с
отмыванием средств и финансированием терроризма.
Среди направлений, по которым Украина отстает, эксперты отметили
борьбу с коррупцией и организованной преступностью, вопросы
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дискриминации и внесения необходимых изменений в трудовой кодекс.
Именно в этих направлениях Верховной Раде нужно будет усиленно работать
в ближайшее время (Порошенко: на пути к безвизовому режиму с ЕС
стоит коррупция и несовершенное трудовое законодательство //
Українські реалії (http://ukrreal.info/novini/item/60700-poroshenko-na-puti-kbezvizovomu-rezhimu-s-es-stoit-korruptsiya-i-nesovershennoe-trudovoezakonodatelstvo). – 2015. – 20.10).
Президент на 13-му засіданні Національної ради реформ наголосив
на необхідності прискорити завершення виконання Плану дій щодо
лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.
Президент України Петро Порошенко:
9 листопада МЗС України має надати європейцям всю інформацію про
виконання цього Плану.
За результатами роботи експертної місії ЄС з оцінки прогресу України
виконання критеріїв другої фази Плану дій оцінено позитивно в питаннях
управління кордонами, безпеки документів, міграції та притулку, боротьби з
відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Окремо хочу звернутися до Верховної Ради, насамперед, до частини
парламентської Коаліції, при розгляді цих питань винести за дужки свої
політичні симпатії і антипатії. Бо йдеться про долю України, про те, щоб дати
всім українцям, за які б партії вони не голосували, право безвізово
подорожувати країнами Європейського Союзу (Президент закликає Уряд
та Верховну Раду прискорити виконання Плану дій щодо лібералізації
візового
режиму
з
ЄС
//
Президент
Петро
Порошенко
(ttp://www.president.gov.ua/news/prezident-zaklikaye-uryad-ta-verhovnu-radupriskoriti-vikona-36170). – 2015. – 19.10).
Наступного тижня Президент Петро Порошенко має намір
зустрітися з лідерами парламентських фракцій та провести засідання
Нацради реформ для обговорення ситуації з виконанням Києвом
завдань на шляху досягнення безвізового режиму з ЄС.
Президент України Петро Порошенко:
Впевнений, що наступного тижня є необхідність і зустрітися з
керівниками парламентських фракцій, і провести Нацрада реформ з питань
імплементації всіх необхідних змін.
З одного боку − уряд подав необхідні законопроекти та не має
консенсусу у парламенті, адже частина речей, які не відносяться до
безвізового режиму, є в цих законопроектах, і потрібно негайно знайти цей
компроміс.
Сподіваюся, що парламент нарешті здійснить цей крок і проголосує всі
необхідні закони для безвізового режиму.
Разом з тим потрібно виконати усі завдання, які є поза компетенцією
парламенту, у т. ч. це стосується питання боротьби з корупцією (Порошенко
хоче провести Нацраду реформ задля безвізового режиму з ЄС //
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Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/18/7085290/). −
2015. – 18.10).
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян
Томбінський:
Україні потрібно бути готовою прозвітувати про виконання другої фази
з візової лібералізації у листопаді, щоби у Європейського Союзу був час
вивчити результат виконання нею необхідних критеріїв.
(…) Міністри Європейського Союзу на підставі цього звіту, вони
мають право прийняти рішення про перехід до безвізового режиму, або
залишити ситуацію такою, яка вона є сьогодні.
Не можна говорити про те, наскільки прийняті законопроекти у
першому читанні, які необхідні для безвізового режиму, відповідають
директивам і нормам ЄС.
Потрібно говорити про ті закони, які вже схвалені у кінцевому
підсумку. Ті проекти, які були розроблені, вони були розроблені з
залученими експертами з Європейського Союзу. Вони відповідають
директивам і нормам, але те, що нам потрібно − це кінцевий результат.
Першого читання не вистачає для того, щоб перейти до якихось висновків.
Ми зараз на дуже кінцевому етапі цього процесу. Міністри працюють
до 17−18 грудня, але щоби вони могли вивчити цей звіт комісії, потрібно,
щоби вже у листопаді він був на столах у міністрів.
Тому що кожне міністерство, з кожної з 28 країн, повинно
проаналізувати цей досвід, а у деяких країнах міністрам з цим звітом треба
йти до парламенту, щоб парламент їм дав мандат на те чи інше рішення. Для
цього не потрібно чекати, час − це фактор у політиці, і не можна зробити
якесь рішення в останню секунду (Україна має менше обіцяти і більше
робити для безвізового режиму − посол ЄС // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/10/16/7039589/). − 2015. –
16.10).
Реформа охорони здоров’я
Глава Минздрава Александр Квиташвили:
Министерство здравоохранения Украины с 2016 года планирует
внедрить единую систему электронных карт.
Электронная карта, как вы можете увидеть, это нет очередей – раз. Вовторых, есть полная информация о диагнозе и о лечении пациента и на
первичном уровне, и на вторичном уровне. Доктор знает, кого он
осматривает, пациент знает, куда ему идти, и, что самое главное, расценки
тут уже все, расходная часть, они все сделаны, и пациент получает перечень
не только работ, не только время врача, но еще и до последней ампулы,
сколько было затрачено на процедуру. Это тоже очень важно, чтобы
правильно производилось ценопроизводство и люди знали, за что они платят.
Такая система уже используется сегодня в 13 клиниках.
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Есть еще разные клиники, они пока не сотрудничают, но по стране
разбросаны такие системы. Мы хотим создать одну единую систему. У нас
есть на это деньги Всемирного банка, уже с 2016 года мы начнем эту единую
систему (Квиташвили: С 2016 года Минздрав планирует внедрять единую
систему
электронных
медицинских
карт
//
112.ua
(http://112.ua/obshchestvo/kvitashvili-s-2016-goda-minzdrav-planiruet-vnedryatedinuyu-sistemu-elektronnyh-medicinskih-kart-265244.html). − 2015. – 16.10).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Стратегічний план розвитку Чернівців до 2021 року, визнаний
експертами одним з кращих, розробила команда з Чернівців.
Розробники стратегії зазначають, – досвід розвинутих міст країн
Європейського союзу показує, що розробка та виконання стратегії міста є
обов’язковою умовою його розвитку в умовах постіндустріального
суспільства, коли одні міста стрімко розвиваються, а інші стрімко
деградують. В такій ситуації стає зрозуміло, що міста стали повноправними
учасниками глобальної конкуренції за інвестиційні ресурси, нові технології і
звичайно за мешканців.
При написанні стратегії автори врахували зміни до Конституції
України у розділі децентралізації влади та збільшення прав і обов’язків
органів місцевого самоврядування. Окрім того, вони проаналізували сильні
та слабкі сторони міста та провели соціологічні опитування його мешканців,
а при підготовці окремих розділів Стратегічного плану залучали місцевих
фахівців з питань бізнеспланування, інвестування, загального та проектного
менеджменту (Стратегічний план розвитку Чернівців до 2021 року, який
розробила команда Василя Гошовського з Чернівців, визнаний експертами
одним з кращих // BukNews (http://buknews.com.ua/page/stratehichnyi-planrozvytku-chernivtsiv-do-2021-roku-iakyi-rozrobyla-komanda-vasyliahoshovskoho-z-chernivtsiv-vyznanyi-ekspertamy-odnym-z-krashchykh.html). –
2015. – 21.10).
Одне з найбільших підприємств Хмельницької області розпочало
модернізацію виробничих потужностей з метою підвищення
енергоефективності. Компанія «Сіріус Екстружен» – лідер галузі полімерної
пакувальної продукції в Україні. Завдяки цьому підприємство щорічно
заощаджуватиме значні кошти на споживанні електроенергії. Інвестиційний
кредит на ці цілі наданий державним Укрексімбанком у рамках спільного зі
Світовим банком Проекту з енергоефективності.
За
рахунок
отриманих
коштів
підприємство
встановлює
енергоефективне технологічне обладнання та твердопаливні котли для
опалення виробничих приміщень. У результаті модернізації виробництва
споживання електроенергії скоротиться на понад 3 868 тис. МВт/год, а обсяг
викидів парникових газів зменшиться на 2 387 тонн екв. СО2 на рік
(Хмельниччина бере курс на енергоефективність // Газета Є
(http://ye.ua/news/news_22292.html). – 2015. – 21.10).
В Днепропетровске к концу декабря появится новая полиция. 1100
кандидатов уже прошли все этапы отбора и вскоре приступят к обучению.
Местные жители уже ждут новых «копов» на улицах города.
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Из 10 тысяч желающих вступить в ряды полиции в результате
несколько этапов отборов выбрали всего 1100 человек. 26 октября они
отнесут в университет МВД свои трудовые книжки и официально устроятся
на работу.
А уже 28 октября для них начнутся интенсивные тренировки и
обучение. Как отмечают в пресс-службе облгосадминистрации, около 100
человек «отсеют» во время обучения (В Днепропетровске окончен отбор в
новую полицию: «копов» ждут на улицах // Сегодня.ua.
(http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/v-dnepropetrovske-okonchilsya-otbor-vnovuyu-policiyu-kopov-zhdut-na-ulicah-659973.html). − 2015. – 21.10).
Бюджетная сфера Бердянска за год сэкономит более 3 млн грн на
энергоносителях.
Начальник
отдела
инвестиционной
деятельности
и
энергосбережения управления экономики Наталья Криворучко:
Экономия средств – это результат введения строгого учета расхода
энергоносителей, утепления объектов, замены в детских садах старых
электроплит для приготовления пищи на более экономичные современные,
установки солнечных коллекторов. В школы города необходимо закупить
новую мебель, поменять окна. На все это необходимо 4 млн грн. (Бердянские
бюджетники намерены сэкономить 3 млн грн на энергоресурсах //
РепортерUA
(http://reporter-ua.com/2015/10/20/berdyanskie-byudzhetnikinamereny-sekonomit-3-mln-grn-na-energoresursah). – 2015. – 20.10).
Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко:
Закарпаття реалізуватиме новий масштабний проект із залучення
іноземних інвестицій завдяки створеному спільно з угорцями Європейського
об’єднання територіального співробітництва «Тиса» (EGTC). В
Європейському Союзі Угорщина була першою країною, де прийняли закон,
що регулює цей новий вид співпраці, і має значний досвід у цьому питанні. З
часу заснування на теренах ЄС у 2007 році першого EGTC створено й
успішно діють 55 об’єднань, з яких в Угорщині або за її участі – 22
об’єднання. Об’єднання, що мають учасників з Угорщини, вже реалізували
78 проектів, сумарна вартість яких складає приблизно 19 мільйонів євро.
Центр співпраці із Закарпаттям дозволить динамічніше розвивати
стосунки регіонів, узгоджувати позиції щодо співпраці у контексті
формування нових європейських проектів, передусім залучення грантів у
інфраструктуру і Закарпаття, туризм, охорону навколишнього середовища,
збереження культурної спадщини тощо. Після завершення всіх юридичних
процедур, об’єднання вноситься до відповідного Реєстру Європейського
Союзу, що надає можливість Закарпаттю для безперешкодного отримання
об’єднанням грантів ЄС.
Таким чином, в умовах жорстких бюджетних обмежень, створення
EGTC уможливить проведення в області глибоких структурних та
комплексних реформ у всіх галузях – економіки, охорони здоров’я, освіти,
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реформування органів місцевого самоврядування, передусім за технічної та
фінансової допомоги ЄС (Закарпаття стало першим регіоном країни,
який отримуватиме гранти ЄС без посередників // Закарпатська обласна
рада: Офіційний веб-сайт (http://zakarpat-rada.gov.ua/zakarpattya-stalopershym-rehionom-krajiny-yakyj-otrymuvatyme-hranty-es-bezposerednykiv/#more-36869). – 2015. – 19.10).
Вже до кінця 2015 року в Рівному поруч з приміщенням ОДА
запрацює новий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). За
основу проекту даного центру взяли грузинський «Дім юстиції» та німецькі
центри адмінпослуг. Наразі тривають роботи по реконструкції фасадної
частини майбутнього центру та облаштування приміщень для прийому
громадян (У Рівному створять дім Юстиції для надання усіх адмінпослуг
// Інтернет-портал «ЧаРівне.інфо» (http://charivne.info/rivne-news/URivnomu-stvoryat-Dim-yustitsi-dlya-nadannya-usikh-adminposluh). – 2015. –
19.10).
Громада Кочубеївки, що на Херсонщині, встигла об'єднатися із
сусідніми населеними пунктами. Так люди вже скористалися законом про
децентралізацію
Сільський голова Кочубеївки Іван Дудар:
Селяни вірять, що реформа децентралізації змінить життя у селі на
краще. У селі Нікольське найголовнішою проблемою є розбита дорога, через
яку люди лишилися без транспортного сполучення з цивілізацією. Також
болючим питанням тут лишається амбулаторія. Фінансування ні медики, ні
пацієнти не бачать. Несправедливий розподіл коштів для села − головна
причина, через яку люди підтримали децентралізацію. У липні 14 населених
пунктів об'єдналися в одну громаду. Це дозволено законом.(…)
Зараз наш бюджет становить близько 700 тисяч гривень. Але якщо
податки надходитимуть до нашої громади, то бюджет складе близько 9 − 12
мільйонів (Мешканці Херсонщини почали децентралізацію знизу //
Телеканал новин «24» (http://24tv.ua/news/showNews.do?meshkantsi_
hersonshhini_pochali_detsentralizatsiyu_znizu&objectId=622097&utm_source=
ukrnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=ukrnetvideo). – 2015. – 19.10).
До нової патрульної поліції Житомира подали вже понад 5500
анкет. З них понад 54% бажаючих працювати в патрульної поліції заповнили
анкети в онлайн-режимі. Серед кандидатів 68,8% становлять чоловіки. Із
загальної кількості прийнятих анкет майже три тисячі − від жителів
обласного центру (До нової поліції Житомира подали заявки вже 5,5
тисячі
осіб
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ru/news/news/17235-v-novuju-policiju-zhitomira-podalizajavki-uzhe-55.html). – 2015. – 19.10).
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На кредитній раді Північної екологічної фінансової корпорації
(НЕФКО), було погоджено надання місту Луцьку пільгового (під 3%
річних) кредиту в розмірі 10,4 мільйона гривень на енергозберігаючі
заходи в Палаці учнівської молоді, загальноосвітніх школах.
Планується встановити сучасні індивідуальні теплові пункти, здійснити
заміну вікон на енергозберігаючі, частково провести утеплення фасадів,
утеплити дахи, здійснити модернізацію системи освітлення, водопостачання
та насосного обладнання в басейнах.
Всі ці заклади фінансуються з бюджету міста. Тому реалізація цього
проекту, окрім покращення умов перебування та естетичного вигляду
будівель, дозволить значно зменшити витрати на їх утримання.
Також, НЕФКО планує звернутися до фонду Е5Р щодо збільшення
розміру проекту за рахунок надання додаткових грантових коштів в розмірі
до 200 тисяч євро (4,8 мільйона гривень). Це безповоротна позика, яка може
бути використана на додаткові заходи з енергозбереження (в школах,
дитсадках, закладах освіти та на модернізацію зовнішнього освітлення в
місті) (Луцьк отримає пільговий кредит на енергозбереження //
Інформаційне агентство Волинські Новини (http://www.volynnews.com/
news/economics/lutsk-otrymaye-pilhovyy-kredyt-na-enerhozberezhennia/).
–
2015. – 19.10).
На Кіровоградщині, у сeлі Пeрeгонівкa, відкрили після
рeконструкції тa ввeли в eксплуaтaцію мікрогідроeлeктростaнцію.
У ході рeмонту збільшили площу мaшинного зaлу, зaмінили робочі
зaтвори нa грeблі, відрeмонтовaли і зaaсфaльтовaли мостовий пeрeхід.
Крім того, зaпуск стaнції дозволив створити додaткові робочі місця в
рaйоні. Зa висновкaми eкологів, мікрогідроeлeктростaнція «Пeрeгонівкa» є
aбсолютно бeзпeчною для нaвколишнього сeрeдовищa (Енергетична
незалежність: на Кіровоградщині запустили гідроелектростанцію //
медіа-портал «Акула» (http://akulamedia.com/energetichna-nezalezhnist-nakirovogradschini-zapustili-gidroelektrostantsiju). – 2015. – 19.10).
15 жовтня в прес-центрі Полтавського міського Будинку культури
відбувся семінар-тренінг «Пілотне впровадження системи електронних
закупівель PROZORRO у закладах охорони здоров’я Полтавської
області». Спікерами семінару-тренінгу були представник «Transparency
International Україна» Віктор Нестуля та керівник напрямку розвитку
державних закупівель в компанії «prom.ua» Андрій Баришполь. На зустрічі
обговорювалися питання щодо системи електронних закупівель «Prozorro».
Загалом, тренінг проходив у два етапи: теоретичний та практичний. На
першому етапі Віктор Нестуля розповідав про перспективи, результати та
можливості системи, а на другому Андрій Баришполь на конкретних
прикладах пояснював, як зареєструватися на майданчику. Ціль «Prozorro» –
максимальна прозорість процесу державних закупівель та простота доступу.
До цієї системи вже долучилася 21 область з 24 (У Полтаві вчили
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впроваджувати систему «ProZorro» у закладах охорони здоров'я //
Останній Бастіон (http://bastion.tv/news/u-poltavi-vchili-vprovadzhuvatisistemu-prozorro-u-zakladah-ohoroni-zdorovya/). – 2015. – 17.10).
Інформаційно-роз’яснювальний
семінар
із
підтримки
децентралізації, організований в рамках проекту USAID ДІАЛОГ та
програми IREX «Бібліоміст» цього року зібрав у Коломийській
центральній районній бібліотеці близько 60 активних прихильників
реформи.
Працівники соціальної сфери району та міста, керівники структурних
підрозділів органів влади, органів місцевого самоврядування та просто
активні мешканці громади конструктивно обговорювали з експертом Офісу
реформ в Івано-Франківській області Ярославом Арабчуком реальні переваги
та виклики добровільного об’єднання територіальних громад.
Представники робочої групи Печеніжинської ОТГ висловили
занепокоєння й тим, що при формуванні паспортів громад не врахована
реальна кількість населення станом на сьогоднішній день, внаслідок чого
громада втрачає понад 3 тис. осіб, що суттєво впливає на субвенції з
державного бюджету.
Кваліфіковані виступ та роз’яснення експерта Офісу реформ Я.
Арабчука
забезпечили
більшу
кількість
прихильників
реформи
децентралізації (Кількість прихильників реформи децентралізації на
Прикарпатті збільшується // Івано-Франківська обласна державна
адміністрація
(http://www.if.gov.ua/news/kilkist-prihilnikiv-reformidecentralizaciyi-na-prikarpatti-zbilshuyetsya). – 2015. – 16.10).
Дніпропетровська область першою в Україні запровадила
електронну прописку. Тепер зареєструватися за місцем проживання або
знятися з реєстрації можна в режимі онлайн.
Область запустила дві нові адмінпослуги − реєстрацію та зняття з
реєстрації місця проживання. Вони користуються найбільшим попитом у
населення. Всі необхідні документи заповнюються онлайн без черг і походів
по кабінетах. Так само сплачується збір. Потрібно лише зайти в міграційну
службу, щоб поставити штамп в паспорті, але час візиту можна вибрати
самостійно (У Дніпропетровській області ввели електронну прописку //
Insider (http://www.theinsider.ua/politics/56209ca73b8a1/). – 2015. – 16.10).
Стартовал первый этап отбора в патрульную полицию Кременчуга
на базе Кременчугского университета имени М. Остроградского.
Согласно сообщению, 237 кандидатов в течение двух недель будут
проходить отбор в составе групп, а затем примут участие в других этапах
отбора. Для каждой группы определена отдельная дата и время. Об этом
кандидаты будут проинформированы по телефону или электронной почте
(Стартовал первый этап отбора в патрульную полицию Кременчуга //
Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/photo_news/356500/startoval_pervyyi_etap_
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otbora_v_patrulnuyu_politsiyu_kremenchuga_foto). − 2015. – 16.10).
Упродовж січня-жовтня 2015 року за Програмою енергозбереження
для населення Львівщини на 2013-2016 роки видано 2 538 кредитів на
загальну суму 51,3 млн грн. З обласного бюджету уже відшкодовано 2,003
млн грн. Загалом у 2015 році на реалізацію Програми енергозбереження
перебачено 6, 9 млн грн.
В. о. директора департаменту житлово-комунального господарства
Львівської облдержадміністрації Назарій Романчук: Упродовж 2006-2014
років Програмою стимулювання населення на здійснення енергоощадних
заходів скористались 12 533 родини, які отримали кредити на загальну суму
понад 112 мільйонів гривень. З обласного бюджету за цей час відшкодовано
14 мільйонів гривень.
Крім того, задля зменшення споживання природного газу
підприємствами теплопостачання Львівщини в грудні 2014 року було
розроблено
та
погоджено
Мінрегіонбудом
України
заходи
з
енергозбереження окремо в розрізі кожного підприємства теплокомуненерго.
Дані заходи складалися як з організаційних, технічних так і кризових заходів,
Загальна вартість впроваджених заходів становить понад 63 млн грн, що дало
можливість вже у цьому році зменшити споживання природного газу на 35
млн м3 (Понад 2,5 тисяч родин цьогоріч скористались програмою
енергозбереження // Львівська обласна державна адміністрація
(http://loda.gov.ua/news?id=18739). – 2015. – 16.10).
15 жовтня в Івано-Франківську відбувся тренінг у рамках
програми підтримки прогресивних міських ініціатив «Міські ґранти» від
платформи «Тепле місто». У вересні 2015 року платформа «Тепле Місто»
розпочала програму підтримки прогресивних міських ініціатив під назвою
«Міські ґранти». У рамках цієї програми «Тепле Місто» на конкурсній основі
надаватиме організаційне сприяння та фінансову підтримку (гранти)
соціальним проектам та ініціативам, які спрямовані на сталий розвиток
Івано-Франківська та створюють цінність для його громадян (В ІваноФранківську розповіли про програму підтримки прогресивних ініціатив
«Міські ґранти» // NEWS.IF.UA (http://news.if.ua/news/40959.html). – 2015. –
16.10).
14 жовтня в в Українському домі «Перемога» урочисто розпочався
набір у нову патрульну поліцію.
(…) В Тернопільській області, у перший день здати документи до
приймальної комісії прийшли понад 490 молодих людей. Ще 569
претендентів подали заяви он-лайн. Серед кандидатів 125 дівчат. Загалом до
патрульної поліції Тернополя наберуть 200 працівників (У Тернополі
стартував набір у патрульну поліцію // Сайт Тернопільської обласної
державної адміністрації (http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/
104248.htm). – 2015. – 15.10).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Огляд реформ за 20 жовтня 2015 року: згадки реформ нейтральнопозитивного характеру склали 97% (Ukraine Reforms Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/614859928617013. – 2015. – 21.10).
Коротко про результат 13 засідання Національної ради реформ, яке
було присвячене євроінтеграції: Протягом тижня необхідно знайти
порозуміння щодо ухвалення законів, які забезпечать надання Україні
безвізового режиму з Європейським Союзом (Національна рада реформ /
National Reforms Council // https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/8516170
01623499. – 2015. – 21.10).
Перша заступниця міністра юстиції Наталя Севостьянова:
Уряд і Яценюк офіційно підтримали законопроект РПР по суддях.
Наче як Уряд буде просити Венеціанку його оцінити як фактично
урядовий
(Центр
політико-правових
реформ
//
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1230410553651607. – 2015. –
21.10).
Одним з основних напрямів роботи нашого міністерства є просування
експорту з України. Експорт завжди становив близько половини українського
ВВП, проте, раніше розвитку цієї галузі не приділяли достатньої уваги. Щоб
виправити це, ми почали розробку експортної стратегії, на основі
проведеного в серпні та вересні опитування виробників.
Стратегія визначить пріоритетні ринки, галузі, а також системи
підтримки. Наразі ми говоримо про інституційну підтримку, про створення
торговельних офісів за кордоном, експортно-кредитного агентства і
переформатування роботи державного Укрексімбанку.
Система фінансової підтримки експорту включатиме дві інституції.
Перша – це Укрексімбанк, який займатиметься кредитуванням експортерів,
тобто повернеться до своїх початкових функцій.
Друга – це агентство, яке займатиметься страхуванням і гарантуванням
ризиків. Ми вже завершили роботу над концепцією і проектом закону. Дуже
важливо створити життєздатний орган, що зможе себе забезпечувати. Зараз
основним є питання статутного капіталу і можливості держави наступного
року вкласти в це агентство кошти. Як один із варіантів, розглядається
можливість входження в статутний капітал міжнародної фінансової
організації або використання залучених кредитних коштів.
Агентство займатиметься двома видами послуг – це страхування і
лобіювання. Коли наш експортер постачає свою продукцію у певні країни,
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йому потрібне страхування операцій, або гарантування оплати товарів. Під ці
гарантії та під страхування може відбуватися залучення ресурсів, що
здешевить операції експортера. Мета агентства – отримувати оплату за
надані послуги і, відповідно, заробляти.
Крім того, ми працюємо над відкриттям нових ринків для українських
виробників. З першого січня набирає чинності зона вільної торгівлі з ЄС,
нещодавно було відновлено дію Генералізованої системи преференцій США
для українських товарів. Потенційно, буде приходити більше інвестицій у
виробничі потужності для експорту в ЄС, а це додаткове створення робочих
місць. Це європейські цінності, це європейська якість і це наше європейське
майбутнє (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/974568205934161/?type=3. – 2015. – 21.10).
Польський експерт, професор Національної школи публічної
адміністрації Мірослав Стец:
Що робити, якщо рішення влади громади будуть поганими? Нічого!
Самоврядування, щоб навчити самостійно розвиватися, варто просто
«вкинути
в
воду»
(Децентралізація
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1042338855830544. – 2015.
– 21.10).
Огляд реформ за 19 жовтня 2015 року.
Лідери за кількістю нейтрально-позитивних згадок – реформа системи
нацбезпеки та оборони, антикорупційна реформа. А найбільше негативних
згадок отримала судова реформа (Ukraine Reforms Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/614591011977238. – 2015. – 21.10).
Як посилити конкурентоспроможність українського малого та
середнього бізнесу, що прагне вийти на світові ринки?
Про це говорили під час дискусії з питань розвитку малого та
середнього підприємництва на форумі: «Eastern Partnership. Економічна
інтеграція та наближення до політики ЄС», що проходить в Одесі з 20 по 21
жовтня.
Учасників через скайп-конференцію привітала заступник Міністра
Юлія Клименко (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/974533785937603/?type=3. – 2015. – 21.10).
Досвід об’єднання громад – це результат великої та комплексної
роботи. І говорити про універсальну і уніфіковану формулу складно, бо
кожен регіон, а тим паче країна, має свою специфіку. З іншого боку, існує
велика кількість рішень та інструментів, які довели ефективність за межами
України. Безумовно, ми повинні користуватись надбаннями інших держав.
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Один з таких зразків – Латвія! (Національна рада реформ / National Reforms
Council // https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/851104151674784. – 2015. –
20.10).
Експерт ЦППР Коман Куйбіда на Форумі «Незалежна та аполітична
Феміда через зміни до Конституції» порівняв пропозиції по очищенню
судового корпусу, які викладені у законопроектах Конституційної комісії і
Реанімаційного пакету реформ:
Недоліки переатестації (оцінювання суддів), запропонованої у
законопроекті Конституційної комісії:
− ВККС може не впоратися з навантаженням, бо завантажена іншими
функціями;
− майже неможливо довести провину багатьох суддів, що залишить на
посаді багатьох суддів з поганою репутацією;
− суддів, які успішно не пройшли оцінювання, легко збережуть на
посаді їхні ж колеги;
− у разі оптимістичного для суспільства варіанту (якщо буде звільнено
значну кількість суддів) – чимало судів можуть зупинити роботу, бо не буде
дібрано нових суддів;
Переваги створення нових судів і формування їх через конкурс
(принцип перепризначення, запропонований експертами Реанімаційного
пакету реформ):
− для проведення конкурсів створюється спеціальний тимчасовий
орган;
− претендент на посаду повинен довести бездоганність своєї репутації
у разі наявності негативної інформації;
− повноваження суддів, які не пройшли конкурс, автоматично
припиняються без негативних формулювань;
− ризику колапсу немає, оскільки існуючі суди припинять приймати
нові справи лише після початку роботи нових судів.
Представники суддівського корпусу − голова Верховного Суду
Ярослав Романюк категорично проти не лише перепризначення усіх суддів
заново, а й проти визнання частки провини суддівського корпусу за стан
справ у країні, зокрема, корупції (Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/photos/a.481659308526739.102559172.
471703379522332/1229822707043725/?type=3. – 2015. – 20.10).
В рамках Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в
Україні» було розроблено базу даних та сформовано Каталог кредитних,
грантових програм та програм міжнародної технічної допомоги в сфері
енергоефективності
(USAID
Ukraine
//
https://www.facebook.com/USAIDUkraine/posts/973309182692529. – 2015. –
20.10).
Міністр юстицій Павло Петренко:
Новини з соціальних мереж

56

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

15‒ 21 жовтня 2015 року

20-28 лютого 2015
В Полтаві стартувала ще одна важлива ініціатива, яка має наблизити
чиновників до простих громадян.
Сьогодні ми запустили проект публічного прийому громадян під
назвою «Ви маєте право».
Це відкриті зустрічі, в ході яких громадяни можуть напряму
поспілкуватися з керівництвом органів юстиції, керівниками місцевих
органів влади, нашими адвокатами з центрів БВПД та народними
депутатами.
Тут українці можуть підняти ті проблеми, які їх турбують, та отримати
реальну допомогу у їх вирішенні.
Лише сьогодні я особисто поспілкувався із 50 полтавчанами. Кожне
питання, з яким звернулися люди, буде опрацьоване відповідними фахівцями
і всі ці громадяни отримають необхідну допомогу.
Вже незабаром ця ініціатива охопить всю країну (Павло Петренко //
https://www.facebook.com/pavlo.petrenko/posts/977097122375290. – 2015. –
20.10).
Голова Верхновної Ради Володимир Гройсман:
Одним з важливих завдань в рамках реформи парламенту, яку ми
почали, є впорядкування законотворчого процесу. У деяких реформах
Верховна Рада уже виконала значну частину своєї роботи, сформувавши їх
законодавчу основу. Зокрема, закладені законодавчі основи децентралізації,
боротьби з корупцією, реформи правоохоронних органів. Тут тепер ключове
питання − впровадження.
Але в цілому − значна робота по формуванню законодавчого
фундаменту реформ попереду. Нагадаю, що 6 жовтня я дав доручення
парламентським комітетам розібратися із «завалами» законопроектів, яких
маємо близько двох тисяч, визначити з них пріоритетні та негайно
підготувати їх до розгляду і відсіяти те, що реально жодним чином не
впливає на життя людей.
Я запропонував, щоб проекти законів розглядалися по блокам –
наприклад, блок законів по освіті, децентралізації і т.д. Щоб у Верховній Раді
були тематичні дні. Логічно, якщо всі проекти з одного блоку будуть
розглядатися у один день. Це дасть змогу чітко бачити взаємозв'язок між
окремими законами і цілісну картину відповідних реформ. Вже є
домовленість про проведення Дня освіти. Зараз тривають консультації з
урядом та Адміністрацією Президента щодо проведення інших тематичних
днів:
− Національної безпеки, оборони та соціального захисту учасників
АТО і тимчасово переміщених осіб;
− Інформаційної політики;
− Прийняття законів для лібералізації візового режиму;
− Прийняття законів, направлених на економічний розвиток;
− Децентралізації (наступний блок законів) та адміністративних послуг;
− Питань охорони здоров’я.
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Такий підхід дозволить нам протягом листопада (а ми маємо три
пленарні тижні у листопаді!) добитись суттєвого прогресу у виконанні
нашого плану законодавчого забезпечення процесу реформ (Володимир
Гройсман // https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/314701082
032146. – 2015. – 20.10).
В Україні з 7 листопада припинить існування чинна міліція, яку
замінить новостворена поліція.
Крім патрульної поліції, яку вже можна побачити у деяких містах,
доведеться ще реформувати кримінальний блок, створити корпус раптової дії
(спецназ), оновити підрозділи дільничних, експертів та слідчих.
На кінець року в Україні буде 6-7 тисяч поліцейських, а всього
працівників близько 152 тисяч (Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1229789673713695. – 2015. –
20.10).
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запропонувало
профільним асоціаціям, що опікуються проблематикою ІТ-бізнесу, та
правоохоронним органам укласти меморандум про взаєморозуміння. І у
такий спосіб розпочати пошук рішень, які б, з одного боку, унеможливили
тиск на бізнес, а з іншого – дозволили правоохоронній системі виконувати
свою функцію (Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/posts/614329412003398. –
2015. – 19.10).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Відсьогодні (19 жовтня) ми розпочинаємо оприлюднювати всі
депутатські запити на офіційному сайті Верховної Ради. Раніше ця
інформація була закритою і ми всі бачили на власні очі, як дехто перетворив
цей інструмент на бізнес. Це абсолютно неприпустимо, тому діяльність
народних депутатів має бути максимально відкритою і публічною.
Окремо хотів би торкнутися також депутатських звернень. Законом не
передбачена їхня реєстрація. Я підготую законопроект, який зобов’яже
депутатів реєструвати звернення, але, крім того, сьогодні ж направлю листа
всім народним обранцям з проханням самостійно їх реєструвати. Кожен
сумлінний депутат повинен бути зацікавлений у тому, щоб інформація про
його діяльність була доступна суспільству (Володимир Гройсман //
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/videos/314421995393388/.
–
2015. – 19.10).
Президент України Петро Порошенко:
Обіцянка скасувати депутатську та суддівську недоторканність
зафіксована в Коаліційній угоді. Парламентарі повинні знайти в собі
мужність і прийняти це рішення.
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Дуже сподіваюся, що народні депутати поведуться як відповідальні
державні мужі і не будуть намагатися відновити касту недоторканних, яка
заради збереження привілею для кількох сотень депутатів перекриє шлях до
безвізового режиму десяткам мільйонів українців (Петро Порошенко //
https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/a.474415552692842.1073741
828.474409562693441/687166488084413/?type=3. – 2015. – 19.10).
Зміни в системі арбітражу очікуйте вже незабаром. Минулого тижня
компанії, які входять до провідних бізнес-асоціацій України та мають досвід
міжнародного
арбітражу
долучились
до
розробки
відповідного
законопроекту.
Протягом наступного місяця ми фіналізуємо законопроект і направимо
його на розгляд бізнесу, а до кінця року − у Верховну Раду (Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі
України
//
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/973646682692980/?type=3. – 2015. – 19.10).
Як представники експертної спільноти, ми підтримуємо необхідність
скорочення бюджетних видатків задля забезпечення можливості знизити
податкове навантаження в рамках податкової реформи.
Реанімаційний Пакет Реформ приєднується до заклику міністра
фінансів пані Наталії Яресько розпочати фахову дискусію щодо основних
параметрів податкової реформи та скорочення бюджетних видатків
(Реанімаційний пакет реформ // https://www.facebook.com/platforma.reform/
posts/542470459239124. – 2015. – 19.10).
Заступник
Глави
Адміністрації
Президента,
Секретар
Національної Ради Реформ Дмитро Шимків:
Уряд є відповідальним за реформи. Ми ж за допомогою Національної
ради реформ запрошуємо усіх стейкхолдерів (міністрів, парламентарів,
представників громадянського суспільства) за один стіл для глибокої дискусії
та занурення у суть реформ (Національна рада реформ / National Reforms
Council // https://www.facebook.com/NRC.ua/videos/850590201726179/. – 2015.
– 19.10).
Огляд реформ за 16-18 жовтня 2015 року.
Лідер за кількістю як позитивно-нейтральних, так і негативних згадок –
антикорупційна
реформа
(Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/614274868675519. – 2015. – 19.10).
Голова ради ГО «Громадський люстраційний комітет» Олександра
Дрік:
Найбільшими саботажниками виконання Закону України «Про
очищення влади» є Міністерство внутрішніх справ України (МВС) і
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Державна фіскальна служба (ДФС) (Ukraine Reforms Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/photos/a.457495357686805.1073741829.4
57316364371371/614258872010452/?type=3. – 2015. – 19.10).
Латвія надаватиме методичну допомогу Кіптієвській, Парафіївській та
Вертіївській об’єднаним територіальним громадам Чернігівської області,
зокрема щодо створення якісних перспективних планів розвитку цих громад,
підготовки фахівців у громадах за напрямком формування планів залучення
інвестицій у розвиток територій цих громад (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1040176236046806. – 2015.
– 16.10).
Асоціація міст України презентувала другий модуль практичного
посібника з питань організації роботи органів місцевого самоврядування
об’єднаних територіальних громад.
Модуль стосується процедурних питань організації роботи органів
місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади.
Там, зокрема, можна знайти:
− Типовий регламент сільської, селищної, міської ради
− Типове положення про постійні комісії сільської, селищної, міської
ради
− Типовий регламент виконавчого комітету сільської, селищної, міської
ради (Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/
photos/a.810186002379165.1073741830.797219583675807/1040120279385735/?
type=3. – 2015. – 16.10).
Міністр юстицій Павло Петренко:
До реєстрів бізнесу та нерухомості Міністерства юстиції підключилися
вже 78% ЦНАПів.
Це означає, що під час звернення до цих центрів за дозвільними
документами у вас не мають права вимагати, наприклад, інформацію про те,
що ви – підприємець. Доступ до реєстру є у відповідного співробітника
центру і він сам може перевірити цю інформацію.
На жаль, багато чиновників на місцях саботували цей процес. На
початку жовтня рівень підключення становив усього 6-8%. Аби змінити
ситуацію, Прем’єр-міністру довелося навіть застосовувати дисциплінарні
стягнення до керівників ОДА окремих регіонів.
На сайті Мін’юсту ми розмістили інтерактивну карту, тож кожен
громадянин може подивитися, де ще не підключилися до реєстрів і де у
місцевих чиновників і керівників немає бажання спрощувати і
дебюрократизовувати надання дозвільних документів місцевим жителям.
Разом з тим ми завершуємо процес децентралізації і передачі функцій з
реєстрації місцевим органам влади ти нотаріусам. Завершенням процесу має
стати прийняття парламентом пакету з 4 законів, які були ініційовані
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Мін’юстом. Документ передбачає не лише передачу повноважень, а й
передачу на місця 1 млрд грн, які громадяни платили за надання сервісів.
Ми не могли чекати прийняття законів й у низці обласних центрів в
рамках пілотного проекту вже запустили відкриття центрів надання
адмінпослуг нового формату. Це Чернівці, Львів, Вінниця, Луцьк і низка
інших міст.
Для прикладу, сьогодні в Одесі відкривається будинок юстиції, який
було створено спільною роботою з місцевою облдержадміністрацією. Тут
громадяни зможуть отримати швидкі та комфортні сервіси без черг,
бюрократії
та
хабарів
(Павло
Петренко
//
https://www.facebook.com/pavlo.petrenko/posts/975624412522561. – 2015. –
16.10).
Президент України Петро Порошенко:
Відкрито Одеський Центр обслуговування громадян – це один з
символів реформ, символів боротьби з корупцією.
Вірю, що цей Центр стане місцем зустрічі громадян, які люблять
державу, і держави, яка поважає своїх громадян (Петро Порошенко //
https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/a.474415552692842.1073741
828.474409562693441/686199858181076/?type=3. – 2015. – 16.10).
Огляд реформ за 13-14 жовтня 2015 року.
В ТОПі серед реформ – прозора приватизація, управління державною
власністю. Лідером за кількістю негативних згадок стала податкова реформа
(Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ //
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/613297808773225. – 2015. – 15.10).
Зміна суддівського корпусу з прозорою системою призначення нових
суддів – це основа основ, яка не тільки нестиме за собою гарантії подальшого
реформування України та забезпечить легітимність оновленої Конституції, а
й поновить народну довіру до системи правосуддя (Реанімаційний пакет
реформ // https://www.facebook.com/platforma.reform/posts/541447499341420.
– 2015. – 15.10).
Ми прагнемо допомогти українським виробникам вийти на нові ринки.
Для цього потрібно мати системне бачення, знати що й куди ми зможемо
возити − тобто вести постійний прямий діалог з компаніями-експортерами.
Налагодити його допоможе оновлена Рада з просування експорту, яку
ми сьогодні запустили. До складу Ради увійшли представники як
Мінекономрозвитку, так і бізнесу. Будемо працювати разом над створенням
спільної позиції, подоланням перешкод, поліпшенню іміджу України та
просуванням наших товарів закордоном.
Механізм досить простий: компанії працюватимуть в робочих групах і
комітетах разом та вирішуватимуть найгостріші для себе питання.
Наприклад, спрощення експортно-імпортних процедур на митниці. Без
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вирішення цих проблем підприємства і далі втрачатимуть кошти та товари
під час довгого і складного оформлення на кордоні. Ми започатковуємо
зміни.
Також працюємо над перезавантаженням урядового порталу про
можливості виходу на закордонні ринки, допрацьовуємо концепцію
створення експортно-кредитного агентства та експортну стратегію загалом
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/971895622868086/?type=3. – 2015. – 15.10).
Міністр юстицій Павло Петренко:
Міністерство юстиції першим відмовилося від своїх повноважень і
передає функції з реєстрації бізнесу та майна на місця.
На жаль, народні депутати досі не прийняли законодавство, яке дасть
можливість передати місцевій владі не лише повноваження та сервіси, а й
кошти, які на місцях будуть отримувати у вигляді оплати послуг (…) (Павло
Петренко // https://www.facebook.com/pavlo.petrenko/posts/975280859223583.
– 2015. – 15.10).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
На прикладі децентралізації та енергоефективності ми бачимо
необхідність доносити до кожного українця зміст реформ. Органи влади
повинні впроваджувати єдину комунікаційну стратегію, аби спільними
зусиллями підвищувати обізнаність населення у ключових реформах
(Геннадій Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/photos/a.15695
86253323549.1073741828.1567321816883326/1649094705372703/?type=3.
–
2015. – 15.10).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Дали старт ще одній
Новії Українськії Поліції, цього разу –
кіберполіції. Вона захищатиме громадян від отримання злочинцями їх
персональної інформації, боротиметься з терористичними кіберзлочинами,
захищатиме права інтелектуальної власності (Арсеній Яценюк //
https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/videos/575799649240841/. – 2015.
– 15.10).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Експерт групи «Податкова реформа» Реанімаційного пакету
реформ Володимир Дубровський:
Недавно було оприлюднено концепцію податкової реформи,
розроблену комітетом з питань податкової та митної політики Верховної
Ради за участю експертів РПР. (…)
Документ містить велику кількість прогресивних пропозицій, до нього
увійшли більшість напрацювань громадських організацій та незалежних
експертів. (…)
Однією з причин такого стану є рівень податкового навантаження в
Україні, занадто високий порівняно з іншими країнами − 28 місце у світі
згідно з дослідженням DoingBusiness, без урахування малих острівних
держав. Особливо - у сфері оподаткування зарплат − п'яте місце у світі згідно
з DoingBusiness.
При цьому уряд у 2015 році запровадив низку податкових змін, які
збільшили податкове навантаження і суттєво погіршили фінансове
становище підприємств. (...)
Ми вітаємо наміри щодо скорочення витрат, озвучені Мінфіном, та
пропонуємо міністерству зосередити свої зусилля не на збільшенні
податкового навантаження, а на пошуку шляхів скорочення бюджетних
видатків, які останнім часом стали непідйомним тягарем для економіки
України.
У той же час окремі пропозиції у концепції, зокрема, зниження ставки
ПДВ, можуть призвести до появи занадто великого фіскального розриву та
спричинити високий дефіцит бюджету навіть за умови суттєвого скорочення
державних видатків.
Це створить загрози для макроекономічної стабілізації, на якій
ґрунтується поступовий вихід з кризи та відновлення економічного
зростання. Оскільки непрямі податки в українських умовах є більш
ефективним та менш шкідливим видом оподаткування, ніж прямі, зниження
ставки ПДВ видається недоцільним заходом. (…)
Експерти РПР пропонують такі шляхи часткової компенсації втрат
бюджету від зниження прямих податків.
1. Доопрацювання системи електронного адміністрування ПДВ. За
твердженнями представників Мінфіну та ДФС, це ефективний механізм
боротьби з податковими ямами, через які до держбюджету у попередні роки
не надходило 50-80 млрд грн.
2. Належне функціонування системи контролю за виведенням капіталів
в офшорні зони, в тому числі через трансфертне ціноутворення.
3. Модифікація та істотне збільшення податку на майно та землю.
4. Масштабне запровадження електронної системи державних
закупівель «Прозоро», яка може заощадити до 30 млрд грн на рік.
5. Скорочення кількості працівників бюджетної сфери.
Експертний погляд
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6. Перехід до кращого таргетування соціальної допомоги, що дозволить
не тільки вивільнити фіскальний ресурс, а й забезпечити соціальну
справедливість (…) (Ліберальна податкова реформа: to be or not to be //
Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/columns/2015/10/21/564131/).
– 2015. – 21.10).
Голова всеукраїнської громадської організації «Союз захисту
підприємництва» Сергій Доротич:
Офіційно у нас два проекти (податкової реформи, − ред.). Перший
проект представлений Кабміном, другий проект – Комітетом з питань
податкової та митної політики Верховної Ради. Ще є ряд проектів,
ініційованих експертним середовищем, зараз ці всі проекти знаходяться на
стадії обговорення. Сподіваємося, що все-таки влада прислухається до думки
експертів, оскільки обидва проекти, на жаль, не задовольняють потреб
бізнесу. Якщо проект Ніни Южаніної, голови Комітету з питань податкової
та митної політики ще можна якось віднести до реформи, то проект Мінфіну,
або уряду, реформою назвати важко. Там йдеться тільки про розмір ставок,
це так звана реформа «все по 20». Пані Яресько пропонує ставку податку на
додану вартість, ЄСВ, податок на прибуток, ПДФО встановити в 20%.
(…) Не йдеться про реформу, не йдеться про зміну принципів
оподаткування, мова йде тільки про розмір ставок податків. Ми пропонували
ввести принцип оподаткування доходів осіб і доходів капіталу, так як ми всі
спостерігаємо, як оподатковуються прості громадяни, але олігархи чи
власники великих капіталів фактично залишаються поза оподаткуванням.
Але, на жаль, ці принципи не вводяться ні в одній, ні в іншій реформі (…)
(Податкова псевдо реформа: у Мінфіні хочуть тільки підвищувати
ставки,
–
Доротич
//
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_10_21/Podatkova-psevdoreforma-u-M-nf-nhochut-t-lki-p-dvishhuvati-stavki-Dorotich-2766/). – 2015. – 21.10).
Голова правління Українського центру прямої демократії Ігор
Курус:
(…) Партократична система підбору кадрів призвела до того, що
незалежні фахівці «викидаються» з державної системи управління, оскільки
вони є «чужими» для партій, які формують в Україні і законодавчу, і
виконавчу, і судову владу. (…)
В усіх національних радах, Раді коаліції, уряді, РНБО, ситуативних
кімнатах, військових кабінетах одні й ті самі люди, які десятиліттями в
українській політиці. Вони приймають концепції, стратегії, доктрини, плани,
підписують угоди, а результат − «0». Чому? Тому що це люди процесу, а не
результату. (…)
Щоб виправити ситуацію спочатку потрібно відновити соціальні ліфти
і департизувати виконавчу і судову владу, а ще не боятися безпартійних або
нових людей.
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А далі − реформувати державні структури під фактичні потреби
регулювання суспільно-економічного життя країни, ліквідувавши зайві
держустанови, і встановити гідну зарплату в державній службі (Нами
правлять люди процесу, а не результату // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/17535-nami-pravjat-ljudi-processa-a-nerezultata.html). – 2015. – 21.10).
Професор
Центральноєвропейського
університету.
Віктор
Осятинський:
Ви можете мати дуже складні проблеми з розподілом влади між
Президентом і парламентом і , перш за все, між Президентом та урядом. Це
основний конфлікт. У світі найкращий варіантом у даному контексті є
монархія, бо є чіткий розподіл повноважень, де майже за все відповідає
голова уряду. У випадку України все не так просто.
(…) В Україні поки немає повного розуміння щодо конституційної
реформи. Зокрема, державні установи грають м’язами та між ними
розгортається конфлікт щодо цього питання. І тут головне, щоб процес
створення Конституції не був руйнівним. (…)
Основними пріоритетами (судової реформи, − ред.) мають бути
судочинство, захист прав громадян та створення відповідного механізму і
впровадження верховенства права. В Україні судова гілка дуже корумпована,
і ніхто не віддасть владу без боротьби. Якщо суди корумповані, ніяких
серйозних інвестицій в Україну очікувати не доводиться. Тому що у цьому
випадку будь-який капітал та інвестиції не будуть захищені, не
почуватимуться у безпеці у такій країні. Відповідно, за таких обставин не
варто очікувати на розвиток економіки. За європейськими стандартами судді
призначаються пожиттєво, проте це не для українських реалій, інакше такий
механізм стане підґрунтям для корупції. Тому для України Венеціанська
комісія повинна пом’якшити стандарти та зважати на перехідний період.
Заступник голови правління Центру політико-правових реформ,
Роман Куйбіда:
Найбільша дискусія щодо судової реформи точиться у питанні
оновлення суддівського корпусу. Зокрема, Венеціанська комісія пропонує
переатестацію суддів, проти чого не проти і самі судді, бо не вбачають у
цьому загрози для збереження своїх посад. Але громадськість вимагає більш
радикальних кроків, зокрема, запровадження механізму перепризначення
суддів. Тобто відкриття конкурсів на всі суддівські посади. Таким чином, до
нової судової системи зможуть потрапити не лише старі кадри, а й фахівці
ззовні.
Крім того, важливо усунути політичний вплив на суддівську систему.
Проект Конституційної комісії зберігає можливості для впливу на суди.
Зокрема, акцент переноситься з парламенту на Президента. Президент
матиме фактично можливість приймати будь-яке остаточне рішення стосовно
кар’єри судді. Реанімаційний пакет реформ пропонує своє бачення – усунути
будь-які органи влади від прийняття рішень щодо кар’єри суддів. 23 жовтня
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Венеціанська комісія має розглянути проект реформи Конституційної комісії,
а також альтернативний проект РПР у частині очищення суддівського
корпусу. Адже, найгостріша дискусія точиться нині саме навколо способу
очищення судової системи. І тут важливо – проводячи реформу, не
реанімувати політичну залежність та «услужливість» суддів (У
конституційній реформі найскладніша проблема з розподілом влади –
професор Центральноєвропейського університету // Ukraine Crisis Media
Center
(http://uacrisis.org/ua/36167-profesor-tsentralnoyevropejskogouniversitetu). – 2015. – 20.10).
Експерт з економічних програм Володимир Сіденко:
Є протистояння урядового підходу до податкової реформи та
профільного комітету ВР, який є більш ліберальним і пропонує ліквідувати
ДФС. Це вже серйозне зіткнення. Урядовий проект пов'язаний із
реструктуризацією та робить більший акцент на податки, які будуть
забезпечувати надходження. Зокрема, є ініціатива впровадження податку на
нерухомість. Але з точки зору впливу на бізнес, окреслені пропозиції не дуже
вдалі. А в профільному комітеті більший акцент якраз на те, щоб
стимулювати бізнес.
Економічний експерт «Реанімаційного пакету реформ» Ілля
Несходовський:
Яресько зараз намагається донести, що бюджетний дефіцит не може
перевищувати 3,7%.
Коли проводиться податкова реформа, потрібно одночасно зі
зменшенням податкових ставок зменшувати й бюджетні видатки. Але на
сьогоднішній день за фактом немає жодного зареєстрованого законопроекту.
Лише представлені концепції від Мінфіна. Зараз в Мінфіні озвучують цифру
в 60 мільярдів, але це лише ті втрати, які можуть бути внаслідок наступних
змін: зменшення перерахування від Нацбанку, зменшення перерахування за
рахунок скасування імпортного збору. Але не враховано моменти, які
почнуть діяти з 1 січня, а також функціонування ПДВ на ПДВ-рахунках. Ця
система має дати значний приплив коштів до Держбюджету (Профільний
комітет ВР у ході податкової реформи пропонує ліквідувати ДФС –
експерт // Слово і Діло (http://www.slovoidilo.ua/2015/10/20/pogljad/
ekonomika/profilnyj-komitet-vr-u-xodi-podatkovoyi-reformy-proponuyelikviduvaty-dfs-ekspert). – 2015. – 20.10).
Суддя, експерт Реанімаційного Пакету Реформ Михайло
Жернаков:
В необхідності оновлення суддівського корпусу в Україні немає
жодних сумнівів. Рівень довіри до судової влади, за даними USAID, зараз є
на рівні 5%. Це найнижчий показник серед всіх публічних інституцій. (…)
За півтора роки після Революції Гідності, було прийнято три закони,
спрямовані на люстрацію суддів – «Про відновлення довіри до судової влади
в Україні», «Про очищення влади» та «Про забезпечення права на
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справедливий суд». Однак у порядку, передбаченому цими законами, досі не
звільнено жодного судді.
Певною мірою ці закони в контексті звільнення суддів були приречені
на невдачу – і через недосконалість процедур, і через саботаж цих процесів
самими представниками судової влади. (…)
В запропонованих змінах йдеться не про тотальне автоматичне
звільнення всіх, а про прозорий і неупереджений конкурс на кожну
суддівську посаду, якого Україна, на жаль, ніколи не мала і який дуже
потрібний зараз. (…)
Ідею повного перенабору суддів підтримують прем’єр-міністр, міністр
юстиції, представники щонайменше п’яти парламентських фракцій, провідні
громадські науковці і експерти, тисячі громадян України, видатні міжнародні
фахівці (…) (Повне оновлення суддівського корпусу. Пане Порошенко, ви
за? // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/columns/2015/10/19/708
5123/). – 2015. – 19.10).
Голова Верховного Суду України, член Конституційної Комісії
Ярослав Романюк:
Оновлення суддівського корпусу необхідно здійснювати шляхом
переатестації суддів, а не їх перепризначенням.
Шляхом перепризначення − це не є правильним виходом із ситуації. Це
не буде корисно для держави, це лише зашкодить державі. Якщо очищати
судову систему шляхом звільнення суддів, а потім їх перепризначенням, то
це ослабить державу.
Судову систему необхідно очистити від тих людей, яким не місце в ній
за рівнем їхньої кваліфікації, а також добропорядності. Це необхідно зробити
шляхом здійснення переатестації. Але, вдаючись до переатестації, жодним
чином не можна перетворити її на механізм для розправи над суддями,
політично нелояльними або над тими, з якими не вдалося свого часу
домовитися (Я. Романюк: Оновлення суддівського корпусу необхідно
здійснювати шляхом переатестації суддів // Конституційна комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/1008). – 2015. – 19.10).
Политолог, директор GMT Group Анатолий Луценко:
Дело в том, что финансирование политических партий из госбюджета −
это достаточно проверенная методика на Западе, и там это действительно
работает и является достаточно действенным инструменто в борьбе с
коррупцией.
При финансировании партии из госбюджета уменьшается ее
зависимость от крупного бизнеса. Более того, таким образом осуществляется
оздоровление партийной системы.
Но для того, чтобы у нас это начало работать, мы должны для начала
реформировать партийную систему. Не забывайте, что у нас она не
реформирована, у нас нет нормальной избирательной модели, я уже не
говорю о рычаге формирования самой партийной системы.
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Реформами нужно заниматься комплексно, тогда они будут
эффективными, а когда все поле в плохом состоянии, улучшить только одну
грядку просто не получится.
Если же говорить о том, не ударит ли решение властей финансировать
политпартии из госбюджета по рейтингу Порошенко, так как народу,
получающему крошечные пенсии и минимальную зарплату, это явно не
понравится, то пока еще выводы делать рано. Пока все это озвучивается на
уровне общей концепции и до конца не ясна сама модель введения этой
системы. По крайней мере, я пока никакой конкретики не вижу.
Политолог, общественный деятель Вячеслав Дехтиевский:
Безусловно, финансирование партий из госбюджета очень помогло бы
в борьбе с коррупцией. И здесь вопрос денег не так уж важен и не играет
особой роли. Если бы в 1990-е годы приняли закон о партиях и было бы
предусмотрено партийное финансирование, мы сегодня не видели бы
олигархических партий и всех этих однодневных проектов. Зафиксировались
бы политические партии, которые финансируются из госбюджета, имеют
свою историю и у которых есть какая-то перспектива, а главное − у которых
есть будущее и прошлое.
Если же говорить о том, не ударит ли это по рейтингу Порошенко в
глазах рядовых украинцев, то, безусловно, спекулянты будут в очередной раз
кричать, что это деньги рядовых налогоплательщиков. Но эти деньги − капля
в море по сравнению с тем, что теряет Украина из-за политической
коррупции, которая реализуется у нас через олигархические партии. (…)
Поэтому финансирование партий из госбюджета − хоть какой-то шанс
для идеологических партий занять определенное место, честно и отрыто
выйти к избирателям и сказать, что они работают в рамках закона и, самое
главное, у них есть ресурсы для деятельности.
Политический эксперт Сергей Быков:
Закон о финансировании партий из госбюджета − это прогрессивный
закон, но, безусловно, он негативно отразится на рейтинге партии
президента.
Нужно признать, что принятие этого закона станет серьезным
подспорьем для оппозиционных сил, так как поможет им получить больше
плюсов на местных выборах. Но я глубоко убежден, что на самом деле это
реформаторский закон, поскольку такая процедура предусмотрена во всех
странах Евросоюза, и, если мы двигаемся в направлении Европы, то у нас
должен быть принят такой закон.
Однако есть ряд вопросов: он должен быть принят в тот момент, когда
в Украине идет война на Донбассе? В тот момент, когда большая часть
украинских граждан живут за чертой бедности? В тот момент, когда более
20% работоспособных украинцев не трудоустроены? Полагаю, что нет. Закон
этот, хоть и нужный, принят крайне не вовремя.
Сначала необходимо установить в Украине мир, создать условия для
развития экономики и только после этого вводить государственное
финансирование политических партий (Должны ли украинцы содержать
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политические партии? // Інформаційни портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/60417-dolzhny-li-ukraintsy-soderzhatpoliticheskie-partii). – 2015. – 19.10).
Директор экономических программ Центра Разумкова Василий
Юрчишин:
Министр финансов Наталия Яресько в своѐм недавнем заявлении
относительно проведения налоговой реформы в Украине отметила, что для еѐ
реализации правительству придѐтся сократить расходы бюджета
приблизительно на 60 млрд. грн.
За счѐт чего можно добиться такой экономии? Ранее ожидалось
достичь значительного сокращения расходов за счѐт системы госуправления,
однако эти чаяния пока не оправдались. Кроме того, очевидно, что дешевые
чиновники могут обойтись государству очень дорого.
Пора пересмотреть то, что мы финансируем. Более половины
государственных предприятий или тех предприятий, в которых есть
значительная часть государственного участия, являются убыточными и
дотируются из бюджета. Нужно посмотреть, насколько различные дотации и
льготы тем или иным предприятиям адекватны потребностям. Более того, я
считаю, что в списке на проверку в первых рядах должны находиться
государственные монополисты: Нафтогаз,
Укрнафта,
Укравтодор,
Укрзалізниця. (…)
Кроме того, нельзя забывать о таком расширении доходов как
приватизация. (….) Мне кажется, что это был бы хороший инструмент для
увеличения доходов государства, поскольку у приватизированных
предприятий появились бы стимулы для эффективной работы, а государство
сократило бы свои расходы.
Я бы не начинал экономию из социальной сферы, о чем говорила
Яресько. Эта сфера и без того в глубоком кризисе. (…)
Относительно радикальных проектов реформы налоговой сферы
(согласно которым предлагается сильно сократить налоги, что приведет к
соответствующему сокращению расходов бюджета), нужно анализировать,
насколько они сбалансированы и экономически обоснованы. Ломать – не
строить. Очень часто подобный «радикализм» связан с предвыборным
популизмом.
Конечно же, в идеале мы стремимся к прозрачной и простой налоговой
системе, однако это происходит не так просто и быстро, как хочется. Если у
кого-то всѐ же есть предложения по радикальному сокращению налогов, то
параллельно он должен предложить, кому и в каком объеме будет урезано
государственное финансирование (Экономия в обмен на налоговую реформу
// Новое время (http://nv.ua/opinion/yurchyshyn/ekonomija-v-obmen-nanalogovuju-reformu-74867.html). – 2015. – 19.10).
Член Комітету Верховної Ради з питань правової політики та
правосуддя Сергій Соболєв:
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Сьогодні ухвалено закон щодо державного фінансування політичних
партій. Сподіваюсь, що незабаром президент поставить під ним підпис. Цим
законом ми заклали державне фінансування для партій, які подолали 2%.
Незалежно від того, чи вони потрапили до парламенту, вони матимуть право
на фінансування і матимуть змогу розвиватися. Я вважаю, що дана норма
дозволить поступово перейти до нової політичної системи.
За цих умов 5%-й прохідний проблем не є проблемою та завадою для
потрапляння до місцевих рад професійних людей.
Ви знаєте, в різних країнах є різні норми, які залежать від традиції,
ситуації. В Туреччині, приміром, прохідний бар'єр складає 10%, в деяких
інших країнах − 2%. Немає якогось правила, яке показує, як має бути. Що
стосується моєї думки, то партія повинна бути загальноукраїнською й
представляти всю країну, а не якийсь один регіон. Партія може виїхати на 1%
за рахунок якоїсь однієї області, але не представлятиме всю країну. Тому 5%
− нормальний рівень (Закон про державне фінансування партій дозволить
перейти до нової політичної системи, − Сергій Соболєв // galinfo
(http://galinfo.com.ua/news/zakon_pro_derzhavne_finansuvannya_partiy_dozvol
yt_pereyty_do_novoi_politychnoi_systemy__sergiy_soboliev_208925.html).
–
2015. – 19.10).
Заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов:
В Украине нереально найти новых 8 тыс. судей, если уволить весь
действующий судейский корпус.
Я допускаю, что большое количество сегодняшних судей вновь
окажутся в судебной системе (В АП уверяют, что невозможно полностью
обновить весь судейский состав: «В Украине нереально найти новых 8
тысяч
судей»
//
Інформаційни
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/60515-v-ap-uveryayut-chto-nevozmozhnopolnostyu-obnovit-ves-sudejskij-sostav-v-ukraine-nerealno-najti-novykh-8tysyach-sudej). – 2015. – 19.10).
Політолог Віктор Таран:
Є популізм, а є реалії. Якщо йдеться про популізм ми говоримо, що
зменшення кількості депутатів зможе покращити якість їхньої роботи. Але це
не так. Навпаки, відбудеться погіршення. Бо депутати повинні будуть більше
працювати з виборцями (їх кількість на одного депутата збільшиться) і
майже не займатися законодавчою роботою. Але, щоб демократія була
ефективною, на певну кількість виборців має бути певна кількість депутатів.
Чим менша кількість виборців прив'язана до одного депутата тим краще.
Крім того, скорочення кількості депутатів збільшує корупційні ризики.
Якщо у Верховній Раді 450 депутатів, з ними важче домовлятися. Вони
слідкують один за одним і контролюють один одного. Якщо їхню кількість
зменшити, наприклад до 50-70, то з ними буде набагато легше домовитися. І
рівень контролю за ними зменшиться. Тому від цього ми тільки програємо
(Політолог пояснив, чому 450 нардепів краще, ніж 100 // Інформаційни
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портал Українські реалії (http://ukrreal.info/politika/item/60523-politolohpoiasnyv-chomu-450-nardepiv-krashche-nizh-100). – 2015. – 19.10).
Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор
Коліушко:
Судова реформа в Україні фактично зупинилася й не рухається, тому
що наступний крок судової реформи можна зробити лише через внесення
змін до Конституції. В тому числі до перехідних положень цього закону слід
прописати варіанти люстрації суддів та їх заміни. Спроби минулого року
провести якесь оновлення в суддівському корпусі не були успішними, судді
зайняли кругову оборону та почали відмежовуватись від будь-яких спроб їх
реформувати.
Сьогодні рівень довіри суспільства до суддів показує, що судова
реформа не відбулася.
Законопроектів про внесення змін до Конституції щодо судової
реформи вже є кілька варіантів, але все упирається в те, що Президент
включив до Конституційної комісії багато суддів, і виходить так, що судді в
цій комісії мають самі себе реформувати. Тому постійно під час обговорення
цих законопроектів більшість голосів, які формують судді в робочій групі,
віддається за те, щоб не вносити жодних радикальних змін (Деякі
положення
судової
реформи
передбачають
неконституційні
повноваження
–
експерт
//
Слово
і
Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2015/10/19/pogljad/pravo/deyaki-polozhennyasudovoyi-reformy-peredbachayut-nekonstytuczijni-povnovazhennya-ekspert). –
2015. – 19.10).
Спеціаліст відділу продаж боргових цінних паперів Dragon Capital
Сергій Фурса:
(…) Податкова реформа Україні потрібна. Всі спроби видати
косметичні зміни останніх півтора років за податкову реформу, а так ці зміни
називалися щоразу з найвищих кабінетів, не увінчалися успіхом. Нікого
обдурити не вийшло. При цьому, в суспільстві у відповідь на напівзаходи та
уявні дії зародився радикалізм, який тепер може зіграти злий жарт з усією
реформою. Тому що зробити замало - так само погано, як зробити забагато.
Нагадаємо, зараз є дві концепції податкової реформи, одна від Мінфіну,
друга − від парламентського комітету і активних громадських активістів.
Зовні вони дуже схожі. Здавалося б, чим відрізняється набір цифр «20-20-20»
від набору «10-10-10»? Безумовно, бізнес хоче, щоб податки були низькими.
(….) Біда в тому, що у держави є ще якісь зобов'язання, і їх потрібно
виконувати.
Концепція Мінфіну породжує дефіцит у 50 млрд грн. Боляче. Але
концепція активістів під кодовою назвою «проект Южаніна» породжує
дефіцит в 150 млрд грн. І ось заповнити таку прогалину просто-таки не
видається можливим. Забудьте про фрази «детінізація все спокутує» і
«економіка має зрости, і все буде добре». Так система не працює. Якщо ми і
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побачимо детінізацію, то не відразу. Буде добре, якщо при будь-якому з
варіантів податкової реформи зарплати почнуть виходити з конвертів на
картки в кінці року. (…) І цей процес не проходив різко і відразу навіть у
країнах, де кредитна історія держави стосовно своїх громадян набагато
краща. Більше того, без широких антикорупційних заходів ніхто не
поспішатиме. (…) Більше того, навряд чи хтось розраховує, що детінізація
може перекрити дефіцит у 50 млрд, не те що в 150 млрд гривень. Надія на
бурхливе зростання економіки, яке перекриє діру, те саме що гра в російську
рулетку.
Що робитиме уряд для того, щоб перекрити дефіцит? У фіскалів
залишиться дуже мало методів, і всі вони до болю відомі. Перш за все,
посилиться тиск податківців на бізнес. Горезвісний план, з яким і зараз
приходять, стане ще жорсткішим. Ви начебто повинні платити менше, але
перевірок та тиску на вас буде більше. Але це не допоможе. Доведеться
друкувати гроші. І друкувати багато. (…)
Є, звичайно, ще один метод − скоротити витрати. Але до цього теж
ніхто не готовий. Навіть активні громадські активісти. Принаймні, рецепта
ніхто не запропонував.
Значить, потрібно і провести реформу, сконцентрувавшись на основних
цілях, і мінімізувати втрати дохідної частини бюджету. І сфокусуватися на
головному. На тому, що заважає бізнесу. І це ніколи не були самі податки.
Бізнесу ніколи не були потрібні податкові пільги. Всі ці вільні економічні
зони та інше існують для схем, але не більше того. Бізнесу потрібні правила
гри.
В рамках податкової реформи встановлення правил гри - це реформа
самої ГФС. Причому корінна перебудова. (…)
Друга ключова проблема − це високе податкове навантаження на
оплату праці, що, власне, і заганяє зарплату в конверти. І тут проект Мінфіну
пропонує досить радикальний крок. Причому потрібно розуміти, що
крокувати будуть в два етапи. Вже на першому етапі сам ЄСВ буде знижений
у 2 рази, з 41% (у середньому) до 20%. Це більш ніж радикально і саме по
собі може викликати серцевий напад у голови пенсійного фонду. Але потім,
фактично, ЄСВ буде обнулений, адже в 2018 році планується об'єднати ЄСВ,
який становить 20%, і податок на доходи фізичних осіб, також становить
відповідно до проекту реформи 20%, в один податок, знову рівний 20%. Це
вже так радикально, що далі просто нікуди. І повністю припняє розмови про
будь-який надлишковий тиск і зависоке податкове навантаження.
На цьому основні проблеми нашої податкової системи закінчуються.
Якщо ми звернемо увагу на рейтинг Doing Business, то слабкі позиції
України по податках там викликані саме високим рівнем ЄСВ. Ніхто і ніколи
не знаходив проблем ні в ставках ПДВ, ні в податках на прибуток. Таким
чином, просто безглуздо різко знижувати ПДВ на тлі шоку від пониження
ЄСВ. Більше того, навіть без цього шоку незрозумілі причини, з яких
потрібно позбавляти себе основного донора бюджету. Чию ставку в Україні
можна співставити із середньоєвропейським рівнем (…) (Популізм і
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податки,
або
чому
права
Яресько
//
Новое
время
(http://nv.ua/ukr/opinion/fursa/populizm-i-podatki-abo-chomu-prava-jaresko74808.html). – 2015. – 19.10).
Заступник глави Міністерства екології та природних ресурсів
Світлана Коломієць:
Комерційним структурам простіше вести війну за таланти, бо у них
більше ресурсів і можливостей, ніж на державній службі.
Ми не можемо собі дозволити найняти тих людей, яких хотілося б
бачити в команді, які можуть ефективно і швидко рухати реформи, дати
свіжий погляд на проблеми, бути орієнтованими на результат, як у бізнесі, а
не на процесс.
Днями проводилася презентація гучного проекту закону про
держслужбу. Дуже похвальна ініціатива − багато новацій, запропоновано
механізми відділення державної служби від політики, передбачені нові
принципи відбору на держслужбу і багато іншого. Але не вирішено головне −
йдучи на держслужбу, людина прирікає себе на проходження конкурсів,
багато обмежень, пов'язаних з вимогами держслужби, а що вона отримує
натомість? Ставку на рівні двох мінімальних зарплат, фанерний стіл і стілець
зі зламаною спинкою і купу претензій та завдань? Що кладеться на другу
шальку терезів? Як нам, керівникам відомств, залучити професіоналів,
випускників західних вузів до роботи у відомстві?
Поки підхід до держслужби залишається колишнім, чиновники
отримують копійки і сидять у похмурих будовах за фанерними столами
замість сучасних прозорих технологічних офісів, кадрового прориву в
держсекторі я б не чекала (Світлана Коломієць: Поки чиновники
отримують копійки і сидять у похмурих будівлях, я б не чекала кадрового
прориву
у
держсекторі
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/17183-poka-chinovniki-poluchajut-kopejjki-isidjat-v-mra.html). – 2015. – 19.10).
Старший аналітик Міжнародного центру перспективних
досліджень Ірина Івашко:
(…) Насамперед треба сказати, які нам залишилось закони прийняти
(для того, щоб задовольнити вимоги ЄС для надання Україні безвізового
режиму, − ред.). Нам необхідно внести зміни до трудового законодавства, що
стосується дискримінаційних норм, нам потрібно прийняти ряд законів у
міграційному законодавстві. Але основне і найбільш болюче питання – це
обмеження імунітету суддів та депутатської недоторканності.
(…) Є великі сумніви, що проект обмеження депутатської
недоторканності набере необхідних 300 голосів. В ЄС не задоволені
питанням щодо антикорупційного прокурора і законодавства щодо
антикорупційної прокуратури. Тому що той процес, призначення прокурорів
до комісії, а також те законодавство, яке в нас зараз є, не відповідає нормам
ЄС.
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(…) Це великий блок, який ми не доопрацьовуємо. Процес лібералізації
безвізового режиму поступово переноситься. Наприклад, якщо ми не
отримуємо позитивне рішення в грудні цього року, то нам знову доведеться
чекати наступних оціночних місій і звіту вже в травні 2016 року (Чому
безвізовий режим з ЄС переноситься. Коментар експерта // Голос
Столиці (http://newsradio.com.ua/2015_10_17/CHomu-bezv-zovij-rezhim-z-Sperenositsja-Komentar-eksperta-9030/). – 2015. – 17.10).
Сегодня в Украинском кризисном медиа-центре социологическая
группа «Рейтинг» представила результаты своего очередного опроса
«Динамика общественно-политических взглядов в Украине».
Основатель Социологической группы «Рейтинг» Игорь Тищенко:
Основные тенденции указывают на большой интерес украинцев к
местным выборам 25 октября, а также на их достаточно пессимистическое
отношение к ходу реформ в стране. (…)
Темпы реформ в стране воспринимаются Украинская достаточно
пессимистично. Только 17% считают, что дела в Украине идут в правильном
направлении, 68% – в неправильном. Среди ветвей власти, лучший рейтинг у
Президента (24% поддержки), значительно хуже у правительства (13%) и еще
ниже у ВРУ (только 10% одобряют работу Парламента). (…)
Изменения в Конституцию показали очень резонансные результаты.
Лишь 1% опрошенных считают себя высоко информированными об этих
изменениях, 11% указали достаточно высокий уровень осведомленности, в то
время как 65% считают, что знают очень мало, а 18% вообще ничего не
слышали о таких изменениях. Интересный здесь момент в том, что люди,
которые ничего не знают о содержании изменения в Конституцию, считают,
что они ничего не изменят. «Не читал, но осуждаю» – все мы знаем эту
фразу. Есть еще и другой тренд: чем больше люди информированы, тем
выше поддержка этих изменений и тем больше вера в то, что ситуация
изменится к лучшему. Это очевидный тренд. Если бы власть достигала
большей осведомленности об изменениях в Конституцию, она бы имела
высокую поддержку и для себя, и для своих изменений.
75% опрошенных поддерживают новую патрульную полицию. Никогда
ни один правоохранительный орган не имел такой поддержки в Украине.
Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% респондентов – это
рекордная поддержка со времен независимости страны (Социологическое
исследование: Если бы власть достигла большей осведомленности о
своей деятельности, она бы получила большую поддержку и для себя, и
для тех изменений, которые она предлагает // Ukraine Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ru/35990-sotsiologichne-doslidzhennya). – 2015. – 16.10).
Голова Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції Єгор
Соболєв:
(…) Незважаючи на всі труднощі, закон про очищення влади став
єдиним в Україні, завдяки якому після Євромайдану хоча б когось було
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звільнено. За нашими даними, понад 700 осіб було офіційно люстровано і
тепер вони 10 років не мають права повертатися на держслужбу. І ще близько
1000-1200 пішли за власним бажанням або перейшли на інші посади, щоб не
потрапити до люстраційних списків. Переважно це «монстри», це керівники
фіскальної служби, прокуратури, міліції. Дуже добре, що хоча їх ми
позбулися.
(…) Але нам потрібні прокуратури і суди для того, щоб закони про
спецконфіскації запрацювали. Без набору заново суддів, починаючи з вищих,
ці закони працювати не почнуть. Але я вам гарантую: ми з вами не будемо
ще дуже старими, коли очищення влади в Україні відбудеться.
Директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяна
Козаченко:
Система чинить опір настільки, що в центральному апараті ДФС
працює 42% людей, які підпадають під люстрацію. Ще 15% потенційних
кандидатів «на вихід» з держслужби працюють у територіальних органах
ДФС. (…)
Якщо не перезавантажити, якщо не перенабрати, як зробили з поліцією,
суддівський корпус, то ми не отримаємо якісного складу ні державних
органів, ні судів (…) (Люстраційний ювілей // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/publishing/16995-ljustracionnyjj-jubilejj.html). – 2015.
– 16.10).
Старший радник «Альфа-банку Україна» Роман Шпек:
На початку жовтня в Україні завершила роботу чергова місія МВФ.
Вона, втім, не оголосила, що буде рекомендувати Раді директорів МВФ
розглянути питання надання Україні нового кредитного траншу в розмірі 1,7
млрд дол в рамках програми фінансової допомоги EFF.
За моєю інформацією, найважливішим з невирішених питань є
державний бюджет на 2016 рік.
Передусім, розуміння того, на якій податковій базі цей бюджет буде
прийнято. Адже поки що консенсусу з цього питання нема в самому
українському політикумі. (…)
Один з найбільш ризикових моментів, які експерти фонду бачать у
бюджеті-2016, − це бажання радикально скоротити податки, залишивши поза
дужками питання бюджетного дефіциту. (…)
Без податків нема суспільних благ, які кожен суб'єкт економіки не
спроможний забезпечити собі самостійно. Саме тому податкові питання не
виносять референдуми.
В Україні запропоновано різні варіанти податкової реформи. Всі вони
полягають у зниженні податків. Можна будувати моделі детінізації,
розширення податкової бази під час зниження ставок, але відповідальному
фінансисту очевидно, що не можна очікувати детінізації у перший рік
чинності знижених податків. (…)
Усім критикам співпраці з МВФ хочу нагадати, що на початку 2015
року Україна летіла у фінансову прірву. Згадайте курс під 40 грн за дол,
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страшенне прискорення інфляції, відтоки вкладів з банків. Саме отримання
великого донорського пакета з програмою EFF як центральним елементом
стало рятівним колом для України.
Забувати про це − велика невдячність. Якщо зараз забрати в України це
рятівне коло, вона потоне (…) (Політик! Зменшуєш податки − не забудь і
про видатки! // Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/columns/
2015/10/16/563500/). − 2015. − 16.10).
Науковий консультант з економічних питань Центру Разумкова
Володимир Сіденко:
Угода про реструктуризацію − це тривалий процес, який розрахований
до 1 грудня. Те, що договір ратифікований парламентом, не означає, що він
набув чинності. Має бути рішення всіх кредиторів. Поки ми не маємо чіткої
картини, в якому форматі воно буде прийнято зрештою. Росія взагалі
категорично відмовляється бути учасником цього процесу.
Технічний дефолт − це не єдине питання до України. Є й інші, вони
пов'язані з перебігом реформ, стосуються як економіки, так і не економічних
питань. Зараз картина неоднозначна: немає успіхів у боротьбі з корупцією, не
запрацювали органи боротьби з нею, не йде реформування судової системи,
питання про децентралізацію бюджетної сфери зависло, податкова реформа
не завершена. Триває складний, суперечливий процес і навіть попри те, що
ухвалення реформаторських законів за останні місяці активізувалося, підстав
вважати, що ми вписуємося у графіки, які встановив МВФ, немає.
У МВФ уникають однозначних оцінок того, як Україна виконує їхні умови.
Проте в цілому за останній час МВФ непогано оцінював ситуацію в нашій
країні. Під час Ялтинської європейської стратегії, яка цього року відбулася в
Києві, звучали позитивні сигнали стосовно України. Наприклад, директоррозпорядник МВФ Крістін Лагард сказала, що фонд вражений прогресом у
проведенні реформ, якого досягла Україна. Такі вислови не дають відчуття
того, що нас можуть звинуватити в невиконанні умов і заморозити транш.
Питання, безумовно, будуть, але це не виллється у призупинення
фінансування (Кредитори ще не прийняли остаточного рішення про
реструктуризацію
боргу
України
//
Центр
Разумкова
(http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=5830). − 2015. − 16.10).
Украина избрана непостоянным членом Совета безопасности
Организации Объединенных Наций.
Председатель правления международного центра перспективных
исследований Василий Филипчук:
Украина сможет использовать этот статус для имиджевых
потребностей, а другим инструментом является председательство, что
передается по очереди между странами, оно длится 1 месяц. И
председательствующая страна имеет гораздо больше полномочий с точки
зрения регламента ООН. (…)
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Отечественной дипломатии надо готовиться к тяжелому труду.
Напомню, что право каждого члена ООН избираться как непостоянный член
Совета Безопасности ООН. Украина уже в третий раз занимает это место.
Надо отметить, что украинскую делегацию ждет рутинная работа (Украина в
Совете Безопасности ООН: шансы и перспективы // Канал 24
(http://24tv.ua/ru/ukraina/ukraina_v_sovete_bezopasnosti_oon_shansy_i_perspe
ktivy/n621190). − 2015. − 16.10).
Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров:
Поки всі говорять про те, що запропонована Мінфіном концепція
податкової реформи передбачає скорочення доходів бюджету... на 25-30 млрд
гривень. Правда, якщо додати до цього скасування імпортного збору і
подивитися на перспективи розвитку економіки, то виходить цифра
можливих недонадходжень від 50 до 70 млрд гривень.
Існує концепція податкової реформи, запропонована профільним
комітетом Верховної Ради, яка передбачає очікуваний недобір доходів
бюджету на суму понад 100 млрд грн.
Всі звикли говорити «треба шукати компенсатори». Зараз з ними все
складно. По суті, компенсаторів у вигляді податкових пільг, які могли б дати
моментальний ефект, більше не залишилося... Треба йти на зниження
видаткової частини бюджету (Після податкової реформи бюджет може
недоотримати
70
млрд
грн,
–
Насіров
//
Insider.
–
(http://www.theinsider.ua/business/5620ce6f290e2/). − 2015. − 16.10).
Ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук:
Очевидно, що оновлення суддівського корпусу є складовою
комплексних заходів з реформування правосуддя. У той же час необхідно
розуміти, що одномоментно поміняти вісім тисяч суддів неможливо,
оскільки це призведе до зупинення розгляду величезної кількості судових
спорів.
Тому таке оновлення суддівського корпусу має відбуватися через
механізми атестації суддів (їх кваліфікаційне оцінювання). Положення
проекту змін до Конституції України в частині правосуддя, затвердженого
Конституційної Комісією, містять відповідні можливості для цього. Зокрема,
суддя може бути звільнений у разі виявлення явного невідповідності
займаній должнгсті критеріям етичності, професіоналізму, сумлінності. Крім
того, оновлюється конституційне регулювання процесу призначення суддів
та кваліфікаційних вимог до судді (М.Оніщук: Необхідно розуміти, що
одномоментно поміняти вісім тисяч суддів неможливо // Конституційна
комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/1002). – 2015. – 16.10).
Директор інформаційно-аналітичного центру «Перспектива»
Павло Рудяков:
А що стосується голосування (вибори непостійного члена Ради безпеки
ООН, – ред.), то ми ж йшли без конкуренції. Тобто, ми йшли від регіону. Я б
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говорив − тепер ми вже два роки просто член Радбезу, без «непостійний».
(…)
Надавати особливого значення самому статусу не варто. Зараз потрібно
реально працювати з цим статусом, використовувати його (…) (Політолог
про компромат Наливайченка, членство в СБ ООН і саботаж виборів //
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_10_16/Pol-tolog-prokompromat-Nalivajchenka-chlenstvo-v-SB-OON-sabotazh-vibor-v-4513/).
–
2015. – 16.10).
Член Національної ради реформ, співзасновник громадянської
платформи «Нова Країна» Валерій Пекар.
(…) Якщо брати макроекономічні показники, які характеризують
економіку в цілому, то ми вже пішли вгору. Якщо дивитися на добробут
кожного окремого підприємства і кожної окремої сім'ї, то там ще нічого не
видно. Тобто одна з найважливіших речей у реформах − реформа має дійти
до кожної людини, до кожної сім'ї. Поки що цього немає.
(…) Саме під час кризи, коли погано, і треба робити реформи, бо
реформи − це лікування. Перше питання − це судова справедливість. Для нас
справедливість означає незалежний суд, ми ж знаємо, що суд вважається
однією з найбільш корумпованих інституцій в країні. Друге − податкова
реформа, тому що вона призводить до економічного зростання. І третє −
реформа державної служби, адже люди незадоволені послугами держави. Оці
три ключові речі фактично узагальнюють те, що нам треба зробити
найближчим часом.
Якщо ми подивимось як яка реформа рухається, ми побачимо, що
майже всі реформи десь на межі 50-60%. Національна рада реформ може
поміряти лише зміни на верхньому рівні, прийняття відповідних законів,
постанов, нормативних актів, створення нових спеціальних органів. А
впровадження цих реформ на нижньому рівні порахувати не можна, бо ми не
знаємо, що там відбувається. І саме це є сьогодні першим пріоритетом всіх
активних громадян.
Ми поліції довіряємо. Також це нова армія. Ці два хороших приклади
мають нам показати, що треба для успішності реформ. Це абсолютно нові
відносини і абсолютно нові люди. Не ремонтувати треба стару систему. Все
одно її поремонтувати не вдасться. (…) Ось суди – ми не віримо, що можна
суддям довірити між собою, дізнатися, хто з них більш, хто менш
корумпований, там поміж собою вирішити, хто залишається, хто йде. Ми
віримо в те, що всіх суддів треба звільнити і набрати нових. (…)
На всі посади треба мати відкриті конкурси. Я маю на увазі, на
відповідальні посади. Так робили всі. Ви знаєте, успіх всіх реформ в країнах
центральної і східної Європи точно пропорційний тому, наскільки
помінялися люди на державній службі, в правоохоронних органах, в судах.
Можна це назвати люстрацією. Можна називати ротацією, можна назвати як
завгодно. Але головне – поміняти людей. Старі люди не здатні на нові
правила гри.
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(…) Реформа складається з трьох речей. По-перше, треба знати, що
зробити, для того є експерти, міжнародний досвід. Далі треба знати, як це
зробити, тому що не завжди міжнародний досвід треба брати один якийсь. І
третє, найскладніше − взяти і зробити. І оці речі як раз відбуваються на
місцевому рівні (…) (Реформа влади: всі старі чиновники мають бути
звільнені
−
Пекар
//
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_10_16/Reforma-vladi-vs-star-chinovniki-majutbuti-zv-lnen-Pekar-5109/). – 2015. – 16.10).
Підприємець, член Ради підприємців Віталій Андреєв:
Розвитку малого та середнього бізнесу заважає відсутність кредитів і
відсутність купівельної спроможності у населення. Це основне.
Друге. У зв’язку з курсом долара капіталізація, скажімо, малих
підприємств впала практично втроє. (…) У 2013 році було майже 1 200 тисяч
фізичних осіб підприємців. Це малого бізнесу. На сьогоднішній день їх
лишилося понад 300 тисяч. Тобто близько 900 тисяч закрилося.
Насправді нічого не змінилося. Перевірки якби відмінені, але за
великого бажання вони є. Для того, щоб були перевірки, вистачить
фіскальній службі, у них є відділ фіскальних розслідувань, вони порушують
кримінальну справу по факту. І все – перевірки узаконені, до вас ходять і
ходять, викликають і так далі (Підприємцям потрібні дерегуляція і
боротьба з корупцією, а не «податковий Майдан» – експерти // Радіо
Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/27308649.html). – 2015. –
16.10).
Експерт з питань місцевого самоврядування Юрій Ганущак:
Є об’єктивний процес – потреба в робочій силі в сільському
господарстві неухильно падає. Це глобальні виклики, їх потрібно
враховувати, їм неможливо опиратися. Саме для реагування на цей виклик у
Європі впровадили реформу адміністративно-територіального устрою. Місто,
яке стає джерелом надання роботи жителям села, відповідальне за створення
інфраструктури у цьому селі. Успішність цієї реформи полягає в тому, що
жити в селі стає престижніше, ніж у місті.
Кількість сільських жителів (саме жителів, а не тих, хто задіяний у
сільському господарстві), у Європі встановилась на рівні 25%. У Латинській
Америці, де такої реформи не було, 5% населення є фермерами, а 95% живе у
нетрях. Якщо цього не робити, то це наше майбутнє.
Формула дуже проста: живу в селі, працюю у місті. Доїжджаю кожен
день по нормальній дорозі. Мої податки йдуть у загальний бюджет громади,
а громада відповідальна за надання комфортних умов життя у мене в селі
Кількість сільських жителів (саме жителів, а не тих, хто задіяний у
сільському господарстві), у Європі встановилась на рівні 25%. У Латинській
Америці, де такої реформи не було, 5% населення є фермерами, а 95% живе у
нетрях. Якщо цього не робити, то це наше майбутнє.
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Експерт швейцарсько-українського проекту DESPRO з підтримки
децентралізації в Україні Марина Бриль:
(…) Не вважайте мене занадто великим оптимістом чи людиною, яка
нереально дивиться на речі, – коментує вона, – але я просто-таки заявляю:
реформа йде, причому дуже інтенсивно і ефективно. Ті, хто не хоче
об’єднуватись – не об’єднуються. Ті, хто бачить у цьому якусь перспективу,
вже об’єдналися. Багато хто ще думає, чи слід їм це робити (Чи справді
влада
децентралізується?
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27309508.html). – 2015. – 16.10).
Народний депутат України Іван Мірошніченко:
(…) Перш за все треба знизити податкове навантаження на виробничі
галузі. Ставки оподаткування фонду заробітної плати сумарно не мають
перевищувати 26-28% (в майбутньому – не більше 20%). Це дасть
можливість вивести зарплати з тіні та збільшити податкові надходження.
Треба знизити податок на прибуток вже сьогодні до 15%, а не чекати 3 роки,
зняти оподаткування інвестування прибутку в капітальні інвестиції,
дозволити бізнесу графік прискореної амортизації, включення у видаткову
частину всіх видатків, пов’язаних з веденням бізнесу. Адже Україні бракує
інвесторів, а не кредиторів.
Малий бізнес є джерелом самозайнятості, соціальним чинником
зменшення суспільної напруги та боротьби із бідністю. Переконаний, він не
може розглядатися державою серед основних джерел податків. Вважаю
некоректними нарікання посадовців Мінфіну та ДФС щодо недоотримання
бюджетом податків через існування спрощеної системи. Без неї сотні тисяч
підприємців або були б у тіні, або шукали кращої долі за кордоном. Вважаю
за необхідне зберегти спрощену систему оподаткування як достатньо
прозору й ефективну з фіскальної точки зору, зокрема для ФОП (можливо
лише дещо зменшити верхню планку доходу для платників 3-ї групи). Це
підтверджується тим, у 2014-му ФОП-спрощенцями сплачено 5 044,8 млн.
грн. єдиного податку. Це в 1,8 рази більше ПДФО, сплаченого ФОП на
загальній системі оподаткування.
Вкрай важливими кроками має стати зменшення готівкових
розрахунків, інтеграція вітчизняних ринків в світові біржові ринки. Давно
назріла необхідність запуску валютних бірж та стимулювання біржового
ринку. (…)
Окремо варто відзначити необхідність впровадження дієвих механізмів
з фінансової підтримки громадян – власників землі задля організації малих та
середніх фермерських господарств, сімейних ферм під заставу землі або на
умовах співфінансування з боку держави. Ідеться про організацію тепличних
господарств, розвиток садівництва, ягідництва, овочівництва тощо.
Посилення наших позицій в аграрному експорті збільшить приплив до країни
валютної виручки та посилить стабільність гривні. (…)
Суттєвого реформування потребує сектор державного управління.
Варто реформувати структуру КМУ та місцевих адміністрацій. Якісно і
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чисельно. Разом з цим треба делегувати міністерствам більше з одночасною
більшою відповідальністю.
Треба визначати стратегію повернення зовнішніх боргів. Маємо хоча б
за 50 років віддати більшість кредитів. Для цього реальний ВВП має зростати
на 12-15% щороку (…) (Виробнича економіка або як зняти податкові
кайдани
бізнесу
//
Інформаційни
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/statti/item/59667-vyrobnycha-ekonomika-abo-iak-zniatypodatkovi-kaidany-biznesu). – 2015. – 15.10).
Исследования того, какие направления выбрали выпускники
украинских школ в 2015 году показали, что самый большой конкурс – на
специальности в сфере международных отношений, сфере услуг и
фармацевтики.
Директор «Ассоциации «ИТ Украины», советник министра
образования и науки Украины Виктор Валеев:
Украинцы выбирают совсем не те специальности, которые необходимы
для развития промышленности и экономики страны. Конкурс на
природоведческие специальности составляет не более 10 человек на место.
По сравнению с конкурсом на специальности в сфере услуг, это выглядит как
серьезный вызов – не хочу говорить, что приговор – для экономики Украины
через 5 лет.
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономической
политики
и
предпринимательства,
президент
асоциации
«Инновационное развитие Украины» Виктор Галасюк:
Чрезвычайно важно, в первую очередь, приспособить систему
образования к потребностям реального сектора экономики, чтобы
специалисты, которые выходят из вузов, владели тем набором знаний и
навыков, которые интересуют работодателей, которые позволят им успешно
конкурировать на рынке труда. В то же время, этого недостаточно:
необходимо также изменить неэффективную структуру украинской
экономики. На сегодняшний день сама структура ВВП Украины крайне
неэффективна: более 95% экономики – это устаревшие экономические
уклады. Задание государства состоит в том, чтобы понять, в каком
направлении движутся главные мировые технологические и экономические
тренды, которые в течении следующих 20 лет полностью изменят
технологический и экономический масштаб мира, и найти место Украины в
этом будущем. Для этого важно изучать позитивный опыт таких стран, как
Польша, Словакия и др., которые за последние 20 лет смогли построить
эффективную экономическую систему. Нужно создавать мощные стимулы
для высокотехнологического бизнеса. Тогда иностранные инвесторы будут
приходить в Украину, будут основывать новые предприятия, научные
лаборатории, нанимать на работу украинских специалистов за достойную
зарплату. Именно таким образом мы сможем изменить структуру нашей
экономики.
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На сегодняшний день существует колоссальная изоляция между
властью, обществом и бизнесом. Между ними должно быть тесное
взаимодействие. (…)
Что касается поощрения выпускников к обучению по специальностям,
которые наиболее важны для развития экономики, роль государства, по
мнению экспертов, должна быть не так регуляторной, как информационноразъяснительной – например, это поощрение могло бы осуществляться через
промо-фильмы (Важно приспособить систему образования к
потребностям реального сектора экономики, чтобы специалисты,
которые выходят из вузов, владели тем набором знаний и навыков,
которые интересуют работодателей – глава Комитета Верховной Рады
по вопросам экономической политики и предпринимательства // Ukraine
Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ru/35857-osvita-2). – 2015. – 16.10).
Первый заместитель Комитета ВР по вопросам верховенства права
и правосудия Леонид Емец:
Процесс люстрации однозначно показал свою эффективность, ведь
лица, которые подпадают под запреты, на 10 лет лишены возможности быть
причастными к управлению государством. Что касается люстрации судей, то
там есть определенный сбой. Судьи сами оказывают препятствия. Так,
Верховный Суд обратился в Конституционный Суд с представлением о
конституционности Закона «Об очищении власти». Но вместе с
общественным принуждением удалось достичь того, что процесс люстрации
в судебной власти сейчас тоже начат (начали проходить проверку судьи
ВСУ, а далее – и другие).
Вместе с Венецианской комиссией был проработан ряд изменений в
Закон «Об очищении власти»: будет расширен круг субъектов, которые
проходят безусловную проверку – люстрационные процессы будут
направлены на те органы, которые касаются местного самоуправления (это
обусловлено тем, что коррупционеры из государственного аппарата бежали в
местные органы власти, поэтому после внесения изменений в Закон подпадут
под люстрацию работники аппарата и секретариата местных советов),
действие Закона будет расширено и на выборные должности Законом нельзя
ограничить право на участие в избирательном процессе, постольку оно
является конституционным, но будет предусмотрена процедура, по которой
лицо, желающее участвовать в местных или парламентских выборах, в своей
биографии должно указывать, подпадает ли оно под люстрацию, и в случае,
если подпадает, но эту информацию не укажет – это будет основанием
считать, что оно подало недостоверные данные и должно быть снято с
избирательного процесса. В случае же, когда лицо подпадает под люстрацию
и честно об этом отметит – это будет основанием для общества
самостоятельно принимать решение, отдавать ли за него голос.
Закон о люстрации – это не наказание, не ответственность
административная или уголовная. Это то, о чем мы постоянно говорим с
Венецианской комиссией. Не должен Закон подменять собой уголовный или
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административный кодекс. Это только право украинского государства
определять, кто может быть на государственных должностях, а кто не может
их занимать. Данным Законом нельзя бороться с коррупцией.
Люстрационный процесс – это запрет на государственную службу. Борьба с
коррупцией, в т. ч. в государственных предприятиях – это задача других
структур и законов (…) (Люстрация саботируется, в чем проблема? //
Інформаційни портал Українські реалії (http://ukrreal.info/statti/item/59754lyustratsiya-sabotiruetsya-v-chem-problema). – 2015. – 15.10).
Член Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС
Ростислав Дзундза:
(…) Вже за кілька місяців почне діяти Глибока та всеохоплююча зона
вільної торгівлі (ГВЗВТ) між Україною та ЄС.
Експерти та політики неодноразово підкреслювали, перспективи та
виклики, які чекають на нашу країну, проте одна з проблем залишилася
майже не поміченою. Йдеться про залучення громадянського суспільства
імплементації угоди та моніторингу щодо цього процесу.
І в цьому питанні – вже традиційно – Україна відстає від Молдови та
Грузії, які підписали угоди з ЄС разом із нами. (…)
По-перше, в наших сусідів громадянське суспільство, зважаючи на
порівняно менші розміри, куди більш консолідоване та монолітне.
Наразі ми в Україні маємо дві громадські платформи (нацплатформу
СхП та платформу асоціації), стосунки яких незрозумілі, як незрозумілим є і
аналітичний продукт, що ці платформи мають забезпечувати. (..)
Окрім того, перед нами зараз постає необхідність створення ще однієї
інституції громадянського суспільства, що також передбачена Угодою про
асоціацію.
Так стаття 299 Угоди передбачає створення дорадчої групи з питань
торгівлі і сталого розвитку (Domestic advisory group − DAG), що має на меті
запобігання негативному впливу імплементації ГВЗВТ на соціальноекологічну сферу.
Європейська комісія очікує, що в цю дорадчу групу увійдуть провідні
стейкхолдери з соціальної, економічної сфер, а також зі сфери захисту
навколишнього середовища. (….)
Соціальний діалог є одним з ключових факторів в процесі
імплементації ГВЗВТ. По-перше, саме через соціальний діалог
забезпечується баланс між захистом прав робітиків, з одного боку, та
ефективністю бізнеса – з іншого. По-друге, поступове впровадження
європейських норм в торгівлі веде до необхідності удосконалення соціальнотрудового законодавства.
У нас на сьогодні в сфері соціального діалогу є очевидні проблеми –
конфлікт серед профспілок та роботодавців, що негативно позначається на
захисті прав робітників; слабке залучення громадянського суспільства, тощо.
Тож нам необхідно зробити все від нас залежне для реформування цієї сфери
(…) («Позаду сусідів» − чи Україна відстає від Грузії та Молдови у
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виконанні
асоціації
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/10/15/7039506/). – 2015. –
15.10).
Торговий
представник
України,
заступник
міністра
економрозвитку та торгівлі Наталія Микольська:
Почнемо з цифр. ЄС – найбільший торговельний партнер України з
питомою вагою 37,6% у зовнішньоторговельному обігу товарів України за
січень-червень 2015 року.
При цьому в поточному році спостерігається спад експорту до державчленів ЄС. (…)
Проте порівняно з іншими торговельними партнерами спад експорту
до ЄС співпадає з загальними тенденціями падіння експорту і не є таким
значним (наприклад, спад експорту до РФ склав 52,2%, до країн СНД –
48,7%). (…)
Наразі ЄС знаходиться на шляху виходу зі світової фінансовоекономічної кризи 2008-2012 років.
Водночас цей процес дещо уповільнився через окремі держави-члени
ЄС, які опинилися у найбільш скрутному становищі, наприклад, Греція. У
схожій ситуації зараз також Португалія, Ірландія, Іспанія та Італія.
Економіка Європейського союзу не була готова до такого розвитку
подій, тому ситуація в Греції та необхідність вливання значних коштів з
метою підтримки не лише економіки Греції, а й власне економічної ситуації в
усьому Європейському союзі значно ускладнили загальний процес та
призвели до певних змін у кон’юнктурі.
Додатковим чинником, серед іншого, стало і ембарго Російської
Федерації щодо імпорту певних продовольчих товарів, що спричинило
збільшення пропозиції продукції, виробленої державами-членами ЄС на
внутрішньому ринку ЄС, та автоматично знизило попит на імпорт, у тому
числі й український.
Водночас автономні преференції ЄС дозволили уповільнити та
відтягнути спад експорту до ЄС на тлі загального падіння експорту, яке
розпочалося ще у 2013 році.
Так, ми можемо констатувати зростання по ряду як індустріальних, так
і аграрних позицій.
Що ж до аграрної продукції, то зростання продемонстрували товари,
які могли експортуватися в рамках встановлених квот. Нагадаємо, квоти не
забороняють експорт понад встановлені об’єми, а передбачають, що експорт
понад норму обкладається ввізним митом.
До товарів, квоти за якими у 2014 році були використані повністю, а
цього року – використані або наближаються до завершення доступних
обсягів, належать: зернові (пшениця та кукурудза), м'ясо свійської птиці,
яблучний та виноградний соки, мед, оброблені томати і крупи зернових
культур.
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У порівнянні з минулорічними показниками розпочато активне
використання квоти на ячмінь, овес та цукор. (…)
Незважаючи на значну кількість семінарів, форумів, виставок та
ярмарків, які проводяться на території ЄС та за його межами, українські
експортери та представники вітчизняного бізнесу не є активними учасниками
таких заходів. (…)
Нефінансова підтримка експортерів усередині держави передбачає
створення Національної експортної стратегії України на період до 2020 року
та Плану її реалізації, процес роботи над якою вже розпочався. Мета цього
документа – дати бачення уряду щодо стану справ, проблем, перспективних
ринків, основних кроків тощо.
Фінансова підтримка усередині держави передбачає створення власної
системи державного страхування, гарантування та кредитування експорту,
зокрема, експортного кредитного агентства (ЕКА). (…)
Незважаючи на те, що вже давно розпочата робота з гармонізації
вітчизняного законодавства в частині технічного регулювання, а також
санітарних та фітосанітарних заходів, державних закупівель для уряду і, що
ще важливіше, для парламенту, законодавчі акти не завжди розглядаються як
першочергові.
Яскравий приклад – закон України «Про внесення змін до деяких
законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у
відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання
корупції», прийняття якого Верховною радою не відбувалося двічі.
Проте зараз вже можна констатувати значний прогрес у досягненні
домовленостей та злагодженій роботі щодо виводу на ринок ЄС української
продукції. Зокрема, проводиться зміна законодавства та реформування
органів у сфері технічного регулювання, фітосанітарних заходів, державних
закупівель у відповідності до нових стандартів та потреб в рамках Угоди про
асоціацію. (…)
Вільна торгівля з ЄС – це не автоматичне збільшення експорту та
пожвавлення торгівлі. Вільна торгівля з ЄС – це додаткові можливості для
українського бізнесу (…) (Спад експорту товарів до ЄС: об’єктивно і
відверто // Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/experts/
2015/10/15/7039458/). – 2015. – 15.10).
Експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк:
Реформи у правоохоронній системі ми починаємо не з того. У першу
чергу, нам необхідно було почати зі зміни Кримінального кодексу, Кодексу
про адміністративні порушення, визначити систему контролюючих органів.
Кримінальний кодекс України є найбільшим у світі.
Вже давно необхідно вивести окремо кримінальні проступки та
передбачити для них спрощену, протокольну форму розслідування, щоб не
завантажувати прокурорів та слідчих. Також має бути спеціалізація слідчих і
прокурорів, тому що одна річ − розслідувати вбивства та зґвалтування, а інша
− фінансові, військові злочини.
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Хороша система контролю, система органів адміністративної
юрисдикції та система адміністративних проступків здатна збільшити
надходження до державного бюджету у вигляді штрафів, яких наразі в
Україні практично немає (Микола Хавронюк: Реформу правоохоронної
системи потрібно починати зі зміни Кримінального кодексу //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/16777-reformupravookhranitelnojj-sistemy-nuzhno-nachina.html). – 2015. – 15.10).
Директор з науки і розвитку Інституту громадянського суспільства
Україні Анатолій Ткачук:
Немає в українській мові слова «префект», воно чуже. Що стосується
держчиновника високого класу, який стоїть на сторожі Конституції, законів
та інтересів держави – це абсолютно правильно. Це не французька модель.
Якщо забрати слово префект, така модель існує скрізь. У Польщі – воєвода, в
Італії – комісар. Інша справа, що в різних країнах ці чиновники або повністю
підконтрольні уряду, або – уряду і президенту. У нас таких чиновників
пропонується призначати президенту за поданням Кабміну. І з цього питання
є дискусія. В Україні уряди змінюються так часто, що так само часто будуть
міняти і «префектів». Тому змішаний спосіб призначення зараз, може, і
нормальний. Але назва неправильна. (…)
Звичайно, префект не може існувати сам. У нього повинні бути юристи,
аналітики. Сьогодні в ОДА працюють більше тисячі осіб. Тепер значна
частина цих людей буде працювати в облвиконкомі, і невелика – залишиться
на рівні префекта. (…)
Немає жодних пілотів, децентралізація вже йде. У містечку Кобеляки
(Полтавська обл.) Всі вулиці відремонтовані, в передмісті Хмельницького
Гречанах ніколи не було дороги і тротуарів – зараз все відремонтовано. По
всій Україні йде процес. Це перші наслідки зміни бюджетних підходів, які
відбулися в грудні, і за півроку ми маємо дуже непогані результати. (…)
Сьогодні в багатьох областях є нормальні стратегії. Але повинен бути
наступний крок: у вас є стратегія, під цю стратегію є план реалізації,
місцевий бюджет, який ви приймаєте з урахуванням стратегії. Але у нас
стратегія існує окремо, а за бюджет депутати торгуються. Але тепер ми
«підтисли» їх Держфондом: якщо ви не подаєте проект у відповідності зі
стратегією, ви не отримаєте грошей з Держфонду. Це стимулюватиме до
інтелектуальної роботи, а не просто землю дерибанити. Думаю, років через
три в областях будуть досить адекватні стратегічні документи, і люди, які
готуватимуть проекти розвитку, здатні зацікавити інвесторів (…) (Показники
наповнення місцевих бюджетів і процес об'єднання громад довели −
децентралізація вже відбувається, − Анатолій Ткачук // Децентралізація
влади (http://decentralization.gov.ua/news/item?id=593). – 2015. – 15.10).
Проректор
з
науково-педагогічної
католицького університету Павло Хобзей:
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Коли ми говоримо про децентралізацію, зокрема в сфері освіти, то вона
дуже пов’язана з проектом закону «Про освіту». Це базовий закон. В проекті,
який зараз знаходиться на обговоренні, йдеться про зміну структури школи.
(…)
Старша школа буде відділена від основної і початкової. Тому що вона
повинна стати профільною, скажемо, багатопрофільною, де свій профіль
зможуть вибирати учні. (…)
І початкова, і основна школа, як планується, буде підпорядковуватися
об’єднаним громадам. Мета децентралізації, щоб ці послуги (у сфері освіти, –
ред.) і відповідальність за послуги наблизити до громади, до споживача.
Міністерство має давати тільки стандарти, певні вимоги (Експерти: Мета
децентралізації в сфері освіти – наблизити освітні послуги до громади //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/997). – 2015.
– 15.10).
Экс-министр экономики Украины, старший советник Альфа-Банк
Украина Роман Шпек:
(…) Аналітики VoxUkraine з початку 2015 року здійснюють обрахунок
індексу моніторингу реформ, який може коливатися від -5 до +5 (від’ємні
значення означають зворотній процес, тобто регрес країни). Прийнятним
темпом реформ вважають хоча б +2.
Як видно із графіка, такий рівень прийнятності реформ було досягнено
лише 3 рази із 19 спостережень у 2015 році. А за останні півроку динаміка
перетворень суттєво сповільнилася. Очевидно, що реформи в Україні є
швидше ближчими до нульових, аніж такими, що йдуть активним фронтом.
(…)
Головними інституційними вболівальниками за реформи в Україні
залишаються наші зовнішні партнери. Україні видано не просто великі
кредити, їй видано великий кредит довіри – у заявах МВФ та інших
кредиторів постійно йдеться про «великий прогрес», тимчасом як цей
прогрес ще має бути зроблений. На жаль, в Україні не подолано звичку
вважати кредити (чи то фінансові, чи то дипломатичні) власним надбанням і
публічно про це завляти. (…)
МВФ не каже Україні: заморозьте соціальні виплати та збільшіть цей
податок. Або: збільшіть ціну на газ, щоб українці більше платили за нього.
Популісти подають відносини з МВФ у такому абсурдно-садистичному
жанрі: погані кредитори змушують Україну до неприємних речей.
Відбувається абсолютно інше. МВФ як будь-який кредитор
зацікавлений в тому, аби державні фінанси були збалансованими. Як це
зробити – вирішує уряд. (…)
Останні ініціативи щодо змін у податковій системі показують
небезпеку вільного трактування вимог МВФ. Уряд пропонує системний
підхід, що означатиме додатковий дефіцит у 30 млрд. грн. на рік. Відповідно,
перед ним стоїть велика проблема: як переконати МВФ у реалістичності
інших заходів (зниження видатків, запровадження нових статей доходів), які
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можуть компенсувати цей недобір доходів. Це дуже непросто (…)
(Усталость от реформ, которых не было // Новое время
(http://nv.ua/opinion/Shpek/ustalost-ot-reform-kotoryh-ne-bylo-74282.html). –
2015. – 15.10).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Обласна влада має завдання запровадити реальний механізм
відшкодування збитків мешканцям зруйнованого будинку в
Лисичанську. В рамках робочої поїздки до Лисичанська перший заступник
голови Луганської обласної державної адміністрації Єлизавета ПушкоЦибуляк та заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій
Клименко відвідали будинок № 17, кв. Жовтневої революції, який був
зруйнований унаслідок минулорічних активних бойових дій. Керівники
області поспілкувалися з місцевими жителями та ознайомилися з
інформацією щодо проблем із наданням компенсації збитків за втрачене
житло мешканцям будинку.
Перший заступник голови Луганської обласної державної
адміністрації Єлизавета Пушко-Цибуляк:
На сьогодні маємо два завдання: з’ясувати, де та з якої причини
зупинилася спеціальна постанова Кабміну стосовно долі цього будинку, і
запропонувати реальний алгоритм відшкодування збитків. Обговорювання
питання щодо цього будинку, відбудеться на найближчому засіданні комісії з
надзвичайних ситуацій. Планується підготувати нове звернення до Прем’єрміністра
України
щодо
вирішення
цього
болючого
питання.
Облдержадміністрація запропонує свій алгоритм, виходячи з фактичної
площі й вартості житла в цьому регіоні, та підготує власний проект
постанови Кабміну з визначених проблем.(…) (Обласна влада має завдання
запровадити реальний механізм відшкодування збитків мешканцям
зруйнованого будинку в Лисичанську // Сайт Луганської обласної
військово-цивільної адміністрації (http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/
2015/10/21/news_69028.html). – 2015. – 21.10).
В Луганской области создается генеральный план восстановления
инфраструктуры области. Это будет комплексный документ, в котором
пропишут конкретные шаги по преодолению последствий войны в регионе.
Основное внимание в плане уделено восстановлению жилого сектора,
пострадавшего в результате боев. По каждому поврежденному или
разрушенному дому будут проведены расчеты — сколько необходимо денег
на его восстановление или выплату компенсации пострадавшей семье.
Частично по поврежденным частным домам работа уже ведется. Меняют
окна и кровлю. Что касается многоэтажек, то там планы более глобальные:
замена окон, утепление фасадов. Что касается семей, чье жилье полностью
разрушено, то есть несколько международных фондов, которые готовы
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заняться строительством новых домов. Сейчас проводятся расчеты —
сколько жилья эти фонды смогут построить (В Луганской области создают
генплан восстановления инфраструктуры // CXID-INFO (http://cxid.info/vluganskoy-oblasti-sozdaut-genplan-vosstanovleniya-infrastruktury-n125540). –
2015. – 21.10).
Президент України Петро Порошенко:
Ми будемо відновлювати інфраструктуру Донбасу, в тому числі і за
рахунок наших партнерів, які готові дати 500 млн євро лише на дорожню
мережу Донбассу (Дороги Донбасу відновлюватимуть за гроші
міжнародних
партнерів
України
//
UAZMI
(http://uazmi.org/news/cLlOAHeXcVRVjntNuwvGXw). – 2015. – 21.10)
Программа развития ООН при финансировании правительства
Японии восстановят 7 инфраструктурных объектов в Донецкой области
в рамках проекта «Экономическое и социальное восстановление
Донбасса».
Проект «Экономическое и социальное восстановление Донбасса»
реализуется ПРООН благодаря финансированию Правительства Японии и в
партнерстве с Правительством Украины, региональной и местной властью.
Основная цель проекта − восстановление экономики региона, в том числе
инфраструктуры и доступа населения к средствам существования. Проект
реализуется в рамках обязательств премьер-министра Японии Синдзо Абэ по
оказанию помощи восточной Украине.
Согласно проекту, будут восстановлены насосная станция,
фильтровальная станция, водопровод, мост и другие объекты.
Руководитель проекта Мустафа Саит-Ахметов:
Выбирая эти объекты среди других, мы обращали внимание на
несколько основных факторов. В первую очередь − это прямое влияние на
экономику Донецкой и Луганской областей. Например, без исправных
насосных станций предприятия не могут получать воду, под угрозой
технологические процессы. Во-вторых, мы оценивали потенциал для
создания новых рабочих мест, которых не хватает и вынужденным
переселенцам, и местным жителям (ПРООН и Япония восстановят 7
инфраструктурных объектов в Донецкой области // Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/24469-proon-i-yaponiyavosstanovyat-7-infrastrukturnyih-obektov-v-donetskoy-oblasti/). – 2015. – 20.10)
Координатор з комунікацій міжнародної благодійної організації
Mercy Corps Брайан Мілаковський:
Загальна мета нашої програми – забезпечити постраждалих від бойових
дій безпечним житлом, забезпечити базову фінансову підтримку
переселенців, а також надати малі гранти для розвитку малого бізнесу в
прифронтових населених пунктах та інших містах Луганської області, де
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живуть переселенці чи де є підприємці готові приймати переселенців на
роботу.
На сьогоднішній день організація відремонтувала і продовжує ремонт
202 приватних будинків. Крім приватних будинків відбувається також робота
над ремонтом багатоповерхових будинків в Щасті, а також у планах ремонт
багатоповерхових будинків в Попасній. У нас в планах ще більше 100
квартир в 7 багатоповерхових будинках. Ми розширюємо нашу програму з
ремонту будинків на інші населені пункти. Такі, як Кримське, Лисичанськ і
Новотошківське, – ті міста, в яких місцеві адміністрації або активісти
повідомили нам, що потребують нашої допомоги.
В рамках ще одного напрямку програми допомоги, організація
забезпечує продуктову допомогу в прифронтових селищах.
Також ще одним напрямком програми допомоги є підтримка
самозайнятості переселенців і мирних жителів прифронтових міст і членів
сімей, які беруть переселенців. Ми вже видали 100 грантів на 500 доларів в
Старобільському, Білокуракинському і Троїцькому районах і плануємо
видати ще 700 грантів до березня 2016 року. Наші бенефіціари пишуть свою
ідею малого бізнесу, потім ми їх запрошуємо на тренінг з фахівцем по
малому бізнесу з Харкова, потім вони працюють над бізнес-планом з
експертами з факультету підприємництва та економіки евакуйованого
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Таким
чином, одержувачі отримують не просто 500 доларів на розвиток малого
бізнесу, а також і знання необхідні для створення свого бізнесу (У
Луганській області відремонтовано понад 200 будинків, які постраждали
від бойових дій – представник міжнародної благодійної організації Mercy
Corps // Ukraine Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ua/36200-mercycorps). – 2015. – 20.10).
В Луганской области за неделю группы разминирования
Вооруженных сил Украины (ВСУ) обезвредили около 500 мин. Об этом
сообщает пресс-служба Минобороны.
В районе Станицы Луганской саперы проводят работы по снятию
минных полей, которые потеряли оперативно-тактическое назначение. Также
проводят инженерную разведку и очищают местность от взрывоопасных
предметов. Инженерные группы обнаружили и обезвредили 250
противотанковых и 50 противопехотных мин.
В районе пос. Нижнее группа военных инженеров разминировала
минное поле из 200 противотанковых мин. А вблизи ТЭС города Счастье
саперы еще одной части изъяли 40 противотанковых взрывных устройств (В
Луганской обл. за неделю группы разминирования ВСУ обезвредили около
500 мин // 112.ua (http://112.ua/ato/v-luganskoy-obl-za-nedelyu-gruppyrazminirovaniya-vsu-obezvredili-okolo-500-min-266132.html). − 2015. – 20.10).
Председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации
Павел Жебривский:
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Начинается реализация региональной программы в поддержку малого
и среднего бизнеса.
Сегодня есть три ключевых вопроса, на которых мы акцентируем
внимание. Первое — это доступ к финансовым ресурсам. На следующий год
в бюджет закладываем от 50 до 100 млн гривен для компенсации процентов
по кредитам для малого и среднего бизнеса. Ведутся переговоры с
«Ощадбанком», который вместе со Всемирным банком смог бы
предоставлять микрокредитование в пределах до 100 тысяч евро под 9%
годовых.
Второе направление будет касаться упрощения разрешительных
процедур и формирования прозрачной системы получения лицензий.
Согласно распоряжению Президента Украины, мы начали в области
систему «PROZORRO». Думаю, с 1 ноября начнем работать в тестовом
режиме, а со следующего года перейдем на электронные торги. Заказы будут
получать подрядчики, которые предложат лучшее качество и цену.
Заработает также система электронного администрирования.
Третьей составляющей комплексной программы поддержки станет
доступ местных предпринимателей к получению заказов при реализации
инфраструктурных проектов в Донецкой области.
Донецкая область до конца года получит 1,7 млрд грн на
восстановление инфраструктуры. Эти средства пойдут на восстановление
разрушенных мостов и дорог между населенными пунктами, на улучшение
качества воды, модернизацию канализационных сетей, мероприятия по
энергоэффективности. Большинство работ и услуг должны получить как раз
представители малого и среднего бизнеса (ДонОГА анонсировала старт
региональной программы поддержки малого и среднего бизнеса //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/24242donoga-anonsirovala-start-regionalnoy-programmyi-podderzhki-malogo-isrednego-biznesa/). – 2015. – 16.10).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України
Європарламентарі виступили із ініціативою зібрати теплий одяг,
спальні мішки та інші необхідні речі для тимчасово переміщених осіб в
Україні.
Ініціатори благодійної акції – неформальне депутатське об’єднання
«Група друзів України». Євродепутати-організатори благодійної акції
запросили усіх небайдужих приносити до приміщення Європарламенту в
Брюсселі речі, які допоможуть у побуті переселенців із Донбасу та Криму
впродовж зимового періоду.
Литовський євро депутат Пятрас Ауштрявічус:
(…) Це в Європарламенті вже гарна традиція, а знаючи холодний
клімат України, одяг, спальні мішки чи іграшки для дітей, які будь-хто може
знайти у себе вдома, стануть людям у пригоді. Вражає дуже позитивна
реакція підтримки співробітників та політиків Європарламенту.
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Хочеться не тільки зігріти людей, але й зігріти їхні серця
усвідомленням, що ми пам’ятаємо, що стало причиною того, що довелося
залишити домівки та переїхати до інших місць, пояснюють інші європейські
політики, зокрема,
Екс-президент Європарламенту, голова місії з оцінки реформ
Верховної Ради Пет Кокс:
Ці акції є практичним втіленням зобов’язань установ, на кшталт
Європарламенту: замість слів – реальні дії, що включають і цю підтримку, і
фінансування, і зв’язки, і супровід у проведенні реформ. Кожен усвідомлює,
що Україна – це тест на життєздатність цінностей, які відстоює Євросоюз
(Євродепутати збирають теплі речі для дітей переселенців // Радіо
Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/27316960.html). – 2015. –
21.10).
Очередная колонна гуманитарного штаба «Поможем» доставила в
Донецк почти 40 тысяч продуктовых наборов. Это уже 113 колонна,
отправленная в Донбасс. Она привезла на склад в Донецк 380 тонн
продуктов. В ближайшее время волонтеры Штаба приступят к
формированию 20 тысяч взрослых и 19700 детских продуктовых наборов
(Почти 40 тысяч продуктовых наборов доставил в Донецк штаб
«Поможем»
//
Репортер
Новости
Донецка
и
региона
(http://reporter.dn.ua/news/events/pochti_40_tysyach_produktovykh_naborov_do
stavil_v_donetsk_shtab_pomozhem/). – 2015. – 21.10).
За три із половиною місяці роботи місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги до них звернулося 211
внутрішньо переміщених осіб та 300 учасників АТО.
121 особі було надано консультації (роз´яснення) законодавства
України щодо порушених ними питань (соціального забезпечення,
працевлаштування, отримання житла);
42 особам надано безоплатну вторинну правову допомогу, що
передбачає представництво їх інтересів в судах, інших державних органах,
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також
складання документів процесуального характеру;
5 особам надано консультації, роз´яснення та допомогу у заповненні
формуляра заяви до Європейського суду з прав людини щодо захисту їх прав,
порушених Російською Федерацією;
13 особам надано безоплатну вторинну правову допомогу в частині
складання документів процесуального характеру.
Переважна більшість внутрішньо переміщених осіб зверталася за
безоплатною правовою допомогою до Маріупольського місцевого центру –
34 особи; Сумського місцевого центру – 22 особи; Першого запорізького
місцевого центру – 14 осіб (Понад півтисячі переселенців та учасників
АТО звернулися до місцевих центрів з надання БВПД // Міністерство
юстиції України (https://minjust.gov.ua/ua/news/47760). − 2015. – 20.10).
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20 жовтня 2015 року на виконання рішення Комісії з питань
забезпечення стабільного функціонування системи національного
телебачення і радіомовлення під головуванням заступника Міністра
інформаційної політики України Тетяни Попової телеканал «ІРТА»
відновив мовлення у м. Сватово.
Заступник Міністра інформаційної політики України Тетяна
Попова:
Для розширення географії покриття мовлення телеканалу використано
передавач, отриманий з Литовської Республіки, а антенно-фідерний тракт
змонтовано з закуплених телеканалом матеріалів. 90 % передавачів,
отриманих від партнерів з Республіки Польща та Республіки Литва, вже
змонтовано, а інші розписані між регіонами та поступово вводяться в дію
Концерном РРТ.
В МІП щотижнево відбуваються засідання Комісії з питань
відновлення телерадіомовлення за участі представників: Національної ради
України з питань телебачення та радіомовлення, Концерну радіомовлення,
радіозв'язку та телебачення, Українського центру радіочастот, СБУ та
радників МІП. Під час засідань приймаються рішення щодо відновлення
українського мовлення на Сході України, дотичних областях та АР Крим.
Зокрема, на виконання рішень Комісії:
1. Відновлено роботу мереж теле- і радіомовлення Донецької та
Луганської ОДТРК.
2. На РТПС Маріуполь і РТС Красноармійськ Донецької філії введено в
експлуатацію телепередавач для трансляції Донецької ОДТРК.
3. На РТПС Старобільськ введено в експлуатацію передавач
потужністю 5 кВт для трансляції програм Луганської ОДТРК.
4. На РТПС Краматорськ Донецької філії змонтована тимчасова опора
висотою 30 м, відновлено трансляцію 13 телевізійних і 5 радіопрограм.
5. На РРС Волноваха Донецької філії змонтовано та введено в дію
телепередавачі телекомпаній «5 канал», «Студія 1+1», «Україна»,
«Голдберрі», «Еспресо ТВ», Донецької ОДТРК і УТ-1, радіо FM передавачі
радіокомпанії «Радіо 24» і « ТАВР-медіа ».
6. На РТС Артемівськ Донецької філії збільшено потужність
передавачів мереж «УТ-1», «Студія 1 + 1» і «5канал».
7. На РТС Костянтинівка Донецької філії введено в дію FM передавач
радіокомпанії «Люкс».
8. На РРС Широкий введено в дію FM передавач «ТАВР-медіа».
9. З радіоцентру Миколаївській області ведеться мовлення
надпотужними передавачами Першої програми Українського радіо та
спеціальних програм Національної радіокомпанії України на хвилях 549 кГц
і 1431 кГц.
10. У м. Попасна Луганської області 5 жовтня 2015 року введений в
експлуатацію аналоговий передавач для трансляції телепрограм ЛугТРК на
43 телевізійному каналі.
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11. За рішенням Нацради України 6 жовтня 2015 року РТС
Світлодарськ замість програми «ТЕТ» транслює програму ДонТРК.
12. 9 вересня 2015 року на РРС Волноваха власними силами Концерну
РРТ введено в дію телевізійний передавач потужністю 200 Вт для трансляції
програм Донецької ОДТРК на 30 телевізійному каналі.
12. 9 жовтня 2015 року на PPC Широкий Луганської філії Концерну
РРТ введено в дію телевізійний передавач потужністю 1кВт для трансляції
програм Луганській ОДТРК на 25 телеканалі.
13. 12 жовтня 2015 року змонтовано за тимчасовою схемою з власних
резервів FM передавач потужністю 500 Вт для трансляції програм «Радіо
Пульс» Луганської ОДТРК на FM 99.5 МГц (МІП: Телеканал «ІРТА»
відновлює
мовлення
в
м.
Сватово
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248569861&cat_id=2
44277212). − 2015. – 20.10).
На
звільнених
від
терористів
у
межах
проведення
антитерористичної операції територіях Донецької та Луганської
областей забезпечується трансляція українських каналів телебачення і
радіо згідно з ліцензіями за допомогою технічних засобів
радіотелевізійних станцій Бахмута, Костянтинівки (Донецька філія
Концерну РРТ) та Лисичанська (Луганська філія Концерну РРТ).
Зокрема, у Донецькій області відновлено мовлення НТКУ, НРКУ та ще
12 телевізійних і 4 радіоканалів.
На РТПС у Краматорську підвищено вдвічі потужність передавачів
мережі НТКУ й інших центральних каналів. На РТС у Волновасі змонтовано
та введено в дію телевізійні передавачі ТОВ ТРК «НБМ» («5 канал»), що
дало змогу забезпечити задовільний прийом сигналу в південній частині
міста Донецька. Крім того, тут змонтовано та введено в дію два телевізійні
передавачі, отримані як технічна допомога з Литви, для Донецької ОДТРК та
НТКУ.
На РТС в Бахмуті в десять разів збільшено потужності передавачів
мережі НТКУ, а також суттєво збільшено потужність передавачів інших
центральних телеканалів.
На РТС у Костянтинівці встановлено та введено в дію FM передавач
радіокомпанії Люкс («Радіо 24»), а на РТПС у Маріуполі та на РТС у
Красноармійську введено в дію передавачі Донецької ОДТРК
(Відновлюється українське мовлення в Донецькій та Луганській областях
// Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248559760&cat_id=244277212). − 2015. – 16.10).
Кабінет Міністрів України своєю постановою № 814 від 7 жовтня
2015 року вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які
потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах «Артек» і
«Молода гвардія».
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Цими змінами доповнюється перелік категорій дітей, які мають право
на оздоровлення та відпочинок в зазначених дитячих центрах за рахунок
державного бюджету.
Зокрема, додаються наступні категорії:
− діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»;
− діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у
районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в
антитерористичній операції;
− діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій
громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
−
діти,
зареєстровані
як
внутрішньо
переміщені
особи
(Мінсоцполітики: Розширено перелік категорій дітей, які мають право
на оздоровлення та відпочинок за рахунок державного бюджету //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248559111&cat_id=244276429). − 2015. – 16.10).
Міністр соціальної політики України Павло Розенко:
З 1 млн 270 тис. жителів Донецької і Луганської областей, які мають
право на пенсійне забезпечення, близько 1 млн отримують пенсії на території
України.
Наше завдання – забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату всіх
соціальних надходжень і пенсій тим людям, які переїхали з тимчасово
окупованої території на територію, підконтрольну українській владі. (…)
Позиція України така: як тільки на цій території відновиться дія
українського законодавства і діяльність органів влади, банків, Казначейства і
так далі, ми, безумовно, зробимо все, щоб виплачувати відповідні суми
своєчасно і в повному обсязі (Павло Розенко: Відновлення соціальних
виплат всім жителям Донбасу залежить від ефективності Мінського
процессу // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248558102&cat_id=244277212). − 2015. – 16.10).
Україна відновила мовлення луганського обласного телебачення і
радіо «Пульс» на територію Луганської області та Луганська.
Луганське обласне телебачення і радіо «Пульс» відновили трансляцію
на Луганськ, а також доступні мешканцям Станично-Луганського та інших
прилеглих районів.
Незабаром більш потужний передавач запрацює в Старобільську, що
дозволить відновити мовлення регіонального телебачення і радіо в
Новоайдарському районі та в місті Щастя.
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Також передавачі будуть встановлені в Лисичанську, що дасть
можливість охопити регіональним мовленням північ області (Україна
відновила
телерадіомовлення
в
Луганську
//
Insider
(http://www.theinsider.ua/politics/5620a560d5aa0/). – 2015. – 16.10).
Управління звільненими територіями
Глава Луганской ОВГА Георгий Тука:
Ранее анонсированное открытие пункта пропуска в Станице Луганской
состоится во вторник, 27 октября. Открытие перехода запланировано на
следующий вторник. Уже все службы подготовлены – и пограничники, и
таможенники. Почему это не делаем сегодня или завтра – только потому, что
есть определенные опасения, чтобы этот процесс никаким образом не
повлиял на безопасность во время проведения выборов (Пункт пропуска в
Станице Луганской откроется после выборов // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/24613-punkt-propuska-v-stanitseluganskoy-otkroetsya-posle-vyiborov/). – 2015. – 21.10).
Глава Луганской ОВГА Георгий Тука:
В Станице Луганской технически все готово к открытию пункта
пропуска, но пока нет соответствующего разрешения Совета национальной
безопасности и обороны Украины.
Пункт пропуска будет открыт сразу после решения СНБО, но пока
ситуация в области относительно неспокойная. (…) Говорить о том, что
вокруг все спокойно – да, оно спокойно. Но спокойствие весьма и весьма
шаткое. Поэтому мы ждем решение СНБО. Насколько я знаю, даст Бог, оно
будет, может быть, и завтра… Технически мы абсолютно готовы (Для
открытия пункта пропуска нужно решение СНБО – Тука //
Востановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/24140-dlyaotkryitiya-punkta-propuska-nuzhno-reshenie-snbo-tuka/). – 2015. – 15.10).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Для переселенцев будут строить жилье.
Глава общественной организации «Свои люди», руководитель
проекта «Учимся действовать вместе» Владимир Деревянко:
В Северодонецке на 120 тысяч человек местного населения приходится
50 тысяч внутренне перемещенных лиц, а в некоторых районах области
переселенцев даже больше, чем местных жителей. В течение почти полутора
лет проблемы переселенцев продолжают оставаться нерешенными, и это
усугубляет социальное напряжение в регионе. Для решения проблем
переселенцев только в одном Северодонецке по пяти направлениям нужно
около 3 миллиардов гривен. Таких денег, разумеется, в области нет, поэтому
выход видится только в привлечении международных инвестиций. Это будет
обменный фонд коммунального назначения. Жилье не будет даваться ВПЛ
на постоянной основе, и здесь заложен минимальный стандарт. (…)
Советник министра социальной политики Украины по вопросам
внутренне перемещенных лиц Сергей Самарский:
Северодонецк выписал программы почти на 100 миллионов евро,
половина из которых пойдет на жилье для ВПЛ, 20 миллионов – на
здравоохранение, образование, школы, детские сады и так далее. Порядка 10
миллионов евро Европейский банк реконструкции и развития дает на
развитие бизнеса и кредиты (…) (Для переселенцев будут строить жилье
//
Голос
України:
Інформаційний
портал
(http://golosukraine.com/publication/u-regionah/parent/48102-dlyapereselenciv-budut-buduvati-zhitlo/#.ViYBwMZFBxk). – 2015. – 20.10).
Міжнародний благодійний фонд «Карітас України», БО «БФ
Станція Харків» та Харківська обласна державна адміністрація
запрошують вимушено переміщених осіб 22 жовтня відвідати ярмарок
вакансій «Кар’єра для нового життя». На гостей заходу чекає виставка
роботодавців різних сфер діяльності, які представлять свої відкриті вакансії
та умови працевлаштування. Також у програмі ярмарку відбудеться
презентація додаткових можливостей для переселенців, тренінги та майстеркласи з питань працевлаштування, зустрічі з успішними підприємцями тощо.
Захід проводиться за підтримки Харківського обласного центру
зайнятості та Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону
ХОДА. Співорганізаторами проекту стали Всеукраїнська молодіжна
організація
«Молодіжний
центр
працевлаштування»
та
проект
«Перспектива» (22 жовтня в Харкові відбудеться Ярмарок вакансій для
переселенців // Офіційний сайт Харківської облдержадміністрації
(http://kharkivoda.gov.ua/news/76832). – 2015. – 19.10).
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На Харьковщине за счет кредита Европейского Инвестиционного
банка могут отремонтировать 6 общежитий для переселенцев
Замглавы обладминистрации Евгений Шахненко:
В регионе проведена инвентаризация общежитий и объектов жилого
назначения, которые в данный момент не эксплуатируются. В результате
определены 36 объектов, которые можно отремонтировать для обеспечения
жильем переселенцев.
Кроме того, в Минрегион направлены предложения по 6 общежитиям,
находящимся в разных районах Харьковской области, о возможности их
участия в кредитной программе Европейского Инвестиционного Банка
«Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины». Также
были установлены виды работ, которые необходимо выполнить при
реконструкции объектов, составлен технический отчет о состоянии зданий и
инженерных коммуникаций, выполнены проектные предложения и
определена ориентировочная стоимость восстановления одного общежития
(На Харьковщине за европейские деньги могут отремонтировать 6
общежитий
для
переселенцев
//
«Комментарии»
(http://kharkov.comments.ua/news/2015/10/19/165950.html). – 19.10).
В Артемівську-Бахмуті почав дію проект Програми Розвитку
ООН, за фінансової підтримки уряду Японії. Називається проект «Бізнес
Дім». Реалізується він в рамках програми економічного відновлення
Донецької та Луганської областей.
Керівник Асоціації Відродження та Розвиток Надія Опалюк:
У нашому місті втілювати проект у життя буде громадська організація
«Асоціація Відродження та Розвиток». З жовтня по грудень поточного року
планується провести ряд навчальних тренінгів для вимушених переселенців,
які мають бажання організувати свій бізнес, але не знають з чого почати.
Сьогодні порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. Тому
ми сподіваємося, що ті проблеми, які ми в даному проекті піднімаємо за
допомогою ПРООН та уряду Японії, ми зможемо, якщо не вирішити
остаточно, то хоча б зрушити з місця. Більше того, в нашому проекті ми тісно
співпрацюємо з місцевою владою Артемівська, бо саме вони відповідальні за
громадян, які проживають на території міста, і за те, як зробити цю
територію економічно привабливою і перспективною для бізнесу.
Проект покращення бізнес середовища, спрямований, насамперед, на
пошук відповідей, які дозволять розкрити економічний потенціал міста і
дадуть можливість для створення нових робочих місць. У проекті
передбачено створення сайту з єдиною базою запитів і пропозицій про робочі
місця вимушеним переселенцям, а також місцевим жителям.
У Центрі надання адміністративних послуг Артемівської міської ради
планується встановити комплекс обладнання «Електронна черга», який
допоможе бізнесу та всім відвідувачам швидко, ефективно отримувати
довідки та відповіді на існуючі питання (В Артемівську-Бахмуті за
підтримки ПРООН та Уряду Японії навчають переселенців бізнесу //
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NGO.donetsk.ua
(http://ngo.donetsk.ua/news/v-artemivsku-bahmuti-zapidtrimki-proon-ta-uryadu-yaponiyi-navchayut-pereselenciv-biznesu). – 2015. –
19.10).
Городской голова Северодонецка Луганской области Валентин
Казаков:
Инвестиционные вложения на восстановление и развитие города
Северодонецк Луганской области составили более 150 млн. гривен.
В соответствии с постановлением Кабинета министров, который
оставил этот вопрос на усмотрение и возможности города, в Северодонецке
будет проводиться повышение заработной платы для данной категории. В
плане бюджета на 2016 год это будет происходить в два этапа.
(…) В 2016-2018 годах будет осуществлена программа, которая
позволит построить дополнительное жилье для временно перемещѐнных лиц,
обеспечит рабочие места и восстановит строительную отрасль в городе (На
инфраструктуру и помиощь переселенцам в Северодонецке выделили 150
млн
гривен
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/24384-na-infrastrukturu-i-pomocsh-pereselentsamseverodonetsku-vyidelili-150-mln-grn/). – 2015. – 19.10).
17 октября, в модульном городке для переселенцев в Павлограде
презентовали проект, который направлен на оказание психологической
помощи и социальную интеграцию жителей Донбасса в нашем городе.
Проект реализует Благотворительная организация «Женщины
Западного Донбасса» при поддержке Программы развития ООН в Украине и
Правительства Японии. Он рассчитан на 5 месяцев (В Павлограде
переселенцам предлагают психологическую помощь // павлоград.dp.ua
(http://павлоград.dp.ua/13973). – 2015. – 19.10).
Вимушені переселенці на Херсонщині активно навчаються, щоб
отримати фінансову підтримку для розвитку своїх бізнес ідей. Таку
можливість їм дає проект «Стабілізаційна підтримка внутрішньо
переміщених осіб та місцевих громад в Україні», який адмініструє
громадська організація «Вектор розвитку».
5-6 та 7-8 жовтня 2015 року у Херсоні в межах проекту проведені 2
тренінги з організації самозайнятості. 54 вимушені переселенці відібрані на
конкурсній основі для участі у навчаннях. Протягом двох днів учасники та
учасниці на конкретних прикладах розглянули основні компоненти
започаткування бізнесу.
Вони вчилися аналізувати місцевий ринок, шукали шляхи отримання
доходів, генерували та аналізували бізнес ідеї, будували бізнес концепцію та
складали бізнес план. За допомогою отриманих роздаткових матеріалів
кожен учасник та учасниця відпрацювали навички створення свого робочого
місця.
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Протягом наступних трьох тижнів учасники мають написати бізнес
плани. Після чого відбудеться їх захист, а переможці отримають грантову
допомогу на купівлю основних засобів у розмірі 900 доларів (На Херсонщині
проект підтримки вимушених переселенців набирає оберти // Рідна
Країна
(http://ks.ridna.ua/2015/10/19/na-hersonschyni-proekt-pidtrymkyvymushenyh-pereselentsiv-nabyraje-oberty/). – 2015. – 19.10).
Нагодувати переселенців: як у Рівному роздають допомогу тим, хто
хоче жити мирно
Продукти та засоби гігієни, зібрані під час місячника милосердя,
видають на Тихій, і у Рівному. Отримувачами можуть бути як переселенці,
так і малозабезпечені рівняни.
До акції долучились всі. Поки що на тісний склад привезли зібране з
кількох шкіл, решта буде підвозитись за потребою. До слова, деяку допомогу
дітям переселенців роздають безпосередньо за місцем навчання (Нагодувати
переселенців: як у Рівному роздають допомогу тим, хто хоче жити
мирно // ERVE.UA (http://erve.ua/news/society/nagoduvaty_pereselentsiv_yak_
u_rivnomu_rozdayut%60_dopomogu_tym_khto_khoche_zhyty_myrno_foto.htm)
– 2015. – 19.10).
Вынужденные переселенцы в Рубежном на протяжении трех дней
получали гуманитарную помощь. В помещении Центра социальных служб
семьи, детей и молодежи семьи (здание Рубежанского лицея) люди получили
сливочное масло и рыбные консервы. Продукты − из государственного
резерва. Выданы согласно Постановлению Кабмина. За три дня масло
получили около 2 тысяч человек. Семьи с двумя или более детьми кроме
масла получили консервы. Оказание помощи продолжается (На Луганщине
переселенцам раздают гуманитарную помощь от государства // Трибун
Луганск (http://tribun.com.ua/29210). – 2015. – 16.10).
На востоке Украины снизилось количество обстрелов, в города
возвращаются жители.
В Луганской и Донецкой областях снизилось количество обстрелов.
Глава городской администрации сообщил, что за последние две недели в
Станицу Луганскую вернулись 1200 переселенцев. Кроме того, по данным
главы администрации Докучаевска (Донецкая область) население
увеличилось до 21 тысячи человек (В Станицу Луганскую вернулись 1200
переселенцев // City News (http://www.citynews.net.ua/news/49013-v-staniculuganskuyu-vernulis-1200-pereselencev.html). – 2015. – 16.10).
Переселенці, які мешкають у місцях масового проживання, у тому
числі в модульному містечку забезпечені теплими речами, ковдрами
Останнім часом кількість осіб, що реєструються в якості вимушених
переселенців у регіоні, значно зменшилася. У середньому за добу – це 10-12
осіб. Людей продовжують заселяти у транзитне містечко, наразі там мешкає
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401 особа, вільні місця є. Загалом станом на 15 жовтня в області в якості
вимушених переселенців, які приїхали з Донецької, Луганської областей та
окупованої території Автономної Республіки Крим, зареєстровано 66 322
особи. З них 9267 – чоловіки, 20198 – жінки, 16 684 – діти, 20173 – інваліди
та люди похилого віку (У Запоріжжі переселенці не хочуть жити в
модульному містечку // depo.ua (http://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizhzhipereselentsi-ne-hochut-zhiti-v-modulnomu-mistechku-15102015153400). – 2015.
– 16.10).
Программа «Деловой английский онлайн для вынужденных
переселенцев» стартует в пяти областях Украины. Программа будет
реализовываться в Киевской, Луганской, Днепропетровской, Одесской и
Николаевской областях при поддержке Отдела прессы, образования и
культуры Посольства США в Украине.
Цель программы – в рамках онлайн обучения передать участникам
базовые навыки владения английским языком, необходимые для успешного
трудоустройства и интеграции в новой среде (Переселенцев обучат
английскому языку онлайн // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/24275-pereselentsev-obuchat-angliyskomu-yazyikuonlayn/). – 2015. – 16.10).
В Харькове открылись курсы английского языка для переселенцев
Первый заместитель харьковского городского головы Игорь
Терехов:
Это новый для Украины проект, который реализуется городской
властью Харькова и Немецким обществом международного сотрудничества
(GIZ). Тренинги направлены на обучение и повышение квалификации
переселенцев, проживающих в харьковском модульном городке. Первыми в
учебной программе стали трехмесячные бесплатные курсы английского
языка для детей и взрослых, которые начались сегодня.
Директор проекта поддержки транзитных городков для внутренне
перемещенных лиц GIZ Матиас Брандт:
Проект должен решить важную задачу: помочь скорейшей социальной
адаптации переселенцев. Есть задумки обучать жителей городка и таким
профессиям, как бухгалтер, портниха, закройщик, или, например, прочитать
для них курс о том, как открыть свой собственный бизнес (В Харькове
открылись курсы английского языка для переселенцев // «STATUS QUO»
(http://www.sq.com.ua/rus/news/obschestvo/15.10.2015/v_harkove_otkrylis_kurs
y_anglijskogo_yazyka_dlya_pereselencev/). – 2015. – 15.10).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Перший заступник голови облдержадміністрації Єлизавета ПушкоЦибуляк відвідала Луганську обласну дитячу клінічну лікарню.
Обласне управління капітального будівництва облдержадміністрації
розробило проект і кошторис для ремонту лікарні. Лише ремонт даху за цим
проектом становитиме 8 мільйонів гривень. Загальна сума ремонту
обійдеться в десять разів більше.
Перший заступник голови облдержадміністрації Єлизавета ПушкоЦибуляк:
Питання щодо налагодження повноцінної роботи медичного закладу
буде розглядатися на засіданні штабу з надзвичайних ситуацій. Окремо
порушуватиметься проблема якості гуманітарної допомоги в області
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/480359312146374/?type=3. – 2015. – 21.10).
До роботи логістичних центрів, які передбачається відкрити в
Луганській області, будуть залучатися працівники Пенсійного фонду.
Мешканці непідконтрольній українській владі території будуть мати
змогу отримати консультативну допомогу з питань пенсійного забезпечення.
Прийом спеціалістами управління Пенсійного фонду буде проводитись двічі
на тиждень: щовівторка та щочетверга (Луганська обласна державна
адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/480345495481089. –
2015. – 21.10).
Обласна влада має завдання запровадити реальний механізм
відшкодування збитків мешканцям зруйнованого будинку в Лисичанську.
Днями в рамках робочої поїздки до Лисичанська перший заступник
голови Луганської обласної державної адміністрації Єлизавета ПушкоЦибуляк та заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій
Клименко відвідали будинок № 17, кв. Жовтневої революції, який був
зруйнований унаслідок минулорічних активних бойових дій.
Перший заступник голови Луганської обласної державної
адміністрації Єлизавета Пушко-Цибуляк:
На сьогодні маємо два завдання: з’ясувати, де та з якої причини
зупинилася спеціальна постанова Кабміну стосовно долі цього будинку, і
запропонувати реальний алгоритм відшкодування збитків.
Обговорювання питання щодо цього будинку відбудеться на
найближчому засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Планується
підготувати нове звернення до Прем’єр-міністра України щодо вирішення
цього болючого питання. Облдержадміністрація запропонує свій алгоритм,
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виходячи з фактичної площі й вартості житла в цьому регіоні, та підготує
власний проект постанови Кабміну з визначених проблем.
Перше, що хотіла би відзначити: сьогодні люди повертаються до своїх
домівок, мирного життя і гостро відчувають проблеми сьогодення. Але вони
щиро налаштовані на діалог та хочуть бачити адекватні, відповідні,
компетентні дії влади (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/480342268814745. – 2015. – 21.10).
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука зустрівся з педагогічними колективами міста Рубіжного.
Освітяни переважно цікавилися своєчасними виплатами заробітної
плати та розміщенням внутрішньо переміщених осіб у місті.
Викладач одного з ліцеїв відзначила, що при одному з училищ є
гуртожиток, який можна використати під житло для переселенців.
Секретар міської ради Дмитро Мухтаров:
У цьому гуртожитку дійсно можна поселити внутрішньо переміщених
осіб, але будівля потребує капітального ремонту. Я маю надію, що
найближчим часом, залучившись підтримкою обласної влади, ми вирішимо
це питання. Крім того, у нас в планах добудова десятиповерхового будинку,
який ми віддамо переселенцям.
У місті планується розміщення одного з військових підрозділів, який
буде підтримувати порядок у Рубіжному (Луганська обласна державна
адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/480316945483944. –
2015. – 21.10).
Перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації
Єлизавета
Пушко-Цибуляк
разом
із
заступником
голови
облдержадміністрації Юрієм Клименком відвідали низку проблемних
об’єктів державного майна у місті Лисичанську, які були пошкоджені
внаслідок активних бойових дій та потребують відновлення.
Першою була оглянута будівля міського центру зайнятості, що
знаходиться в аварійному стані. Внутрішні перегородки та балки – дерев’яні,
тому від надмірного вибуху будівельні конструкції прийшли в повну
непридатність. Споруда належить Міністерству соціальної політики України.
Перший заступник голови Луганської обласної державної
адміністрації Єлизавета Пушко-Цибуляк:
(…) Саме обласна влада робить усе можливе для вирішення соціальних
проблем мешканців регіону, й це – її пріоритетне завдання.
Сьогодні ми маємо акумулювати зусилля всіх, хто є власник майна на
цій території. Кожному міністерству потрібно мати генеральний план
відбудови своїх об’єктів, і визначити джерела фінансування за рахунок
податків, які виділяються на відповідне міністерство з метою відбудови.
Цього зараз, на жаль, немає. Тому ми будемо звертатися до Уряду України,
щодо надання відповідного доручення по міністерствах стосовно визначення
збитків та відновлення об’єктів, які є у їхній власності.
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Зараз зведеної інформації щодо таких об’єктів на території області
немає. Тож видано відповідне доручення всім структурним підрозділам
скласти повний перелік об’єктів, визначити збитки, вартість відновлення та
пропозиції щодо подальшої долі цих споруд. Матеріали будуть розглянуті на
найближчому засіданні обласного штабу з питань, пов’язаних з відновленням
інфраструктури та життєдіяльності населених пунктів Луганської області
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/480309815484657. – 2015. – 21.10).
Организация International Committee of the Red Cross отправил на
неподконтрольные территории на Донбассе еще 195 тонн гуманитарной
помощи. В основном груз МККК состоял из продуктовых наборов для
местного
населения
(Восстановдение
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/678009472301195/?type=3. – 2015. – 21.10).
Международная благотворительная организация Mercy Corps
восстанавливает около 200 частных домов в Луганской области,
разрушенных во время боевых действий на Донбассе. Также организация
готовит предоставление более 800 малых грантов в размере 500 долларов
(Восстановдение Донбасса // https://www.facebook.com/Vosstanovleniye
Donbassa/photos/a.547169122051898.1073741828.544530008982476/677969008
971908/?type=3. – 2015. – 21.10).
Міністр юстицій Павло Петренко:
Від сьогодні (20.10, – ред.) в Полтавському університеті економіки і
торгівлі, на базі якого нині працює Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка і де навчається багато вихідців з Донбасу та Криму,
працюватиме консультативний пункт правової допомоги тимчасово
переміщеним особам. (…)
Завдання Міністерства юстиції і центрів надання безоплатної вторинної
правової допомоги, які працюють по всій Україні, полягає в тому, щоб
максимально допомогти у вирішенні проблем внутрішньо переміщених осіб.
Ця ініціатива – маленький крок до повернення життя цих людей у
нормальне
русло
(Павло
Петренко
//
https://www.facebook.com/pavlo.petrenko/posts/977099069041762. – 2015. –
20.10).
Правительство Японии и Программа развития ООН огласили список
объектов инфраструктуры Донбасса, которые будут восстановлены за счет
партнеров из Страны восходящего солнца (Донецк Новости − Афиша 62.ua
// https://vk.com/wall-15817105_147046. – 2015. – 19.10).
В Северодонецке определили места, где будут строить жилье для
переселенцев.
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Глава общественной организации «Свои люди», руководитель
проекта «Учимся действовать вместе» Владимир Деревянко:
На сегодняшний день эта работа уже ведется на уровне привязок к
пятнам застройки в Северодонецке. То есть для первого цикла застройки
место для застройки есть в Северодонецке.
Начало реализации проекта – 2016 год.
Это должны уже войти в строй, и жилье, и реконструкция должна быть
сделана в течение года. Планируется продолжить работу и в 2017, и в 2018
году.
Жилье не будет даваться ВПЛ на постоянной основе. (…)
Советник Министра социальной политики Украины по вопросам
внутренне перемещенных лиц Сергей Самарский:
(…) Сейчас требование одно – чтобы 1 квадратный метр не выходил по
стоимости за сумму в более 5 тысяч гривен для ВПЛ. Есть предприятия, есть
уже возможность строить такое жилье и 2-3 этажное, и домики для ВПЛ.
В Северодонецке более 47 тысяч ВПЛ. Расчет жилья исходит из этих
цифр (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1049. – 2015. – 19.10).
Допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення АТО у межах Луганської області призначена
у 192 випадках на суму 1,7 млн грн, вже виплачено 1,6 млн грн. Поза межами
області допомога призначена та виплачена у 128 випадках на суму 852,5 тис.
грн
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/479870545528584. – 2015. – 19.10).
Красный Крест в Артемовске-Бахмуте предоставляет временно
перемещенным лицам ваучеры на сумму 200 грн. для совершения покупок в
супермаркете «Сильпо» по ул. Воровского.
Выдача ваучеров − это карточки с зачисленной на них суммой в 200
грн. – будет осуществляться только зарегистрированным ранее людям по
личному приглашению Красного Креста (Донбасс SOS // https://vk.com/wall68158751_11036. – 2015. – 19.10).
Соединенные Штаты объявили о предоставлении почти 15 млн.
американских долларов дополнительной гуманитарной помощи для тех, кто
пострадал из-за конфликта на востоке Украины.
Таким образом общий объем гуманитарной помощи США востоку
Украины с начала кризиса составляет почти 84 млн. американских долларов.
Эти новые средства, предоставленные Агентством США по
международному развитию, будут направлены на обеспечение временного
жилья для более 35 тыс. людей на грядущий зимний период.
Также эта помощь будет использована для обеспечения пострадавших
чистой питьевой водой и соблюдения надлежащего гигиенически
санитарного режима, чтобы предотвратить распространение болезней.
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Кроме того, эта помощь будет предоставлять возможности для
трудоустройства, чтобы люди и предприятия вернулись к нормальной жизни,
и поможет домохозяйствам восстановить утраченное.
Соединенные Штаты вновь заявляют о своем призыве обеспечить
полный и беспрепятственный доступ на всей территории зоны конфликта,
чтобы гуманитарная помощь могла дойти до тех гражданских лиц, которые в
ней нуждаються (Донбасс SOS //https://vk.com/wall-68158751_10962. – 2015.
– 17.10).
Перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Єлизавета
Пушко-Цибуляк 16 жовтня з робочою поїздкою відвідала Попаснянський
район. Під час перебування в районі її супроводжував голова Попаснянської
райдержадміністрації – керівник районної військово-цивільної адміністрації
Роман Власенко та міський голова Юрій Онищенко.
У рамках поїздки Єлизавета Пушко-Цибуляк побувала на ТДВ
«Попаснянський вагоно-ремонтний завод», де ознайомилася з роботою
підприємства, поспілкувалася з його керівництвом, зокрема, генеральним
директором Анатолієм Нетюхайлом та працівниками. Вона відзначила, що
завод працює у нормальному плановому режимі, податки сплачуються
справно, а заробітну плату заводчани одержують вчасно без затримок.
Для Попасної стала робота заводу – це вагомий важіль подальшої
стабілізації соціально-економічної ситуації у районі.
Перший заступник голови Луганської облдержадміністрації
Єлизавета Пушко-Цибуляк:
Останнім часом спостерігається тенденція повернення жителів міста до
своїх домівок. У навчальних закладах стало більше учнів. Це говорить про
віру людей у те, що мир на багатостраждальній луганській землі запанує.
Моя задача – зробити все можливе для відновлення економіки та
промисловості регіону, налагодження нормального життя громадян.
Також вона відвідала Попаснянську гімназію № 20, яка була повністю
відремонтована після тяжких обстрілів січня-лютого минулої зими
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/479252505590388. – 2015. – 16.10).
Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский
объявил о начале региональной программы в поддержку малого и среднего
бизнеса Донетчины.
Глава области провел встречи с предпринимателями городов Угледар,
Селидово и Новогродовка с целью изучения проблем местной бизнес-среды.
Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский:
Сегодня есть три ключевых вопроса, на которых мы акцентируем
внимание. Первое – это доступ к финансовым ресурсам. (…)
Второе направление будет касаться упрощения разрешительных
процедур и формирования прозрачной системы получения лицензий. (…)
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Третьей составляющей комплексной программы поддержки станет
доступ местных предпринимателей к получению заказов при реализации
инфраструктурных проектов в Донецкой области (…) (Единый Реестр
ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1045. –
2015. – 16.10).
Свою першу робочу поїздку перший заступник керманича області
Єлизавета Пушко-Цибуляк зробила у смт. Новотошківка Попаснянського
району.
Населений пункт знаходиться поблизу 29-го блокпосту на Бахмутській
трасі.
У населеному пункті Єлезавета Михайлівна зустрілася з місцевими
мешканцями, працівниками військово-цивільної адміністрації та оглянула
низку об’єктів.
Перший заступник голови Луганської облдержадміністрації
Єлизавета Пушко-Цибуляк:
(…) Важливо, щоб кожен пошкоджений будинок був оглянутий
комісією, яка б зафіксувала, що люди зробили своїми зусиллями, чим
допомогла влада, міжнародні організації та обсяг роботи, який ще потрібно
зробити
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/479160818932890. – 2015. – 16.10).
1 декабря в Центральной районной больнице Бахмута (бывшего
Артемовска) Донецкой области откроют единственное в городе отделение
реанимации. В связи с этим Министерство иностранных дел Эстонии оказало
гуманитарную помощь в виде медицинского оборудования.
Помощь была оказана при участии благотворительной организациидвижения за национальное и духовное возрождение Донбасса «Пліч-о-пліч».
Представитель движения «Пліч-о-пліч» Татьяна Кошель:
Министерство иностранных дел Эстонии вместе с семьей Лютюков
неоднократно оказывало помощь медицинским учреждениям АртемовскаБахмута и других городов Украины. В связи с тем, что в городе очень много
вынужденных переселенцев, а также людей, которые приезжают получить
медицинские услуги из оккупированных территорий, украинская диаспора,
живущая в Европе, всячески оказывает помощь в виде медицинского
оборудования, мебели, медикаментов и теплых вещей для мирного населения
Украины (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1047. – 2015. – 16.10).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Координатор благодійного фонду «Схід SOS» Олександра
Дворецька:
Не реалізоване основне проблемне питання про надання переселенцям
житла. Закон передбачає безкоштовне надання житла на півроку за умови
оплати комунальних послуг, проте до сьогоднішнього дня не прийнятий
порядок надання такого житла. Крім того, законом гарантовано виборче
право і рівність прав внутрішньо переміщених осіб, проте на майбутніх
місцевих виборах переселенці позбавлені такого права.
(…) Не можна займатися питаннями працевлаштування без
забезпечення житла. Найчастіше переселенцям пропонують переселятися в
сільську місцевість, де місць для працевлаштування немає. При цьому там, де
пропонується працевлаштування, рівень оплати праці не дає людям
можливості орендувати приміщення для проживання. Тому програма ніяк не
співвідноситься з потребами переселенців і не розглядає їх комплексно.
Компенсація за втрачене майно переселенцям не виплачується.
Виплачується тільки щомісяця адресна допомога у розмірі 442 гривні на
працездатного переселенця, при цьому вона виплачується тільки в тому
випадку, якщо людина працевлаштована офіційно, з чим часто бувають
проблеми.
Близько 5-7% переселенців проживають у таких місцях (на базах
відпочинку, в профілакторіях, − ред.), більша частина – 95-93% переселенців
– проживають у житлі, яке вони знаходять власними силами. У місцях
компактного поселення кількість людей скорочується. Проблема пов'язана не
тільки з тим, що ці місця не призначені для проживання в зимовий період,
вона пов'язана ще й з тим, що місцевій владі і власникам цих закладів не
поверталися витрати за використання приміщень, за комунальні послуги.
Багато з цих закладів могли б приймати переселенців і далі, якби їм
оплачували рахунки за воду та електроенергію (У переселенців з Донбасу
немає житла, роботи, прав, − волонтер // Голос Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_10_20/U-pereselenc-v-z-Donbasu-nema-zhitlaroboti-prav-volonter-9940/). – 2015. – 20.10).
Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН
України Елла Лібанова:
Трагедія Донбасу в значній мірі зменшила ймовірність повторення
такого розвитку подій в будь-якому іншому регіоні України. (…)
Надзвичайно важливі дії влади, спрямовані на економічне зростання, повинні
доповнюватися заходами, спрямованими на психологічні зміни:
− влада має повсякчас демонструвати не тільки свою відданість
реформам, а й те, що частину тягаря вона бере на себе (…);
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− боротьба з корупцією на найвищих щаблях владної вертикалі має
стати постійною і демонстративною: люди очікують не просто арешту, а суду
і покарання винних;
− необхідна систематична роз'яснювальна робота, до якої мають
долучитися хоча б ті ЗМІ, на які держава й суспільство мають сильний вплив,
− це зовсім − не означає унеможливлення критики;
− суспільство мусить усвідомити, що Донбас є невід'ємною складовою
частиною унітарної держави, яка зазнала страшної навали, і ми всі гуртом
маємо її відроджувати,
− зараз не час з'ясовувати вину жителів регіону; це повною мірою
стосується як відродження Донбасу, так і допомоги вимушеним
переселенцям;
− необхідно здійснювати цілеспрямовані заходи, спрямовані на
об'єднання жителів різних регіонах, на сприйняття відмінностей у культурі,
поведінці, уподобаннях як таких, що зовсім не виключають загальної єдності
на засадах українськості;
− необхідно якомога швидше викорінити пропаганду сепаратизму в
освітніх закладах.
Навіть успішність зазначених дій не є запорукою суспільного спокою,
− глибока соціально-економічна криза неминуче породжує масштабне
незадоволення та провокує соціальну напругу. Але цілеспрямована
діяльність на цьому напрямі убезпечить від переростання демонстрацій
незадоволення державною політикою в антидержавні дії (Трагедія Донбасу
зменшила шанс повторення таких подій в іншій частині України –
експерт // Дзеркало тижня (http://dt.ua/POLITICS/tragediya-donbasuzmenshila-shans-povtorennya-takih-podiy-v-inshiy-chastini-ukrayini-ekspert188036_.html). – 2015. – 18.10).
Экономист, демограф и социолог Элла Либанова:
Мы должны сконцентрировать свои усилия на возрождении экономики
подконтрольной Украине части Донбасса.
Когда я говорю о возрождении экономики Донбасса, то меньше всего
подразумеваю под этим воссоздание того, что было раньше. Так сложилось,
что в результате конфликта в регионе разрушена во многом устаревшая
экономика. Сомневаюсь, что угольную промышленность Донбасса можно
модернизировать. Куда более перспективно развивать здесь современную
экономику. Хватит ли для этого квалифицированной рабочей силы? Скорее
всего, нет. Однако можно разрабатывать программы стимулирования приезда
в Донбасс квалифицированной рабочей силы, которая и компенсирует
недостающих специалистов. Возможно, для начала стоит сконцентрировать
свои усилия на возрождении какого-то одного города или агломерации.
Кроме того, я не уверена, что стоит делать упор на малый и средний
бизнес. Как мне кажется, лучше сделать акцент на определенной отрасли
экономики.
Например,
достаточно перспективным может
стать
строительство: промышленность строительных материалов, изготовление
Експертний погляд

110

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

15‒ 21 жовтня 2015 року

20-28 лютого 2015
специализированной техники, ремонт и т. д. Кроме того, необходимо
развивать сферы экономики, не связанные с Россией, чтобы рынок был
закрыт на Украине.
Для развития малого и среднего бизнеса следует создать специальные
структуры, где будут работать бухгалтера, юристы и другие специалисты.
Тогда малый бизнес освободится от дополнительных расходов на
содержание таких работников, поскольку это непросто. Если подобные
структуры будут предоставлять услуги для целого ряда предприятий, это
будет удобно для них и неплохо для местной власти, которая получит
дополнительные налоговые поступления.
Но главное препятствие на пути возрождения Донбасса – готовность
людей. По моему мнению, возрождение пострадавшего регион не столько
экономическая, сколько социальная и психологическая проблема для
Украины. Стереотипы в головах людей с обеих сторон (…). И чем дольше
продолжается это противостояние, тем более глубоким оно становится (…)
(Возрождение Донбасса. С чего начинать // Новое время
(http://nv.ua/opinion/libanova/vozrozhdenie-donbassa-s-chego-nachinat74489.html). − 2015. − 16.10).
Опрос жителей Донецкой и Луганской областей (на
подконтрольных Украине территориях) был проведен с 3 по 12 октября
2015 года Фондом «Демократические инициативы» имени Илька
Кучерива и фирмой Ukrainian Sociology Service. Всего было опрошено
1000 респондентов (по 500 в каждой области) по выборке, репрезентативной
по показателям возраста, пола, избирательным округам Донецкой и
Луганской областей. Погрешность выборки в пределах 3,5%.
Проблемы, которые жители Донбасса считают наиболее важными в
своих городах (поселках, селах), носят социально-экономический характер. В
Донецкой области пять основных проблем: рост цен (79%), высокие
коммунальные тарифы (76%), низкий уровень зарплат и пенсий (73%),
создание новых рабочих мест (65%), ремонт и улучшение инфраструктуры
(43%). Почти те же проблемы являются главными и для жителей Луганской
области: высокие коммунальные тарифы (75%), низкий уровень зарплат и
пенсий (69%), создание новых рабочих мест (63%), ремонт и улучшение
инфраструктуры (дорог, мостов, тепловых, газовых и электросетей) (54%).
рост цен (47%), налаживание и улучшение медицинского обслуживания
(47%). В Донецкой области, судя по данным опроса, ситуация выглядит
лучше: 6% полагают, что эти проблемы в их городах (селах) успешно
решаются, и еще 50% – что «кое-что делается, но недостаточно». А в
Луганской области 0,6% ответили, что проблемы решаются успешно, и еще
25% – что кое-что делается. Наиболее успешно решаемые проблемы –
ремонт и улучшение инфраструктуры (21% в Донецкой и 5% в Луганской
областях) и благоустройство города (поселка, села) – 10% в Донецкой
области и 4% – в Луганской.
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Среди желаемых населением первоочередных затрат бюджета
абсолютным приоритетом является стимулирование развития экономики
(72% в Донецкой области и 90% в Луганской), далее по значимости – ремонт
и улучшение инфраструктуры (40% в Донецкой области и 54% в Луганской),
повышение социальных выплат (50% в Донецкой области и 31% в
Луганской), улучшение медицинского обслуживания (35% и 41%).
И в Донецкой, и в Луганской областях жители знают об
осуществляемых сейчас процессах децентрализации (65% в Донецкой
области и 69% – в Луганской). В обеих областях расширение полномочий
органов местного самоуправления расценивается преимущественно
положительно (46% в Донецкой области и 31% – в Луганской). В Донецкой
области основное следствие видят в том, что откроются новые возможности
для местных жителей влиять на власть (28%) (Пресс-релиз по результатам
социологического исследования населения Донецкой и Луганской
областей «Донбасс–2015» // Фонд «Демократичні ініціативи»
(http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/press-ress2015.htm). − 2015.
– 16.10).
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Прогнози
Голова Комітету асоціації Україна-ЄС у Європарламенті Андрій
Пленкович:
У мене немає сумнівів, що рішення про надання Україні безвізового
режиму буде підтримано у Європарламенті. Ви маєте безумовну підтримку і
Народної партії, і соціал-демократів. Це найбільші партії, що гарантує
позитивне рішення. Однак я впевнений, що це рішення підтримають і інші
партії − вас підтримує більшість євро депутатів (Більшість депутатів
Європарламенту підтримують безвізовий режим для України //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/10/20/
7039704/). − 2015. – 20.10).
Заступник глави Адміністрації президента України Олександр
Данилюк:
Я впевнений, що всі умови (для отримання Україною безвізового
режиму з ЄС, − ред.) будуть виконані. Тому що дискусія (на національній
раді реформ, – ред.) показала, що дійсно деякі закони не отримали підтримку
парламенту, і це було пов'язано з тим, що були певні зауваження до цих
законопроектів. Ось сьогодні ці зауваження обговорювалися. Наприклад,
деякі норми, які носили рекомендаційний характер, ми прописали як
обов'язкові норми.
Те, що має рекомендаційний характер, зараз, коли закони будуть
опрацьовуватися в другому читанні, це буде враховано, і я думаю, що ми
вийдемо на результат.
Все має бути готове до приїзду оціночної місії, яка буде в грудні
(Сьогодні Порошенко закликав уряд і Раду прискорити виконання Плану
дій
щодо
лібералізації
візового
режиму
з
ЄС
//
112.ua
(http://ua.112.ua/polityka/v-ap-vpevneni-shcho-ukraina-vchasno-vykonaieumovy-dlia-otrymannia-bezvizovoho-rezhymu-z-yes-265923.html). − 2015. –
19.10).
Рейтингове агентство Standard & Poor's, яке напередодні
підвищило суверенні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній
валюті із SD до В-, прогнозує падіння ВВП країни на 15% цього року.
Наступного року вперше за кілька років економіка почне зростати - на
2%, після чого темпи зростання прискоряться до 3,5% 2017 року і 4% 2018
року.
Номінальний ВВП України, на думку рейтингового агентства, 2018
року зросте до 2482 трлн гривень (2014 року було 1556 трлн), але в
доларовому еквіваленті − 110 млрд − це буде відповідати рівню лише 2009
року.
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ВВП на душу населення протягом найближчих років має збільшитися з
1,6 тисячі доларів 2015 року до 2,5 тисячі 2018-го.
Рівень інфляції тим часом буде поступово зменшуватися і скоротиться
до 8% 2018 року з нинішніх 11% (S&P склав прогноз щодо ВВП України на
три роки вперед // LB.ua (http://ukr.lb.ua/news/2015/10/20/318803_sp_sklav_
prognoz_shchodo_vvp_ukraini.html). − 2015. – 19.10).
Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег
Устенко:
Годовая программа Международного валютного фонда (МВФ) в
Украине в лучшем случае будет выполнена на 85 %.
Ожидалось, что в течение 2015 года Украина получит $10 млрд от
МВФ в начале 2015 г. по факту мы получили $5 млрд. Следующий транш
поступил в размере $1,7 млрд. То есть, в сумме мы имеем $6,7 млрд. Если до
конца года мы получаем кредит в размере еще $1,7 млрд. То есть, объем
денежной помощи составит $8,4 млрд. Это означает, что до конца года
программа МВФ будет недовыполнена на 15 % (Украина и МВФ не
успевают полностью выполнить годовой «план» – эксперт // Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-i-mvf-ne-uspevayutpolnostyu-vypolnit-godovoy-plan-ekspert-659303.html276429). − 2015. – 19.10).
Президент України Петро Порошенко:
Це моя відповідальність здійснити і впровадити реформи у моїй країні,
щоб трансформувати її до стандартів НАТО і тоді ми поговоримо на цю
тему. Я думаю, мені треба для цього не менше 5−6 років (Реформирование
Украины в соответствии со стандартами НАТО может занять 5−6
лет, − Порошенко // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/356867/
reformirovanie_ukrainy_v_sootvetstvii_so_standartami_nato_mojet_zanyat_56_l
et_poroshenko). − 2015. – 19.10).
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Інфографіка

(Зовнішний борг України, його реструктуризація й подальші
перспективи
відносин
з
МВФ
//
Слово
і
Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2015/10/21/infografika/ekonomika/zovnishnyj-borhukrayiny-joho-restrukturyzacziya-j-podalshi-perspektyvy-vidnosyn-z-mvf).
–
2015. – 21.10).
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(Павло Петренко // https://www.facebook.com/pavlo.petrenko/posts/977
470549004614. – 2015. – 21.10).

(Павло Петренко // https://www.facebook.com/pavlo.petrenko/posts/9774
70549004614. – 2015. – 21.10).
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(Киберполиции в цифрах: все, что нужно знать о новом
подразделении // Канал 24 (http://24tv.ua/ru/ukraina/kiberpolicii_v_cifrah_
vse_chto_nuzhno_znat_o_novom_podrazdelenii/n622312). – 2015. – 20.10).
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(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/
photos/a.810186002379165.1073741830.797219583675807/1040161079381655/?
type=3. – 2015. – 16.10).
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(Спад експорту товарів до ЄС: об’єктивно і відверто // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/10/15/7039458/). –
2015. – 15.10).

(Спад експорту товарів до ЄС: об’єктивно і відверто // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/10/15/7039458/). –
2015. – 15.10).
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(Спад експорту товарів до ЄС: об’єктивно і відверто // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/10/15/7039458/). –
2015. – 15.10).

(Спад експорту товарів до ЄС: об’єктивно і відверто // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/10/15/7039458/). –
2015. – 15.10).
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(Місцеві вибори, реформи, євроінтеграція – погляд одеситів // Фонд
«Демократичні
ініціативи»
(http://www.dif.org.ua/ua/events/miscevivibsitiv.htm). – 2015. – 15.10).

(Усталость от реформ, которых не было // Новое время
(http://nv.ua/opinion/Shpek/ustalost-ot-reform-kotoryh-ne-bylo-74282.html). –
2015. – 15.10).
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(Украина становится житницей, но не для себя // Insider
(http://www.theinsider.ua/business/561cc41eaa35b/). – 2015. – 13.10).
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