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Аналітичний коментар
С. Горова
с.н.с. ФПУ,
канд. наук із соц. комунікацій
Реформа охорони здоров’я: визначені цілі потребують реальних
кроків для реалізації
У найближчі місяці в Україні будуть здійснені значні кроки у реформі
системи охорони здоров’я. Зокрема, як заявив Президент України, закупівля
ліків буде делегована міжнародним організаціям, а сертифікація частини
імпортних медикаментів проводитися не буде. «Закупівля ліків за основними
параметрами повинна здійснюватися не корумпованими чиновниками з
минулих часів, а через міжнародні організації та за цінами, за якими ці
міжнародні організації купують (ліки – прим. авт.) для себе», – підкреслив
П. Порошенко.
Крім того, український Президент повідомив, що поставив завдання
щодо ціноутворення тих ліків, які виробляються за кордоном. «Навіщо нам
обтяжувати їх 30–40%-ю націнкою, робити повторну сертифікацію?
Здешевіть і віддайте право українцям на прозорий доступ до ціни», – сказав
П. Порошенко, уточнивши, що в Україні необхідно скасувати реєстрацію
ліків, сертифікованих в США, ЄС і країнах «великої сімки»
(http://news.finance.ua/ru/news/~/346188. – 2015. – 10.03).
Слід зазначити, що, говорячи про реформу охорони здоров’я, міністр
охорони здоров’я України Олександр Квіташівілі підкреслив, що сьогодні
лікарі самі вирішують, з яких пацієнтів скільки питати, але при реформуванні
з цим буде покінчено за допомогою затвердження офіційних розцінок (http:
//www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008247844.html.
– 2015. – 07.03).
Як повідомляють ЗМІ, міністр охорони здоров’я України поінформував
про те, що першим кроком у реформуванні системи охорони здоров’я
України стане зміна принципу фінансування галузі шляхом відмови від
обчислення необхідних витрат на ліжко-місце. За словами О. Квіташвілі,
зараз медицина фінансується з розрахунку на ліжко-місце, що
несправедливо. Такий принцип не дозволяє моніторити якість послуг. «2015
рік буде перехідним: від фінансування ліжок до фінансування медичних
послуг. Для цього будуть внесені відповідні зміни до Бюджетного та
Податкового кодексів», – сказав міністр.
Другим важливим кроком у реформуванні української охорони
здоров’я О. Квіташвілі назвав зміну статусу лікарень: необхідно їх роботу
зробити автономною. «Тобто крім державних субвенцій лікарні зможуть
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легалізувати ті доходи, які де-факто існують: внески у благодійні фонди і
т.д.»
По-третє, за словами міністра, необхідно переглядати і скасовувати
масу дозвільних документів. Це дасть змогу для розвантаження системи і
стимулювання приватного бізнесу вкладати гроші в розвиток медицини.
Відправною точкою реформ буде прийняття відповідних законів у Верховній
Раді.
Глава МОЗ також повідомив про те, що буде змінена система
держзакупівель медикаментів (http://www.business.ua/articles/new_law/
Reformu_zdravoohraneniya_Ukrainy_nachnem_s_izmeneniya_principa_finansi
rovaniya_Aleksandr_Kvitashvili-90446/. – 2015. – 03.03).
Проведення реформи в медичній галузі нашої країни коментується і в
експертних колах. Однак, слід зазначити, що, виходячи з повідомлень ЗМІ,
не можна говорити про досить активне обговорення даної теми фахівцями.
При цьому, менеджер групи «Реанімаційний пакет реформ» Олександр
Ябченко, говорячи про реформу, наголосив: «Суспільству потрібно
включитися в цей процес. Важливо також зрозуміти, що безкоштовного
нічого не буває. Ми тим чи іншим чином платимо за медицину. В ідеалі
держава повинна гарантувати мінімальний пакет для всіх, а якщо пацієнту
необхідно більш дороге лікування, він оплачує його сам або за рахунок
страховки».
Представник групи охорони здоров’я в громадській організації «Нова
країна» Олександр Жигінас додав, що першим етапом має стати визначення
списку послуг, які може оплатити держава. «Для цього до подальшої
реформи треба залучити зусилля громадськості, експертів, міністерства», –
наголосив
він
(http://www.business.ua/articles/primarily/Na-pervichnuyumedicinu-nado-budet-potratit-mlrd-Kvitashvili-94340/. – 2015. – 27.03).
Раніше, як повідомляли ЗМІ, представник стратегічної консультативної
групи з питань реформування системи охорони здоров’я в Україні Павло
Ковтонюк у своєму коментарі вказував: «Нам потрібно припинити
утримувати лікарні, а платити за те, що людина отримує, тобто за медичну
послугу. Необхідно обов’язково розвести того, хто купує, і того, хто надає
послуги. У нас цікава ситуація: держава сама послуги купує, сама їх надає і
контролює. Відповідно – ми отримуємо неякісні послуги і корупцію. Буде
створено автономне закупівельне агентство, що розпоряджається коштами і
автономні медичні установи, що надають медичні послуги. Між собою вони
будуть вступати в контрактні відносини».
Голова Комісії з питань реформування системи охорони здоров’я
громадської ради при МОЗ України Зоряна Черненко, коментуючи ситуацію,
зазначила: «Тільки тоді, коли лікар зрозуміє, що він не є жертвою реформи, а
повинен її очолити, буде розуміти цілі реформи, можна домогтися успіху в
поліпшенні медицини в Україні».
Начальник
управління
лікувально-профілактичної
допомоги
департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації Володимир
Короленко, відповідаючи на питання про можливе, у зв’язку з проведенням
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реформи, скорочення працівників охорони здоров’я, зазначив: «Про якісь
масові скорочення міністр не говорить, про це мова поки не йде. Але потреби
держави ми теж повинні враховувати. А зараз потреба в сімейних лікарях
набагато більше, ніж була раніше. Можливо, що деяким лікарям, які зараз
працюють вузькими спеціалістами, доведеться отримати другу спеціальність
– сімейного лікаря. Природно, це процес не одного дня, це процес
поступовий. Тому хочу нагадати, що в основі законодавства України про
охорону здоров’я теж записано, що первинна ланка, тобто те, що у нас
прийнято називати дільничними лікарями, до 2020 року поступово має
заміщатися сімейними лікарями. Природно, нам треба співвідносити
фінансові можливості держави і всіх людей, які формують бюджет своїми
податками. Тому ми повинні отримати за свої гроші максимум ефективної
допомоги. Це наша мета».
Коментуючи можливі зміни в заробітній платі працівників медицини
В. Короленко звернув увагу також на те, що «міністр озвучив досить серйозні
суми. Лікарю, який добре працює, обіцяють платити від 20 до 25 тисяч
гривень... Тут мова йде про те, що кожен лікар повинен отримувати не
просто якусь фіксовану ставку окладу – його заробіток повинен залежати від
того, наскільки він якісно працює. Від якості роботи залежить і кількість
пацієнтів, які до нього прийдуть…» (http://rian.com.ua/view/20141216/360873
067.html. – 2014. – 16.12).
При цьому, деякі експерти вважають, що нинішні плани змінити
медичну систему є продовженням старих починань. Однак, тут ми маємо
кардинальну різницю в підходах. «Чому пілотний проект не пішов? – каже
Зоряна Черненко. – Не тому що він був неправильний, а тому що
медперсоналу і населенню нічого не пояснили, тому вони всіляко чинили
опір реформі» (http://www.business.ua/articles/primarily/Na-pervichnuyumedicinu-nado-budet-potratit-mlrd-Kvitashvili-94340/. – 2015. – 27.03).
Однак, в контексті проведення реформи охорони здоров’я особливо
звертає на себе увагу те, що, як інформують ЗМІ, деякі вітчизняні та іноземні
фармацевтичні компанії заявляли про критичну ситуацію у сфері охорони
здоров’я в Україні. Нещодавно, представники фармацевтичного бізнесу
заявили, що в Україні відсутні реформи охорони здоров’я, а фармацевтичний
ринок перебуває у стані дестабілізації (через відсутність дерегуляції та
гармонізації із законодавством ЄС), в той же час в Міністерстві охорони
здоров’я кадрові рішення приймаються не прозоро.
Представник Асоціації виробників ліків України Анатолій Редер
зазначив, що фармбізнес сподівався на процеси дерегуляції, звільнення від
корупції, процеси руху до європейських цінностей. «Ми стурбовані також
тим, що нас не чують. Ми представляємо професійну частину цього ринку.
Працюємо тут уже багато років і нікуди не збираємося йти, будемо
продовжувати тут працювати. Однак, більшість наших пропозицій і звернень
залишаються без відповіді», – сказав А. Редер.
При цьому насторожуючим виглядає і те, що, за результатами рейтингу
експертної та громадської оцінки реформаторської діяльності оновлених
Аналітичний коментар
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українських міністерств, який презентувала неурядова організація експертів з
США і ЄС Vox Ukraine, Міністерство охорони здоров’я зайняло низькі
позиції.
На
вершині
рейтингу
виявилися
Мінінфраструктури,
Мінагрополітики і Мінекономрозвитку і торгівлі. Найгірше оцінюють
Міністерство інформаційної політики. МОЗ України розмістилося внизу
списку, на 8-й позиції з кінця. За результатами дослідження, дії керівництва
цього відомства низько оцінюються більшістю пацієнтських організацій та
експертів галузі. Так, український психіатр Семен Глузман висловив повне
розчарування в політиці міністерства і заявив, що команда міністра вже
дискредитувала себе і не заслуговує жодної підтримки України та
міжнародної спільноти (http://24tv.ua/news/showNews.do?amerikanskie_
jeksperty_nizko_ocenili_dejatelnost_mz&objectId=553883&lang=ru. – 2015. –
13.03).
При всьому при цьому, слід вказати на важливість, необхідність і
своєчасність проведення реформи охорони здоров’я в Україні в контексті
«Стратегії реформ–2020» Президента України Петра Порошенка, яка
передбачає необхідну сьогодні модернізацію всіх напрямів охорони здоров’я,
а також підвищення загального рівня оздоровлення населення.
Однак, в даній ситуації, слід враховувати і важливість інформаційної
політики: необхідна широка роз’яснювальна робота у ЗМІ, в середовищі
потенційних пацієнтів, а також більш активне професійне обговорення
реформи в експертних колах. Сам процес реформ має проводитись
паралельно суспільному усвідомленню їх доцільності. І ініціативи
Президента є конкретним дороговказом на цьому шляху.

Т. Копитко,
б-р І категорії ФПУ
Чи стане ефективним проєвропейський вектор реформування
освітньої галузі?
На сьогодні в контексті основних напрямів реформування країни
відповідно до «Стратегії–2020» особлива увага влади, громадськості,
численних ЗМІ та експертних кіл прикута до вирішення проблем оновлення
та вдосконаленні системи вищої освіти, переймаючи досвід країн-членів ЄС.
Так, Міністерством освіти і науки було презентовано проект Концепції
розвитку освіти на період 2015–2025 років. Проект концепції підготовлено
Стратегічною дорадчою групою «Освіта» для надання консультативної та
експертної підтримки Міністерству освіти і науки у розробці Дорожньої
карти освітньої реформи. Автори концепції наголошують, що впродовж
усього періоду існування незалежної України в освітньому секторі країни
накопичувалися численні проблеми системного характеру, основними з яких
є занепад матеріально-технічної бази, старіння педагогічних кадрів, низька
заробітна плата, зниження соціального статусу працівників освіти.
Аналітичний коментар

5

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

27 березня ‒ 2 квітня 2015
року

20-28 лютого 2015
Експерти також зауважують, що Україні потрібна системна реформа
освіти, яка має бути предметом суспільного консенсусу, розуміння того, що
освіта – це один з основних важелів цивілізаційного поступу та економічного
розвитку.
Освітній потенціал – одна з небагатьох конкурентних переваг України
на теперішньому переломному етапі нашої історії. Але це лише потенціал.
Для того, щоб викладачі й студенти, університети загалом розкрили його та
реалізували, необхідно створити відповідні умови.
Реформування освітньої галузі включає в себе широкий спектр питань,
які торкаються усіх гілок системи освіти України. Починаючи із збільшення
тривалості навчання у середній школі до 12 років та закінчуючи переходом
від адміністративно-розпорядчого управління навчальними закладами до
системи освітнього менеджменту. Таких першочергових пунктів є дуже
багато, але на сьогодні варто приділити увагу змінам внесеним у Закон «Про
вищу освіту».
У галузі вищої освіти передбачається стратегічне завдання – перехід до
гнучкої, ступеневої системи підготовки фахівців для підвищення освітнього і
культурного рівня суспільства, піднесення вищої освіти в Україні на рівень
досягнень найбільш розвинених країн світу шляхом здійснення ряду
міжнародних проектів та інвестицій.
«Новий закон забезпечує можливості для виведення української вищої
школи на новий якісний рівень. Потрібно відійти від радянщини і зробити
українську освіту сучасною, на що й спрямований цей закон», – наголосив
Президент України Петро Порошенко. За його словами, Закон «Про вищу
освіту» забезпечує можливості для виведення української вищої школи на
новий якісний рівень, створює умови для її інтеграції у європейський
науково-освітній простір, для демократизації університетського життя
(http://osvita.ua/vnz/reform/46591/. – 2015. – 01.04).
Нещодавно, Міністерством освіти і науки було підготовлено проект
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо професійно-технічної освіти», що розроблений на виконання
прикінцевих положень нового закону «Про вищу освіту» та з урахуванням
положень Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні.
Даний законопроект пропонує врегулювати питання щодо
удосконалення управління професійною освітою шляхом делегування
відповідних функцій місцевим органам виконавчої влади та місцевого
самоврядування, що сприятиме посиленню їх ролі у формуванні робітничого
потенціалу країни з максимальним врахуванням потреб регіонів у
кваліфікованих робітничих кадрах.
Передбачено перш за все переформатування професійно-технічних
навчальних закладів, зокрема, створення регіональних центрів професійної
освіти та професійних коледжів. Замість вузькопрофесійних ПТНЗ, якими
вони є зараз, мають бути створені багатопрофільні професійні навчальні
заклади нового типу, що готуватимуть фахівців усіх без винятку професій та
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спеціальностей, яких потребує конкретний регіон. Рішення щодо створення
таких навчальних закладів прийматимуть місцеві органи виконавчої влади за
погодженням з МОН (http://osvita.ua/vnz/46235/. – 2015. – 04.03).
За словами Міністра освіти Сергія Квіта, вищі навчальні заклади дуже
часто не знають, що робити з автономією, тому логічним проведення
реформи освіти є децентралізація і дерегуляція. «Це означає, що нам
потрібно зробити нову ситуацію в освіті, це новий уклад, нове життя,
стосунки, інша організація навчального процесу. У нас є вузи, які до цього
готові, є такі які ми спонукаємо, кажемо, що міністерство не повинно
наказувати», – зазначив міністр.
Таку ж думку висловив Ігор Лікарчук – директор Українського центру
оцінювання якості освіти та переконаний: «Децентралізація освіти – це не
лише фінанси та мережа. Це нова організація навчального процесу»
(http://hromadskeradio.org/2015/03/31/. – 2015. – 31.03).
Міністр повідомив, що до кінця цього навчального року Акредитаційна
комісія позбавить ліцензій кілька десятків навчальних закладів, які
займаються продажем дипломів. Також, кількасот ВНЗ вже перейшли в
категорію професійної освіти, і відповідно, професійна освіта потребує
нового закону, який вже розроблений і знаходиться на погодженні уряду.
«Зараз триває робота над законом про науково-технічну діяльність та
базовим законом про освіту, який стосуватиметься всіх рівнів освіти», –
додав Сергій Квіт (http://osvita.ua/vnz/reform/46350/. – 2015. – 12.03).
В свою чергу, 23 березня, заступник Міністра освіти і науки Павло
Полянський зустрівся із керівником програм Європейського фонду освіти в
Україні Маргаретою Ніколовською щодо продовження співпраці України та
Європи в 2015 році у рамках Туринського процесу та обміну досвідом з
європейськими країнами у сфері професійно-технічної освіти.
Павло Полянський зазначив, що сьогодні Україна розпочинає
докорінну реформу системи професійно-технічної освіти, аби на рівні з
європейськими професійними закладами готувати високоякісних спеціалістів
та робітників. Реформа передбачає впровадження чимало новацій, які нині
ефективно функціонують у системі професійної освіти Європи, тому зараз
МОН необхідна консультативна підтримка з боку Європейського фонду
освіти, а також європейських країн з відповідним досвідом.
Також
заступник
Міністра
поінформував
представництво
Європейського фонду освіти в Україні, що в реформі ПТО пріоритетом для
Міністерства освіти і науки є імплементація національної рамки кваліфікацій
(НРК). У регіонах заплановано впровадження нового типу навчального
закладу – багатопрофільного регіонального центру професійної освіти. Це
нововведення буде здійснюватися в регіонах поступово, впродовж кількох
років, поряд зі старими типами навчальних закладів: «Уряд не повинен
нав’язувати місцевій громаді нову модель навчального закладу. Ми маємо їм
показати на прикладі кількох регіональних центрів, чим новий тип кращий
для молоді, освітян, роботодавців, ніж старий», – наголосив урядовець.
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Разом із тим, в руслі державної політики децентралізації, регіонам буде
передано більше прав та обов’язків в управлінні та фінансуванні професійних
навчальних закладів. Усі зміни закладені в новому Законі «Про професійну
освіту» та рамковому Законі «Про освіту», прийняття яких на черзі після
нового закону «Про вищу освіту».
Відповідно до вимог Туринського процесу в українській професійнотехнічній освіті продовжується розроблення політики на основі аналізу
даних. На даному етапі стоїть завдання посилити потенціал аналітичних
інститутів Міністерства освіти і науки України щодо збору даних та фактів,
обробки та аналізу діяльності. Водночас триває проект PRIME, розпочатий в
Україні у 2014-му році, який має на меті спрогнозувати можливі сценарії для
імплементації реформ. Проект експериментально буде впроваджуватися в
трьох регіонах (Дніпропетровськ, Київ та Вінниця). Насамкінець, ЄФО
долучається до розроблення методології для прогнозування потреб у
кваліфікаціях та працевлаштуванні в Україні. Також у 2015-му році ЄФО
буде допомагати українським партнерам у питаннях, пов’язаних із
впровадженням
Національної
рамки
кваліфікацій
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248030599&cat_id=2
44277212. – 2015. – 23.03).
Як відомо, Туринський процес реалізується в Європі з 2010 року
(започаткований Європейським фондом освіти) і є спрямованим на розвиток
професійно-технічної освіти. Сьогодні його учасниками є 27 країн, у тому
числі – Україна (з 2010 року). Мета Туринського процесу – аналіз
професійної освіти в країнах-учасниках на основі зібраних статистичних
даних, що дозволяє моніторити тенденції розвитку, розробляти прогнози, а
також обмінюватися досвідом у сфері професійно-технічної освіти між
країнами-учасниками.
У багатьох країнах Європи панує культ вищої освіти, але існує багато
країн, де майже половина випускників шкіл обирає іншу траєкторію –
здобуття
професійно-технічної
освіти,
адже
її
не
вважають
безперспективною, часто вона є щаблем для здобуття вищої освіти. Нині у
країнах ЄС дуже багато молодих людей починають здобувати освіту у
професійно-технічних навчальних закладах, знаючи, що після закінчення
навчання вступатимуть до ВНЗ. Профтехосвіта у країнах ЄС, без
перебільшення, є популярною, так наприклад, Фінляндія – одна з багатьох
країн, в яких останніми роками простежується така тенденція. Така
популярність професійно-технічної освіти Європейських країн, в першу
чергу пояснюється високим рівнем інвестицій саме в цю освітню галузь.
На думку керівника програм Європейського фонду освіти в Україні
Тімо Куусела, професійна освіта в цілому відрізняється від інших секторів
галузі тісним зв’язком із розвитком економіки країни і ринком праці. Така
особливість робить діяльність у цій сфері і надзвичайно цікавою, і дуже
складною.
«Якщо ви відвідаєте інші країни, подивитеся на устрій профтехосвіти
там і будете захоплено аплодувати, знайте – такими вони стали не відучора,
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подібні системи вибудовуються десятиліттями. В Євросоюзі освіта – це
особиста справа кожної країни, немає загального законодавства, яке б її
регламентувало. Але є загальні домовленості, принципи, що спрямовують
розвиток, зокрема – і в сфері професійної освіти. Наприклад – Європейська
рамка кваліфікацій, розроблена насамперед для того, щоб можна було
зіставляти різні кваліфікації для забезпечення мобільності робочої сили в
Європі. Є Копенгагенський процес, орієнтований на створення єдиного
європейського простору в галузі професійної освіти. Активно відбувається
обмін досвідом, адже є багато різних механізмів, які забезпечують співпрацю
експертів, управлінців. Цікавою є звітність країн – документи, в яких вони
демонструють, як змінилася система чи окремі важливі показники.
У системі інституцій Євросоюзу існують дві структури, які займаються
цими питаннями – Європейський центр розвитку професійної освіти
(European Centre for the Development of Vocational Training), який в
основному займається порівняльним аналізом, розробкою ініціатив різних
рівнів у країнах-членах ЄС, і Європейський фонд освіти (European Training
Founda ti on), яка була створена для надання підтримки і допомоги країнампартнерам ЄС.
В європейських країнах взаємодія з роботодавцями і соціальними
партнерами, як правило, фіксується законодавчо. Зазвичай вони беруть
активну участь у розробці професійних стандартів, вимог до кваліфікації
випускників. А держава створює комфортні умови для цього процесу.
Ключовий елемент професійної освіти, безсумнівно, практика. Теоретична
частина навчання є невеликою. Обов’язкова вимога більшості країн до
підготовки кадрів професійно-технічної освіти – збільшення частки
практичного навчання, часто – на конкретних робочих місцях. Звісно, без
конструктивного діалогу з роботодавцями цього досягнути неможливо» –
зазначає керівник програм Європейського фонду освіти.
Серед усіх думок щодо даних змін в освітній галузі, також позиціонуть
і негативні відгуки серед політичних діячів. Так, наприклад екс-перший віцепрем’єр України Сергій Арбузов зазначив: На сьогоднішній день відбулася
підміна цілей реформи освіти. Згоден, реформа освіти назріла. Але зараз
відбулася підміна її головних цілей, чиновники стали міркувати не
категоріями якості та доступності освіти, а перш за все, витратами на нього.
Центром реформи освіти оголошено скорочення кількості навчальних
закладів – як вищих, так і загальноосвітніх. Також чиновники тепер чомусь
бачать проблему в чисельності вчителів, вважаючи їх навантаження в
навчанні дітей недостатньо високим за світовими мірками. Але це –
досягнення Україною, що дозволяє поліпшити якість середньої освіти.
Незважаючи ні на що, рівень освіти українців залишається досить
високим, навіть у порівнянні з розвиненими країнами. Фактично, тільки
рівень освіти населення зараз не дозволяє Україні переступити межу, за якою
знаходяться країни третього світу. В останньому Звіті про людський
розвиток ООН в 2013 році Україна займала 30-е з 187 досліджених країн
місце, випередивши Іспанію, Австрію, Італію та інші європейські держави.
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Зрозуміло, що ці результати забезпечені відповідною державною політикою,
яка має ще радянські корені. І, звичайно, держава несе на освіту певні
витрати», – зазначив політик (http://uazmi.net/article/2702206831684193. –
2015. – 26.03).
Новий закон та стратегія реформування освіти в України має всі шанси
стати прогресивним законом, що в свою чергу змінить на краще систему
діяльності освітянських закладів та спонукатиме наближення до
європейських стандартів в сфері освіти.
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Блогосфера
Дмитро Снєгирьов, ГІ «Права Справа»:
Зроблено перший крок на шляху очищення влади від антиукраїнських
сил на Луганщині.
Адміністрація Президента продемонструвала блискавичну реакцію
на критичні зауваження щодо кадрової політики на території Луганської
області, зокрема у Сватівському районі, який знаходиться під
юрисдикцією української центральної влади.
Вчора у ЗМІ я розмістив статтю «Чому влада не довіряє українському
Донбасу?», в якій йшлося про те, що в Луганській області на територіях, які
контролюються українськими військовими при владі досі залишаються ті
самі люди, які виконували вказівки Партії регіонів і КПУ, ті самі, що
влаштовували незаконний референдум 11 травня.
В статті наводився приклад призначення на початку травня 2014 р.
головою Сватівської райдержадміністрації Олексія Борзило, який свого часу
був активним учасником місцевого «Антимайдану» і депутатом райради від
«Партії регіонів». Під час Євромайдану Борзило брав активну участь у
мітингах і акціях, організованих місцевим відділенням «Партії регіонів» і
закликав Віктора Януковича «вжити всі законні і незаконні заходи» щоби
ліквідувати Майдан у Києві.
Сьогодні Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження
№ 311/2015-рп про звільнення О. Борзило з посади голови Сватівської
районної державної адміністрації Луганської області. «Звільнити Борзило
Олексія Івановича з посади голови Сватівського районної державної
адміністрації Луганської області», – йдеться в тексті розпорядження.
п. Цеголко, міцно тисну руку.
Зроблено перший крок на шляху очищення влади від антиукраїнських
сил на Луганщині (Реакція АП на критичні зауваження щодо кадрової
політики // http://espreso.tv/blogs/2015/04/01/reakciya_ap_na_krytychni_
zauvazhennya_schodo_kadrovoyi_polityky. – 2015. – 01.04).
Тарас Березовец, политолог:
За минувший год Украина пережила столько, сколько не выпадает
на долю целого поколения. Изгнав бандитскую шайку Януковича,
страна только зализывала раны, нанесенные на Евромайдане, когда
Россия – для многих, если не большинства украинцев – считавшаяся
самым близким другом, вероломно захватила Крым, а затем послала
орды наемников и убийц терзать Донбасс.
Год назад Украина ничего не могла противопоставить «братскому»
вторжению. Среди более чем 100-тысячной армии более-менее готовыми
были всего 6 тысяч военнослужащих аэромобильных войск. Однако Украина
– страна все же славянская. И здесь можно то, чего нельзя никогда и ни при
Блогосфера
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каких обстоятельствах в развитых странах. Можно, если нужно. Украине
было необходимо кровь из носу построить с нуля боеспособную армию. И то,
что в большинстве стран было бы невозможно, получилось в Украине.
Сегодня мы располагаем как минимум 40-тысячной боеспособной армией,
прошедшей донецко-луганскую закалку.
Поэтому когда я вижу, что отдельные политики пытаются добиться
расположения западных партнеров тем, что апеллируют к тому, что Европа и
Штаты нас «зрадили» год назад, а Украина – жертва несправедливости, мне
хочется с этим категорически поспорить.
В конце концов, за год удалось с помощью Божьей помощи и какой-то
матери сбить вполне боеспособную проукраинскую коалицию. Скажите,
какая еще страна в мире может похвастать тем, что имеет полную
дипломатическую и практическую поддержку со стороны одновременно
Евросоюза, США, Канады, Австралии, Японии и примкнувшим к ним сотне
стран помельче калибром, той самой ооновской сотни? Ни одна. Могла бы
получить столько страна с имиджем жертвы? Безусловно нет.
К тому же, ниша страны – жертвы обстоятельств и враждебности
окружающих стран уже занята Государством Израиль. Будем предельно
честны перед собой, Украине здесь ловить нечего.
Самое опасное оружие, которое использует Россия против Украины и
многих стран – пропаганда. Именно ее «ковровое» применение в Крыму и на
Донбассе позволило Кремлю стремительно и малой кровью (в Донбассе) в
течение марта-мая 2014 года оккупировать значительные территории
Украины. «Ковровое бомбометание» осуществляли не бомбардировщики, а
российские телеканалы НТВ, Россия-24, Первый канал и каналы рангом
поменьше. Однако дальше донецко-луганского полигона и Крыма это оружие
не сработало. По большому счету, оно провалилось в Одессе, Запорожье,
Харькове, Днепропетровске, не говоря о центральной и западной Украине.
Создается впечатление, что это путинский Сталинград. Путин также
бесславно проигрывает войну и за умы европейцев. Мой хороший приятель
Вадим Омельченко, недавно вернувшийся из Франции после цикла лекций и
встреч, рассказал о том, как Россия проиграла информационную войну на
родине Марсельезы. В отличие от Германии, где газпромовским эмиссарам
удалось подкупом обернуть в свою веру часть политикума и журналистских
кругов, этот трюк бесславно провалился во Франции. Провалился потому,
что либеральная французская пресса ценит свои ценности и реноме (простите
за тавтологию) гораздо выше грязных кремлевских евро. Эмиссары Газпрома
и других росмонополий получили от гордых галлов «від коша» и с позором
уползли зализывать полученные репутационные раны.
Украинцам пора осознать простую вещь. Нам удалось ценой
неимоверных усилий остановить кремлевскую орду. Это навряд ли под силу
большинству стран – новых и старых членов НАТО. Украина – страна
сильных людей. Кремль может и будет остановлен там, где начнется
реальное, а не имитационное сопротивление. Это в равной мере касается и
его пропагандистской мощи. Которая совсем скоро рассыплется в прах
Блогосфера
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вместе с параноидальным Русским миром (Украина должна перестать
эксплуатировать образ жертвы // http://blogs.lb.ua/taras_berezovets/
300511_ukraina_dolzhna_perestat.html. – 2015. – 01.04).

Володимир В’ятрович, історик, голова Українського інституту
національної пам’яті:
Сьогодні Уряд схвалив 4 законопроекти, розроблені Українським
інститутом
національної
пам’яті
спільно
з
громадськістю.
Представляючи проекти, я назвав їх пакетом законів з «невідкладної
декомунізації».
Невідкладної, бо вони мали бути прийнятими ще після революції 1991го. Тоді, може, нам не була б потрібна революція 2004 та 2013–2014. Але
краще пізно, ніж ніколи.
Перший з них найбільш актуальний, адже стосується річниці, яку
відзначатимемо вже через місяць. Це законопроект «Про увічнення перемоги
над нацизмом в Другій світовій війні 1939–1945». Він є логічними
продовженням нещодавно виданого Указу Президента, приуроченого тій же
події. Цей акт врешті поставить крапку у використанні в законодавчому полі
сталінського пропагандистського терміну «Велика вітчизняна війна».
Його прийняття означатиме, що врешті втратить чинність прийнятий в
2001 році закон «Про увічнення перемоги у Великій вітчизняній війні 1941–
1945 років», списаний з аналогічного російського закону 1996 року. Саме він
на сьогодні залишається останньою законодавчою зачіпкою утримання в
суспільній свідомості радянських міфів про війну. Дуже важливо, що Україна
саме зараз позбавляється міфів, адже вони стали зброєю в руках російської
пропаганди, яка використовує їх для мобілізації терористів на боротьбу
проти нашої держави.
Інший важливий закон – «Про доступ до архівів репресивних органів
комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років». Він врешті
звільнить документи колишнього КҐБ з-під «опіки» сучасних спецслужб,
зробить їх доступність незворотнім фактом.
Такого роду акти прийнято майже у всіх пост-комуністичних країнах,
які стали розвиненими демократичними державами, членами ЄС та НАТО.
Врешті, цей закон позбавить невластивих функцій Службу безпеки,
Службу зовнішньої розвідки та Міністерство внутрішніх справ. Вони не
повинні займатися збереженням історичних документів. І не мають зберігати
як спадок матеріали про механізми роботи каральних органів.
Третій законопроект «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки» не лише дає правову оцінку
режимів, винних у масових вбивствах на українських теренах, але й створює
необхідні інструменти для подолання наслідків тоталітаризму сьогодні.
Він покладе край існуванню комуністичних організацій в Україні, дасть
можливість провести перейменування вулиць, присвячених людям, винним у
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репресіях та масових злочинах, та демонтаж пам’ятників, які досі
спотворюють наші ландшафти.
І врешті останній, але, може, найважливіший для мене особисто закон
«Про правовий статус та вшанування пам’яті учасників боротьби за
незалежність України у ХХ столітті». Він – це наша данина пам’яті всім,
хто боролися за незалежність в минулому столітті.
Українська держава врешті має визнати людей, завдяки яким стало
можливим її існування. Це надзвичайно важливо саме сьогодні, коли ми
знову піднялися в боротьбі, відстоюючи нашу незалежність.
Вояки, які зі зброєю в руках захищають Україну, мають бачити, що
держава пам’ятає і шанує їх попередників. І тим самим гарантує таку ж
пошану для нового покоління борців. Адже тільки там, де пам’ятають
загиблих, будуть ті, хто захищатиме живих.
Це справді історичні закони і не лише тому, що вони торкаються
минулого, а тому що вони змінюватимуть майбутнє.
Сьогодні ми маємо унікальний шанс провести символічну лінію між
непростим минулим і майбутнім для нашої країни. Революційні зміни
відбулися. Чи вони стануть фундаментальними – залежить від готовності
провести системні реформи, в тому числі – зміни гуманітарної політики та
декомунізацію. Тож перезавантаження країни тільки починається (Сьогодні
на Уряді: невідкладна декомунізація // http://blogs.pravda.com.ua/authors/
viatrovych/551ad27b9190a. – 2015. – 31.03).
Кристина Гуцалова, PR-координатор пілотного проекту:
Система електронних державних закупівель ProZorro введена в
експлуатацію в лютому 2015. На кінець березня в ній зареєстровано 138
закупівель (без урахування скасованих і тих, що не відбулися). Загальна
планова сума закупівель – 475,3 млн грн.
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Замовник
Міністерство оборони
Міністерство
інфраструктури
НАЕК Енергоатом
Міністерство юстиції
КМДА
Укрспецекспорт
Міністерство економіки
Міністерство екології
ДУС
Загалом
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Кількість Планова вартість
94
471 283 344
9

2 630 651

13
7
8
4
1
1
1
138

910 254
156 499
143 670
123 500
48 500
15 000
9 000
475 320 418

Враховуючи невизначеність електронних закупівельних процедур на
законодавчому рівні, більшість учасників проводять через ProZorro лише
закупівлі на планову суму нижче 100 тис. грн., що не регулюються Законом
про здійснення державних закупівель. Виключенням є дочірні підприємства
Міністерства інфраструктури, які не підпадають під дію Закону, і
Міністерство оборони, яке користується своїм правом здійснювати закупівлі
за спрощеною процедурою, що не забороняє використання електронних
торгів.
За тими закупівлями, де вже відбувся понижуючий аукціон, попередня
оцінка загальної економії складає 24,7 млн грн, або 14 % від планової ціни
закупівлі. У більшості випадків контракти ще не підписані, тому в ході
переговорів можуть відбуватись зміни.
Система електронних державних закупівель ProZorro створена з
ініціативи громадських організацій, комерційних майданчиків, державних
органів та підприємців. Основна мета – забезпечення прозорого та
ефективного витрачання державних коштів, а також запобігання корупції
завдяки громадському контролю та розширенню кола постачальників (За
перший місяць роботи система електронних державних закупівель
ProZorro зекономила державі близько 25 млн грн // http://prozorro.org/zapershij-misyats-roboti-sistema-elektronnih-derzhavnih-zakupivel-prozorrozekonomila-derzhavi-blizko-25-mln-grn. – 2015. – 31.03).
Василий Куйбида, экс-министр регионального развития и
строительства Украины 2007–2010 гг.:
Стратегия устойчивого развития с десятками заголовков программ и
реформ вовсе не указывает пути экономического роста в государстве,
является декларацией намерений, а не стратегией развития.
Разумеется, стратегия по определению не предусматривает
развернутые, предметно описанные программы развития государства –
это прерогатива правительства, но «Стратегия» в самом общем виде
должна назвать конкретные цели, средства и ресурсы, благодаря
которым должны состояться фундаментальные изменения в Украине.
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Схематически все стратегии занимаются сочетанием трех вещей: вопервых, рассмотрением существующего положения вещей «где мы
находимся в настоящий момент», во-вторых, желаемого «где мы хотим
оказаться» и, в-третьих, пути, по которому организация должна
переместиться из нынешнего в будущее «как нам туда попасть». Отражена ли
названная модель стратегии в обнародованном государственном акте?
Конечно, нет.
Готовя «Стратегию», прежде всего необходимо было хотя бы в самых
общих чертах, отталкиваясь от реального положения вещей, определить
приоритетные направления развития Украины, ее народного хозяйства.
Дальше показать, какие позиции мы хотим завоевать в Западном Мире и,
наконец, какие ресурсы и движущие силы мы можем задействовать для
реализации Стратегии.
Возьмем, например, аграрный сектор. Что о нем говорит
опубликованная «Стратегия»? Она буквально содержит два призыва к
правительству провести «реформу сельского хозяйства и рыболовства» и
«земельную реформу». И на этом все. Формально правильно, но
пустопорожне. Не понятно, в чьих интересах аграрная реформа должна
состояться. Кто станет окончательным владельцем земли после того, как она
превратится в товар. Международные спекулянты, украинские крестьяне или,
как записано в Конституции Украины, украинский народ? ... Среди прочего
она должна была бы инициировать создание для поддержки кооперативного
и индивидуально фермерского хозяйства Государственного ипотечного
банка,
который
обеспечивал
бы
крестьянство
долгосрочными
низкопроцентными кредитами; систему закупки качественных семян,
содействие выходу украинской продукции на внешние рынки, разработку и
продвижение на международном рынке узнаваемых брендов украинской
сельскохозяйственной продукции и т. д. То есть основной целью реформ
должна стать не окончательная приватизация земли (превращение ее в
товар), а развитие потенциальных производительных сил украинского
крестьянства как основного движителя прогрессивных изменений в
сельском хозяйстве. «Стратегия» в самых общих чертах должна была бы
поставить проблему, а правительство обязано на ее выполнение разработать
и прописать в виде детальных программ правовое, организационное и
финансовое становление малого кооперативного и индивидуальнофермерского хозяйства Украины.
Важно отметить еще один методологический принцип: когда мы
говорим о весомой роли государства в проведении реформ, то этим не
стремимся возродить патерналистские методы опеки над крестьянством,
как это было в социалистических колхозах. Мы только признаем важную
направляющую и организующую роль государства в естественном процессе
возрождения украинского крестьянства, социальной группы, которая
претерпела во времена голодомора и социализма едва ли не самые
фундаментальные деформации.
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... Важно осознавать, что серьезные реформы – это длительная и
изнурительная работа, они не происходят за один день. Китай внедрил свои
«Четыре модернизации», которые превратили его в ведущую державу мира,
начав их с простой задачи: преодоление голода. И шаг за шагом, дело за
делом двигался вперед. Основным условием успешности реформ таких
государств, как Китай, Сингапур, Южная Корея или Польша, было
конкретное понимание, что необходимо делать в настоящий момент, а что
нужно будет делать завтра. И отталкивались они от реальности, а не от
теории, какой бы уникальной она ни была.
... Несмотря на все критически сказанное о «Стратегии устойчивого
развития «Украина–2020», хочется завершить текст позитивным посылом,
а он возможен при одном условии, если Президент Украины и его команда
продолжат работу над ее совершенствованием. И здесь не важно, как
формально этот документ будет назван. Важно, чтобы к его разработке были
привлечены все патриотические интеллектуальные силы Украины, чтобы
«Стратегия», во-первых, наполнилась реальным содержанием, понятным
каждому украинцу, и, во-вторых, стала действительно общенациональным
планом выхода из кризиса (Об агросекторе «общими понятиями» //
http://www.day.kiev.ua/ru/blog/obshchestvo/ob-agrosektore-obshchimiponyatiyami. – 2015. – 31.03).

Іван Варченко, депутат Харківської обласної ради:
Очевидною є необхідність роз’яснювати народу суть реформ, давати
розуміння загроз та перспектив, що виникають у процесі змін. В кожній
країні, де реформи були успішними, політики це розуміли.
Неперевершеним зразком відкритого публічного політика став 32-й
Президент США Франклін Рузвельт. Сотні прес-конференцій, тисячі
інтерв’ю, і, звичайно, класичні «Бесіди біля каміну». Вже кілька поколінь
світових лідерів на цих «Бесідах» вчаться пояснювати людям свої дії щиро і
зрозумілою мовою.
Немає непопулярних реформ – каже Михайло Саакашвілі. І
продовжує: «Потрібно, щоб реформи мали підтримку народу. Сподіватися на
те, щоб йти з непопулярною реформою, – нерозумно. Насправді кожна
хороша реформа популярна. Якщо вона непопулярна – то це проблема, як її
пояснити. Реформа – це зміни, а зміни потрібно пояснювати, з-під палки
нічого не вийде... Свої дії потрібно пояснювати весь час, а не лише перед
виборами...»
«...Україні потрібні люди, які роз’яснюватимуть народу реформи...»
Популяризатором реформ у повоєнній Німеччині став міністр
економіки, а згодом федеральний канцлер ФРН Людвіг Ерхард. Чудовий
промовець, він доносив позицію до німців у численних статтях та виступах.
«Я досяг успіху тому, що усно та письмово звертався до кожного німця,
переконуючи його у правильності своїх дій» – говорив Ерхард.
Наголошував на життєвій необхідності для держави доносити позицію
уряду і екс-прем’єр-міністр Сингапуру ЛІ Куан Ю.
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Щиро, а тому дуже переконливо, виклав аргументи на користь
публічного роз’яснення суті реформ, архітектор економічного прориву
Польщі кінця 1980-х – початку 1990-х років, Лєшек Бальцерович. «У період
діяльності в уряді я не дуже охоче виступав по телебаченню. Це вимагало від
мене мобілізації. Не можу сказати, щоб я любив ці виступи хоча б тому, що
завжди цінував неофіційність й без ентузіазму входив у роль публічної
особи. Звісно, я розумів потребу грати таку роль, але дещо ставився до цього
як до неминучого зла. На відміну від багатьох політиків, віче, зустрічі,
публічні виступи не були моєю стихією... Але... Я усвідомлював, що
результативність економічної політики залежить не тільки від того, що
робиться, але й як вона сприймається».
«...Завдання – організувати масову підтримку реформ. В реформах
можуть розбиратися не лише економісти. Всі українці мають розуміти, яка
різниця між Україною та Польщею, або Чехією, або Балтійськими країнами, і
що вам ще потрібно зробити. Важливо, щоб люди самі захотіли цих реформ,
інакше нічого не вийде...»
Пак Чон Хі, архітектор економічного дива Південної Кореї також
серйозну увагу приділяв необхідності публічного діалогу.
«Роль уряду полягає у роз’яснення народу масштабних завдань
державного будівництва... формуванні широкого громадянського консенсусу,
шляхом обговорення різноманітних проблем...»
«... Політик не повинен ані зображувати з себе пророка, ані пасивно
керуватися примхами (капризами) публіки. Політик має бути керівником,
здатним терпляче та переконливо роз’яснити народу правильність обраного
шляху та вказати його...».
Можна наводити ще десятки посилань на авторитети лідерів, які
провели ефективні реформи у своїх країнах. Проте і без того усе зрозуміло.
На початку року прем’єр-міністр Арсеній Яценюк анонсував початок
процесу інформаційної кампанії з роз’яснення реформ. Передбачалося, що з
цією метою у регіони вирушать міністри, а на телеканалах влаштують
спеціальні передачі, де керівники органів влади, у професійній розмові з
експертами та журналістами, пояснюватимуть народу суть реформ.
Ініціатива вкрай потрібна, проте її реалізація кульгає на обидві ноги.
Немає ані поїздок, ані програм. За логікою, організацією подібного процесу
мала б займатися прес-служба Кабінету Міністрів, або, за нинішніх умов,
Міністерство інформації. Темпи, в яких здійснюється інформаційний
супровід реформ, показують, що ідея пущена на самоплин. Наразі вся
змістовна інформація зведена до новостійних сюжетів.
Поодинокі поїздки міністрів у регіони, неперіодична участь у
постановочних ток-шоу, частіше додають розгубленості в розуміння людей,
аніж впевненості. Продовження подібної практики, в умовах інформаційної
війни проти України – злочин.
Владі немає сенсу боротися за любов громадян. Любов до влади –
частіше ознака недемократичного суспільства. Але вкрай важливо бути
зрозумілою. Якщо нехтувати простим правилом, не роз’яснювати народу свої
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дії, їх наслідки та очікування, то замість підтримки у кращих намірах,
отримаємо мільйони ворогів.
Уряду (і адміністрації Президента) життєво необхідно першочергово, а
не за остаточним принципом, звернути увагу на інформаційний супровід
своєї діяльності, змістовне та щире спілкування з нацією (Пояснюйте
реформи! // http://blogs.lb.ua/ivan_varchenko/300339_poyasnyuyte_reformi.
html. – 2015. – 31.03).
Сергій Алєксєєв, юрист:
Одним з головних завдань, яке необхідно вирішити в рамках
впровадження судової реформи, є підвищення рівня професійності
суддівського корпусу та його оновлення. Розв’язати його швидко, за
рахунок призову в служителі Феміди випускників юридичних вишів, не
вдасться. Судова система особлива, судді виховуються роками і процес
оновлення суддівських кадрів триватиме кілька років. І починати потрібно з
оцінки професійного рівня наявних суддів, їх переатестації, підвищення
кваліфікації та перепідготовки.
Ухваленим Законом «Про забезпечення права на справедливий суд»
передбачено проведення первинного кваліфікаційного оцінювання всіх діючих
суддів з метою визначення, чи можуть вони здійснювати правосуддя в тих
судах, в яких працюють. Проведення оцінювання має забезпечити Вища
кваліфікаційна комісія суддів, яка на своєму першому засіданні після вступу
в дію Закону зобов’язана затвердити персональний склад кваліфікаційної і
дисциплінарної палат (не менше 4 членів у кожній).
Першочергово процедуру оцінювання, відповідно до графіка,
встановленого Вищою кваліфікаційною комісією суддів України,
проходитимуть судді, що подали заяву на обрання суддею безстроково. Судді
Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів – впродовж шести
місяців, а судді апеляційних судів – впродовж двох років з дня набрання
чинності Законом. Первинне кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих
судів, які склали присягу судді до набрання чинності цим Законом та
відправляють правосуддя, проводиться у терміни, визначені Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України. Загалом оцінювання триватиме
кілька років, адже в Україні близько 10 тисяч суддів.
У разі якщо суддя не проходить кваліфікаційне оцінювання, він
відстороняється від посади і направляється для перепідготовки в
Національну школу суддів, після чого зможе ще раз пройти оцінювання.
Судді дається додатковий шанс залишитись працювати відповідно до
обраного фаху. Але непідтвердження можливості здійснення правосуддя у
відповідному суді за результатами повторного кваліфікаційного оцінювання
є підставою для висновку Вищої кваліфікаційної комісії суддів про
направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання
щодо внесення подання про звільнення судді з посади з підстав порушення
присяги.
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В цьому ланцюжку неврегульованим залишається лише один момент,
пов’язаний зі школою суддів. Національна школа суддів була створена у
2010 році для забезпечення формування кадрового потенціалу судової
системи. В ній здійснюється підготовка кандидатів на посаду судді та
підготовка суддів і працівників апаратів судів. Напрямку «перепідготовка
суддів» на даний час не існує. Відповідні зміни потрібно внести в Наказ
Ректора Національної школи суддів, визначити строки підготовки та
розробити відповідні програми (Оновлення судової системи: проблеми та
перспективи // http://blog.liga.net/user/salekseev/article/17600.aspx. – 2015. –
28.03).

«Экономика
от
Пророка»,
блогер
на
интернет-портале
«Обозреватель»:
Есть несколько веских причин, по которым в оставшиеся месяцы
весны и летом может произойти укрепление гривни и о которых я
расскажу ниже. Хотя, конечно, имеются очевидные немалые риски того,
что наша нацвалюта, напротив, продолжит падение, о чем я также
упомяну.
Итак, привожу аргументы в пользу ревальвации гривни во II и III
кварталах текущего года.
Как сообщил недавно руководитель пресс-службы компании
«Укртрансгаз» Максим Белявский, Украина в январе-феврале импортировала
4,1 млрд кубов газа (в том числе 2,3 миллиарда кубов из Европы и 1,8
миллиарда – из России).
При этом известно, что цена на российский газ с января текущего года
составляет 329 долл за тысячу кубометров, а из Европы по реверсу – ниже
300 долл.
Кроме того, от Госкомстата известно, что в январе Украина заплатила за
импортный газ 655 млн долл. За февраль соответствующих сведений еще нет,
но можно предположить, что величина импорта газа была примерно такая
же, как в январе (600–700 млн долл).
В марте Украина, конечно же, тоже продолжала импортировать газ, ведь
отопительный сезон еще не закончился.
Теперь учтем, что согласно тем же данным Госкомстата, по внешней
торговле товарами за январь получился дефицит всего в 25 млн долл. При
этом внешняя торговля услугами для Украины является профицитной
(главным образом, за счет прокачки по территории Украины в Европу
российских газа и нефти). За 2014 год положительное сальдо торговли
услугами составило 5,6 млрд долл – следовательно, за месяц данный
профицит составляет почти 0,5 млрд долл. Соответственно, общий
внешнеторговый баланс в январе (а также в феврале и марте) был в
приличном плюсе.
В апреле же отопительный сезон в Украине закончится. И, как недавно
заявил наш профильный министр Демчишин, с апреля импорт российского
газа будет прекращен.
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При этом, как известно, в прошлом году Украина продолжила в апреле и
следующих месяцах импортировать газ в крупных объемах. В частности, по
данным Госкомстата, импорт газа в апреле 2014 года составил 722 млн долл,
в мае – 1013 млн долл, в июне – 579 млн долл (Россия перекрыла полностью
газовый кран Украине 16 июня прошлого года, а возобновились поставки
газа только в декабре).
Однако в нынешнем году ситуация кардинально отличается от
прошлогодней. Дело в том, что весной и в начале лета 2014 года еще ничего
не предвещало стремительного обвала мировых цен на нефть, который
стартовал во второй половине прошлого года (цена на нефть эталонной
марки Brent рухнула со 115 долл за баррель в июле до 60 долл в декабре).
Поэтому никто не предполагал и будущего снижения цен на газ, а
поэтому Украина в весенние и летние месяцы прошлого года вполне разумно
осуществляла импорт газа для пополнения своих подземных хранилищ газа
(ПХГ) под будущий отопительный сезон.
Теперь же украинское правительство осведомлено о случившемся
обвале цен на нефть и также прекрасно знает, что вследствие этого в 2015
году будет происходить резкое снижение цены на газ, начиная с апреля, июля
и октября – поскольку цены на газ привязаны в договорах «Газпрома» с
европейскими странами (и с Украиной) к ценам на нефтепродуты за три
предыдущих квартала.
А если подтвердятся прогнозы зарубежных экспертов – например,
аналитиков из Bloomberg Intelligence о скором падении цен на нефть до 20
долл за баррель – то значительное снижение цен на газ продолжится также в
первом и втором кварталах 2016 года. При этом цена газа в начале
следующего года может обвалиться до около 70 долл за тысячу кубометров.
Соответственно, для украинского правительства будет экономически
невыгодно (и неразумно) покупать газ в свои ПХГ под будущий
отопительный сезон во втором квартале текущего года. Поскольку в
третьем квартале цена газа будет намного ниже, чем во втором.
А еще лучше было бы начать закупку газа в наши ПХГ вообще в
четвертом квартале, когда он будет еще дешевле – однако Украина вряд ли
сможет технически успеть закачать нужные объемы газа в ПХГ (к
имеющимся там 7 млрд кубометров с лишним на конец нынешнего
отопительного сезона потребуется закачать еще 10–12 млрд) за октябрь и,
возможно, часть ноября, пока не ударят сильные морозы.
Таким образом, в апреле, мае и летние месяцы Украина не будет совсем
импортировать газ, ожидая его удешевления в дальнейшем (или закупит его
совсем немного по сравнению с прошлым годом). Кроме того, валюты на его
закупку понадобится в 2015 году намного меньше, чем в прошлом году, так
как цена будет намного ниже. Еще в нынешнем году ожидается немалая
экономия валюты по импорту нефти и нефтепродуктов, которые тоже очень
сильно подешевели.
Ну а раз так, то в апреле, мае и летние месяцы в Украине ожидается
очень существенный профицит внешней торговли не только услугами, но и
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товарами. Что и станет толчком к ревальвации гривны. Тем более, что мы
уже недавно получили первый транш кредита от МВФ в 5 млрд долл, а в
ближайшие месяцы ожидаются крупные поступления валюты из ЕС, США,
Японии, Швеции, Всемирного банка, ЕБРР и т. д.
Я бы лишь посоветовал нашему Нацбанку не допускать значительного
укрепления гривни – чтобы курс не опускался ниже 20 грн за долл. А стоит
начать сразу же выкупать излишки валюты на межбанковском валютном
рынке для пополнения золотовалютных резервов.
Помешать же вышеописанному сценарию грядущей ревальвации гривны
могут два неблагоприятных фактора.
Во-первых, как рассказала недавно глава Минфина Яресько, МВФ
может отказать Украине в предоставлении второго транша помощи, если
Киев не сможет реструктуризировать свой внешний долг.
И если действительно МВФ, например, в начале июня объявит, что он
прекращает кредитование Украины, то сразу же стоит ждать и очередного
обвала гривны, глубину которого я предсказывать не берусь.
Ну а во-вторых – это война. Я имею в виду риски скорого развязывания
путинской Россией и пророссийскими бандитами широкомасштабных
военных действий на востоке Украины, о чем предупреждают в последнее
время многие отечественные и зарубежные эксперты (Гривне в ближайшие
месяцы светит укрепление // http://obozrevatel.com/blogs/98237-grivne-vblizhajshie-mesyatsyi-svetit-ukreplenie.htm. – 2015. – 28.03).

Павло Петренко, міністр юстиції України:
В Україні будуть якісні послуги із реєстрації майна і бізнесу.
Спільно з громадськістю ми уже визначились, що переважна більшість
цих послуг піде в онлайн, а ті, що залишаться – надаватимуться органами
місцевого самоврядування, нотаріусами і банкірами. При цьому держава
лише регулюватиме ціну і стандарт надання такої послуги.
Натомість державні реєстратори як клас в системі Мінюсту зникнуть
взагалі.
Нещодавно поважний експерт Віктор Тимощук дорікнув Мінюсту, а в
його особі – усьому Уряду, що ми нібито централізуємо адмінпослуги замість
їх децентралізувати. Дійсно, наразі держава є монополістом у сфері надання
реєстраційних послуг. Однак у формулюванні експерта йдеться швидше про
звичайне розширення повноважень місцевої влади, а не про реальне
покращення життя пересічного громадянина.
Реальна ж децентралізація – це повна відмова від надання послуги
державою (вона тільки встановлює стандарти, правила і ціни), а не
передача цих функцій від чиновника одного рівня чиновнику іншого рівня.
Суть децентралізації полягає у покращенні якості надання послуги
громадянину. А наданням послуги мають займатися нотаріуси, банкіри та
інтернет.
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Хочу наголосити, що досі ніхто з попередніх міністрів юстиції не
відмовлявся від своїх функцій, а навпаки робив усе можливе, щоб їх
максимальну кількість зосередити та замкнути на собі.
Часи змінилися. Нині ми прагнемо передати максимальну кількість
функцій, які досі були монополією, тим, хто зможе їх надавати якісно,
перетворивши на реальний сервіс, а не на проблему для громадян. При цьому
відповідна держструктура паралельно не працюватиме.
Більше того, Верховна Рада вже ухвалила урядовий законопроект щодо
спрощення умов ведення бізнесу (№ 1580), який передбачає запровадження
перших кроків з децентралізації та спрощення надання адмінпослуг та
створює умови для запровадження електронних сервісів. Нині цей документ
знаходиться на підписі у Президента. Сподіваюся, що він буде підписаний
якнайшвидше, попри велику кількість лобістів, які активно виступають проти
такого спрощення.
Ми розраховуємо, що локомотивом децентралізації надання адмінпослуг
стануть нотаріуси. Так, вже з квітня право реєструвати договори оренди
земельних паїв, з чим роками не могли впоратись реєстратори, отримають
саме вони.
Міністерство юстиції вже розробило законопроект про передачу всіх
функцій реєстрації нотаріусам, банкам та владі на місцях. Щойно він буде
ухвалений – ми готові на наступний день запускати необхідні механізми. До
кінця року закінчити ці процеси реально. Довгострокова ж перспектива
реформи сфери надання адміністративних послуг, як уже неодноразово було
сказано – повне переведення їх у режим онлайн.
Нагадаю, що уже з квітня низку документів – свідоцтво про право
власності, витяг про державну реєстрацію, рішення про зупинення розгляду
заяви, рішення про відмову в реєстрації прав – можна буде оплачувати і
отримувати в інтернеті після подачі пакету необхідних паперів до офісу
реєстратора. Розпорядженням Кабміну всі державні органи зобов’язані
послуговуватися офіційними реєстрами і не вимагати від громадян
паперових витягів. Тому на постійному оновленні цих документів теж можна
економити.
За середини квітня всі електронні сервіси можна буде отримати на
сайті Мінюсту. Для цього ми зробимо портал максимально простим,
швидким, зручним, орієнтованим на відкритість для споживача, схожим на
інтернет-магазин.
До переліку надавачів реєстраційних сервісів можуть долучитися і
місцеві органи самоврядування. Однак не у статусі монополіста, а у статусі
ОДНОГО З варіантів надання послуги. При цьому місцева влада має
розуміти, що окрім розширення прав, вони отримають додаткові обов’язки,
які полягатимуть у надання громадянам ЯКІСНОГО сервісу.
Якщо місцева рада готова взяти на себе таку відповідальність і надати
сервіс на рівні із приватним сектором – то ми не будемо цьому заважати.
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На жаль, приклади, наведені шановним експертом щодо реалізації таких
проектів у деяких містах України – є лише винятками, що підтверджують
правило: місцева влада у більшості випадків СЕРВІС надавати не готова.
Якщо ж сьогодні ми на законодавчому рівні просто передамо цю
«естафетну паличку» місцевій владі, то зацементуємо таким чином саме
погану послугу. Це буде той самий недолугий державний реєстратор, в якого
лише змінилася вивіска, з чергами і хабарями. Децентралізація має бути
глобальніше, ніж просто розширення прав місцевої влади без відповідного
інструментарію і контролю.
Я багато разів казав і готовий повторити ще раз: Мінюст не тримається
за функції реєстрації, як це робила попередня влада. Але ми прагнемо, щоб
реєстраційні послуги надавалися на якісно новому рівні та перетворилися на
сервіс для громадян. Ми готові приймати всі конструктивні пропозиції щодо
покращення якості надання послуг реєстрацій і реформування системи
юстиції в цілому (Реєстраційні послуги: вектор – на ДЕцентралізацію! //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/ppetrenko/551590b349389 . – 2015. – 27.03).

Сергей Поддубняк, юрист:
В марте Президент Украины Петр Порошенко направил в
Верховную Раду письмо, в котором предложил парламентариям
безотлагательно рассмотреть ряд законопроектов об изменениях в
порядке централизованной закупки и налогообложения жизненно
необходимых лекарственных средств и медицинских изделий. В письме
глава государства назвал реформу сферы госзакупок и удешевление
стоимости лекарственных средств одними из приоритетных вопросов в сфере
здравоохранения, требующих немедленного решения, и я уверен, что с
данным утверждением согласятся многие украинцы. Определенно, в
ближайшем будущем нас ждет много изменений в отечественном
здравоохранении, однако пока очень сложно увидеть полную картину и
точно сказать каким образом они повлияют на жизнь рядового гражданина.
Тем не менее, следует заметить, что в случае проведения эффективной
реформы здравоохранения в нашей стране она может быть созвучна с
политикой Европейского Союза Здоровье–2020, которая базируется на
ценностях, заложенных в Уставе ВОЗ, где главной идеей является
определение достижения наивысшего уровня здоровья на всех этапах жизни
как фундаментального права каждого человека. Основы этой политики,
разработкой которой занимались многочисленные эксперты, были приняты
всеми 53 государствами-членами Европейского региона ВОЗ. Таким образом,
к 2020 году государства, принявшие программу, поставили перед собой
смелые задачи относительно сокращения преждевременной смертности
среди населения и сокращения масштабов неравенств в отношении здоровья
в Европейском регионе, повышения показателей средней ожидаемой
продолжительности жизни и уровня благополучия населения. Также в ЕС
планируют
обеспечить
наличие
универсальных,
устойчивых
и
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высококачественных систем здравоохранения, ориентированных на человека,
и укрепить лидерство и коллективное руководство в интересах здоровья.
В стратегии Здоровье–2020 хорошее самочувствие жителей Европы
называют ценным ресурсом и источником экономической и социальной
стабильности. Поэтому крайне важной в этом контексте считают социальную
справедливость, которая, по мнению экспертов, достигается путем
проведения эффективной государственной политики, внедрения технических
и организационных инноваций, изменения путей распределения и
использования финансовых и иных ресурсов, а также совместными усилиями
всего общества.
Фактические данные доказывают, что в целом за последние десятилетия
здоровье европейцев значительно улучшилось, однако не везде и не для всех
в одинаковой степени, что в ЕС называют неприемлемым. Во многих странах
отмечается стремительный рост числа хронических заболеваний и
психических расстройств, недостаточный уровень социальной сплоченности,
в дополнение к этому работу по улучшению здоровья очень сильно
затрудняют экологические угрозы и финансовая неопределенность. Так, по
разным оценкам, 20 % населения с наименьшим доходом не обращаются за
медицинской помощью из-за страха остаться ни с чем или в долгах в связи с
необходимостью оплаты услуг из семейного бюджета.
В Здоровье–2020 указано, что колоссальное значение для укрепления
здоровья имеет уровень образования, как один из наиболее важных
факторов, а также профилактика болезней. Тем не менее, в борьбе с
табаком и алкоголем наиболее эффективным называют повышение налогов.
Так, по мнению экспертов, даже 10 %-ное повышение цены на табачные
изделия позволит предотвратить от 0,6 до 1,8 млн случаев преждевременной
смерти. К примеру, повышение налогов на алкоголь в Англии по расчетным
оценкам дало снижение расходов на здравоохранение и социальное
обеспечение на 183 млн евро и сокращение потерь трудоспособности и
производительности труда на 405 млн евро; при этом стоимость реализации
соответствующих программ составила менее 0,10 евро на душу населения (в
целом 3,7 млн евро).
Авторы стратегии Здоровье–2020 убеждены, что по мере улучшения
социально-экономического положения людей и сообществ их здоровье
также прогрессивно улучшается – это актуально для всех стран.
Следовательно, ключевое значение имеет борьба с социальной
несправедливостью, а преодоление любых сопряженных с ней трудностей на
всех уровнях требует продуманных, стратегических и хорошо
скоординированных действий. Здоровье – это важнейший общественный
ресурс, поэтому будем надеяться, что с помощью мирового опыта наша
страна будет работать над совершенствованием механизмов управления и
стратегического руководства в этой сфере (Стратегия Здоровье – 2020 //
http://blog.liga.net/user/spoddubnyak/article/17589.aspx. – 2015. – 27.03).
Охрименко Александр, економіст:
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Нажаль велика кількість українців просто не розуміють усю
важливість реформ, яку проводить уряд Арсенія Яценюка. Але це не
значить, що потрібно зупинити ці реформи. Дуже добре що Арсеній
Яценюк, не зважаючи на критику «і з права, і з ліва» проводить стійку
політику на реформи і підняття тарифів ЖКГ до міжнародного рівня, це одне
із важливих завдань, яке вкрай необхідне українському народу. Хоча може не
усі розуміють важливість цієї реформи. На превеликий жаль.
Адже довгий час в України залишалась радянська система дотування
тарифів ЖКГ. Незважаючи на те, що уже більше 25 років, як не має СРСР,
його методи комуністичного ведення господарства залишились в Україні.
Попередні уряді не хотіли це ламати. І лише уряд Арсенія Яценюка,
отримавши мандат довіри від українського народу на Майдані, приступив до
цієї важливої титанічної праці. Підвищення тарифів на природний газ для
населення в 7 разів з 1 квітня 2015 року дасть можливість хоча б частково
приблизити ціну на газ для населення до європейських стандартів. Але вже в
літку потрібно буде знову піднімати ціну на газ для населення, а також
проводити політику підняття цін на газ для населення весь 2016 рік. Але усе
це робиться для того, щоб уже в 2017 році ціна газ для населення і тарифи
ЖКГ в Україні були, як в ЄС. Це буде тим важливим кроком, який дасть
надію Україні в майбутньому бути членом ЄС. Україну ніколи не приймуть
до членів ЄС, поки в Україні будуть залишалися методи нарахування тарифів
на ЖКХ, як в радянські часи.
Українці повинні розуміти, що це зростання цін в першу чергу вдарить
по багатим українцям, які мають дуже великі будинки, які користуються
власними басейнами і утримують дуже великі оранжереї. Їм дійсно
прийдеться тепер платити за газ велику суму. А раніше вони могли
паразитувати на українському народові за рахунок дешевого газу та інших
тарифів ЖКХ, таких як світло і вода. Це є несправедливим. Тому не дивно,
що більше за все проти переходу на тарифи ЖКХ на європейські ціни
виступали окремі депутати, які скоріш за все, мають дуже розкішні будівлі і
не хочуть багато сплачувати грошей. Що стосується простих українців, то це
підняття тарифів на ЖКХ їх суттєво не буде займати. Уряд Арсенія Яценюка
упевнений, що як тільки тарифи на ЖКХ будуть на рівні європейських,
українські бізнесмени піднімуть і заробітну платню українцям до рівня
європейських працівників. Як багато разів заявляв МВФ – низька заробітна
плата в Україні пов’язана, перш за все, з тим, що в Україні дуже низькі
тарифи на ЖКХ. За умови низьких тарифів ЖКХ для бізнесменів немає
стимулу піднімати заробітну плату українцям, так як в такому випадку за
рахунок дотацій фактично уряд України сплачує кожному українцю
додаткову заробітну платню. Тепер, коли уряд України не буде дотувати ціни
на газ та інші тарифи ЖКХ, бізнесмени усвідомлять, що необхідно підняти
заробітну платню до економічно обґрунтованого рівня, щоб забезпечити
справедливий розмір винагороди за працю і дати можливість українцям без
проблем сплачувати нові тарифи ЖКХ. Уряд Арсенія Яценюка у власному
прогнозі на 2015 рік запланував зріст середньої заробітної платні в Україні на
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рівні 15 %. Фактично на кінець 2015 року середня заробітна плата буде
близько 4 тис. грн! Цих грошей буде достатньо, щоб сплатити усі тарифи
ЖКХ! Це в першу чергу стосується справжніх українців, які може не мають
таких палаців, як наші народні депутати, але мають стандартні великі
помешкання. По попереднім розрахункам, оплата послуг ЖКХ квартири
площею 15 м2 буде всього 1 000 грн. Це невелика платня для українців, які
будуть отримувати середню заробітну плату в Україні. Для більш заможних
українців, які мають більші квартири і будинки, дійсно щомісячний платіж за
тарифи ЖКХ буде більше 1000 грн, але і їх достатки значно більше грошей,
які отримують ті українці, які живуть в невеликих квартирах площею до
15 м2. Тим самим буде відроджена соціальна справедливість. Багаті будуть
платити за більш бідне населення України. В цьому є голованя мета реформи
уряду Арсенія Яценюка. І якби українцям вже добре пояснили, вони б навряд
висказували заперечення з приводу семикратного підвищення тарифу на газ
для себе. Адже це підвищення лише стосується багатих українців.
Тому, важливо зрозуміти, що простим українцям не варто боятися
реформ уряду України. Навпаки, вони повинні підтримати ці реформи, і не
зважаючи на можливі тимчасові труднощі не звертати на це увагу. Адже
майбутнє членство України в ЄС варто того, щоб українці навчились платити
за ЖКХ, як німці або шведи. І як німці або шведи почали економити світло,
тепло, воду. Адже українцям потрібно подумати не лише про себе, а й про
майбутні покоління, яким також будуть потрібні енергетичні ресурси. Тому,
чим більше сьогодні українці зекономлять вугілля та природного газу, тим
більше цього статку можна буде передати майбутнім поколінням. Реформи
уряду Арсенія Яценюка можна по праву назвати реформами на майбутнє
покоління, яке по достоїнству оцінить те, що зараз робить уряд для простих
українців (Реформи уряду Яценюка заставлять багатіїв платити більше
ніж простих українців // http://blog.ubr.ua/finansy/reformi-uriadu-iacenukazastavliat-bagatiiv-platiti-bilshe-nij-prostih-ukrainciv-9976. – 2015. – 27.03).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко
считает, что ведомство должно перенять традиции и подходы к работе
Службы безопасности ОУН-УПА в 1930-1950-х годах.
Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко:
Для СБУ не надо придумывать ничего лишнего – важно взять за основу
традиции и подходы к работе Службы безопасности ОУН-УПА в 1930–1950х годах. Она работала против агрессора в условиях временной оккупации
территории, имела патриотическое воспитание, боевую контрразведку и
опиралась на мирное украинское население, пользуясь его беспрецедентной
поддержкой. При реформировании СБУ мы будем предлагать двигаться по
пути отказа не только от кагебистских названий, но и от структур не
присущих нам органов безопасности. Например, вместо управлений и
департаментов нужно решительно перейти на референтуры и округа.
СБУ будет отличаться тем, что сотрудники спецслужбы будут иметь
больший контакт с общественностью и возможность задействовать
внештатных сотрудников не только на основе вербовки, но и на основе
общественной поддержки, патриотических мероприятий и общественного
неприятия всех проявлений сепаратизма. Ведь обычные люди видят гораздо
лучше любой спецслужбы, кто и как относится к сепаратизму (Спецслужбу
Украины реформируют по традициям ОУН-УПА // REGNUM.BY
(http://belarus.regnum.ru/news/ukraina/1911065.html). – 2015. – 01.04).
Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман:
Украина к 2020 году должна выполнить все условия для вступления в
Евросоюз. Наша задача – сделать все для того, чтобы к 2020 году мы смогли
выполнить все условия для вступления в Европейский Союз... Мы стоим
перед серьезными испытаниями. За 24 года независимости нам, к сожалению,
не удалось провести эффективные реформы для модернизации страны. Мы
решительно настроены на проведение реформ. Некоторые реформы будут
болезненными. Я считаю, что украинцы проявят понимание в необходимости
этих реформ (Мы решительно настроены на реформы, – Гройсман // FLY
NEWS
(http://flynews24.ru/2015/04/01/my-reshitelno-nastroeny-na-reformygroysman.html). – 2015. – 01.04).
Как сообщает Капитал, ранее премьер-министр Арсений Яценюк
заявил, что украинцы ощутят результат реформ уже в 2016 году.
Финансовая помощь Украине в размере 1,8 миллиарда евро, которую
одобрил Совет ЕС, будет выделена тремя траншами.
Цель кредита – поддержать экономическую стабилизацию страны и
существующий план реформ. Кредит выделяется на 2,5 года, максимальный
срок его погашения составляет 15 лет (Совет ЕС одобрил новый кредит для
Огляд зарубіжних ЗМІ

28

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

27 березня ‒ 2 квітня 2015
року

20-28 лютого 2015
Украины на 1,8 млрд евро // Deutsche Welle (http://www.dw.de/совет-есодобрил-новый-кредит-для-украины-на-18-млрд-евро/a-18352564). – 2015. –
31.03).
Министр энергетики и угольной промышленности Владимир
Демчишин и конгрессмены США во время встречи обсудили
совместную работу специалистов Минэнергоугля, НАК «Нафтогаз
Украины» и Всемирного банка по разработке плана реформирования
газового комплекса.
Также стороны обговорили ход реформ в энергетической сфере, в
частности в рамках сотрудничества Украины с МВФ.
Во встрече с иностранной стороны приняли участие Фред Аптон –
конгрессмен, председатель комитета по вопросам энергетики и торговли,
Питер Уэллс – конгрессмен, член комитета по вопросам энергетики и
торговли, член комитета по вопросам контроля и правительственных реформ
(Глава Минэнерго Украины обсудил с американскими конгрессменами
энергетические
реформы
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/03/31/1383381.html). – 2015. – 31.03).
Директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины
Валерий Геец:
Реформы в Украине идут, но они могут иметь две окраски – на базе
общественного либерализма и правого либерализма.
Последние (реформы с окраской правого либерализма – ред.)кончаются
определенным подъемом экономики и громадной безработицей. Это закон. А
творение рабочих мест является и ответственностью правительства.
Если мы полагаемся, что решим делему методом самозанятости – это
утопия. Безработица может достичь 20–25% и социальные колебания в
данном варианте будут серьезными (Реформы в Украине могут привести к
огромным социальным потрясениям – експерт // «Новости Дня»
(http://comasscrewing.ru/interesno/vse-novosti/ukraina/374792-reformy-vukraine-mogut-privesti-k-ogromnym-socialnym-potryaseniyamekspert.html#t20c). – 2015. – 31.03).
Инвестиции, реформы, ориентация на Запад и интеграция в
Европейский Союз – такими были ключевые слова министра
экономического развития Украины Айвараса Абромавичуса в ходе
официального визита в Париж.
С помощью ОЭСР украинское правительство намеревается
оптимизировать систему управления предприятиями, которые страдают от
нехватки инвестиций. Участие этой общепринятой организации позволит
выработать более прозрачные процедуры и в перспективе выставить ряд
государственных предприятий на продажу с участием иностранных
инвесторов. Речь пойдет о нестратегических активах вроде агропрома,
алкогольного производства и авиазавода «Антонов».
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Кроме того, запланированные правительством административные
реформы позволят ограничить вмешательство государства в бизнес-среду и
добиться большей прозрачности в соответствии с европейскими нормами и
практиками.
Министр
экономического
развития
Украины
Айварас
Абромавичус:
Нужно сделать так, чтобы у государства было как можно меньше
влияния в частном секторе, который должен сам решать, что ему
производить и куда экспортировать. Как бы то ни было, мы все равно будем
предоставлять высокопрофессиональную помощь. Не стоит забывать и о том,
что настоящая работа начнется, когда закончится война, а мы сможем
улучшить деловой климат в стране.
Транспортная инфраструктура и новые технологии стали сегодня новой
надеждой для украинской экономики. Украина располагает тремя главными
кластерами в Харькове, Киеве и Львове и намеревается занять видное место
на европейском рынке новых технологий благодаря конкурентным ценам и
высококвалифицированным
специалистам
(Как
Украине
найти
инвестиции? // INOСМИ (http://inosmi.ru/sngbaltia/20150331/227208437.
html). – 2015. – 31.03).

Созданный правительством США через USAID| Региональный
фонд прямых инвестиций Western| NIS| Enterprise| Fund| (WNISEF)
объявил о начале новой трехлетней программы в Украине стоимостью
30 млн долларов.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве относительно
выполнения программы «Украина: программа лидерства, содействие
экспорту, привлечению инвестиций и развитию».
Главный исполнительный директор WNISEF Ярослава Джонсон:
С помощью новой программы стоимостью 30 млн долларов в
сотрудничестве с Министерством экономического развития и торговли
Украины Фонд будет оказывать необходимую помощь для решения
неотложных потребностей в четырех сферах.
Первое – это техническая помощь министерству для разработки
политики содействия экспорту и проведения тренингов и консультаций,
второе – Фонд будет содействовать развитию экономического лидерства
путем стипендий и учебы по программе МВА, третьим компонентом
программы является предоставление социальных инвестиций в развитие
частного предпринимательства, также будут финансироваться программы
местного экономического развития, направленные на разработку рыночных
решений, которые объединяют усилия органов местной власти и бизнессодружества с целью улучшения предоставления услуг уязвимым слоям
населения при одновременной поддержке малого и среднего бизнеса (…)
(США начинают в Украине новую программу на 30 миллионов долларов //
Грузия Онлайн (http://www.apsny.ge/2015/eco/1427763203.php). – 2015. –
30.03).
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Фінансист Джордж Сорос:
Захід може допомогти Україні стати більш привабливою для
інвесторів, необхідне страхування від політичних ризиків. Це може бути у
формі фінансування ЄС, яке зробить відсоткові ставки близькими до нуля.
Я готовий. Є конкретні інвестиційні ідеї, наприклад в аграрному
секторі і сфері інфраструктури. Я б вклав $1 млрд. Це має принести
прибуток. Мій фонд виграє від цього. Приватній роботі потрібне сильнее
політичне лідерство (Soros says ready to invest $1 billion in Ukraine if West
helps // Reuters (http://www.reuters.com/article/2015/03/30/us-ukraine-crisissoros-idUSKBN0MQ0FP20150330?feedType=RSS&feedName=worldNews). −
2015. − 30.03).
Заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе:
В апреле на Украине могут ввести законодательный инструмент,
который
позволит
олигархам
и
коррупционерам
подписывать
процессуальное соглашение с правоохранительными структурами. (…)
Законодательные нововведения позволят олигархам и коррупционерам
сотрудничать со следствием. Мы уже подготовили законопроект, который
даст возможность не выпускать коррупционеров и олигархов через мизерный
залог (…) (На Украине внедряют грузинский механизм «зачистки» от
коррупционеров
//
REGNUM.BY
(http://belarus.regnum.ru/news/ukraina/1909838.html). – 2015. – 28.03).
Обнародован
проект
комплексной
программы
развития
финансового рынка Украины на 2015–2020 гг.
Активная работа целевой команды по реформированию финсектора над
проектом программы развития длилась с начала марта. Представители
регуляторов и банковского рынка объединили свои усилия для создания
современной и действенной программы и в настоящее время приглашают
специалистов, экспертную среду и широкую общественность к публичному
обсуждению.
Проект комплексной программы был подготовлен целевой командой
реформ, в которую вошли заместитель председателя НБУ Владислав
Рашкован (руководитель целевой команды реформ) и начальник управления
стратегии и реформирования банковской системы Михаил Видякин
(Обнародован проект программы реформ финансового сектора Украины //
АгроПром
(http://apgo2006.ru/obnarodovan-proekt-programmyi-reformfinansovogo-sektora-ukrainyi/). – 2015. – 27.03).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
В феврале этого года по распоряжению главы нашего государства
Петра Порошенко был создан Международный совет реформ, который
возглавил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Поскольку речь идет об использовании в процессе реформирования
страны опыта зарубежных государств, то к сотрудничеству приглашены
эксперты с международным именем.
Так, свое согласие на вхождение в команду реформаторов дал бывший
премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, принявший предложение
Михаила Саакашвили.
Аналогичные предложения также получили многолетний министр
иностранных дел Швеции Карл Бильдт, председатель Комитета
Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок, экс-вице-президент
Европарламента Яцек Вольский, бывший премьер-министр Словакии
Микулаш Дзуринда и известный шведский экономист Андерс Аслунд. По
словам Андрюса Кубилюса, скорее всего, совет будет работать неформально,
но время от времени проводя заседания в Украине (Саакашвили предложил
Бильдту, Броку и Аслунду помочь Украине перестроить государство //
Україна без корупції (http://coruption.net/novini/item/26277-saakashvylypredlozhyl-byldtu-broku-y-aslundu-pomoch-ukrayne-perestroyt-hosudarstvo). −
2015. – 01.04).
Конституційна реформа
Президент України Петро Порошенко Указом від 31 березня
2015 року затвердив персональний склад Конституційної комісії, до якої
увійшли депутати парламентських фракцій, Голова Верховної Ради,
Заступник Голови Верховної Ради, три колишні Президенти України,
Міністр юстиції, представник Адміністрації Президента, відомі
українські науковці у сфері права, практикуючі адвокати, судді, судді
Конституційного суду у відставці, суддя Європейського суду з прав
людини у відставці, голова Ради суддів України, представники асоціацій
органів
місцевого
самоврядування,
представник
Меджлісу
кримськотатарського народу, представники громадських організацій
тощо.
Представники міжнародних організацій та інституцій, в тому числі
Ганна Сухоцька, представник Венеціанської комісії, та Крістос
Джакомопулос, спеціальний радник Генерального секретаря Ради Європи по
Україні, долучаються до роботи Комісії у ролі консультантів та
спостерігачів.
Офіційна інформація
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Очолив Комісію Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман
(Президент затвердив персональний склад Конституційної комісії //
Президент
України
Петро
Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/32589.html). − 2015. − 31.03).
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
До проведення місцевих виборів в першу чергу треба внести відповідні
зміни до Конституції України, а також прийняти закон про місцеве
самоврядування, розробити нові правила міжбюджетних відносин, змінити
земельне законодавства, підготувати пакет законів щодо передачі
повноважень від центральної влади на рівень громад.
Варто було б переглянути і закон про місцеві вибори, що дозволило б,
зокрема, прив’язати місцевих депутатів до територій, а не лише до своїх
партій (…) (До проведення місцевих виборів необхідно внести значні зміни
до законодавства, – В’ячеслав Негода // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/234). − 2015. − 30.03).
Оновлення влади та антикорупційна реформа

Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків
урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики Віру
Сігріянську, йдеться у розпорядженні Кабміну №252-р від 18 березня,
яке уряд опублікував у понеділок, 30 березня.
Кабмін надав Сігріянській повноваження погоджувати призначення та
звільнення керівників підрозділів із питань запобігання та виявлення
корупції апарату міністерств та інших органів виконавчої влади, апарату
Ради міністрів Криму, обласних і міських адміністрацій, а також
погоджувати структуру, штатну чисельність і затверджувати плани роботи
цих підрозділів (Тимчасовим урядовим уповноваженим з антикорупційної
політики
стала
Віра
Сігріянська
//Україна
без
корупції
(http://www.coruption.net/novini/item/25595-tymchasosvym-uriadovymupovnovazhenym-z-antykoruptsiinoi-polityky-stala-vira-sihriianska). − 2015. −
30.03).
Президент Украины Петр Порошенко:
Одним из важных шагов по предотвращению проявлений коррупции
является внедрение системы электронных допороговых государственных
закупок.
Это оценка деятельности каждого министра. Давайте посмотрим, кто
на сегодняшний день эффективно работает по внедрению электронных
торгов, а кто пока хочет жить по-старому (Порошенко: Внедрение системы
электронных госзакупок позволит предотвратить коррупцию // Гордон
(http://gordonua.com/news/politics/Poroshenko-Vnedrenie-sistemy-elektronnyhgoszakupok-pozvolit-predotvratit-korrupciyu-73681.html). − 2015. − 30.03).
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Протягом місяця будуть перевірені факти можливої корупції в
Кабінеті міністрів України, озвучені відстороненим від виконання
обов’язків глави Держфінінспекції України Миколою Гордієнком.
Заступник начальника Головного управління Генпрокуратури −
начальник управління з розслідування корупційних злочинів Павло
Жебрівський:
На сьогоднішній день проводиться перевірка. Мені дано місяць, щоб
перевірити факти.
Правоохоронці почали 15 розслідувань за фактами зловживань КМУ,
які озвучив Гордієнко (ГПУ місяць шукатиме факти можливої корупції у
Кабміні // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/29/
7063058/). − 2015. − 29.03).
Президент України Петро Порошенко:
Боротьба з корупцією є вкрай важливою для виживання України як
держави. Коли в нас буде залишатися корупція, то країну не врятуєш – до нас
не прийдуть інвестиції, місцевий бізнес не підніме голову, люди будуть
відчувати депресію.
Боротьба з корупцією не зводиться лише до затриманням того чи
іншого чиновника, однак кожен службовець має відчувати, що хабарництво
безкарним не залишиться. (…)
На жаль, діюче законодавство передбачає заставу. Але в умовах
вимагання хабару, в умовах корупції в особливо великих розмірах – ми
маємо вилучити можливість звільнення під заставу корупціонера, який
грабує державу(Необхідно вилучити можливість звільнення під заставу
підозрюваних у хабарництві та корупції – Президент //
ПрезидентУкраїни Петро Порошенко (http://www.president.gov.ua//news/
32575.html). − 2015. − 28.03).
Народний депутат Іван Мельничук:
Ми в комітеті (з протидії корупції, − ред.) аналізуємо і розглядаємо
абсолютно всі зареєстровані депутатами у Верховній Раді законопроекти, які
готові для подання в залу засідань для голосування. Раз в тиждень збирається
наш комітет, де ми і перевіряємо всі майбутні закони на корупційну
складову. (…)
Завдяки роботі комітету значна кількість законопроектів бракується. І
містить відмітку «виявлена корупційна складова». З такою відміткою
законопроект не має шансів на проходження в Раді (Вінницький нардеп Іван
Мельничук розказав, як працює комітет з протидії корупції // Україна без
корупції (http://www.coruption.net/novini/item/25275-vinnytskyi-nardep-ivanmelnychuk-rozkazav-iak-pratsiuie-komitet-z-protydii-koruptsii). − 2015. −
28.03).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Офіційна інформація
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Уряд України вносить до Парламенту зміни до кримінального
законодавства щодо суттєвого посилення відповідальності за корупційні
діяння (Уряд пропонує суттєво посилити кримінальну відповідальність
корупціонерів,
–
Арсеній
Яценюк
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248044533&cat_id=2
44276429). − 2015. – 27.03).

Виконуючий обов’язки Голови ДСНС України Зорян Шкіряк:
Одночасно з початком жорсткої боротьби з корупцією в ДСНС
України, ми розпочинаємо тотальну люстрацію працівників ДСНС.
(...) Лише вчора підписав понад 300 подань. І це лише початок. Я
особисто контролюватиму цей процес.
Головним ворогом, що роз’їдає нині нашу державу є корупція
(«Розпочато процес тотальної люстрації в ДСНС», – Зорян Шкіряк //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248046012&cat_id=244277212). − 2015. – 27.03).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Переконаний, що Глава держави, новий Генеральний прокурор, голова
Служби безпеки націлені з Урядом і Міністерством внутрішніх справ на
реальну боротьбу з корупцією. Незалежно від того, проти кого ведеться
розслідування, хто підпадає під підозру, − вся правоохоронна система
держави повинна працювати єдино і злагоджено. І тут наше спільне завдання
з Президентом України – забезпечити таку єдину, злагоджену і ефективну
роботу.
На рівні МВС будуть зроблені відповідні організаційні і фінансові
рішення, щоб посилити кадрове забезпечення, матеріально-технічне
забезпечення, посилити процесуальну складову і дати можливість
Міністерству виконувати його ключову функцію.
Потрібно створити національну поліцію, кардинально змінити
структуру МВС і йти шляхом не кількості, а якості. В тому числі щодо
підвищення заробітних плат (Арсеній Яценюк: Завдання МВС на
наступний квартал − розпочати широкомасштабну операцію з боротьби
з корупцією на митниці і в податковій // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248045327&cat_id=2
44276429). − 2015. – 27.03).
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк:
Я прошу, чтобы МВД внесло изменения в законодательство, чтобы мы
по решению следователей имели право просто привлекать к проведению
следственных действий профессиональных работников из США и отдельных
стран ЕС (Яценюк предлагает привлечь иностранных следователей к
расследованию
фактов
коррупции
в
Украине
//
Гордон
(http://gordonua.com/news/money/YAcenyuk-predlagaet-privlech-inostrannyh-
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sledovateley-k-rassledovaniyu-faktov-korrupcii-v-Ukraine-73145.html). − 2015.
− 27.03).

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:
Уряд вносить у парламент зміни до КПК і КК щодо підвищення
відповідальності корупціонерів, в тому числі, щоб суди не випускали їх під
копійчані застави.
Секретар РНБО Олександр Турчинов:
Підтримую ініціативу про посилення відповідальності за хабарництво.
Причому системного посилення кримінальної відповідальності за
корупційні злочини, і взагалі − не збільшення застави, а повне скасування
будь-яких застав для злочинців, які затримані за корупційні злочини (Яценюк
пропонує Раді посилити відповідальність хабарників // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/27/7062848/). − 2015. − 27.03).
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:
Ми маємо прийняти рішення по слідчих, які розслідують особливо
важливі справи, і в декількакрат підвищити зарплатню.
Уряд знайде на це гроші. Постанову готовий прийняти на наступному
засіданні уряду. Ми не можемо вирішити зараз питання по всіх, але група
слідаків, які розслідують найрезонансніші та найскладніші справи, не можуть
працювати за 2 тисячі гривень (Яценюк пообіцяв підвищити зарплату
слідчим
МВС:
Гроші
за
мною
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/27/7062856/). − 2015. − 27.03).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив главі МВС
України Арсенію Авакову створити спеціальну оперативно-слідчу групу
для боротьби із корупцією на місцях.
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:
Є сумна статистика щодо корупції по керівництву обласних управлінь
МВС.
Тому слід створити спеціальну оперативно-слідчу бригаду, яка б
виїжджала в ту чи іншу область для виявлення корупціонерів на місцях.
Потрібно почистити кадри і посилити боротьбу із корупцією на
обласному рівні через створення спеціальної бригади у Києві. Ця бригада
буде отримувати зовсім інший рівень зарплати і грошового забезпечення
(Яценюк доручив Авакову створити «летючу бригаду» проти
корупціонерів // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/
27/7062859/). − 2015. − 27.03).
Дерегуляція та розвиток підприємництва
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавичус:
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Україна пропонує західним, і зокрема, французьким інвесторам
інвестиції під гарантії їхніх держав. (…)
Суть пропозиції полягає у тому, аби кожна країна Євросоюзу
визначилася і на певну суму інвестицій надала свої гарантії.
Наприклад, французи − на 100 млн євро, литовці − на 50 млн євро, і так
би гуртом назбирали кілька мільярдів інвестицій за кілька місяців. Повірте,
кількість компаній, що хочуть отримати під свої іноземні інвестиції державні
гарантії, величезна. У цьому контексті з боку французьких компаній була
повна підтримка.
Крім того, ми запропонували інвестувати нові проекти в Україні за
рахунок європейського капіталу. Тут існує низька відсоткова ставка, тому у
французьких компаній є хороша можливість вигравати у тендерах на великі
інфраструктурні проекти в Україні. (…)
Зараз у Франції економіка розвивається досить повільно, очікується
зростання ВВП на рівні 0,4%. Тому французи повинні бути зацікавленими у
розвитку зовнішніх ринків (Європа готова інвестувати в Україну під
гарантії своїх держав – Абромавичус // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/28/7062971/). − 2015. − 28.03).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
У період з 31 березня по 2 квітня 2015 року у м. Відень (Австрійська
Республіка) відбуваються консультації за участю представників
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та
Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо внесення змін до
чинного законодавства, в тому числі до Законів України «Про ринок
електричної енергії України» та «Про електроенергетику» з метою
імплементації норм європейського законодавства, зокрема «Третього
енергетичного пакету». Зазначені консультації стали результатом
домовленостей між Міністром Володимиром Демчишиним та Директором
Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янезом Копачем у ході зустрічі
4 березня ц.р. у м. Києві (У Відні відбуваються консультації між
представниками
Міненерговугілля
України
та
Секретаріату
Енергетичного
Співтовариства
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248054919&cat_id=2
44277212). − 2015. – 31.03).
Заступник головиАдміністрації президента ДмитроШимків:
Фонд Джорджа Сороса готовий допомогти у реформуванні
«Нафтогазу». Зокрема проект, який будуть реалізовувати за допомогою
фонду презентовано сьогодні, під час засідання Нацради реформ.
План реформування енергетики, який складається з 5 частин,
планується закінчити до 12 червня.
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Це розробка конкретного плану дій щодо 5 питань. Це тарифи та
субсидії, енергетична ефективність, інтеграція газової системи, ринок газу та
корпоративне управління «Нафтогазом» («Нафтогаз» реформуватимуть за
допомогою Фонду Сороса – АП // Україна без корупції
(http://www.coruption.net/novini/item/25920-naftohaz-reformuvatymut-zadopomohoiu-fondu-sorosa-ap). − 2015. − 31.03).

Председатель
Комитета
Верховной
Рады
по
вопросам
промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк:
Мы понимаем, что на сегодняшний день потребности по
энергомодернизации покрываются в том числе ведущими поставщиками
иностранного производства. Масштабного производства энергоэффективного
оборудования в Украине на сегодняшний день нет, его нужно развивать.
Постепенно мы будем вводить тему компонента, то есть требования по
локализации такого производства.
Впоследствии мы будем создавать такой стимул, чтобы ведущие
зарубежные компании и украинские компании создавали в Украине
производство такого энергоэффективного оборудования и материалов (В
Раде намерены привлечь иностранных инвесторов к производству
энергоэффективного
оборудования
//
Україна
без
корупції
(http://www.coruption.net/novini/item/25905-v-rade-namereny-privlechinostrannykh-investorov-k-proizvodstvu-energoeffektivnogo-oborudovaniya). −
2015. − 31.03).
Українські промислові підприємства, бюджетні установи,
теплокомуненерго та населення використали за 20 днів березня
2015 року 2,376 млрд кубометрів природного газу що на 18% менше за
аналогічний період минулого року.
Найбільше перевищення лімітів спостерігалось у Рівненській (+239%),
Черкаській (+113%) та Харківській (+46%) областях. Чотири регіони
використали менші обсяги, ніж встановлено лімітами, а 6 регіонів ‒
дотримувались лімітів або незначно їх перевищили.
Зокрема, менше лімітів споживали Донецька (-43%), Луганська (-47%),
Закарпатська (-11%) та Житомирська (-1%) області (Україна скоротила
споживання
газу
на
18%
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/27/7062923/). − 2015. − 27.03).
Реформа правохоронної системи
Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко:
(…) При реформировании СБУ мы будем предлагать двигаться по пути
отказа не только от кегебистских названий, но и от структур не присущих
нам органов безопасности. Например, вместо управлений и департаментов
надо решительно перейти на референтуры и округа (После реформирования
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СБУ должна ориентироваться на опыт СБ ОУН-УПА, а не КГБ –
Наливайченко // Сегодня.ua. (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poslereformirovaniya-sbu-dolzhna-orientirovatsya-na-opyt-sb-oun-upa-a-ne-kgbnalivaychenko-604576.html). − 2015. – 01.04).
Заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе:
В Украине будет уменьшено количество районных прокуратур.
Реформа пойдет снизу вверх. Вместо нынешних 638 районных
прокуратур путем слияния будет создано 178 местных прокуратур.
Руководители этих местных прокуратур будут выбраны через
открытый конкурс.
Любой юрист с определенным стажем и квалификацией может
подаваться на должность в любую из этих структур (…) (Сакварелидзе о
реформе в прокуратуре: Вместо нынешних 638 районных прокуратур
будет
создано
178
местных
//
Гордон
(http://gordonua.com/news/politics/Sakvarelidze-o-reforme-v-prokuratureVmesto-nyneshnih-638-rayonnyh-prokuratur-budet-sozdano-178-mestnyh73047.html). − 2015. − 27.03).
Реформа освіти

Министр образования и науки Украины Сергей Квит:
Все наши законы, посвященные образованию и науке, будут внесены и,
надеюсь, приняты к лету. Сейчас мы над этим активно работаем.
Новый закон «О профессиональном образовании» может быть принят
только после базового рамочного закона «Об образовании». Мы уже внесли
на согласование правительства законопроект, касающийся внесения
изменений и дополнений в несколько действующих законов, посвященных
профессиональному
образованию
(Закон
«О
профессиональном
образовании» может бать принят к лету 2015 г, − Квит // Україна без
корупції (http://www.coruption.net/novini/item/25680-zakon-o-professionalnomobrazovanii-mozhet-byt-prinyat-k-letu-2015-g-kvit). − 2015. − 30.03).
Програма розвитку українського експорту
Відновлення економічного зростання в Україні очікується лише з
другого кварталу поточного року.
Про це повідомляє сайт Національного банку України.
«Лише з ІІ кварталу очікується поступове відновлення економічного
зростання (порівняно з попередніми кварталами), насамперед за рахунок
чистого експорту та завантаження вивільнених потужностей», − йдеться у
повідомленні (У Нацбанку очікують зростання українського експорту з II
кварталу // Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/
2015/03/31/7032438/). − 2015. − 31.03).
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Посол Канады в Украине Роман Ващук:
Договор о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой может
быть заключен уже в этом году.
Переговоры идут. Каждую неделю мы проводим видеоконференции
между Киевом и Оттавой касательно отдельных секторов. В течение месяцадвух будут переговоры вживую (Посол Канады: Надеюсь, договор о зоне
свободной торговли с Украиной будет подписан в 2015 году // Гордон
(http://gordonua.com/news/politics/Posol-Kanady-Nadeyus-dogovor-o-zonesvobodnoy-torgovli-s-Ukrainoy-budet-podpisan-v-2015-godu-73250.html).
−
2015. − 27.03).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк:
28 апреля в Киеве состоится международная конференция в поддержку
Украины.
Мы отчитаемся о тех сложных, но правильных реформах, проведенных
в Украине. Для того, чтобы наши международные партнеры увидели, что это
новая Украина, новые подходы и те правила, которые разделяет европейский
мир, которые позволят привлечь инвестора и показать, что в Украине начали
бороться с коррупцией, что в Украине изменились налоговые правила,
привели налоговую и фискальную дисциплину, Украина шаг за шагом
движется в Европейский союз не на словах, а на конкретных делах (…)
(Яценюк: 28 апреля в Киеве состоится международная конференция в
поддержку Украины // Гордон (http://gordonua.com/news/politics/YAcenyuk28-aprelya-v-Kieve-sostoitsya-mezhdunarodnaya-konferenciya-v-podderzhkuUkrainy-74053.html). − 2015. – 01.04).
Українська сторона до кінця квітня надасть пропозиції до
оновленої Європейської політики сусідства, де вперше буде враховано
новий рівень стратегічного партнерства в межах Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом.
З цією метою Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
систематизує напрацювання органів державної влади України в усіх секторах
та проводить консультації з експертами Європейської комісії, розраховуючи,
що пропозиції української сторони до нової Європейської політики сусідства
будуть максимально враховані (Україна найближчим часом надасть
пропозиції щодо оновлення політики сусідства з ЄС // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248059344&cat_id=2
44276429). − 2015. – 01.04).
Низка депутатів Європарламенту написали листа президенту
Європейської ради Дональду Туску із закликом прийняти політичне
рішення про надання Україні безвізового режиму на саміті Східного
партнерства в Ризі.
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«Можливість їздити без віз до країн Шенгену є очікуваною для
громадян України і сприйматиметься як жест доброї волі та розуміння ЄС, а
також як чіткий доказ ефективності проведених новим українським урядом
реформ», − написали європарламентарі (Євродепутати просять Туска
надати
Україні
безвізовий
режим
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/03/31/7032473/). − 2015. −
31.03).

Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий
Шимкив:
Национальный совет по вопросам реформ Украины принял решение о
необходимости назначения вице-премьера по вопросам евроинтеграции.
Это опять-таки одно из решений Нацсовета по реформам, назначение
человека, который отвечает за евроинтеграцию, и это должна быть
должность не ниже вице-премьера (Нацсовет реформ решил назначить
вице-премьера по евроинтеграции, − АПУ // Україна без корупції
(http://www.coruption.net/novini/item/25839-natssovet-reform-reshil-naznachitvitse-premera-po-evrointegratsii-apu). − 2015. − 31.03).
Заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро
Шимків:
Всього завдань в угоді про асоціацію − 488, з них зі строком виконання
до квітня 2015 р. − 44. На сьогоднішній день виконано 13, в процесі
виконання 80 і в той же час відсутня інформація в публічному доступі про
393 завдання. (…) Наступний звіт, як було зазначено під час засідання
Національної ради реформ, буде підготовлений урядом 20 квітня 2015 р. і він
буде охоплювати весь період з вересня 2014 р. по березень 2015 р.
Незважаючи на це були зроблені значні зауваження до процесу
імплементації.
З завданнями не справляються п’ять міністерств, найгірша ситуація – у
Мінекології.
(…) З п’яти міністерств, незважаючи на рішення більше місяця тому на
Національній раді реформ, що це першочергові заходи, вони не зроблені. Це
Мінекології – 20 планів, Міненергетики − 7 планів і план
Держгірпромнагляду, Мінфін – 8 планів, Адміністрація державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації – 1 план, Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження – 1 план. Ці плани повинні бути
опубліковані на сайтах, це вимога угоди (Україна до квітня повинна
виконати 44 завдання щодо УА з ЄС, – Шимків // РБК-Україна
(http://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-aprelya-dolzhna-vypolnit-zadaniya1427793767.html). – 2015. – 31.03).
Глава парламентського комитета по евроинтеграции Ирина
Геращенко:

Офіційна інформація

41

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

27 березня ‒ 2 квітня 2015
року

20-28 лютого 2015
В эти дни завершается работа второй миссии Еврокомиссии
относительно второго этапа либерализации визового режима, еѐ результаты
будут обнародованы на днях.
Президент Украины и правительство убеждены, что украинская
сторона как можно быстрее должна приложить все усилия для того, чтобы
выполнить все технические вопросы, которые могут ещѐ стоять в контексте
оценочной миссии, для того, чтобы ни у кого не возникало потом вопросов
относительно того, насколько Украина готова к либерализации визового
режима, к безвизовому режиму.
Мы приняли реформы в миграционной сфере, также мы, как вы знаете,
создали и внедрили эту базу и создали уже биометрические документы,
систему защиты персональных данных, а также мы на новый уровень
подняли государственную политику в сфере борьбы с дискриминацией и
коррупцией, что было важными нашими обязательствами в контексте
либерализации визового режима.
Также был утвержден ряд стратегических концептуальных документов,
государственных программ и планов мер по реализации в сфере управления
границей, миграционной политики, борьбы с наркотраффиком, идѐт работа в
контексте противодействия отмыванию нелегальных доходов, была создана
Государственная миграционная служба, а также Украина присоединилась к
международной конвенции в сфере защиты персональных данных и
противодействия торговле людьми, добавила глава парламентского комитета.
У нас есть четыре сферы, где мы ещѐ должны поработать. Первое, это
безопасность документов. И тут, в первую очередь, нам необходимо
обеспечить защиту внутреннего паспорта, усовершенствовать процедуру
предотвращения использования поддельных паспортов, завершить
обеспечение ГПС оборудованием для считывания и проверки электронных
паспортов на всех пунктах пропуска и урегулировать вопрос защиты
персональных данных (В ближайшие дни эксперты Еврокомиссии
огласять свой вердикт по безвизовому режиму с Украиной – Геращенко //
Україна
без
корупції
(http://www.coruption.net/novini/item/25842-vblizhajshie-dni-eksperty-evrokomissii-oglasyat-svoj-verdikt-po-bezvizovomurezhimu-s-ukrainoj-gerashchenko). − 2015. − 31.03).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
На сайте Черкасского городского совета будут обнародовать все
договоры
с
предпринимателями,
заключенные
руководителями
департаментов горисполкома, а также акты выполненных работ.
Каждый человек сможет ознакомиться с тем, куда, за что, а главное,
кому направляются бюджетные средства. Соответствующее распоряжение
подписал городской голова Черкасс Сергей Одарич.
Некоторые эксперты поддержали такое решение, которое, по их
словам, опережает нормы закона «Об открытости использования публичных
средств», который должен вступить в силу лишь в сентябре текущего года
(Одарич заставил чиновников рассказывать, куда идут бюджетные
средства // Україна без корупції (http://coruption.net/novini/item/26110odarich-zastavil-chinovnikov-rasskazyvat-kuda-idut-byudzhetnye-sredstva).
−
2015. – 01.04).
В Івано-Франківську стартує проект «Український самоврядногромадський стандарт».
Проект розпочинає Фонд менеджерських ініціатив (м. Люблін,
Польща) в рамках «Польсько-канадської підтримки демократії».
Проектом передбачено підготовку та впровадження самоврядногромадянського стандарту, який є фундаментом сучасного управління
місцевими та регіональними публічними процесами з урахуванням
компоненту участі громадян, йдеться в повідомленні організаторів.
В рамках проекту заплановано численні семінари та тренінги,
навчальні поїздки до Польщі для членів робочих груп з провадження реформ
та представників громадських організацій, а також надання підтримки за
допомогою он-лайн консультацій. Тривалість проекту два роки (Поляки 2
роки навчатимуть франківських посадовців європейським стандартам
самоврядування // Газета «Репортер» (http://report.if.ua/polityka/polyaky-2roky-navchatymut-frankivskyh-posadovciv-yevropejskym-standartamsamovryaduvannya/). – 2015. – 30.03).
18–20 березня цього року відбувся черговий навчальний візит
представників самоврядування Рівного до міста-побратима, де фахівці
Управління стратегії та обслуговування інвесторів Уряду міста Любліна
провели навчання та презентації. Метою цієї зустрічі був не лише
теоретичний обмін досвідом, але й обмін кращими практиками співпраці
бізнесу та влади.
Відбувся цей візит за сприяння Виконавчого комітету Рівненської
міської ради в рамках реалізації проекту «Розвиток малого та середнього
підприємництва міст Рівного та Любліна», програми транскордонної
співпраці
Польща-Білорусь-Україна
2007–2013,
що
фінансується
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Європейським Союзом (Відбувся навчальний візит представників
самоврядування Рівного до Любліна // Громадський простір
(http://www.civicua.org/news/view.html?q=2435218). – 2015. – 30.03).

26 березня у приміщенні Полтавської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. І.П. Котляревського відбувся «Ярмарок
електронних послуг». Державна фіскальна служба, Пенсійний фонд,
Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області
Міністерства юстиції та інші надавачі представили електронні сервіси.
Ярмарок відвідали також безпосередні споживачі послуг –
представники
Інститутів
громадянського
суспільства,
громадяни,
бібліотекарі з Полтави та звичайні користувачі бібліотеки.
Керівник проектів АЦ «Бюро економічних та соціальних
досліджень» Вадим Штефан:
Такий ярмарок, де можна одразу відчути, говорячи ринковою
термінологією, і попит, і пропозицію є способом максимально швидкої
зустрічі надавача та споживача послуги.
Представник Пенсійного фонду Т. Мельченко представила два
найбільш дієві електронні сервіси відомства – Портал електронних послуг та
пенсійний калькулятор. За допомогою цих інструментів можна слідкувати за
правильністю нарахування пенсії. За допомогою сервісу легко перевірити
про сплату роботодавцем внесків, а, відповідно, про забезпечення
майбутнього. Окрім цього, зараз відновила роботу консультація по Skype, на
якій кожен громадянин в інтерактивному режимі може задати питання та
отримати відповіді від фахівців Пенсійного фонду, не виходячи з дому.
Тетяна Гуржій, керівник Інформаційно-комунікаційного відділу ДПІ у
м. Полтава, презентувала можливості порталу Державної фіскальної служби.
З кожним роком все більше послуг для підприємців стає доступними у
режимі он-лайн. Ви з легкістю перевірите свого партнера на чесність,
задекларуєте доходи та дізнаєтесь про неплатників податків. Однак
найактуальнішим сервісом залишається подання звітності.
Електронні можливості сайту головного територіального управління
юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України представила
головний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової
роботи та правової освіти Лілія Токарєва. Сайт управління юстиції є одним з
кращих існуючих сервісів для пересічного громадянина. З кожним роком
кількість електронних послуг збільшується.
Ярмарок є частиною проекту «Публічні бібліотеки – мости до еурядування» на виконання плану дій впровадження ініціативи «Партнерство
«Відкритий уряд»» за підтримки програми «Бібліоміст», Фонду Білла і
Мелінди Гейтс, Агентства США з міжнародного розвитку та Міністерства
культури Украйни (Ярмарок електронних послуг, Полтава // Громадський
простір (http://www.civicua.org/news/view.html?q=2435211). – 2015. – 30.03).
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Первый
заместитель
председателя
Киевской
городской
госадминистрации И. Никонов:
За 2014–2015 гг. Киев в отопительный сезон сэкономил 16%
природного газа по сравнению с прошлым годом.
Достичь таких результатов удалось за счет привлечения
энергосберегающих технологий и обдуманной подготовки к зиме городской
коммунальной службы. Все без исключения жилые дома были проверены, а
наиболее критические, с позиции энергозатрат, были утеплены −
установлены
новые
окна,
отремонтированы
крыши
и
двери,
усовершенствована система терморегуляции. (…)
Разработаны энергопаспорта для каждого дома столицы, которые
обслуживаются ЖЭК. Уже готовы 7000 таких паспортов, и каждый может
сними ознакомиться. Все это делается для того, что бы киевляне четко
понимали, сколько тепла потребляет их дом, и как можно его сэкономить
(Прошлой зимой Киев сэкономил 16% на потреблении природного газа //
Україна без корупції (http://www.coruption.net/novini/item/25689-proshlojzimoj-kiev-sekonomil-16protsen-na-potreblenii-prirodnogo-gaza). − 2015. −
30.03).

Киевские чиновники готовятся к старту медицинской реформы,
которую планируют провести совместно с Минздравом. Первым делом
намерены переформатировать систему финансирования медучреждений.
Замглавы КГГА Михаил Радуцкий:
Тарифы нужны для города, чтобы точно рассчитать бюджет каждого
медучреждения. Новая система финансирования подстегнет развитие
конкуренции между коммунальными больницами: они будут стараться
привлечь больше клиентов, чтобы получить больше денег.
Более того, медики получат возможность привлекать, помимо бюджета,
и другие источники финансирования. У многих медучреждений уже есть
спецсчета для благотворительных взносов. Половина перечисляемых на них
средств уходит в бюджет, остальное может использовать сама клиника или
больница, но только для оплаты коммунальных услуг.
Мы эту систему изменим: клиники получат статус коммунальных
неприбыльных предприятий и после этого смогут оставлять себе 80%
средств, 20% будет уходить городу. В результате главврачи получат
возможность выплачивать персоналу премиальные или направлять деньги на
развитие своего учреждения.
Проблемы с медобслуживанием могут возникнуть и у иногородних. В
первую очередь нужно наладить взаиморасчеты между регионами, чтобы
киевские медицинские учреждения, которые лечат приезжих, получали
компенсации. Например, за оказание медпомощи одесситу нужно выставлять
счет Одесской администрации. Сейчас этого не делают (Медицинская
реформа
в
Киеве
ударит
по
приезжим
//
Обозреватель
(http://kiyany.obozrevatel.com/life/75249-meditsinskaya-reforma-v-kieve-udaritpo-priezzhim.htm). – 2015. – 29.03).
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26 березня відбулась прес-конференції перед початком роботи
науково-практичної конференції «Екоенергетика Львівщини – шлях до
енергонезалежності». Участь у конференції взяли керівники міст та районів
області, енергоменеджери, підприємці та науковці. Під час заходу було
представлено результати проекту FARADAY.
Учасники
конференції
представили
досвід
впровадження
енергозберігаючих технологій, в т.ч. з використанням відновлювальних
джерел енергії (Львівщина має хороший потенціал для розвитку
відновлюваних джерел енергії // Львівська обласна державна
адміністрація (http://loda.gov.ua/news?id=15724). – 2015. – 27.03).
Про досвід польських реформ, а, зокрема, в місцевому
самоврядуванні та налагодження співпраці у стосунках громадянинвлада говорять сьогодні в Черкасах на міжнародній конференції, яка
стартувала в облдержадміністрації.
Конференція проходить у рамках проекту «Активні Громадські ради:
сприяння співпраці громадського суспільства з державною адміністрацією в
Черкаській області», який реалізується Фондом ВІКНО НА СХІД спільно з
Черкаською обласною організацією Комітету виборців України за підтримки
облдержадміністрації, Громадської ради при ОДА та облради.
Посол республіки Польща в України Генрик Літвін:
Українську реформу треба робити згідно з українськими планами.
Поляки ж відгукнулись на прохання поділитися своїми знаннями, адже в них
є досвід переходу від постсоціалістичної держави до європейського
самоврядування.
(…) Ця програма є однією з 18 польсько-українських проектів
підтримки реформи органів місцевого самоврядування та незалежних ЗМІ. В
межах нинішньої програми передбачені як конференції, так і навчальні
поїздки до Польщі (…) (Поляки поділилися з черкащанами досвідом
проведення
реформ
//
ПРОЧЕРК
(http://procherk.info/news/7cherkassy/31778-poljaki-podililisja-z-cherkaschanami-dosvidom-provedennjareform-video). – 2015. – 27.03).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
1 квітня презентували законопроект, який дозволить відкрити
інформацію про рухоме та нерухоме майно громадян. Фактично, будь-хто
зможе, ввівши прізвище в реєстр, дізнатися якими квартирами, ділянками чи
автомобілями володіє та чи інша особа. Тим не менше, законом захищені
персональні дані громадян, а саме точна адреса квартири чи будинку, або
номери автомобіля. Це стане справжнім тестом для нашої влади на
готовність відкривати інформацію про свої статки, а не писати смішні суми в
деклараціях
(Центр
Протидії
Корупції
//
https://www.facebook.com/antac.ua/photos/a.218043741627757.44633.19561696
3870435/768422939923165/?type=1. − 2015. – 01.04).
Европейская
комиссия
поддержала
третью
программу
макрофинансовой помощи Украине на сумму в 1,8 млрд евро (Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/551273274975679. – 2015. – 01.04).
3 квітня у Вінниці говоритимуть про те, як працює механізм
об’єднання територіальних громад і як складати перспективний план. Серед
іншого, планується на прикладі Вінниччини започаткувати процес
об’єднання зацікавлених територіальних громад у вигляді пілотного проекту
(Реанімаційний пакер реформ // https://www.facebook.com/platforma.reform/
photos/a.303335963152576.1073741828.291274317692074/459675134185324/?t
ype=1. – 2015. – 01.04).
Президент України Петро Порошенко:
Впровадження в Україні системи електронних допорогових державних
закупівель дозволить якісніше боротися і запобігати корупції (Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/551076101662063. – 2015. – 31.01).
Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор
Лікарчук:
Вчитель звик, що йому мають дати методичні вказівки, як працювати,
розжувати і сказати, що він має робити з учнем. Децентралізація ж
передбачає педагогічну свободу (Ukraine Reforms Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/551001508336189. – 2015. – 31.03).
Темп реформ дещо сповільнився після пікового значення минулого
періоду і загалом, залишається занадто повільним, щоб забезпечити
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ефективне перетворення економіки країни (Ukraine Reforms Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/551000785002928. – 2015. – 31.03).
Президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності
створення сприятливого інвестиційного клімату в агропромисловому та
паливно-енергетичному комплексах (Ukraine Reforms Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
photos/a.457495357686805.1073741829.457316364371371/550953018341038/?t
ype=1. – 2015. – 31.03)

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавічус:
Останні звільнення та арешти корумпованих чиновників повинні дати
зрозуміти всім, що почалася серйозна боротьба з нечесними чиновниками,
незалежно від займаних посад.
Заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро
Шимків:
Відбувається саботаж реформ, дуже багато людей не хочуть реформ. У
більшості випадків уповільнення процесу реформ відбувається за рахунок
того, що немає погодження або розуміння основних питань: як повинна
проводиться реформа та які є напрацювання (Ukraine Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/550760698360270. – 30.03).
Експерт РПР Вадим Міський:
Реформи, які пробуксовують, мають урешті розпочатися, і якщо вони
розпочнуться зі зміни Основного закону країни, то ми зможемо реалізувати
задумане швидше й ефективніше (Ukraine Reforms Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/550604685042538. – 30.03).
Уряд Польщі надасть Україні кредит на реформи у розмірі
100 млн євро, але, як зазначається, ця сума може бути збільшена залежно від
ефективності використання коштів (Ukraine Reforms Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/549751098461230. – 27.03).
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Экс-вице-премьер, экс-министр финансов, экс-председатель
Национального банка Польши Лешек Бальцерович:
Исходя из проблем, которые сегодня существуют в Украине,
необходимо проводить комплексную и быструю реформы, но это не должна
быть шоковая терапия. (…) Надо восстановить доверие к гривне и общим
финансам, финансовому бюджету. А также у людей должно появиться
доверие в то, что если будут инвестиции, включая иностранные, то есть
надежда. (…)
Существует много подтверждений тому, что «намного лучше будет для
народной экономики, если стабилизация будет путем сокращения издержек
бюджета, чем путем повышения налогов (Украине нужны реформы, а не
шоковая терапия
–
Бальцерович //
Україна без
корупції
(http://coruption.net/novini/item/26204-ukraine-nuzhny-reformy-a-neshokovaya-terapiya-baltserovich). − 2015. − 01.04).
Суддя Вінницького окружного адміністративного суду, експерт
«Реанімаційного пакету реформ» Михайло Жернаков:
Я думаю, що відновлення довіри до судової влади має бути наслідком
тих процесів, які відбуваються у судах, а не назвою закону. Не можна
законом відновити довіру. Можна законом запровадити певні зміни,
впровадити певні механізми, які потім вплинуть на те, що судова влада стане
більш відповідальною, більш справедливою і ефективною. (…)
Я думаю, що ми будемо бачити, як буде змінюватися ситуація після
ухвалення цього закону. Він містить (ми в «Реанімаційному пакеті реформ»
здійснили такий аналіз цього закону) позитивні, з нашої точки зору, риси,
такі, які можна по-іншому сформулювати там. Ми знайшли як плюси, так і
мінуси. (…)
Якщо ми говоримо про судову реформу, ми повинні бути свідомими
того, що це політичний процес, по-перше. Президент взяв на себе політичну
відповідальність за розробку і впровадження реформи. (…)
Де-факто президент створив Раду з судової реформи, де розробили
законопроект №1656, тепер це закон, «Про забезпечення права на
справедливий суд». (…)
Вони (судді, − ред.) не приймають жодних рішень стосовно судової
реформи. Їх приймають політики. Тому судді можуть тільки обмежено,
можуть тільки рекомендувати (…).
Тому важливо також мати на увазі, що судова реформа до кінця не
може відбутися і не може бути ефективною без змін до Конституції. Тому під
цей закон, яким він не був би хорошим чи поганим, лише частково на цьому
етапі вносить деякі зміни. А системні зміни і справедливість судової системи
можна буде досягнути тільки після змін до Конституції.
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Керівник
Головного
департаменту
правової
політики
Адміністрації президента та секретар Ради з питань судової реформи при
президентові України Костянтин Красовський:
(…) Закон «Про забезпечення права на справедливий суд» є першим
кроком, який повинен здійснити негайні дії, які можна зробити без внесення
змін до Конституції. Наступним кроком будуть зміни до Конституції. (…)
По-перше, це політичний процес. По-друге, президент є главою
держави і гарантом Конституції. Тобто це рушійна сила будь-яких реформ.
Ми ж говоримо, що судова реформа є пріоритетним напрямком стратегії2020. Тому це зрозуміло. Президент прийшов зі своєю програмою змін в
державі.
Щодо безпосереднього реформування, то якраз, як зауважила одна з
респонденток, створення Ради з питань судової реформи якраз і є
інклюзивний процес для цього. І в ньому приймають участь судді, всі голови
вищих судів, голова ВСУ, голова Ради суддів є членами цієї ради з питань
судової реформи. Це збалансований процес. Там представлені науковці. (…)
(….) Є різні інтереси у різних гравців, суб’єктів процесу реформування.
Якраз створення такого органу, як Рада з питань судової реформи, є
майданчиком для узгодження цих позицій (Судді не можуть реформувати
самі себе – представник Адміністрації президента України // Радіо
Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/26933466.html). − 2015.
− 01.04).
Значение ИMoРe за шестой период мониторинга (9−22 марта
2015 г.) составляет +0,7 балла из возможного диапазона от -5,0 до +5,0
баллов.
Наивысшую оценку экспертов в этом раунде получил новый порядок
предоставления субсидий населению (+3,5 балла). Эксперты отметили
упрощение процедуры, что является позитивным моментом с точки зрения
снижения коррупции и повышения доверия населения, хотя и выразили
некоторые опасения, что упрощение порядка получения субсидий может
уменьшить стимулы для принятия мер по энергосбережению населением.
Данное событие повлияло на два направления – оно получило +2,0 балла в
секторе «Энергетическая независимость» (общая оценка которого составила
1,0 балл), и +1,5 балла в секторе «Государственные финансы».
Введение должности уполномоченного по вопросам госдолга (1.0 балл)
получило мало положительных отзывов экспертов. По их мнению, это
является формальностью, которая не повлияет на эффективность управления
государственным долгом. Общая оценка направления «Государственные
финансы» составила +1,0 балл.
Эксперты положительно отметили еще несколько решений, которые
будут способствовать дерегуляции и снижению коррупции: отмену
перерегистрации лекарств (+2,0 балла) и упрощение процедуры согласования
землеустройства (+2,0 балла). Общая оценка сектора «Государственное
управление и борьба с коррупцией» составила +1,5 балла (Индекс
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Мониторинга
Реформ
(ИМоРе).
Выпуск
6
//
(http://voxukraine.org/2015/04/01/imore-6-ru/). − 2015. − 01.04).

VoxUkraine

Президент ІПЦ «Наше право» Андрій Лепак:
Для того, щоб розпочались реальні процеси добровільного, а не
штучного об’єднання необхідно вирішити ряд концептуальних питань
застосування відповідного закону.
По-перше. Однією із умов об’єднання є «якість та доступність
публічних послуг», яка не може бути нижчою, ніж до об’єднання. (...)
Важливо не цементувати проблеми неякісного надання відповідних послуг
чи примітивно змінювати вивіски державних реєстраторів, а паралельно
діагностувати цю якість і покращувати її через практичну передачу
повноважень органам місцевої влади.
По-друге. Одним із ініціаторів об’єднання можуть бути члени
територіальної громади в порядку місцевої ініціативи. Так, але ж за умови,
коли за оцінками різних експертів у заледве 10–15% територіальних громад
України наявні Статути цих громад, то процедура місцевих ініціатив
врегулювана у ще меншій кількості громад.
(…) Потрібно активізувати питання прийняття та удосконалення
наявних на рівні територіальних громад процедур із ініціювання і внесення
місцевих ініціатив, в тому числі, які стосуються питань об’єднання. (…)
По-третє. Законодавець вводить в обіг термін «громадські
обговорення», зазначаючи що порядок їх проведення має визначатись
відповідною радою. Відповідні громадські обговорення, як визначено у
законі, можуть відбуватись у формі громадських слухань, зборів громадян чи
інших форм консультацій з громадськістю.
(…) Необхідно розробити примірні, модельні проекти положень про
порядок проведення громадських обговорень із розгляду питань
добровільних об’єднань територіальних громад.
Ці проекти мають максимально детально і чітко визначити
послідовність розгляду ініціативи із такого об’єднання, а також внесення і
врахування відповідних пропозицій.
По-четверте. Як має працювати і приймати рішення про підготовку
проекту про об’єднання спільна робоча група? Який кількісний склад
оптимальний для її ефективної роботи? Чи обов’язковим є протоколювання
засідань цієї робочої групи?
Варто виробити рекомендації щодо регламенту роботи, процедур
прийняття рішень і типових документів, необхідних для діяльності спільних
робочих груп щодо добровільних об’єднань.
По-п’яте. Рішення про підтримку об’єднання громад, окрім місцевих
рад, можуть прийматись на місцевому референдумі. Як реалізувати це право
громади, коли щонайменше у ВРУ відсутній законопроект про місцевий
референдум? (…)
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По-шосте. ОДА отримали нове повноваження – надавати висновки
щодо відповідності проекту рішення стосовно добровільного об’єднання
вимогам Конституції та законів України.
Ці висновки мають затверджуватись розпорядженнями голів
відповідних обладміністрацій. Чи передбачатиме таке додаткове
повноваження введення у структуру ОДА нових штатних посад, які б
готували такі висновки?
По-сьоме. Даним законом введено ще одну виборну посаду –
сільського, селищного старосту. (…)
Оскільки, за своїм статусом він буде посадовою особою місцевого
самоврядування, варто чітко визначити його функціональні обов’язки та
можливості для вирішення проблем конкретної громади (…) (Об’єднання
тергромад: де межа між добровільністю і фасадністю? // Українська
правда (http://www.pravda.com.ua/columns/2015/04/1/7063340/). − 2015. −
01.04).
Руководитель группы поддержки Украины Европейской комиссии
Питер Балаш:
Чтобы Украина могла проводить реформы, власти должны повысить
ответственность за коррупцию. Надо прекратить эту коррупционную
безнаказанность в Украине. Чтобы люди понимали, что если кто-то крадет,
то он будет наказан. Это повысит уровень доверия к Украине и среди ее
друзей за рубежом (Экономические реформы в Украине невозможны без
борьбы с коррупцией, − Балаш // Україна без корупції
(http://www.coruption.net/novini/item/25813-ekonomicheskie-reformy-vukraine-nevozmozhny-bez-borby-s-korruptsiej-balash). − 2015. − 31.03).
Політолог Олександр Палій:
(…) Влада зробила тільки перші кроки в напрямку боротьби з
корупцією. Це дуже вегетаріанські зрушення як для воєнного часу. Хотілося
б масштабніших дій. Але в принципі − узятий курс на викорінення корупції
на багатьох рівнях і в різних органах влади. Нині порушено чимало справ,
пройшли арешти в регіонах. Хабарників затримують на гарячому. Це у
значно більший масштабах, ніж коли-небудь за останні 20 років (…) («Бити
по корупції треба скрізь, але найбільше − в міністерствах і центральних
відомствах»
−
експерт
//
Україна
без
корупції
(http://www.coruption.net/novini/item/25893-biti-po-koruptsiji-treba-skriz-alenajbilshe-v-ministerstvakh-i-tsentralnikh-vidomstvakh-ekspert). − 2015. −
31.03).
Директор Всемирного банка по делам Украины Чимяо Фан:
(…) Я считаю, что за последний год украинское правительство сделало
несколько важных шагов. Это реформы в энергетическом секторе,
банковском секторе и улучшение бизнес-климата. Понятно, что сделать
нужно значительно больше, и можно было бы делать это быстрее.
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Прежде всего, необходимо принять меры, чтобы стабилизировать
экономику, во-вторых – продолжить борьбу с коррупцией, в-третьих –
необходимо продолжить реформу энергетического сектора, особенно это
касается реструктуризации НАК Нафтогаз Украины, и наконец, необходимо
улучшение бизнес-климата. Бизнес-климат – это не только дерегуляция, это
также реформа судебной системы, борьба с коррупцией в судебной системе
(Украинское чудо возможно – представитель Всемирного банка в
Украине // Новое Время (http://nv.ua/publications/ukrainskoe-chudovozmozhno-predstavitel-vsemirnogo-banka-v-ukraine-41523.html). – 2015. –
31.03).
Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань правової
політики та правосуддя Андрій Іллєнко:
Має бути негайно скликана позачергова сесія парламенту, мають бути
проголосовані відповідні зміни до закону про люстрацію − тотальна
люстрація всього судового корпусу, повна переатестація всіх без виключення
суддів. Але переатестація має бути такою: три дні на переатестацію, за
найменші порушення звільнення без пенсії з суду і заборона займатися цією
діяльністю в майбутньому.
Слід залишити лише 5–10% суддів, які є чесними, однак потім
необхідно швидко провести набір нових людей, і таким чином за кілька
місяців можна відновити судову систему в країні (Увесь судовий корпус
України має пройти тотальну люстрацію – нардеп //Україна без корупції
(http://www.coruption.net/novini/item/25738-uves-sudovyi-korpus-ukrainy-maieproity-totalnu-liustratsiiu-nardep). − 2015. − 30.03).
Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов:
Остаточний варіант проекту змін до Податкового кодексу має бути
узгоджений з бізнес спільнотою та містити норму про мораторій на внесення
змін до тексту ПКУ протягом п’яти років, крім випадків, коли такі зміни:
знижують податковий тиск на платників податків, покращують систему
адміністрування податків або стосуються оподаткування нових видів
економічної діяльності, законодавче врегулювання яких виникло після
запровадження мораторію на зміни до ПКУ.
Неприпустимим є існуюча практика внесення до ПКУ норм, які
визначають оподаткування суб’єктів, або операцій, які ще не врегульовані
базовим законодавством. (…)
Фіскальні інтереси держави мають реалізуватися за рахунок
збільшення бази оподаткування внаслідок зростання економічної діяльності,
забезпеченої інвестиційними ресурсами. Це вимагає змінити ставлення до
інвестора, починаючи з фізичної особи, не як до багатія, а як до джерела
залучення інвестицій. (…)
Ставки оподаткування інвестиційних доходів мають бути щонайменш
базовими або взагалі пільговими (…) (Думка експерта: Інвесторам
потрібен незмінний Податковий кодекс // Україна без корупції
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(http://www.coruption.net/novini/item/25702-dumka-eksperta-investorampotriben-nezminnyi-podatkovyi-kodeks). − 2015. − 30.03).

Политик Инна Богословская:
Нет никакого обратного хода со стороны Европы по введению
безвизового режима, как это уже воспринимают некоторые в Украине. С
самого начала было очевидно, что никакого решения на Рижском саммите
принято не будет. И никто нам этого реально не обещал. В лучшем случае
это решение будет принято к зиме или к весне следующего года. И это будет
нормально. (…)
Когда в стране такое количество беженцев из-за военного конфликта и
открытые, немаркированные границы, то о безвизовом режиме говорить
трудно. Тем не менее, в Европе политическое решение о предоставлении
Украине безвизового режима принято, и оно уже не обсуждается. Просто
ситуация складывается так, что принятие такого решения растянется во
времени, при условии, если зона конфликта не будет расширяться. Поэтому
всему миру придется потрудиться, чтобы успокоить ситуацию на Донбассе
(Богословская: Решение о безвизовом режиме с ЕС будет принято к зиме
или весне будущего года. Главная вина в таком затягивании лежит на
Путине // Гордон (http://gordonua.com/news/politics/Bogoslovskaya-Reshenieo-bezvizovom-rezhime-s-ES-budet-prinyato-k-zime-ili-vesne-budushchego-godaGlavnaya-vina-v-takom-zatyagivanii-lezhit-na-Putine-73664.html). − 2015. −
30.03).
Директор Департаменту енергетичної політики Міжнародного
центру перспективних досліджень Наталія Слободян:
Відсутність стратегічного бачення розвитку енергетичної галузі
призводить до того, що держава реагує на поточні виклики, але не прогнозує
можливі ризики і не вживає превентивних дій.
Серед основних недоліків роботи В. Демчишина (…) декларативний
курс на енергоефективність ЖКГ та повну відсутність плану її реалізації:
пільгові кредити, встановлення лічильників, програми з мотивації
енергоощадності тощо. Через це концепція енергоефективності наразі
лишається суто віртуальною. (…)
Умовним досягненням, на її думку, можна назвати скорочення
споживання газу − з опалювального періоду 2014/2015 Україна вийшла із
запасами у 8 млрд куб. м. Але цей показник став не результатом дії програм
енергоефективності держави, а наслідком падіння національної економіки.
Позитивним є формування резервного фонду газу, на який уряд виділив
1 млн доларів, але це надзвичайно мізерна сума, що дозволяє придбати лише
300–350 тис. куб. м. природного газу. (…)
Важливим є досягнення із диверсифікації поставок енергоресурсів: газ
та ядерне паливо. (…)
Обнадійливий факт залучення нинішнім міністром близько 700 млн
дол. інвестицій. До того ж очікується ще понад 800 млн дол. надходжень на
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проведення реформ в галузі (100 днів роботи Міністра енергетики
В. Демчишина – оцінка експерта // Україна без корупції
(http://www.coruption.net/novini/item/25593-100-dniv-roboty-ministraenerhetyky-v-demchyshyna-otsinka-eksperta). − 2015. − 30.03).
Науковий директор Інституту євроатлантичної співпраці
Олександр Сушко:
На сьогодні навіть найсміливіша оцінка не може констатувати
виконання Україною другої, імплементаційної фази ПДВЛ (плану дій візової
лібералізації, − ред.).
Лишається чимало пунктів плану, які не виконані. І їх виконання у час,
що лишився до Ризького саміту, не змінить ситуацію, оскільки інші
оцінювальні місії навесні не відвідуватимуть Україну.
Іноді ЄК включає до звіту окремі пункти, які реалізовані після візиту
місії, але це швидше виняток. У нас таких пунктів забагато, не створена
низка органів. А для виконання другої фази недостатньо створити орган.
Вимагається, щоби він був функціональний. Перевірити це не буде кому (У
нас немає шансів на позитивний звіт ЄК щодо візової лібералізації –
експерт // Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/
2015/03/27/7032340/). − 2015. − 27.03).

Голова Ради Фундації «Відкритий Діалог» Бартош Крамек:
Боротьба з корупцією при використанні сучасних правових
можливостей мобілізує правоохоронні та судові органи до вживання
ефективних заходів у цій галузі.
Необхідно ввести політику «нульової терпимості».
Відповідно до чинного законодавства України, корупція є
кримінальним злочином. Громадяни повинні сповіщати правоохоронні
органи про кожен підтверджений випадок корупції або про підозри в
корупції – а правоохоронні органи повинні зареєструвати звернення та
належним чином опрацювати його відповідно до Кримінальнопроцесуального кодексу України.
Проте, враховуючи політизування цих державних інститутів і тотальну
корупцію в їх рядах, такі сповіщення й розслідування рідко мають місце на
практиці. Це призводить до масштабної деморалізації, коли винні в скоєнні
корупційних злочинів залишаються непокараними.
Деморалізація стає загальним станом, що впливає на все суспільство.
Громадяни бачать неможливість домогтися справедливості на основі чинного
законодавства в установах, спеціально створених для того, щоб
забезпечувати дотримання законів – та самі починають ігнорувати ці закони.
По суті, їх справедливо розглядають як частину грандіозної корупційної
системи. (…)
Корупція залишається й залишатиметься проблемою України доти,
доки не зміниться менталітет представників державної влади, і в першу чергу
правоохоронних і судових органів.
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(…) На додаток до реформ усієї системи в цілому, існує необхідність
боротьби з корупцією на більш «індивідуальному» рівні – серед державних
чиновників вищого рангу.
(…) Разом з усуненням правових норм, на основі яких створюються
корупційні моделі, важливо, щоб відповідальність осіб, винних у корупції, не
закінчувалася звільненням із посади. (…)
Прокуратура, що недостатньо охоче розслідує випадки корупції, і суди,
зобов’язані проводити розгляди – мають перебувати під тиском із боку
засобів масової інформації, українського суспільства та міжнародної
спільноти. (…)
Державні посадовці повинні нести серйозну відповідальність за
халатність, перевищення влади або службових повноважень чи поширення
конфіденційної інформації з метою особистої вигоди. Це має бути й
дисциплінарна відповідальність державного службовця перед безпосереднім
керівником, але також і кримінальна відповідальність. І застосування цієї
відповідальності має бути послідовним, вона має використовуватися кожного
разу, коли відповідні державні органи не виконують своїх обов’язків (…)
(Безкарність злочинців як ключовий чинник корупції // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/columns/2015/03/30/7062822/). − 2015. − 30.03).
Керівник політичного відділу Представництва ЄС в Україні
Ханнес Шрайбер:
Часто питають, чи може мати місце візова лібералізація для громадян
України в ситуації, коли триває війна і доки Крим окупований... Але є
приклади (схожих рішень) в Європі. (…)
Це не означає автоматичної згоди ЄС на скасування віз.
План дій візової лібералізації – це технічне завдання. Його потрібно
виконати, щоби рухатися далі (Представництво ЄС: війна та окупація не є
перепоною
для
скасування
віз
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/27/7062875/). − 2015. − 27.03).

Заступник Голови Верховної Ради України Оксана Сироїд:
Закон «Про забезпечення права на справедливий суд» відкрив
можливості для змін у судовій системі, але найважливіше, щоб запрацювали
усі інститути, від яких сьогодні залежить її якість. Це Вища кваліфікаційна
комісія суддів, Вища рада юстиції, органи суддівського самоврядування та
керівництво судів.
Ми маємо сьогодні загрозу, що будуть спроби загальмувати або навіть
зірвати роботу цих ключових інститутів (…) (Оксана Сироїд:
Найважливіше – щоб запрацювали інститути, від яких залежить якісь
судової системи // Ukraine Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ua/oksanasiroyid/). − 2015. − 27.03).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Міністр енергетики та вугільної промисловості України
Володимир Демчишин:
Після того, як запрацювала Вуглегірська ТЕС трьома блоками,
з’явилася можливість збуту вугілля, внаслідок чого ситуація значно
покращилася. Вуглегірська ТЕС дає можливість підтримки енергосистеми –
видає до 900 МВт потужності, при цьому спалюється 8−10 тисяч тонн вугілля
щоденно (Володимир Демчишин розповів про хід впровадження реформ в
енергетичній галузі // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248060653&cat_id=244277212). − 2015. – 01.04).
Лише протягом двох діб піротехнічними підрозділами ДСНС
України було очищено 1,6 га та виявлено і вилучено 35
вибухонебезпечних предметів, з яких 19 мінометних мін та 16 інших
вибухонебезпечних предметів.
Тільки під час обстеження території села Семенівка Слов’янського
району піротехніками ДСНС на площі 0,4 га було виявлено і вилучено 28
одиниць боєприпасів, з яких 15 мінометних мін та 13 інших
вибухонебезпечних предметів (За декілька днів піротехніки ДСНС
очистили 1,6 га території та вилучили 35 боєприпасів на Сході України //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248057099&cat_id=244277212). − 2015. – 01.04).
Япония и Украина 30 марта подпишут соглашение о
предоставлении украинской стороне $4,2 млн на закупку оборудования
для восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.
30 марта в 11.00 состоится подписание Соглашения (в форме обмена
нотами) между правительством Украины и правительством Японии о
предоставлении правительству Украины гранта непроектного типа на
закупку специального оборудования для медицинских заведений и
исследовательских учреждений и Согласованного протокола относительно
процедурных деталей, Протокола обсуждения относительно противодействия
коррупции.
Подписывать соглашение с украинской стороны будут вице-премьер
Геннадий Зубко и министр здравоохранения Александр Квиташвили, с
японской – чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Сумме
Шигеки (Япония выделит $4,2 млн на восстановление Донбасса // Гордон

Офіційна інформація

57

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

27 березня ‒ 2 квітня 2015
року

20-28 лютого 2015
(http://gordonua.com/news/politics/YAponiya-vydelit-42-mln-na-vosstanovlenieDonbassa-73510.html). − 2015. − 30.03).

Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо волонтерської діяльності», який
сприятиме розвитку волонтерського руху в Україні та підвищує якість
надання волонтерської допомоги.
Закон № 246-VIII від 5 березня 2015 року врегульовує суспільні
відносини, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності в Україні.
Основним завданням законопроекту є забезпечення ефективного
регулювання правовідносин, що виникають в процесі провадження
волонтерської діяльності в Україні, сприяння розвитку волонтерського руху в
Україні, підвищення якості надання волонтерської допомоги.
Закон визначає напрями волонтерської діяльності, уточнює терміни
«волонтерська діяльність», «волонтер», знімає обмеження для здійснення
волонтерської діяльності організаціями та установами, уточнює права та
обов’язки волонтерів і організацій та установ, які залучають до своєї
діяльності волонтерів, пояснює особливості відшкодування витрат,
пов’язаних з наданням волонтерської допомоги; інших змін, які сприятимуть
розвитку волонтерської діяльності (Президент підписав Закон на
підтримку волонтерського руху в Україні // Президент України Петро
Порошенко (http://president.gov.ua/news/32578.html). − 2015. − 30.03).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України
Министерство иностранных дел Эстонии выделит в поддержку
внутренних переселенцев в Украине 200 тысяч евро через управление
верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и детский фонд
ООН (ЮНИСЕФ), сообщила в среду пресс-служба эстонского МИД.
Министр иностранных дел Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус:
Обе международные организации (УВКБ ООН и ЮНИСЕФ, − ред.)
обладают многолетним опытом действий в кризисных ситуациях, они
хорошо осведомлены о потребностях внутренних переселенцев. К
сожалению, конфликт продолжается, а число внутренних беженцев растет, а
не сокращается, поэтому важно оказывать поддержку действующим на
Украине организациям помощи (Эстония выделит в помощь украинским
беженцам 200 тысяч евро // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/8762-estoniya-vyidelit-v-pomocsh-ukrainskim-bezhentsam200-tyisyach-evro/). − 2015. − 01.04).
Церемонія підписання Меморандуму про взаєморозуміння між
Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про
нецільовий фінансовий кредит та Рамкової угоди між Урядом України
та Кредитною Установою (KfW) про надання індивідуальних кредитів
загальним обсягом до 500 млн євро відбулася в Берліні 1 квітня.
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У відповідності із підписаними документами індивідуальні позики
будуть використовуватися для фінансування проектів на територіях
Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської
областей, а також інших регіонів України, де велика кількість офіційно
зареєстрованих вимушено переміщених осіб.
Додатково фінансові ресурси можуть бути виділені банком KfW в
червні 2015 року. Термін погашення кредиту до 15 років, пільговий період
складатиме 5 років (Уряд Німеччини надасть Україні нецільовий кредит
500 млн. євро на відбудову Сходу України // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248060265&cat_id=2
44276429). − 2015. − 01.04).
Заступник Міністра соціальної політики Віталій Мущинін:
В органах системи соціального захисту обліковано 1,195 млн осіб, або
776,6 тис. сімей. (…)
У цілому за перший квартал профінансовано допомогу в розмірі
905,3 млн грн, в березні − 315,8 млн грн.
Після рішення Уряду про збільшення на 2 млрд 850 млн грн
фінансування цієї допомоги, відповідними змінами до бюджету передбачено
ці кошти і вони на сьогодні надійшли в регіони (Переселенці отримують
належний соціальний захист, медичну та юридичну допомогу, освітні
послуги // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248053910&cat_id=244276429). − 2015. – 31.03).
Заступник Міністра освіти і науки Павло Полянський:
(…) Ми пішли на безпрецедентне спрощення і дебюрократизацію
процедури отримання учнями шкільних свідоцтв у 9 класі та атестатів в 11
класі. Діти можуть закріпитися за будь-якою школою, надіславши лише
заяву, та пройти в ній державну підсумкову атестацію в екстернатній формі.
Сьогодні кількість випускників, які перебувають на окупованій території
Донбасу і мають намір вступати до українських університетів, є близько
3 тисяч у Донецькій області та близько 2 тисяч у Луганській. Саме для них, а
також усіх 11-класників Криму, продовжено термін реєстрації на зовнішнє
незалежне тестування до 20 квітня включно (Міносвіти не залишить
жодної дитини з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, яка
хоче здобувати українську освіту, − Павло Полянський // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248056416&
cat_id=244277212). − 2015. – 31.03).
ООН планує скоротити гуманітарну допомогу мешканцям Донбасу
через проблеми з фінансуванням.
Про це йдеться у звіті Управління ООН із координації гуманітарних
питань. «Доставка гуманітарної допомоги, як очікується, значно скоротиться,
оскільки фінансування продовжує залишатися вкрай низьким: було отримано
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лише 16% із задекларованої на 2015 рік суми в $316 млн», − зазначається у
звіті.
Крім того, як говориться у документі, своєчасне забезпечення
гуманітарної допомоги ускладнили нещодавні звільнення в українських
держструктурах на центральному й регіональному рівнях (ООН скорочує
допомогу Донбасу через погане фінансування // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/31/7063198/). − 2015. – 31.03).

Заступник Міністра соціальної політики Віталій Мущинін:
(…) Нині вже створено базу даних з реєстрації громадян України, які
переселяються з АР Крим та м. Севастополь, а також з Донецької і
Луганської областей в інші регіони України. Однак практика і виклики
сьогодення засвідчують: програмне забезпечення цієї бази потребує
удосконалення.
У єдиному реєстрі допоки відсутня інформація щодо потреб
внутрішньо переміщених осіб та стану їх задоволення. Однак Інформаційнообчислювальний центр Міністерства вже отримав завдання щодо створення
відповідного програмного продукту і працює над його реалізацією. Крім
того, гостро стоїть питання забезпечення комунікацій між центральними
органами виконавчої влади в частині обміну необхідною інформацією.
УВКБ ООН має намір й надалі надавати допомогу Урядові України у
розв’язанні проблем, пов’язаних із вимушеними переселенцями. Реєстрація –
була і є дуже корисною, адже дозволяє ефективніше планувати роботу.
Мінсоцполітики забезпечує процес – і це позитивно як для Уряду, так і
донорів, які виділяють кошти. Ми готові спільно з Мінсоцполітики
працювати над подальшим удосконаленням інформаційної бази, зокрема, її
розширенням. Окремий можливий напрям роботи – об’єднання різних
інформаційних систем центральних органів виконавчої влади, які опікуються
переселенцями, в єдину платформу, що значно має спростити доступ до
необхідної інформації та забезпечити координацію дій та зусиль.
Представник Міжнародної організації з міграції Естер Руіз де Аруа:
Люди, які не можуть зареєструватися, також повинні мати можливість
отримати гуманітарну допомогу. Водночас не менш важливо забезпечити
уникнення випадків, коли дехто «бігає» з району в район за грошима.
Можливо, слід створити окрему систему обліку отримувачів гуманітарної
допомоги. Ми готові надати технічну і фінансову допомогу, але хочемо бути
впевненими, що Мінсоцполітики матиме лідерські позиції в опрацюванні
питання щодо удосконалення єдиної інформаційної бази даних
(Мінсоцполітики, УВКБ ООН та МОМ домовилися продовжити
співпрацю задля допомоги вимушеним переселенцям // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248052527&cat_id=2
44277212). − 2015 – 30.03).
Згідно з оперативною інформацією з тимчасово окупованої
території та районів проведення антитерористичної операції до інших
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регіонів переселено 810 тис. 45 осіб (за добу – 90 осіб), у тому числі з
Донецької, Луганської областей – 789 тис. 656 осіб (за добу – 86 осіб), а
також громадяни, які переселені з Автономної Республіки Крим та міста
Севастополь – 20 тис. 389 осіб, з яких 5 тис. 623 дитини та 1 тис. 574 особи
похилого віку (Міжвідомчий координаційний штаб повідомляє: з
тимчасово окупованої території та районів проведення АТО переселено
понад
810
тис.
осіб
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248048140&cat_id=2
44277212). − 2015. – 30.03).

На прошлой неделе работники Государственной службы по
чрезвычайным ситуациям доставили на восток Украины более 80 тонн
продуктов питания, в том числе около 800 продуктовых наборов.
В город Авдеевка Донецкой области спасатели организовали
ежедневную доставку технической воды в больницу, городской отдел МВД и
местную школу.
Гуманитарная помощь поступала от Международного комитета
Красного
Креста,
Николаевской,
Житомирской
областных
госадминистраций, Сбербанка, Ассоциации «Производителей лекарств
Украины» (около 20 тонн медицинских препаратов), волонтерских
организаций. А также от Норвежского Фонда.
В общем, на прошлой неделе гуманитарную помощь получили жители
городов Константиновка, Краматорск, Николаевка, Авдеевка, Попасная и
населенного пункта Новотошковка в Донецкой области. В Луганской области
гуманитарная помощь поступила в города Кременная, Старобельск,
Лисичанск, Северодонецк, населенные пункты Болотин и Старый Айдар
(ГосЧС доставила на восток Украины 80 тонн продовольствия //
Луганский Радар (http://lugradar.net/2015/03/68905). – 2015. – 30.03).
25 та 26 березня Уповноважений Президента з прав дитини Микола
Кулеба відвідав з робочою поїздкою Донецьку область, в рамках якої
зустрівся з сім’ями переселенців та дітьми-вихованцями інтернатних
закладів.
Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба:
Сім’ї переселенців, на становище яких негативно впливає відсутність
постійного житла та роботи, потребують більшої уваги та підтримки з боку
держави.
У продовження ініційованої дружиною Президента України акції «З
теплом у серці» Микола Кулеба передав продуктові набори сім’ям
переселенців, які тимчасово проживають у Святогірську, зокрема у
благодійному таборі «Супутник», та інших місцях тимчасового поселення
сімей з окупованої території Донбасу, які діють в регіоні (Cім’ї переселенців
потребують більшої уваги та підтримки – Микола Кулеба // Президент
України Петро Порошенко (http://president.gov.ua/news/32568.html). − 2015.
− 27.03).
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Управління звільненими територіями
Председатель
Донецкой
облгосадминистрации
Александр
Кихтенко утвердил бюджет области на 2015 год.
Доходы областного бюджета определены в сумме 9,57 млрд грн, из
которых доходы общего фонда – 9,4 млрд грн, специального – 166,97 млн
грн.
Профицит общего фонда областного бюджета составит почти 163 млн
грн. Такую же сумму составит дефицит специального фонда (Глава
Донецкой ОГА Кихтенко утвердил бюджет области на 2015 год // Гордон
(http://gordonua.com/news/politics/Glava-Doneckoy-OGA-Kihtenko-utverdilbyudzhet-oblasti-na-2015-god-73310.html). − 2015. − 28.03).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Луганский окружной административный суд 30 марта возобновил
работу в Северодонецке.
В ВАСУ напомнили, что все три административных суда – Донецкий
апелляционный административный суд, Донецкий и Луганский окружные
админсуды, которые были расположены в районе проведения
антитеррористической операции, возобновили работу по новым адресам
(Луганский окружной административный суд возобновил работу в
Северодонецке // Мой город (http://sever.lg.ua/2015-04-01-luganskiiokruzhnoi-administrativnyi-sud-vozobnovil-rabotu-v-severodonetske). – 2015. –
01.04).
В рамках корпоративной социальной программы ПАО
«Краснодонуголь» Группы Метинвест «Город – нашими руками» в
Краснодоне открыли новый спортивно-игровой комплекс для детей всех
возрастов. Он включает в себя детскую площадку для самых маленьких, а
также систему уличных тренажеров. Инвестиции в проект составили 100 тыс.
грн. («Краснодонуголь» открыл спортивно-игровой комплекс для детей
всех возрастов // CXID-INFO (). – 2015. – 31.03).
31.03 відбулося урочисте відкриття мосту, який з’єднує два сусідні
міста в Луганській області – Сєвєродонецьк та Рубіжне. Відтепер
повноцінне автомобільне сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним
відновлено.
Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій
Москаль:
(…) Ремонт зроблено коштами місцевих бюджетів та підприємств, які
вирішили допомогти в цій важливій справі (Луганська обласна державна
адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/406275329554773. –
2015. – 31.03).
Відновлений енергоблок Слов’янської ТЕС підключено до
енергетичної мережі України.
Понад 15 тисяч кіловат-годин електроенергії виробив за три дні після
підключення до енергомережі енергоблок №7 Слов’янської ТЕС.
Під час капітального ремонту, пов’язаного із ліквідацією наслідків
бойових дій на території міста енергетиків Миколаївки, відновлено корпус
блоку, а минулого тижня проведені теплові та електричні випробування
основного устаткування. Після завершення технологічних випробувань і
перевірки автоматичної системи управління блоком фахівці станції
розпочали безпосереднє підключення турбогенератора до мережі
(Слов’янська ТЕС забезпечить енергетичну стабільність регіону // Голос
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України: Інформаційний портал (http://golosukraine.com/publication/uregionah/parent/39723-slovyanska-tes-zabezpechit-energetichnu-stabilnist/). –
2015. – 30.03).
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации
Геннадий Москаль привез в Болотное и Сизое гуманитарную помощь.
Москаль привез продукты питания, средства гигиены, предметы
первой необходимости (Москаль привез в села гуманитарку // Донбасс.
Комментарии (http://donbass.comments.ua/news/111535-moskal-privez-selagumanitarku-foto.html). – 2015. – 30.03).
Координаторы программы развития ООН представили в
Северодонецке новый Проект «Восстановление социальных услуг и
налаживание мира в Донецкой и Луганской областях».
В рамках этого проекта будет проводиться ремонт и оснащение
различных центров оказания социальных услуг: детских садов, домов
престарелых, школ, больниц, центров реабилитации инвалидов. Создатели
программы приглашают местные компании участвовать в тендерах на
проведение этих работ.
Средства на восстановление выделяет правительство Японии в рамках
обязательств премьер-министра Синдзо Абе (ООН и правительство
Японии помогут восстановить социальные объекты в Донецкой и
Луганской областях // Мой город (http://sever.lg.ua/2015-03-28-oon-ipravitelstvo-yaponii-pomogut-vosstanovit-sotsialnye-obekty-v-donetskoi-iluganskoi-). – 2015. – 28.03).
Председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин:
Сегодня официально зарегистрировано 152 тыс. переселенцев. Реально
на территории области людей, которые выехали из зоны конфликта на
Донбассе, порядка 300 тыс.
В Харьковской области остановились более 10% от общего числа
вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей (Глава
Харьковской ОГА Райнин: В области зарегистрированы 150 тыс.
переселенцев,
но
реально
их
–
300
тыс.
//
Гордон
(http://gordonua.com/news/war/Glava-Harkovskoy-OGA-Raynin-V-oblastizaregistrirovany-150-tys-pereselencev-no-realno-ih-300-tys-73689.html). − 2015.
− 27.03).
У Вінницькій області за підтримки Євросоюзу створено Центр
адаптації бізнес-переселенців із зон конфлікту.
У ході зустрічі за участі представників бізнесу, інвесторів Донецької та
Луганської областей керівництва області та міста з представниками ЄС
відбулось підписання грантової угоди між Представництвом ЄС в Україні та
Департаментом регіонального економічного розвитку Вінницької ОДА щодо
створення Центру адаптації бізнес-переселенців із зон конфлікту.
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В результаті діяльності Центру планується протягом року забезпечити
перенесення або відновлення роботи на території Вінницької області не
менше 36 підприємств малого та середнього бізнесу, створення близько 720
нових робочих місць із залученням майже 1,2 млн євро кредитних коштів на
реалізацію проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва,
навчання та підвищення кваліфікації понад 200 представників малого та
середнього бізнесу із зон конфлікту.
Голова відділу співробітництва Представництва ЄС в Україні
Беренд де Гроот:
Європейський Союз має повну зацікавленість у стабільній мирній
Україні, яка прагне розвитку. Наша зустріч демонструє велику солідарність
між місцевою громадою та громадянами, які прибули зі сходу, а також тісну
співпрацю влади і громади (На Вінниччині на кошти ЄС створено Центр
адаптації
бізнес-переселенців
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/03/27/7032342/). − 2015. −
27.03).

27 марта вице-губернатор Донецкой области Владислав Лаврик
собрал в Краматорске аграриев и военных, чтобы обсудить, как
поскорее разминировать сельхозугодия.
Вице-губернатор Донецкой области Владислав Лаврик:
В Донецкой области уже засеяно около 35% яровых. Однако
сельхозпроизводители опасаются, что из-за последствий боевых действий не
смогут провести посевную на значительной части пахотных земель.
Основной проблемой, которая значительно замедляет работу минеров,
для нас сегодня является отсутствие карт минных полей.
Аграриев южной зоны Донецкой области с начала проведения
весенних полевых работ подали 14 заявок на разминирование полей в
Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. С этой целью в
регионе сформировали четыре оперативные группы саперов (Донецкая ОГА:
В области уже засеяно около 35% яровых, но посевной мешают минные
поля // Гордон (http://gordonua.com/news/money/Doneckaya-OGA-V-oblastiuzhe-zaseyano-okolo-35-yarovyh-no-posevnoy-meshayut-minnye-polya73229.html). − 2015. − 27.03).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
Переселенцам на Луганщине помогут открыть свой бизнес.
В
Северодонецком
Центре
помощи
переселенцам
при
благотворительном фонде «Крылья надежды» проходит серия семинаров для
переселенцев по написанию бизнес-планов, при успешном создании и защите
которых участники получат оборудование или материалы на реализацию
своего проекта. Мероприятие проходит по инициативе Представительства
Международной организации миграции в Украине и при финансовой
поддержке Европейского союза (Новости ◄ Луганск − 0642.ua ► Афиша //
https://vk.com/lugansk0642?w=wall-12746777_47888. − 2015. − 01.04).
Гуманитарный Штаб ОО «Всеукраинская организация по делам
вынужденных переселенцев» принимает участие в организации совместной
польско-американской акции в помощь детям вынужденных переселенцев.
Цель акции − лечение остро-нуждающихся в хирургической и
ортопедической помощи детей ВПЛ в Украине или Польше.
Чтобы помощь пришла именно тем, кто острее всего нуждается, мы
приняли решение собрать данные не только со своей базы, но и с
привлечением дополнительных возможностей распространения информации
в Интернет-пространстве.
Мы перешлем данные в Польшу, где эксперты примут решение о том,
кто из детей будет участвовать в этой программе. Лечение будет проходить
как в Украине, так и в Польше, если в Украине невозможно оказать помощь
требуемой
квалификации
и
качества
(Донбасс
SOS
//
https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_1167. − 2015. − 01.04).
Проект жилья для переселенцев создали члены общественной
организации «Луч надежды». Здание расположено в центре пгт. Черкасское
возле Славянска. Первые два этажа занимает местная амбулатория. Еще трипустуют. Туда можно заселить 40 семей. Осталось найти инвесторов.
При этом член общественной организации «Луч надежды» Ренат
Воробьев:
Крыша над головой − это еще не все, но в поселковом совете
переселенцам выдадут земельные участки, чтобы люди могли обеспечить
себе пропитание (Донбасс SOS // https://vk.com/donbasssos?w=wall68158751_1158. − 2015. − 31.03).
В преддверии великого и светлого праздника Пасхи на трассе между
Славянском и Краматорском отремонтирован поклонный крест.
К организации работ по обновлению креста были привлечены
сотрудники предприятия, которые ранее его установили (ООО «КП
«Комплекс-Центр»).
Новини з соціальних мереж
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Также представители предприятия выровняли поврежденный железный
отбойник, на котором в ближайшее время планируют установить катафоты
(Славянск // https://www.facebook.com/Sloviansk/posts/817806414980928. –
2015. – 31.03).
После урегулирования военного конфликта на Донбассе Украина
столкнется с необходимостью проведения глобального разминирования на
территориях боевых действий. Этот процесс может затянуться на
десятилетия и будет усложняться тем, что в большинстве случаев минные
заграждения ставились безграмотно и без составления карт минных полей
(Восстановление Донбасса // https://www.facebook.com/Vosstanovleniye
Donbassa/posts/608750469227096. – 2015. – 31.03).
Луганские правоохранители привезли гуманитарную помощь
воспитанникам Кременской школы-интерната (Новости Луганска //
https://www.facebook.com/lugansk.news/posts/882735895117531. – 2015. –
31.03).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
После урегулирования военного конфликта на Донбассе Украина
столкнется с необходимостью проведения глобального разминирования
на территориях боевых действий.
Эксперт Украинского института стратегий глобального развития и
адаптации Владимира Гуржи:
Существует всего три варианта проведения разминирования
территорий боевых действий на Донбассе. Первый вариант – это
одновременно с миротворческим контингентом Украина уже сейчас должна
запрашивать международную поддержку и приглашать специалистов по
разминированию. Второй – заключать прямые контракты на разминирование
с частными военными кампаниями. Третий – готовиться проводить
разминирование собственными силами. (…)
На самом деле привлечение международных доноров – это долгий и
бюрократизированный процесс, который может затянуться не на один год. А
заключать прямые договора с компаниями по разминированию – дорого.
Например, Хорватия в период с 1998 по 2005 годы на эти цели потратила
около 240 миллионов евро.
При этом в Украине с 2001 года создан и действует центр
разминирования в г.Каменец-Подольский, специалисты которого имеют
опыт участия в миротворческой миссии в Ливане и в военных действиях в
Ираке.
Какую бы модель разминирования Украина не выбрала, оно будет
неэффективно без передачи сторонами конфликта карт минных полей в
единый координационный центр. Соответствующее требование должно быть
закреплено отдельным пунктом в дополнительных мирных договоренностях
(Разминирование полей на Донбассе может затянуться на десятилетия
−
эксперт
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/8662-razminirovanie-poley-na-donbasse-mozhetzatyanutsya-na-desyatiletiya/). − 2015. − 31.03).
Партнер адвокатської фірми GORO legal Дмитро Овсій:
Я думаю, що створити там (на Донбасі, − ред.) зону (вільну
економічну, − ред.) було б правильно, адже економіка регіону в дуже
важкому становищі. Після того, як контроль буде поновлено, підуть роки на
те, щоб повернути виробництво до старих потужностей. І без джерел
фінансування це зробити буде вкрай складно. Безумовно, можна брати
загальне фінансування на країну, отримуючи його від Міжнародного фонду і
направляючи через централізований бюджет в ті регіони через підконтрольні
органи влади. Але залучити приватних інвесторів можна тільки створенням
лояльного інвестиційного клімату. Вільна економічна зона якраз і дозволяє
ввести пільги в окремих регіонах. Адже податки посилюються, а на окремій
території можна створити такий режим, за якого приватні інвестори будуть
Експертний погляд
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відновлювати виробництво. Так що це абсолютно інший інструмент,
спрямований на досягнення інших цілей – нормалізації економіки в
окремому регіоні (Вільна економічна зона може врятувати економіку
Донбасу − експерт // Голос Столиці (http://newsradio.com.ua/2015_03_26/Vlna-ekonom-chna-zona-mozhe-vrjatuvati-ekonom-ku-Donbasu-ekspert-3461/). −
2015. − 26.03).

Завотделом исследования уровня жизни Института демографии и
социальных исследований НАНУ Людмила Черенько:
В настоящее время Донецкая и Луганская области закрыты для
статистических исследований численности и условий жизни населения.
Мы даже не провели перепись населения. Последняя была в 2001 году,
а сейчас мы остались без переписи. А говорить о том, что происходит
сегодня, вообще невероятно сложно, потому что все существующие реестры
совершенно не совпадают друг с другом.
Сложно сказать, сколько населения осталось на территориях Донецкой
и Луганской областей.
Пока мы не имеем этих данных. Сегодня принципиально важно
восполнить эти пробелы в статистике, прежде, чем заявлять о
восстановлении территорий. Пока мы не решаемся давать даже
приблизительные оценки (Эксперт: Донбасс закрыт для статистики //
Донецкие вести (http://www.donetskie.com/news/ekspert-donbass-zakryt-dlyastatistiki/48393/). − 2015. − 26.03).
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Прогнози
Эксперт Центра Разумкова по вопросам внешней политики и
международной безопасности Михаил Пашков:
Скорее всего, на Рижском саммите будет обозначен только
безусловный прогресс Украины на пути выполнения требований Евросоюза
для получения безвизового режима. А окончательное решение может быть
принято, исходя из оценок экспертов Евросоюза, к концу года. Ведь сейчас
еще нет окончательных выводов экспертной миссии Евросоюза, которая
оценивала такие самые проблемные моменты как безопасность, коррупция в
Украине. (…) То есть нам сейчас можно говорить только о каком-то
условном позитиве, о так называемом результате с отложенным эффектом
(Эксперт Центра Разумкова Пашков: С учетом текущей ситуации
Европа сейчас не совсем готова к отмене виз с Украиной // Гордон
(http://gordonua.com/news/politics/-Ekspert-Centra-Razumkova-Pashkov-Suchetom-tekushchey-situacii-Evropa-seychas-ne-sovsem-gotova-k-otmene-viz-sUkrainoy-73661.html). − 2015. − 30.03).
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс:
Украина может рассчитывать на либерализацию визового режима
после рижского саммита «Восточного партнерства», что не является
синонимом «безвизового режима».
Во время Рижского саммита будет оцениваться «процесс выполнения
Украиной необходимых условий для либерализации визового режима», а
также четко определят, к какому сроку стране следует сделать
невыполненную работу (Глава МИД Латвии: Украина не получит
безвизовый режим в мае // Гордон (http://gordonua.com/news/politics/GlavaMID-Latvii-Ukraina-ne-poluchit-bezvizovyy-rezhim-v-mae-73644.html). − 2015.
− 30.03).
Украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–
2009) Владимир Огрызко:
Я думаю, что мы можем ожидать политического решения о введении
безвизового режима на Рижском саммите, а практического его внедрения к
концу этого года. Принятие такого решения зависит от нескольких факторов.
От того насколько мы продвинулись в направлении выполнении требований
Евросоюза, и от того как будет развиваться ситуация на Донбассе.
(…) Наша дипломатия должна сейчас сосредоточится на том, чтобы
убедить западных партнеров в том, что несмотря на войну, условия по
которым украинцы должны получить безвизовый режим, выполняются. И
поэтому не должно быть никаких оснований для отказа.
(…) Я все же уверен в положительном решении этого вопроса для
Украины. В западном политическом сознании идея о предоставлении
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безвизового режима уже давно присутствует и я не думаю, что это станет
причиной для серьезных проблем в этом направлении.
Политолог, глава Центра прикладных политических исследований
«Пента» Владимир Фесенко:
Вопрос введения безвизового режима будет обсуждаться на Рижском
саммите вне всякого сомнения. Может быть принято политическое заявление
о том, что Украина получит безвизовый режим, а само его введение в
действие будет позже, или даже разбито на этапы. Сначала визы отменят для
отдельных категорий – представителей бизнеса, студентов, т.е. для тех кто
имеет потребность в регулярном посещении Европы, а потом для всех
остальных. Это может произойти в лучшем случае к концу года, или в
следующем году. (…)
Директор общественной инициативы «Европа без барьеров»
Ирина Сушко:
(…) Дело в том, что подобное решение принимается на основании
технических критериев готовности страны к введению безвизового режима.
А они у нас до конца еще не выполнены. Вопрос с биометрическими
паспортами решен, но ведь есть и еще ряд важных, невыполненных или не до
конца выполненных требований. Например, Украине нужно показать
прогресс в сфере противодействия дискриминации меньшинств, борьбы с
коррупцией, показать реформу прокуратуры, защиту персональных данных и
прочее. (…) Если мы обеспечим выполнение всех требований ЕС, то сможем
и после саммита получить безвизовый режим. Я думаю, что положительного
решения вопроса можно ожидать к осени. Но опять же все зависит от того, не
утратит ли Украина темп движения в этом направлении. (…)
Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим
Карасев:
Перспективы введения безвизового режима между Украиной и
странами Евросоюза весьма неутешительны. Пока идет война на Донбассе,
мы не не получим не только безвизового режима, но даже сама возможность
его либерализации также может быть отложена. (…)
Тем не менее вопрос о введении безвизового режима периодически
будет выноситься на повестку дня. Его могут, например поднять к концу
этого года, когда будет рассматриваться вопрос об отмене моратория на
имплементацию соглашения о зоне свободной торговли.
Директор благотворительного фонда «Точка опоры», помощник
народного депутата Украины Богдан Глоба:
27 марта из Украины уехала последняя делегация технических
экспертов Еврокомиссии, изучавших прогресс выполнения Плана визовой
либерализации (ПДВЛ). Украина не выполнила домашнее задание. Никакого
безвизового режима ни в мае, ни до конца года не будет (…) (Получит ли
Украина безвизовый режим с ЕС до конца года? // Гордон
(http://gordonua.com/day_question/free-visas-for-ukraine.html).‒
2015.
‒
30.03).
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