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Податкова реформа у контексті вимог МВФ та відсутності
податкового мислення
Всім відома фраза: «У житті неминучі дві речі – смерть і податки».
Вона належить Бенджаміну Франкліну і виражає скоріше західне мислення
та соціальний порядок, ніж слов’янське чи, тим паче, пострадянське. Однак
сьогодні держава здійснює крок до нового бачення податкової системи,
оскільки опинилась у ситуації, коли від здатності збалансувати надходження
до бюджету та видатки напряму залежить її існування. Необхідність у
податковій реформі пов’язана із необхідністю детінізації економіки та
стимулювання розвитку бізнесу. Ризики реформи у тому, що вона може стати
негативним фактором у співпраці з МВФ, якщо буде занадто радикальною,
або може не вирішити проблеми оздоровлення економіки, якщо буде
недостатньо радикальною.
В Україні все ще дуже сильним залишається враження, що податки –
річ міфічна, це щось таке, що існує насправді «там», «у них», але не в нашій
безпосередній реальності. Одна із визначальних рис платника податків –
готовність таким бути. Інша важлива його риса – це впевненість у праві
вимагати від держави тих послуг, які фінансуються завдяки податкам.
Сьогодні в Україні ми не маємо ані такого права, ані усвідомлення його
можливості. Справа у нашій перехідній державності. Радянська держава була
побудована як гігантське підприємство, якому всі працюють на користь
одного «власника» – держави, тому вона і забезпечувала своїх працівників
всім необхідним безкоштовно. Непотрібна була складна система координації
розподілу коштів, оскільки всі ресурси належали державі. Інститут
оподаткування – це спосіб такого розподілу за умови складної організації
суспільства з великою кількістю суб’єктів господарювання. Цей інститут
покликаний забезпечити спільне суспільне утримання держави не як єдиного
власника, а як послуги забезпечення правопорядку, законності та певного
рівня соціальної справедливості. Такому розумінню держави відповідає і
ставлення до податків водночас як до обов’язку і як до того, що дає право на
привілеї. Тільки згадаймо, що, наприклад, для американців означає бути
«громадянином США», – це привілей, це права, які підкріплені тим, що
індивід виконував свої зобов’язання щодо утримання держави за рахунок
податків. Західна держава, порівняно із радянською, менше дає індивіду у
вигляді безкоштовних ресурсів, і менше контролює його. Іншими словами,
індивід залишений сам собі, хоча загальні правила гри цілком дозволяють
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йому вижити у цьому порівняно небезпечному середовищі. На тлі цієї
незалежності індивід добре знає, що існують речі, на які він має право саме
тому, що із свого боку дотримується правил гри.
Наразі в Україні не поширена така психологія платника податків.
Сьогодні той, хто сплачує податки, не знає, що він за це отримує. Відповідно,
оскільки ми не знаємо про привілеї платників податків, то й не поспішаємо
зараховувати себе до таких. Так, працівники бюджетної сфери та наймані
працівники сплачують податки, але не знають які і навіщо. Для підприємців
податки – проблема, яку потрібно вирішити, а не обов’язок, який необхідно
виконати.
Дискусії навколо податків розпочались із того, що профільним
парламентським комітетом спільно із представниками експертного
середовища та урядом було напрацьовано два різних варіанти податкової
реформи. Відмінність між ними полягає в тому, що у проекті реформи
парламентського комітету знижуються ПДВ і податок на прибуток до 15%,
ПДФО – до 10%, ЄСВ − 10 %, а Міністерство фінансів пропонує встановити
єдину ставку 20% для ЄСВ, ПДФО, податку на прибуток та ПДВ. Крім того,
система спрощеного оподаткування в проекті комітету повністю зберігається
для I і II групи підприємців, в проекті Мінфіну III група зовсім ліквідується, а
I і II група об’єднується. Окрему увагу у парламентському комітеті звернули
на Фіскальну службу, – її пропонують перетворити на сервісну службу, а
податкову міліцію – ліквідувати (http://nv.ua/business/finance/verhovnajarada-prigotovila-radikalnuju-nalogovuju-reformu-naperekor-minfinu75145.html. – 2015. – 20.10).
Найбільші дискусії точаться саме стосовно розмірів ставок ЄСВ. Так,
зниження ставки соціального внеску може бути суттєвим для полегшення
роботи бізнесу, оскільки воно зменшує навантаження на фонд оплати праці.
Однак, таке зниження не може не мати наслідків. За розрахунками Мінфіну,
за умови прийняття їх проекту реформи, доходи держбюджету в 2016 році
зменшаться на 60-65 млрд грн, а прийняття проекту їх опонентів призведе до
недоотримання державою 150-200 млрд грн. Відповідно до рівня зменшення
ставки ЄСВ та цих розрахунків, проект парламентського комітету і
називають «радикальним» (http://zik.ua/ua/news/2015/10/18/mvf_ne_
pidtrymaie_radykalne_znyzhennya_podatkovyh_stavok_zmi_634005. – 2015. –
18.10).
Міністр фінансів Наталія Яресько підкреслила: величезний дефіцит
бюджету, який може бути спровокований «радикальною» податковою
реформою, є просто неможливим у даних умовах, коли країні заданий
орієнтир – дефіцит держбюджету на 2016 рік має складати 3,7%.
Запропонована парламентським комітетом реформа аж ніяк у цю цифру не
вкладається, а тому разом із дохідною складовою бюджету доведеться
скорочувати і видатки. «Та якщо скоротити надходження бюджету на 25%
можна легко, скоротивши ставки податків, то скоротити видатки на ті самі
25% за один рік неможливо – про що говорить міжнародний досвід», –
констатує міністр (http://zik.ua/ua/news/2015/10/17/skorotyty_vydatky_
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byudzhetu_na_chvert_vsogo_za_odyn_rik_nemozhlyvo__yaresko_633982.
–
2015. – 17.10).
Щодо оптимальної ставки ЄСВ єдиної дуки немає. Нардеп Іван
Мірошніченко вважає, що наразі можна знизити її не так суттєво, як
пропонують у Кабміні чи профільному комітеті: «ставки оподаткування
фонду заробітної плати сумарно не мають перевищувати 26-28% (в
майбутньому – не більше 20%)» (http://ukrreal.info/statti/item/59667vyrobnycha-ekonomika-abo-iak-zniaty-podatkovi-kaidany-biznesu. – 2015. –
15.10). Експерт групи «Податкова реформа» Реанімаційного пакету реформ
Володимир Дубровський натомість вказує, що рівень податкового
навантаження в Україні занадто високий порівняно з іншими країнами − 28
місце у світі. Особливо − у сфері оподаткування зарплат − п’яте місце у світі
згідно з DoingBusiness (http://www.epravda.com.ua/columns/2015/10/21/564
131/. – 2015. – 21.10).
На захист «радикальної» податкової реформи глава парламентського
комітету з питань податкової політики Ніна Южаніна зазначає, що з 1 січня
2016 року до ставки єдиного соціального внеску буде застосовуватися
коефіцієнт 0,6, що в будь-якому випадку зменшить обсяг надходжень на
100 млрд грн. Отже, в будь-якому випадку необхідно думати про те, яким
чином збалансувати бюджет, а для цього, переконана Южаніна, потрібно
скорочувати видаткову частину бюджету і виводити бізнес з тіні. «Ми цього
не уникнемо. Так давайте вже проведемо один раз нормальну реформу і
дійсно лібералізуємо умови ведення бізнесу», – говорить вона
(http://nv.ua/business/finance/verhovnaja-rada-prigotovila-radikalnujunalogovuju-reformu-naperekor-minfinu-75145.html. – 2015. – 20.10). На
перший погляд здається, що аргументація ця не надто продумана: на фоні
вже існуючих фінансових проблем нам пропонують нові, ще більші, наче
керуючись логікою вислову «помирати, так з музикою». Але навряд чи це
так. Насправді йдеться про те, що це не податкова реформа призводить до
розбалансованості бюджету, це фінансова система вимагає порятунку
радикальними методами. «Радикали» сподіваються на великий ефект від цієї
терапії у вигляді детінізації економіки та зростання малого та середнього
бізнесу.
Безумовно, тіньовий бізнес в Україні є величезною проблемою, що
позначається на фінансовій стабільності держави. Податкова реформа і
справді повинна бути спрямована на вирішення цієї проблеми. Керівник
Українського медіа-центру реформ та Уповноважений з питань
підприємництва при ДФС Тарас Качка впевнений: «Усі моделі (податкової
реформи, – ред.) – і консервативна, і ліберальна – впираються у потребу
детінізації економіки» (http://galinfo.com.ua/articles/podatkova_maie_
vidmovytysya_vid_nastanovy_shcho_kozhen_biznes_apriori_uhylyaietsya_vid_p
odatkiv_taras_kachka_209981.html. − 2015. − 28.10). Експерт з економічних
програм Володимир Сіденко вважає, що більш радикальна реформа є й більш
ліберальною. Порівняно із альтернативним проектом «в профільному
комітеті більший акцент якраз на те, щоб стимулювати бізнес»
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(http://www.slovoidilo.ua/2015/10/20/pogljad/ekonomika/profilnyj-komitet-vr-uxodi-podatkovoyi-reformy-proponuye-likviduvaty-dfs-ekspert. – 2015. – 20.10).
Отже, питання тільки в тому, як країні витримати цю радикальну реформу
доти, доки не з’являться серйозні позитивні результати.
Дефіцит бюджету спровокує не тільки радикальна реформа, а й будьяка. Урядовий проект податкової реформи стикається із тими ж труднощами,
що й парламентський, тільки у менших масштабах. Міністр розповіла, що
«Зменшення доходів бюджету в 2016 році у випадку прийняття податкової
реформи складе близько 60 млрд грн. У мене є новий податковий кодекс
готовий. Але і закон не допускає, і здоровий глузд не допускає виходити зі
зменшенням надходжень без зменшення видатків. Тобто я зараз працюю над
тим, щоб знайти зменшення видатків», – зазначая Наталія Яресько
(http://www.theinsider.ua/business/5620f78426f63/. – 2015. – 16.10). Крім того,
яким буде економічний ефект від «поміркованої» реформи, спрогнозувати
важко, але навряд чи він буде рівний тому ефектові, якого можуть очікувати
автори «радикального» варіанту.
Отже, який варіант реформи не обрала б Верховна Рада, в будь-якому
випадку компенсаторні розрахунки вкрай потрібні. Обидва проекти ставлять
за мету досягти виходу бізнесу із тіні, тільки різними темпами. Спеціаліст
відділу продаж боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса
наголошує, що ці темпи в будь-якому разі не будуть настільки високими, щоб
компенсувати значну втрату коштів під зниження податків. «Забудьте про
фрази «детінізація все спокутує» і «економіка має зрости, і все буде добре».
Так система не працює. Якщо ми і побачимо детінізацію, то не відразу. (…)
Більше того, навряд чи хтось розраховує, що детінізація може перекрити
дефіцит у 50 млрд, не те що в 150 млрд гривень»
(http://nv.ua/ukr/opinion/fursa/populizm-i-podatki-abo-chomu-prava-jaresko74808.html. – 2015. – 19.10). Такої ж думки і старший радник «Альфа-банку
Україна» Роман Шпек. «Відповідальному фінансисту очевидно, що не можна
очікувати детінізації у перший рік чинності знижених податків»
(http://www.epravda.com.ua/columns/2015/10/16/563500/. − 2015. − 16.10).
Це означає, що навіть за умови позитивної реакції бізнесу на реформу,
детінізації як такої не вистачить на компенсацію втрат від податкових
надходжень. До того ж, зниження податкового тиску є необхідною, але не
достатньою умовою для детінізації. Необхідне вдосконалення законодавства,
процедур сплачення податків та контролю за ними, збільшення
відповідальності за податкові порушення, серйозна боротьба з корупцією
тощо. Бізнесу повинно бути вигідно працювати «на біло», інакше зниження
податків призведе тільки до збільшення прибутків підприємців, яке вони
сприймуть як належне на тлі загальної кризи.
Крім детінізації, можна сподіватись і на інші компенсаторні
інструменти. Експертна група реанімаційного пакету реформ пропонує такі:
доопрацювання системи електронного адміністрування ПДВ, належне
функціонування системи контролю за виведенням капіталів в офшорні зони,
модифікація та істотне збільшення податку на майно та землю, масштабне
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запровадження електронної системи державних закупівель «Прозоро»,
скорочення кількості працівників бюджетної сфери, перехід до кращого
таргетування соціальної допомоги, (http://www.epravda.com.ua/columns/2015/
10/21/564131/. – 2015. – 21.10). Бачимо, що поряд із системними,
прогресивними заходами тут з’являються і звичайні пропозиції економити.
Те ж пропонує директор економічних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин, тільки з прицілом на держпідприємства, а от економити на
соцсфері він не радить: «вона і так у глибокій кризі»
(http://nv.ua/opinion/yurchyshyn/ekonomija-v-obmen-na-nalogovuju-reformu74867.html. – 2015. – 19.10).
Дискусія про податкову реформу може не досягати мети з огляду на те,
що конкретна ставка податку може не бути вирішальним фактором для
стимулювання розвитку бізнесу. Так, підприємець, член Ради підприємців
Віталій Андрєєв впевнений: «Розвитку малого та середнього бізнесу заважає
відсутність кредитів і відсутність купівельної спроможності у населення. Це
основне» (http://www.radiosvoboda.org/content/article/27308649.html. – 2015. –
16.10). А це означає, що у випадку спровокованих податковою реформою
скорочень видатків на соціальну сферу, бізнес покращення не відчує через
відповідне зниження купівельної спроможності населення.
На такого ж характеру небезпеку від проведення реформи вказує і
спеціаліст відділу продаж боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій
Фурса. «Що робитиме уряд для того, щоб перекрити дефіцит? У фіскалів
залишиться дуже мало методів, і всі вони до болю відомі. Перш за все,
посилиться тиск податківців на бізнес. Горезвісний план, з яким і зараз
приходять, стане ще жорсткішим. Ви начебто повинні платити менше, але
перевірок та тиску на вас буде більше», – прогнозує він
(http://nv.ua/ukr/opinion/fursa/populizm-i-podatki-abo-chomu-prava-jaresko74808.html. – 2015. – 19.10). Альтернативу може скласти реформа фіскальної
служби. Сергій Фурса заявляє, що самі податки ніколи не заважали бізнесу.
Головне, що йому потрібно, – впевненість, здатність прогнозувати, чіткі
правила гри. Передбачається, що це може бути забезпечено стабільністю
податкового законодавства та відсутністю тиску на бізнес не так податків, як
податківців.
На разі тиску зазнали самі податківці. Так, разом із дискусіями
стосовно розмірів податкових ставок різко почастішали заклики очищення
кадрового складу ДФС. Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вимагає
звільнити 42 % центрального апарату ДФС і 15 % апарату обласних
підрозділів служби за результатами люстраційної перевірки, здійсненої
Міністерством юстиції України. «Це перший крок до формування нової
Державної фіскальної служби за тим самим принципом, за яким ми
формуємо Національну поліцію і пропонуємо формувати нові українські
суди», – запевняє Арсеній Яценюк (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248568328&cat_id=244276429. − 2015. – 21.10). Що це, збіг
обставин, відповідь на молитви бізнесменів чи підтвердження наміру
здійснення податкової реформи?
Аналітичний коментар

6

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

22 жовтня – 4 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
Реформування ДФС може не стосуватись кількості працівників чи
фактів їх біографії, але ставлення до роботи воно повинне стосуватись. Разом
із тим, перетворення ДФС на «сервісну службу» можливе тільки за умови
високої податкової культури громадян та невідворотності самих механізмів
контролю за сплатою податків. За цих умов податківець цілком зможе бути
доброзичливим помічником бізнесмена. Політичний експерт, координатор
експертних груп «Реанімаційного пакету реформ» Вадим Міський повідомив,
що парламентський проект реформи може сприяти зміні «самої філософії
ДФС»: «сама філософія ДФС буде змінена в бік надання послуг платникам
податків, ДФС більше не буде таким карально-наглядовим органом, який
тільки й думає, як би
заробити на платниках податків»
(http://newsradio.com.ua/2015_10_22/Pol-tolog-pro-ljustrac-ju-sudovu-reformuta-zagrozu-zrivu-kredituvannja-v-d-MVF-3270/. – 2015. – 22.10).
Податкова реформа потрібна країні задля створення умов зростання
економіки, розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Так, спеціаліст відділу
продаж боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса серед проблем
податкової системи відзначає відносно високу ставку ЄСВ. «Якщо ми
звернемо увагу на рейтинг Doing Business, – зауважує він, – то слабкі позиції
України по податках там викликані саме високим рівнем ЄСВ»
(http://nv.ua/ukr/opinion/fursa/populizm-i-podatki-abo-chomu-prava-jaresko74808.html. – 2015. – 19.10). Решту податків, на його переконання,
зменшувати непотрібно, адже їх рівень співставний із європейським.
Однак, методика підрахування рейтингу Doing Business є складною,
враховує багато факторів, і розмір податків є лише одним із таких факторів.
В оновленому рейтингу, що охоплює півріччя 2014 року і перше півріччя
2015, Україна піднялась із 96 на 83 місце. На цей поступ вплинуло декілька
факторів, серед яких ставки податків не згадуються. Так, ключовою
реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу цього року, стало спрощення
реєстрації бізнесу. Згідно з даними Doing Business, для реєстрації
підприємства в Україні треба пройти 4 процедури та не більше семи днів.
Серед труднощів − підключення до системи електропостачання (п'ять
процедур і 260 днів) та отримання дозволів на будівництво (10 процедур і 67
днів) (http://www.epravda.com.ua/news/2015/10/27/564971/. – 2015. – 27.10).
До речі, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус
вважає такий темп недостатнім. «Якби депутатський корпус працював більш
злагоджено, то ми могли б в цьому рейтингу просунутися ще на 30 позицій у
поточному
році»,
−
зазначає
він
(http://zaxid.net/news/showNews.do?abromavichus_zvinuvativ_verhovnu_radu_
v_neznachnomu_prosuvanni_ukrayini_v_reytingu_doing_buzinezz&objectId=13
70820. – 2015. – 28.10).
Хоча радикальна реформа і здатна вплинути на рейтинг України, а
відтак − і на приток інвестицій, вона також може поставити під загрозу
співпрацю із Міжнародним валютним фондом. Зі слів голови комітету з
питань податкової та митної політики Ніни Южаніної ясно, що МВФ слідкує
за процесом розробки податкової реформи з огляду на те, наскільки великий
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дефіцит бюджету вона передбачатиме. Вона розповіла, що постійний
представник МВФ в Україні Жером Ваше «скептично поставився до проекту
податкової реформи, розробленого депутатами. (…) Ваше сказав, що якщо
ми зареєструємо законопроект зараз, він зробить заяву про те, що місія МВФ
не підтримує нашу реформу. Це матиме негативний результат для країндонорів
України,
які
прислухаються
до
їхньої
думки»
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/21/7085722/. − 2015. – 21.10).
Причини тут будуть не ідеологічні, не пов’язані із західним бачення того,
якою повинна бути «правильна» податкова система, а лише реалістичністю
держбюджету, який буде розроблено на основі цієї системи.
Для ЗМІ сам Ваше висловився дещо м’якше. «Будь-яке рішення щодо
скорочення податкових ставок має супроводжуватися достовірними
заходами, які будуть вводитися на постійній основі і дозволять втриматися в
межах визначеного програмою дефіциту на 2016 рік у розмірі 3,7% ВВП». За
цими словами стоїть не так вимога, як чітка позиція, яка передбачає різні
реакції на поведінку партнерів.
Екс-міністр економіки України, старший радник Альфа-Банк Україна
Роман Шпек підтверджує, що МВФ не вимагає якоїсь конкретної, прийнятної
для нього конфігурації податкових ставок. «МВФ не каже Україні:
заморозьте соціальні виплати та збільшіть цей податок. Або: збільшіть ціну
на газ, щоб українці більше платили за нього. (…) Відбувається абсолютно
інше. МВФ як будь-який кредитор зацікавлений в тому, аби державні
фінанси були збалансованими. Як це зробити – вирішує уряд»
(http://nv.ua/opinion/Shpek/ustalost-ot-reform-kotoryh-ne-bylo-74282.html.
–
2015. – 15.10). Суперечності позиції МВФ із інтересами країни не бачить і
керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій
Забловський. Йдеться тільки про те, що «нам потрібно буде переконати МВФ
у тому, що ми зможемо перекрити ці 150-200 мільярдів. Тоді, можливо, МВФ
відмовиться від такої жорсткої позиції» (http://newsradio.com.ua/2015_10_27/
Podatkova-reforma-znizhennja-PDV-ne-vir-shit-pitan-b-znesu-Zablovskij-3549/.
– 2015. – 27.10). Іншими словами, будь-яка податкова реформа можлива за
умови, що Україна зможе переконати МВФ у реальних компенсаторних
механізмах та загальній фінансовій стабільності. Адже ця стабільність згодом
стане підґрунтям зростання та умовою можливості повернення кредитів, що
власне і цікавить МВФ. Хоча не можна сказати, що інтереси України та її
західних донорів тут можуть розходитись.
26 жовтня проект податкової реформи, розроблений у комітеті
Верховної Ради, був зареєстрований у парламенті. У тому вигляді, в якому
він надійшов, проект передбачає зниження податку на доходи фізичних осіб
до 10%, податку на додану вартість – до 15%, єдиного соціального внеску –
до 20%, а також перехід до податку на розподілений прибуток за ставкою
15% (http://ukrreal.info/politika/item/62222-proekt-yuzhaninoi-zareiestrovanyiu-radi-vsuperech-pohrozam-mvf. – 2015. – 27.10). Обговорення двох наявних
моделей податкової реформи на цьому не завершується. Воно триватиме,
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ймовірно, і в листопаді, коли Міністерство фінансів планує визначитись із
тим, як саме зміниться податкова система (http://www.pravda.com.ua/news/
2015/10/26/7086430/. − 2015. – 26.10). Певний компроміс необхідний. Сама
ситуація подібного конфлікту між парламентом та урядом не повинна
поглиблюватись. Можна погодитись із політологом Володимиром Фесенко:
«враховуючи, що конфлікт між урядом і депутатами може вплинути на наші
відносини
з
МВФ,
його
постараються
швидше
владнати»
(http://ukrreal.info/statti/item/62433-nalogovaya-reforma-nekonstruktivnayapozitsiya-minfina-vs-proekt-zakona-komiteta-po-nalogovoj-i-tamozhennojpolitike. – 2015. – 27.10).
Результати податкової реформи, який варіант би ми не обрали, будуть
вкрай важливими для подальшого життя країни. У випадку, якщо
компенсатори не спрацюють, все суспільство відчує це на собі. І тоді стане
зрозуміло, що у суспільстві неможливо жити як на острові, неможливо
вважати, що глобальні процеси у ньому можуть когось не стосуватись. Стане
зрозуміло, що безпосередньо той, хто ухилився від сплати податку, є
відповідальним за відсутність коштів на ремонт доріг чи утримання лікарні.
Українці звикли плекати тільки своє, власне, тому і намагаються зберегти
свої кошти так, наче держава – страшний ворог, що грабує їх. Суспільне вони
своїм не вважають, не піклуються про нього і не відчувають відповідальності
за нього, тому що ніхто не показав їм зв’язку між дотриманням обов’язку та
отриманням привілею жити в гарній, впорядкованій країні. Можливо,
розпочати слід із цього, із демонстрації нових для нас відносин у суспільстві,
нового ставлення до держави. І продемонструвати це ставлення повинна сама
держава, перш за все – прозорістю витрат коштів платників податків. Решта
методів податкової реформи без цього визначального чинника навряд чи
призведуть до детінізації економіки.
Л. Дем’яненко,
н. с. ФПУ,
канд. філол. наук
Що зміниться в правосудді і коли українці зможуть покластися на
чесність Феміди?
На сьогодні корупція – одна з ключових проблем українського
судоустрою, тому Україна потребує системної судової реформи. Зміни до
Основного закону щодо судової реформи мають повернути довіру до
української Феміди.
«Ми зробимо дуже швидко реформу судової системи. Я думаю, що
цього року будуть реформовані Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна
комісія суддів і кожен суддя, який приймає не правове рішення, буде знати:
відповідальність невідворотна», – саме з такими словами ще минулого року
пообіцяв провести реформу українських судів Президент Петро Порошенко.
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Влітку цього року проводилося експертне опитування на тему «Оцінка
концепції судової реформи» (з 1 червня по 15 вересня), в рамках проекту
«Аналіз якості проведених реформ та їх міжсекторального впливу». В ході
опитування було виявлено, що реформа судової системи та правоохоронних
органів вважається однією з найголовніших викликів для України на даному
етапі. 35 % експертів зазначили, що не зовсім правильно було обрано
концепцію судової реформи, в той час як 40 % експертів не змогли дати
відповідь на це питання, оскільки для них не зрозуміло, як саме відбувається
зараз реформа судової влади. Серед причин незадовільного проведення
судової реформи експерти вказали відсутність політичної волі (20 %),
непрофесійність та корумпованість виконавців (23 %), опір системи (26 %),
бажання влади безпосередньо впливати на процес судочинства (26 %), війна
на Сході та анексія Криму (3 %). 77 % опитаних експертів вважають дуже
високим вплив органів державної влади на низьку швидкість реалізації
судової реформи. Окремо експерти зазначили необхідність оновлення складу
судового корпусу (http://icps.com.ua/doslidzhennya-mtspd/vprovadzhennyareform/mtspd-proviv-publichnu-konsultatsiyu-na-temu-sudova-reforma-analizderzhavnykh-rishen/. − 2015. – 29.09).
На заяву Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка (зазначив Арсеній
Яценюк відкриваючи разом із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою
Меркель Українсько-німецький економічний форум в Берліні у п’ятницю, 23
жовтня. − ред.) про те, що «Судова реформа − це не технічний ремонт.
Позиція українського Уряду полягає в необхідності заміни всіх 9 тисяч
українських корумпованих суддів». Він підкреслив, що питання боротьби з
корупцією в першу чергу потребує жорсткої політичної волі Президента,
Прем'єр-міністра, Уряду і Парламенту не на словах, а на ділі провести судову
реформу.
Тож, Президент і Прем'єр-міністр єдині в тому питанні, щоб провести
радикальну і справедливу судову реформу. Адже суд є основою будь-якої
правової держави, основою захисту прав і свободи людини, кожного
громадянина, а також є захистом бізнесу (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248575047&cat_id=244276429. − 2015. – 23.10).
Але, Венеціанська комісія наполягає, що звільнені судді повинні
отримати право участі у конкурсному відборі, адже звільнення усіх суддів не
відповідає європейським стандартам і верховенству права. Також,
Венеціанська Комісія вважає, що заміна усіх суддів (більше 8 тисяч) не буде
можливою без піддання загрозі процесу здійснення правосуддя. У випадку
реорганізації конкретних судів, відповідні судді повинні мати можливість
піти у відставку або подати документи на нову посаду. Венеціанська комісія
зазначила, що перезавантаження суддівського корпусу в нашій країні
можливе, але як виняток і через зміни до Конституції. Це абсолютно не
відповідає тій ситуації, яка є в нашій країні, це виняткова ситуація, і ми
міняємо Конституцію, і міняємо, у тому числі через перезавантаження.
Венеціанська комісія наголосила, що одномоментне звільнення суддів
несе певні ризики дисбалансу судової системи (http://112.ua/video/sudebnayaАналітичний коментар
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reforma-ukrainy-tema-press-konferencii-s-uchastiem-syroid-176471.html.
−
2015. – 29.10). На думку Томаса Маркерта Секретаря Венеціанської Комісії,
основою змін повинно стати кваліфікаційне оцінювання судів.
Народний депутата Леонід Ємець впевнений, що потрібне повне
оновлення суддівського корпусу. На його думку, Венеціанська комісія однак,
не висловила зовсім негативної думки щодо повного оновлення суддів, а
лише попередила про небезпеки в її впровадженні. Тож і досі існують дві
візії реформи: повне оновлення суддівського корпусу та люстрація суддів.
«Процедура переатестації (люстрації) всіх суддів є, як винятковий захід для
вирішення цих проблем цілком можлива..., а повне перепризначення суддів
дозволяється Венеціанською комісією, якщо процес відбуватиметься не
миттєво, а поступово. Єдина небезпека, яка може зараз виникнути, це
політична боротьба в парламенті за різними проектами змін, якщо
конституційна комісія сама не змінить свого проекту, який досі не включав
повного оновлення суддів» (http://hromadskeradio.org/2015/10/29/yakprovodyty-sudovu-reformu-povnistyu-onovlyuvaty-chy-lyustruvatyl. − 2015. –
29.10).
Також Венеціанська Комісія зазначила, що наполягає на своїй
рекомендації скасувати вищі спеціалізовані суди, при цьому, щоб
адміністративні суди залишалися автономною системою.
На що віце-спікер ВР, член Конституційної комісії Оксана Сироїд
відповіла: «Робоча група з питань правосуддя Конституційної комісії
врахувала рекомендації Венеціанської комісії з ліквідації чотириланкової
судової системи.
Ми нарешті дійшли згоди, що перейдемо на триланкову судову
систему. У нас не буде Вищих судів. Також пропонується перезавантажити
Верховний суд і апеляційні суди шляхом переобрання нових суддів. Разом з
тим, у Конституційній комісії домовилися про обмеження впливу Президента
на кар’єрне зростання суддів.
Відповідно, повноваження переведення суддів з одного суду до іншого
перейдуть новоствореному органу – Вищій Раді правосуддя»
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-ukraine-likvidiruyut-vysshiespecializirovannye-sudy-vice-spiker-662535.html. − 2015. – 29.10).
У свою чергу, Конституційна Комісія на своєму засіданні 30 жовтня
розглядала зміни до Основного закону України, над якими працювала Робоча
група з питань правосуддя та суміжних правових інститутів.
Тож, Робоча група врахувала остаточні правки «венеціанців». Також,
зокрема, було уточнено питання щодо утворення та ліквідації судів,
юрисдикції судів, імунітету судді, засад судочинства, вимог до судді
Конституційного суду України, повноважень Президента України на
перехідний період тощо. В проекті також врахована пропозиція
Венеціанської комісії щодо повноваження Вищої ради правосуддя
ухвалювати рішення про переведення судді з одного суду до іншого після
закінчення перехідного періоду.

Аналітичний коментар
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Голова Робочої групи з питань правосуддя та суміжних правових
інститутів, Секретар Конституційної Комісії, заступник Глави Адміністрації
Президента України Олексій Філатов звернув увагу присутніх на те, що
Проект змін до Конституції в частині правосуддя має не лише підтримку
міжнародних експертів. «Було проведене його широке громадське
обговорення. Зокрема, такі експертні та громадські дискусії відбулися у
Харкові, Львові, Запоріжжі, Дніпропетровську, Івано-Франківську на базі
університетів та юридичних факультетів вищих навчальних закладів. У
учасників заходів була можливість надавати свої пропозиції та міркування, і
багато з них були враховані в остаточному тексті Проекту. Запропоновані
зміни забезпечать функціонування судової влади, яка відповідатиме
суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду», − сказав
Олексій Філатов (http://constitution.gov.ua/publications/item/id/90. − 2015. –
30.10).
Ректор Національної школи суддів Микола Оніщук наголосив на тому,
що Конституційна Комісія виконала завдання, яке перед нею стояло.
Проект змін до Конституції в частині правосуддя є найкращим за часи
новітньої історії України. Цьому, очевидно, є декілька пояснень − склад
Конституційної Комісії, відмінні комунікації з Венеціанською Комісією та з
правовим департаментом Ради Європи, вільна, відкрита, чесна та професійна
дискусія на засіданнях Робочої групи, громадські обговорення.
На переконання Миколи Оніщука, в разі ухвалення Проекту змін до
Конституції в частині правосуддя судова система в Україні стане суттєво
більш незалежною та неупередженою. Це дозволить громадянам
розраховувати на справедливий розгляд справ, і у розумні терміни. Її ж не
ухвалення призведе до стагнації в державі.
У результаті голосування Конституційна Комісія схвалила Проект змін
до Конституції в частині правосуддя та направила його на розгляд
Президенту України.
Також, щодо усунення політичних впливів на суди, як зазначає експерт
РПР Михайло Жернаков: «Пропозиції змін щодо усунення політичних
впливів на суди були враховані повністю або частково на засіданні робочої
групи Конституційної комісії. Венеційська комісія також зазначила, що
повноваження щодо переведення суддів мають належати Вищій раді
правосуддя як фаховому органу, а не Президенту України чи Верховній Раді
як політичним органам. Але на найближчі два роки за Президентом
зберігаються повноваження переводити суддів з одного суду до іншого
(http://pravo.org.ua/2010-03-07-18-06-07/lawreforms/2058-sudova-reforma-nanyzkomu-starti-choho-brakuie.html. − 2015. – 30.10).
До всього цього, вирішується питання щодо обмеження монополії
адвокатів, але загалом робоча група дійшла до того, що представництво
інтересів громадян у судах лише адвокатами має бути не абсолютним, а
обмеженим щодо певної категорії судових спорів: соціальних чи трудових,
тобто таких, де особа може захистити себе сама.
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Ключовим у питаннях відкритого, конкурентного доступу до професії
судді та суддівської посади як основи незалежного і справді справедливого
правосуддя є усунення суб’єктивних, передовсім політичних, впливів на
процес формування кадрового складу суддівського корпусу. Це стосується як
призначення, так і переведення, звільнення, а також вирішення питань
притягнення суддів до відповідальності.
Крім того, і експерти, і народні депутати наголошують на необхідності
такого елементу, як відкрите суддівське досьє. Коли вся інформація про
суддю, його декларації буде відкритою для громадськості, буде легше
встановити невідповідність судді вимогам доброчесності. Також експерти
пропонують запровадити окрім професійних ще й психологічні тести, за
допомогою яких можна буде перевірити кандидата на чесність та моральну
стійкість.
Таким чином, суспільство прагне справедливості. Нова влада має
подолати в собі «старий світогляд» і усвідомити нарешті, що Україні
потрібна реальна судова реформа, яка б забезпечила ефективне й незалежне
правосуддя. Чесна, відкрита, публічна дискусія щодо конституційних її засад
може стати консолідуючим чинником для влади, а також − і початком
процесу налагодження довіри та повернення поваги до суду.
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Блогосфера
Світлана Ковалівська, експерт з регіонального розвитку та
інвестицій Інституту cуспільно-економічних досліджень:
Цей документ (Закон про держслужбу – ред.) у випадку ухвалення
стане головним інструментом для подальших систематичних змін й
здійсненні реформування як у сфері державного управління, так і в
інших. Тому не варто вважати, що цим справа обмежиться. Ухвалення
закону про держслужбу стане лише першим реформаторським кроком в
цій сфері. Важливим є процес імплементації закону.
1. Новація: скорочення кількості держслужбовців за рахунок
виведення зі сфери дії закону політичних посад (керівників), народних
депутатів, обслуговуючого персоналу, патронатної служби, працівників
Нацбанку, навчальних закладів, заснованих державними органами, суддів,
прокурорів та ін.
Позитивні наслідки: Розмежування політичних та адміністративних
посад дозволить забезпечити стабільність роботи державної служби,
оптимізувати фонд оплати праці. Звільнення міністра тепер не буде
підставою для звільнення державних службовців.
Ризики: Значні корупційні ризики представників патронатної служби
та службовців Національного банку України – вони тепер не зобов’язані
декларувати доходи, як держслужбовці, не матимуть інших обмежень
держслужбовця, зможуть суміщати роботу у приватному секторі при цьому
матимуть широкі можливості впливати на державні рішення та доступу до
службової інформації.
2. Новація: Запровадження вимог вільного володіння державною
мовою та рівнів освіти.
Позитивні наслідки: Підвищення професійного рівня державної
служби, що матиме позитивні наслідки на якість державної політики.
Ризики: Звуження конституційних прав громадян, які мають рівне
право доступу до державної служби.
3. Новація: Введення процедури обов’язкового проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад та при просуванні на вищу посаду.
Позитивні наслідки: Унеможливлення кумівства, покращення якості
та професійності кадрів державної служби.
Ризики: Безальтернативна конкурсна процедура (наприклад відсутній
кадровий резерв), іноді не дозволяє оперативно знайти фахову та якісну
заміну на важливих для суспільства посадах, що може мати негативні
наслідки виконання функцій держави.
4. Новація: Введення посади керівника державної служби в
державному органі – держсекретаря Кабінету Міністрів України, та
держсекретарів міністерств на період 5 років з можливим подальшим
подовженням.
Блогосфера
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Позитивні наслідки: Політично нейтральний керівник державної
служби забезпечує стабільність та наступність роботи державного органу та
державної політики у відповідній сфері. Він приймає та звільняє з роботи
державних службовців, за конкурсом.
Ризики: Залишається високий вплив міністрів на організаційну
структуру Міністерства, оскільки законопроектом передбачено, що
структуру апарату міністерства затверджує міністр, які є первинними перед
штатним розписом, який в подальшому затверджує держсекретар
5. Новація: Створення Комісії з питань вищого корпусу державної
служби (у склад якої входять по 1 представнику від ВРУ, Президента, КМУ,
Державної судової адміністрації, профспілок, роботодавців, керівники
Нацдержслужби, Національного агентства з питань запобігання корупції, 4
представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних
закладів, експертів відповідної кваліфікації
Позитивні наслідки: Комісія проводить конкурс на зайняття
вакантних посад державної служби категорії «А». Комісія не є останньою
інстанцією, що призначає керівників, вона лише вносить суб’єкту
призначення пропозиції щодо переможця конкурсу та другого за
результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду.
Ризики: Залишається маневр для рішення суб’єкту призначення обрати
між запропонованими кандидатами на власний розсуд.
6. Новація: Змінена формула нарахування фонду оплати праці –
суттєво скорочений перелік надбавок та премій, їх розмір обмежено 30%
фонду посадового окладу за рік.
Позитивні наслідки: Зміна філософії нарахування зарплати
держслужбовця з суб’єктивно-залежного із значним преміальним фондом на
переважно орієнтований на оклад дозволить зменшити дискреційний вплив
керівництва на рішення та роботу персоналу, а також забезпечити
передбачувані заробітні плати, очікування та більшу впевненість державного
службовця у стабільності матеріального забезпечення.
Ризики: Низький рівень оплати праці з поступовим переходом на 2
мінімальні заробітні плати для службовців найнижчого рангу та максимумом
в 14 мінімальних заробітних плат для найвищих посад – не створює
суттєвого стимулу та заохочення до ефективної і некорумпованої діяльності
державної служби, рівень оплати державного службовців, не є конкурентним
з приватним сектором та не спроможний створити умови для залучення
високоефективних службовців.
Зараз в кабінетах влади обговорюється можливість запровадження
посади урядового уповноваженого (можливо міністра без портфеля) з
питань реформування державного управління - відповідального за
адміністративну реформу й реалізацію Стратегії реформування державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період
до 2017 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів
навесні ц. р. На думку експертів основною функцією урядового
уповноваженого має стати саме імплементація норм закону, ініціювання
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оновлення кадрів державної служби, ініціювання запровадження нових
стандартів державної служби, у тому числі на рівні підзаконних актів.
Незважаючи на загалом позитивний зміст законопроекту, очевидними є
його вади й ризики.
Так, приміром, є сенс доповнити документ нормами щодо заборони
проведення реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або
ліквідації державних органів до реалізації комплексної функціональноорганізаційної реформи системи органів державної влади.
Потребує ретельного аналізу та додаткових розрахунків вся
запропонована проектом система соціального та матеріального забезпечення
державних службовців, та закріплення таких гарантій, які справедливо
враховують інтереси як тих держслужбовців, які мають наміри виходити на
пенсію, так і тих, хто тільки почав свою кар’єру в державних органах, а
також тих кваліфікованих фахівців, хто наразі робить вибір між державним
та приватним сектором у якості сфери своєї діяльності.
І хоча представники Мінфіну неодноразово наголошували на
засіданнях комітету з питань державного будівництва, місцевого
самоврядування та регіонального розвитку про неможливість проведення
таких розрахунків, це є неприпустимим та свідчить про те, що реформа
проводиться в сліпу, без встановлених критеріїв та індикаторів її досягнення,
чіткого плану дій виконання Стратегії реформування державної служби.
На наш погляд, оновленню державної служби має передувати глибоке
комплексне функціональне обстеження всіх органів державної влади, на базі
якого мав би сформуватись план нової функціонально-організаційної
структури системи державних органів влади. Нові оптимізовані функції
дозволяють скоротити непотрібні послуги, процедури та посади та
підвищити зарплати, ефективність та якість роботи державної служби. Таким
чином, стратегія має будуватись на такому аналізі, а нові засади державної
служби мають вступати в дію після організаційної та процедурної
оптимізації. Інакше, який сенс сьогодні оновлювати державну службу,
витрачати значні ресурси на конкурси, коли завтра знов буде чергова
реорганізація? Перспектива короткострокової низькооплачуваної служби не
додає іміджу та якості державній службі. Перехідний період, встановлений
законопроектом (2 роки), це дозволяє зробити, але водночас й не убезпечує
керівників від безглуздих тотальних оновлень працівників, які із
запропонованим рівнем заробітної плати можуть мати низький
кваліфікаційний рівень, проте без досвіду державного управління. В
результаті держава буде витрачати додаткові кошти на підвищення
кваліфікації, можливо, непотрібних у майбутньому службовців (Закон про
держслужбу:
новації,
ризики
та
ініціативи
//
http://blog.liga.net/user/skovalivska/article/19802.aspx. – 2015. – 04.11).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
7 Листопада набуває чинності Закон України «Про Національну
поліцію». Частина діючих співробітників міліції будуть призначені
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«тимчасово виконуючими обов'язки» на посади у відповідних органах
Національної поліції.
Допущені до атестації в Національну поліцію будуть ті:
1) хто рапортом висловив бажання служити в Національній поліції;
2) щодо яких немає претензій з боку служби внутрішньої безпеки.
Автоматично перейдуть в Національну поліцію тільки ті, хто раніше
пройшов конкурс до Нової патрульної поліції Києва, Одеси, Львова та
Харкова, а також до Департаменту патрульної поліції МВС.
НІХТО інший не перейде в Національну поліцію АВТОМАТИЧНО.
Кожен співробітник буде зобов'язаний пройти відповідний атестаційний
конкурс для підтвердження професійної і моральної готовності до служби у
Національній поліції України. Атестаційний конкурс почнеться з міста
Києва та Київської області.
На час атестації затверджується перехідна (тимчасова) штатна
структура Національної поліції, яка буде існувати до остаточного і повного
комплектування всіх підрозділів поліції.
Нову поліцейську форму зможуть отримати тільки ті співробітники, які
успішно пройшли всі етапи атестаційного конкурсу.
До атестації не допускатимуться діючі співробітники міліції, стосовно
яких є підтверджена інформація про вчинення правопорушень.
Атестаційний конкурс проводиться на базі територіальних органів
Національної поліції України та вищих навчальних закладів МВС.
Поетапний план атестації:
Для проведення атестаційного конкурсу Міністром внутрішніх справ
формується Центральна атестаційна комісія, до якої входять представники
громадськості, міжнародні експерти та посадові особи МВС.
Голова комісії – Міністр внутрішніх справ;
Ека Згуладзе – перший заступник Міністра внутрішніх справ;
Олександр Фацевич – начальник Департаменту патрульної поліції;
Хатія Деканоїдзе – радник Міністра внутрішніх справ, колишній
Міністр освіти і науки Грузії, колишній ректор поліцейської академії Грузії;
Олексій Тахтай – заступник Міністра внутрішніх справ – керівник
апарату;
Ігор Клименко – заступник начальника Департаменту кадрового
забезпечення МВС України;
Кальман Мажей – глава Консультативної місії ЄС EUAM, громадянин
Угорщини;
Роберт Пікок – керівник програми ICITAP Департаменту юстиції США
в Україні, громадянин США;
Джон Монтані – радник програми ICITAP Департаменту юстиції США
в Україні, радник уряду Японії, Індонезії, Лівії з питань поліції; ексначальник поліції Калвер Сіті, Каліфорнія, громадянин США;
Наталія Шустер – Радник Консультативної місії ЄС, екс-комендант
поліції Монреаля, громадянка Канади;
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Тамара Сліпець – експерт з управління персоналом програми ICITAP
Департаменту юстиції США в Україні;
Тигран Авакян – заступник Міністра внутрішніх справ з питань
європейської інтеграції;
Антон Геращенко – народний депутат України, член колегії МВС;
Мустафа-Масі Найєм – народний депутат України, член колегії МВС;
Володимир Мартиненко – голова Громадської ради при МВС України;
Євген Захаров – директор Харківської правозахисної групи;
Юрій Бутусов – головний редактор сайту Цензор.нет.
Функції Центральної атестаційної комісії:
• затверджує порядок проведення атестаційного конкурсу, тестові
завдання, прохідні бали, нормативи з фізичної підготовки та стрільби;
• формує склад атестаційних комісій територіальних (обласних) органів
Національної поліції (далі – обласні комісії);
• забезпечує прозорість проведення атестаційного конкурсу, в тому
числі шляхом організації рівних умов для конкурсантів та залучення
представників громадськості до процесу атестації на обласному рівні;
• проводить співбесіди з кандидатами на керівні посади Національної
поліції;
• розглядає спірні питання, що виникли в обласних комісіях;
• в окремих випадках призначає іспити з фізичної підготовки та
стрільби, додаткові тести та співбесіди;
• затверджує уповноважених осіб для технічного забезпечення при
проведенні атестаційного конкурсу.
Порядок проведення атестаційного конкурсу:
Атестаційний конкурс пройде в кілька етапів, залежно від категорії
посад:
1) керівний склад:
• спеціалізований тест;
• співбесіда;
• опитування із застосуванням поліграфа;
• тест благонадійності, професійної етики та організаційної
прихильності.
2) Співробітники оперативних і слідчих служб пройдуть:
• професійний тест;
• співбесіду.
3) Співробітники фінансових, кадрових, юридичних, логістичних та
інших адміністративних служб пройдуть:
• спеціалізований тест;
• співбесіду.
4) Рядові співробітники (дільничні, рядовий склад відділень поліції)
пройдуть:
• тест загальних навичок;
• співбесіду,
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* у випадку однакового рейтингу кандидатів за результатами тесту і за
рішенням відповідної комісії.
По окремих категоріях посад, визначених Центральною атестаційною
комісією, або за рішенням Центральної атестаційної комісії, може бути
рекомендовано проведення опитування із застосуванням поліграфа та / або
тесту благонадійності, професійної етики та організаційної прихильності
кандидата.
Для забезпечення прозорості процесу переатестації формується
тимчасова проектна команда, яка буде куратором усіх етапів конкурсу
кандидатів, бажаючих служити в Національній поліції. Для цього ми
створили спеціальне управління в Міністерстві і підбираємо чесних,
мотивованих професіоналів з активною громадянською позицією на посади
регіональних координаторів.
Для ефективного та прозорого процесу переатестації, важливо не
допустити конфліктів і зловживань владою з боку керівного складу щодо
підлеглих співробітників. З метою швидкого і результативного розгляду
скарг, що стосуються процесу переатестації, Центральна атестаційна комісія
буде виконувати функції апеляційного органу. Всі скарги можуть
спрямовуватися на електронну адресу Комісії cac@mvs.gov.ua.
Остаточне формування структури та особового складу Національної
поліції відбудеться тільки після того, як всі співробітники міліції пройдуть
переатестацію. Ті з них, хто успішно подолав всі етапи атестаційного
конкурсу, отримають право носити поліцейську форму і звання
поліцейського, а також будуть призначені на відповідні посади в структурі
Національної поліції (КРОКИ РЕФОРМИ: АТЕСТАЦІЙНИЙ КОНКУРС
НА ПОСАДИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ (для діючих співробітників органів
внутрішніх справ) // http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/arsen-avakov/krokyreformy-atestaciynyy-konkurs-na-posady-policeyskyh-dlya-diyuchyhspivrobitnykiv-organiv-vnutrishnih-sprav. – 2015. – 04.11).
Тарас Шевченко, юрист, експерт та член Ради Реанімаційного
пакету реформ та співініціатор громадського руху «ЧЕСНО», директор
Інституту Медіа Права:
Сьогодні у Верховній Раді України народні депутати голосували за
законопроект «Про реформування державної та комунальної преси».
Суть цієї ліберальної реформи в тому, що державної преси та державних
журналістів у демократичній державі бути не повинно. Свобода релігії
означає, що церква відділена від держави, а свобода слова – що
журналістика відділена від держави. Державні ЗМІ – це ознака
авторитаризму або тоталітаризму.
У західних демократіях питання реформування державної преси не
стояло на порядку денному так, як в Україні. Тому що державних газет там
ніколи не створювали. Видавати газети – це приватна справа. Східна Європа
провела приватизацію ще на початку 90-х, Грузія здійснила реформу за
Саакашвілі. Україна ж і досі живе комуністичним минулим, в якому державні
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та комунальні видання продовжують проїдати мільярд народних гривень
щороку.
Щоб продемонструвати депутатам наглядно, на що саме витрачаються
бюджетні гроші, Інститут Медіа Права підготував сатиричне видання
Радянський Меридіан (редактор Вахтанг Кіпіані). Це пародія на типову
«районку». Писати пародійні статті не довелося – достатньо було взяти статті
з реальних газет. До речі, слово «радянський» у назвах комунальних газет
зустрічалося аж до ухвалення законів про декомунізацію!
Закон про реформування державної та комунальної преси передбачає,
що журналісти отримають пріоритетне право приватизувати видання.
Якщо вони не скористаються цим правом, засновник може перетворити
газету на бюлетень, в якому публікуються лише нормативні акти та офіційна
інформація, або виставити на приватизацію.
Реформа державної та комунальної преси є однією з вимог Ради
Європи. Однак реформу треба робити не для Європи, а для України. Держані
газети залишаються пам'ятниками комуністичному режиму. Настав час
відправити ці пам'ятники в історію.
Реанімаційний Пакет Реформ та Рух «Стоп Цензурі» закликають
Верховну Раду України ухвалити сьогодні закон про реформування
державної та комунальної преси (Державні газети – пам'ятники
комуністичному режиму // http://blogs.pravda.com.ua/authors/tshevchenko/
5638796884b15/. – 2015. – 03.11).
Володимир Гройсман, голова Верховної Ради України:
Вчора на засіданні Конституційної комісії виступив з ініціативою
кардинально оновити суддівський корпус. Зараз у Верховній Раді
знаходяться подання на звільнення 253 суддів, ще 547 чекають свого
призначення у суди різних рівнів по всій Україні. І до цих 547 суддів є
дуже багато питань, в тому числі і завдяки активній роботі
громадськості. Тому я запропонував не призначати даних суддів, а
провести на їхні посади і на посади суддів, які будуть звільнені, новий
відкритий, публічний конкурс.
Всього в нашій державі є 7200 суддів, якщо ми проведемо відкритий
конкурс і під контролем громадськості оберемо 800 нових суддів, це буде
оновлення суддівського корпусу більше як на 10 відсотків. І це хороший
старт для судової реформи.
Я попросив обговорити цю ідею в робочій групі Конституційної
комісії, коли будуть висновки – Верховна Рада прийме відповідне рішення.
Таким чином до судів різних рівнів зможуть прийти 800 фахових людей, які
матимуть високий рівень довіри у суспільстві (Україна потребує
кардинального
оновлення
суддівського
корпусу
//
http://ru.espreso.tv/blogs/2015/10/31/ukrayina_potrebuye_kardynalnogo_onovle
nnya_suddivskogo_korpusu. – 2015. – 31.10).
Джеффрі Р. Пайєтт , посол США:
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Було дуже добре приймати цього тижня в Україні міністра торгівлі
США Пенні Пріцкер. Вона оголосила, що Сполучені Штати мають намір
надати ще 1 млрд. доларів кредитних гарантій Україні в 2015 році.
З часу її попереднього візиту 13 місяців тому народ і уряд України
стійко зустріли величезні виклики, що постали перед ними, і домоглися
помітного прогресу: валютні резерви збільшилися з 5 мільярдів до 12
мільярдів доларів, промислове виробництво стабілізувалося, експорт
сільськогосподарської продукції зростає, валюта стабілізувалася, і експерти
прогнозують, що у 2016 році повернеться загальне економічне зростання.
Такою є віддача від нелегкого, але важливого поступу реформ, що Рада
зробила у взаємодії з прем'єр-міністром і президентом.
Попереду в України ще довгий шлях, щоб досягти свого повного
економічного потенціалу, і для цього Україна повинна не збиватися з вірного
курсу і продовжувати робити значимий поступ у здійсненні реформ. Це має
ключове значення не лише для того, аби мати підтримку міжнародної
спільноти у найближчому часі, а також абсолютно важливо для створення
атмосфери, в якій американські й інші світові компанії, топ-менеджери яких
відвідали Україну разом з Міністром торгівлі США Пріцкер, такі як Карґілл,
Сітібенк, Дюпон, Ганівелл, ЕнСіЕйч Кепітал, і Вестінгауз, мали впевненість,
що сюди можна інвестувати.
Раніше на цьому тижні, я пояснював «Голосу Америки» в інтерв'ю, що
ці компанії мають нехіть до ризику. «Гроші боязкі», сказав прем'єр-міністру
один з топ-менеджерів, котрі приїжджали з міністром Пріцкер. Вони хочуть
бачити, що реформи тривають, а умови МВФ виконуються. Вони хочуть
бути певними, що тут така атмосфера, що вони йдуть лише на бізнесризики, а не якісь інші невідомі ризики. Лише тоді ви побачите, як вони
привозять свої ресурси, свої технології та свій капітал на український ринок.
Аби це сталося, Україні потрібно впоратися з корупцією, зробити свою
інфраструктуру ефективнішою та привабливішою для інвесторів, зменшити
надмірні правила та приписи, підняти професіоналізм судової влади,
поліпшити захист інтелектуальної власності, а також удосконалити
адміністрування податків.
Із зазначеного перешкодою номер один для отримання швидких
інвестицій американських компаній в Україні є проблема корупції. Ось чому
ми приділяємо таку увагу генеральній прокуратурі. Ось чому ми так
зосереджені на швидкій реалізації нової структури для прокурорів по
боротьбі з корупцією, Національного бюро по боротьбі з корупцією – НАБУ.
Все це – організаційні заходи, спрямовані на викорінення повсюдної
корупції, яка так сильно гальмувала розвиток України з моменту набуття
незалежності. Йдеться про створення розуміння того, що, якщо державний
чиновник причетний до крадіжки коштів в українського народу, його буде
притягнуто до відповідальності. Йдеться про зміну всієї системи, а не лише
однієї або іншої особи.
Уявіть собі, якщо – замість наповнення кишень корумпованих
чиновників – ресурси, вкрадені в українського народу через корупцію, були б
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звільнені і реінвестовані в економіку України. Уявіть собі, що ці ресурси
могли б зробити для сприяння економічному розвитку і широкого добробуту,
яких українських народ прагне і заслуговує.
Ми знаємо, що ці зміни є важкими. Не тільки для українського уряду,
але й для українського народу. Ось чому доходи від кредитних гарантій, про
які міністр торгівлі США Прітцкер оголосила, будуть спрямовані на те, щоб
допомоги українському уряду захистити громадян, найбільш вразливих до
впливу економічних коригувань необхідних для здійснення реформ.
Як зазначив один з американських топ-менеджерів президенту і
прем'єр-міністру на початку цього тижня, «Не вгайтесь. Рухайтеся вперед».
Рішуче запровадження реформ та прискорення процесу реформування будуть
на користь народу України. І на підтримку цього процесу Сполучені Штати й
надалі надаватимуть всю свою енергію (Не вагайтесь. Рухайтеся вперед //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/pyatt/563400bb6011a/. – 2015. – 31.10).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Створення абсолютно нової структури – Бюро протидії
наркозлочинності є ще одним етапом у процесі побудови нової системи
Національної поліції.
Основна функція БПН – боротьба з розповсюдженням наркотиків на
середньому та високому рівнях, а також збір та обробка інформації для
кримінального переслідування винних у наркозлочинах.

Завдяки змінам в структурі, мінімізується корупційний ризик
використання співробітниками БПН свого статусу з метою вимагання
хабарів: агенти працюють мобільними оперативними групами по 10-15
чоловік без прив'язки до певної адміністративно-територіальної одиниці.
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БПН матиме якісно нову структуру, обумовлену предметною
юрисдикцією і функціоналом Бюро: агенти виконують тільки ті функції і
завдання, які покладаються на них законом.
Штат БПН буде сформований «з нуля»: до відбору не будуть допущені
до 80% співробітників УПНОН, щодо яких ведуться службові розслідування
підрозділами внутрішньої безпеки МВС.
Конкурс на посади в БПН відкритий як для цивільних осіб, так і для
досвідчених оперативних співробітників і слідчих.
Онлайн анкети приймаються на сайті МВС з 30.10.2015 до 13.11.2015.
Всі кандидати зобов'язані пройти тест загальних навичок, який
визначить вміння логічно мислити і рівень аналітичних здібностей, перевірку
стану здоров'я, фізичної підготовки, психологічне тестування та співбесіду. У
порівнянні з відбором в патрульну поліцію, відбір у БПН буде
«ускладнений» тестом благонадійності, розробленим ізраїльськими
фахівцями, і наркологічним тестом. Також до агентам БПН висуваються
більш високі вимоги з фізичної підготовки.
Відбір в БПН проводиться на дві категорії посад: оперативних
співробітників (агентів) і аналітиків. Агенти працюватимуть «в полі», тому
ідеальний кандидат повинен перебувати у відмінній фізичній формі і
володіти високим рівнем емоційного інтелекту, вміти налагоджувати
контакти. Корпус аналітиків складе мозковий центр БПН, результати їх
роботи будуть надаватися підрозділам поліції для запобігання і припинення
наркозлочинів.
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Для співробітників БПН передбачена хороша мотивація у вигляді
заробітної плати 9-12 тис. гривень і соціальний пакет поліцейського.
Всі кандидати, які успішно пройшли відбір, будуть відправлені на 200годинний курс навчання. Програма навчання передбачає інтенсив з тактики
та психології, а також майстер-класи від іноземних фахівців, серед яких
агенти американської Drug Enforcement Administration (DEA).

Перші співробітники БПН приступлять до роботи вже в кінці січня
2016 року (ПОЛІЦІЯ. БЮРО ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ. СТАРТ
КОНКУРСУ! // http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/563397151e102/. –
2015. – 30.10).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Зараз процес створення поліції увійшов в активну фазу практичного
етапу. Зміни відбуваються щодня. Дуже висока динаміка. І далі буде більше.
В якийсь момент природна перехідна дезорганізація і змішання старого і
нового перейде у чіткий порядок запланованого. Важливо, щоб всі, хто цим
цікавиться, ясно розуміли що відбувається. Тому сьогодні напишу про один з
найважливіших фрагментів наших реформ – про те, як функціонально
працюватимуть нові органи поліції на місцях. Сьогодні – про принципи
функціональної побудови структури територіальних органів Національної
поліції і не тільки.
Забезпечити створення та функціонування якісного правоохоронного
сервісу з урахуванням того, що Поліція прийде у кожний населений пункт
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для служіння суспільству та захисту його прав – найважливіша парадигма
реформи.
У малих містах країни і в сільській місцевості (430 міст, 880 селищ, 28
тис. сіл) проживає 24,5 мільйона громадян – кожен з них повинен бути
впевнений, що у разі необхідності отримає кваліфіковану допомогу
поліцейського, і це – запит суспільства, реалізація якого є фундаментальним
для побудови нової європейської України.
Виходячи з цього – вкрай важливим є питання про принципи та
функціональну побудову структури територіальних органів поліції з
обслуговування невеликих міст, районів та сіл. Як нова поліція прийде в
кожен населений пункт країни для служіння громадянам і захисту їх прав?
Що буде? Як це буде працювати?
Діюча система роботи міліції – крок за кроком – зміниться докорінно!
Замість карати і «кришувати» поліція буде – служити і захищати!
ОСНОВНА МЕТА поліцейської роботи – забезпечення правопорядку і
безпеки громадян в будь-якому місці України – від малого села до великого
міста. Високий рівень довіри людей до поліції – вторинна мета, дуже
важлива, що забезпечує високу якість виконання головного завдання
поліцейського.
Досягнення мети буде здійснюватися через:
- Наближення міліції до громадян через максимальне залучення
поліцейських на місцях (44 тис.) до забезпечення правопорядку на вулицях, а
не в офісах;
- Розвиток сервісних функцій поліції;
- Підвищення ефективності у всіх сферах взаємовідносин з
громадянами;
- Досягнення високої мобільності та оснащеності поліцейських;
- Оптимізація витрат, функціональної та штатної структури
поліцейських сил.
Досягнення ЦІЛІ також вимагає низки перетворень, що передбачають
реалізацію нових підходів до формування структури та функціоналу поліції,
що дозволить організувати системну й ефективну правоохоронну роботу.
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ПОЛІЦІЇ
Структурна побудова поліції повинна бути практичною, гнучкою і
зрозумілою для громадян.
Ухваленню рішення про введення нової функціональної схеми роботи
поліції на місцях передували практичні експерименти, які надали нашій
команді реформ необхідний досвід та інформацію для побудови оптимальної
структури поліції.
У новій структурі велика роль відводиться органам управління на чолі
з Центральним офісом Національної поліції та Головним управлінням
національної поліції в регіонах. АЛЕ – найбільш важлива роль у
взаємовідносинах поліції з громадянами відведена територіальним органам
поліції на місцях. Тому ефективна структура і функціональність цих
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підрозділів будуть визначальними у питанні якісного забезпечення
правоохоронної діяльності.
З цією метою система місцевих органів поліції в структурі Головних
управлінь національної поліції в регіонах буде формуватися за «кущовим»
принципом, який передбачає створення ВІДДІЛІВ поліції, через які буде
здійснюватися управління та організація діяльності ВІДДІЛЕНЬ поліції
(базових органів) у складі «куща».
У той же час ключовими елементами територіальних органів поліції на
місцях (відділів, відділень) будуть також і поліцейські дільниці, через які в
основному і здійснюватиметься безпосередня комунікація з суспільством і
населенням.
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Основними завданнями відділень поліції, як базових органів поліції в
першу чергу буде:
- Зосередження уваги дільничних офіцерів поліції на ефективній
превенції та з’ясуванні потреб громадян і спільне з громадою їх вирішення.
Насамперед що стосується безпеки, правової, інформаційної та
моніторингової діяльності;
- Створення груп реагування поліції, основним завданням яких є:
негайний виїзд на виклик, патрулювання певної зони відповідальності з
метою попередження вчинення кримінальних та адміністративних
правопорушень, проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи з
громадянами, здійснення перевірочних заходів відносно осіб за якими
здійснюється нагляд і т.д.
- Попередження і розслідування найбільш характерних для невеликих
населених пунктів тяжких правопорушень;
- Виконання інших функцій пов’язаних з питаннями забезпечення
правопорядку на території обслуговування.
Крім того, ми зменшуємо кількість функцій поліції на місцях (відділень
поліції), які мали лише імітаційний характер, або виконувалися з жахливою
якістю. Ці функції будуть або усунені або передані в кущові відділи поліції,
як органів вищого рівня.
Насамперед йдеться про розслідування складних злочинів, юридичне,
кадрове та матеріально-технічне забезпечення, забезпечення і дотримання
прав осіб, які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання.
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Відділ поліції («кущовий» орган) – утворюється з розрахунку один на
3-6 відділень поліції і крім виконання завдань, характерних для базових
органів поліції, здійснює функції з розслідування складних злочинів,
діяльності дорожньої поліції, ізолятора тимчасового утримання, а також –
організаційно-аналітичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення
та контролю за роботою відділень поліції.
Запропонована функціональна структура діяльності поліцейського
відділу і відділень поліції – апробована в ході проведення експерименту, в
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тому числі в місті Самбір (Львівська обл.), та мала істотну підтримку
громади і довела свою ефективність.
За рахунок збільшення кількості нарядів поліції на вулицях міст, де
проводився експеримент, в рази зменшився час реагування на виклики,
зменшилося навантаження на слідчо-оперативні групи, як наслідок
підвищилася якість їх роботи по збору первинної інформації на місці скоєння
злочину.
Також підтримка місцевими громадами введених перетворень і
відновлення впевненості людей у верховенстві закону сприяли зростанню
довіри населення – тому під час проведених експериментів різко зросла
кількість звернень громадян за допомогою.
Крім цього, запропонована функціональна структура органів поліції на
місцях передбачає оптимізацію кількості ізоляторів тимчасового тримання
під вартою (ІТТ), що дозволить скоротити витрати на їх утримання,
оптимізувати штатну чисельність і ГОЛОВНЕ – досягти умов утримування
затриманих у відповідності з європейськими стандартами: – Створення
належних умов змісту – Захист людської гідності – Належне медичне
забезпечення та харчування – недопущення поза процесуальних дій,
можливих силових впливів і тортур.
ПОЛІЦІЯ У ВЕЛИКИХ МІСЦЯХ
У той же час для столиці та інших великих міст країни – функціональна
структура органів поліції буде виглядати дещо інакше. При цьому
відмінності не будуть впливати на якість правоохоронного обслуговування
громадян.
Так, для міста Києва пропонується наступна побудова органів поліції:
- Головне управління національної поліції в м. Києві:
- 10 управлінь поліції;
- 23 відділення поліції;
- 777 поліцейських ділянок.
Оптимальна функціональна структура підрозділів поліції у столиці,
представлена на прикладі ОБОЛОНСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ:
Крім того, в рамках оптимізації та підвищення якості правоохоронної
функції органів поліції великих міст – передбачається ліквідація проміжної
управлінської ланки у вигляді міських управлінь (Харків, Львів, Запоріжжя,
Одеса, Дніпропетровськ, Херсон, Полтава, Миколаїв). Координація
діяльності відділів поліції буде здійснюватися безпосередньо Головним
управлінням національної поліції регіону.
Запропонована структурно-функціональна побудова органів поліції
визначає зрозумілий розподіл функцій і градацію відповідальності керівників
різних рівнів в органах Національної поліції. Це дозволить людям чітко
визначити посадову особу, до компетенції якої віднесено вирішення їх
проблем:
P/S – Розумію, що масив інформації занадто щільний для сприйняття
звичайною людиною. Проте для нас дуже важливо, що б люди розуміли і
приймали нові форми і принципи дій поліції, яка замінює в Україні стару
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міліцію. Крок за кроком. Тому вважаю своїм обов'язком детально
інформувати. І буде ще з десяток такого роду матеріалів. Сподіваюся, не
набридне.
А ми поки нічого не чекаємо – робимо! Повним ходом йде формування
нової патрульної поліції. Йде конкурсний набір в кіберполіцію. У найближчі
дні почнемо атестаційний конкурс і набір в управління по боротьбі з
наркозлочинністю. Почався конкурсний набір в поліцейський спецназ КОРД
(компонента А, В, С) – про це ще розповім детальніше.
І, найважливіше, по всій країні стартує тотальна атестація міліціонерів
– ніхто не перейде у нову поліцію автоматично – про це буде окремо вже
завтра. Після атестаційних процедур нас чекають конкурсні набори по всій
країні...
Закриття МРЕВ, створення замість них сервісних центрів – як
цивільних підрозділів, поза поліцейською структурою... повна ліквідація ДАІ
по всій країні... багато ще всього... ВСЕ ДУЖЕ СКОРО! Крок за кроком, але
швидко. Підтримуйте – і підемо ще швидше (Поліція. Як це буде
працювати: від найменших сіл і невеликих міст – до столиці //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/5631fd1e5a588/. – 2015. – 29.10).
Марія Дзюпин, юрист, аналітик Всеукраїнської асоціації сприяння
самоорганізації населення:
Реформа з децентралізації після виборів привертає ще більше
уваги. Досвід розвинутих держав засвідчив, що успіх реформ значною
мірою залежить від двох факторів: організації процесів реформування та
залучення до них громадськості.
Асоціація сприяння самоорганізації населення проаналізувала, як
залучається громадськість до обговорення, планування та реалізації заходів,
пов’язаних із об’єднанням територіальних громад на протязі останніх
півроку.
Навесні цього року розпочалась активна фаза добровільного
об’єднання територіальних громад. Організація цих процесів була покладена
на своєрідні «штаби реформ», створені на загальнодержавному, регіональному
та місцевому рівнях.
На загальнодержавному рівні – це Національна рада реформ,
Експертна група з питань законодавчого забезпечення децентралізації влади
та реформування місцевого самоврядування, Центральний офіс реформ. Ці
структури опікуються підготовкою необхідних нормативних актів, аналізом
ходу реформи, виробленням рекомендацій щодо її оптимізації. У роботі цих
«штабів» беруть участь переважно експерти київських громадських
організацій. Представники же інститутів громадянського суспільства з регіонів
України до їх діяльності практично не залучаються.
На регіональному рівні – це заступники голів обласних державних
адміністрацій з впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування,
Офіси реформ, спеціально створені робочі групи щодо підготовки
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Перспективних планів формування територіальних громад і реформування
місцевого самоврядування тощо.
Яка ж практика залучення громадськості до обговорення, планування,
та реалізації заходів, пов’язаних із об’єднанням громад? Адже, за законом,
об’єднання громад проводиться добровільно. Чи завжди враховуються
думки та пропозиції членів територіальних громад? Відомо, що ні. Чому? На
це впливає чимало факторів: політична воля, сформований «зверху»
Перспективний план, невміння громади доносити свої пропозиції, небажання
влади йти на контакт, позиції сільських, селищних, міських голів,
працівників районних органів влади та ін.
Зрозуміло, на практиці майже неможливо врахувати усі думки і
пропозиції, оскільки трапляється, що вони суперечать одна одній.
Наприклад, громада бажає об’єднатися, утім, щоб центр був у її населеному
пункті. А громада іншого села вважає навпаки. Людям часто не вистачає
вміння домовитись та дійти консенсусу.
Жителі бояться змін, бо переважає думка, що після об’єднання якість
надання послуг органами місцевого самоврядування погіршиться, а
розвиватись буде лише центр громади. Однак на практиці, якщо пропозиції
громади аргументовані, а жителі їх відстояли, то вони враховуються у
Перспективному плані, а обласна державна адміністрація може надати
позитивний висновок щодо об’єднання цих громад саме в запропонованому
ними форматі.
Безумовно, найбільш точно визначити бажання, бачення мешканців
до об’єднання з іншими громадами міг би проведений місцевий
референдум. Адже у громадських обговореннях, як правило, бере участь не
більше 10-15% жителів. Але оскільки питання проведення місцевого
референдуму сьогодні законодавчо не врегульоване, члени громад позбавлені
можливості використовувати цей механізм прямої демократії.
Чи враховується в ході реформи принцип відкритості, прозорості
дій влади та громадської участі?
Тут найбільше питань виникало на етапі формування проектів
перспективних планів. Траплялись випадки, коли вони створювались за
зачиненими дверима, а вже згодом виносились на обговорення (якщо взагалі
виносились). У більшості випадків, громадськість включалась у цей процес
вже тоді, коли об’єднання громад вже йшло повним ходом.
Однозначну причину такої ситуації назвати важко, але до факторів,
які на це впливали, можна віднести стислість строків, які були відведені на
підготовку проектів перспективних планів формування територіальних
громад, погану обізнаність громадськості, відсутність на місцях належної
інформаційної кампанії, а також особистий інтерес сільських, селищних,
міських голів та працівників апарату місцевих рад, які у процесі такого
об’єднання мали би втратити роботу.
Основну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення,
місцевих депутатів та посадових осіб місцевих рад зазвичай проводили
Офіси реформ. Їхній штат – декілька працівників, повноцінно працювати
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вони розпочали лише у травні місяці 2015 року. Звичайно, за декілька місяців
приділити належну увагу усім громадам змоги не було, хоча до деяких
громад члени Офісів реформ їздили із роз’яснювальними зустрічами по
декілька разів. На жаль, при цьому майже не було використано ресурсу
громадських організацій, активістів, волонтерів тощо.
У громадах, які вже об’єднались чи перебувають на певній стадії
об’єднання, в обов’язковому порядку проводяться громадські обговорення.
Порядок їх проведення визначають місцеві ради. Наразі немає сталої
практики організації їх проведення, немає і мінімальних вимог до осіб, які
мають бути на них присутніми, до процедури їхнього проведення. Це
негативно впливає на врахування думки більшості учасників.
Залучення громадськості до формування Перспективного плану
зазвичай відбувалося за допомогою громадських обговорень проекту цього
плану на рівні області та району. При цьому на рівень залучення
громадськості вплинуло, безумовно, те, що у Методиці формування
спроможних територіальних громад вказано, що громадськість лише може, а
не обов’язково має бути залучена.
В областях на початку 2015 року бути створені спеціальні робочі
групи, назви яких (а відповідно і цілі діяльності) різняться. Наприклад:
«Робоча група з розроблення Перспективного плану», «Робоча група із
децентралізації та реформування місцевого самоврядування» та ін.
Практика залучення громадськості до складу таких груп також різна.
Були створені робочі групи із широким представництвом громадського
сектору, науковців і навіть представників органів самоорганізації населення.
Однак, є робочі групи, де в їхньому складі немає жодного представника
НУО. Це стосується, зокрема, робочих груп, створених у Житомирській,
Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській,
Полтавській, Сумській, Херсонській областях.
Інформаційних повідомлень про проведення консультацій з
суб’єктами
господарювання
та
їх
громадськими
об’єднаннями,
представниками громад з питань розроблення проектів Перспективних
планів та внесення до них змін небагато. Переважно це одне-два
повідомлення на регіон. Такі обговорення проводились на обласному та
районному рівнях із залученням представників місцевих державних
адміністрацій та Офісів реформ.
Зі змісту цих повідомлень можна зробити висновок, що суб’єкти
господарювання та їх громадські об’єднання (з якими Офіси реформ
проводили консультації) офіційно не надто цікавляться процесом об’єднання
територіальних громад.
Суб'єкт господарювання – це юридична чи фізична особа, що
здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу
господарську діяльність. Тому потрібно в подальшому враховувати
необхідність проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед цієї
категорії осіб, які мають бути локомотивами економічного розвитку
об’єднаних територіальних громад.
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Що потрібно зробити для удосконалення процесу добровільного
об’єднання територіальних громад із залученням громадськості
По-перше. Має активно проводитись інформаційно-роз’яснювальна
робота серед населення, особливо у віддалених від районних центрів
населених пунктах. Така робота може бути організована та проведена
органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, Офісами реформ,
громадськими об’єднаннями, органами самоорганізації населення,
експертами, місцевими активістами чи волонтерами, які спеціалізуються у
питаннях децентралізації та реформи місцевого самоврядування.
Для підвищення ефективності такої роботи необхідно активізувати
роботу створених регіональних робочих груп з реформування місцевого
самоврядування, можливо, оновити їх склад. До цієї роботи також варто
залучати громадські ради, що створені при обласних та при районних
державних адміністраціях. Доцільно також залучати профспілки,
підприємців, молодь та студентів.
Для усіх цих осіб треба попередньо проводити навчання з питань
децентралізації та об’єднання територіальних громад. Обласні ради теж
повинні долучатись до цього процесу обговорення, організовувати публічні
заходи, дискусії, проводити роз’яснювальну роботу, розміщувати банери
Офісу реформ на офіційних сайтах тощо.
По-друге. В окремих областях України існує необхідність внесення
змін до Перспективних планів об’єднання територіальних громад із
максимальним врахуванням позицій місцевих жителів. Тому (за прикладом
Дніпропетровщини) варторозпочати роботу щодо внесення змін до
Перспективних планів на основі збору та аналізу конструктивних пропозицій
від громадськості.
По-третє. Для повноцінного врахування думки членів територіальних
громад що об’єднуються, має бути прийнятий Закон України «Про місцевий
референдум». Окрім цього, на законодавчому рівні необхідно врегулювати
порядок проведення загальних зборів (конференцій) членів територіальних
громад за місцем проживання, який забезпечить правове врегулювання
одного із цих базових видів громадських обговорень і групового прийняття
рішень.
Проект такого закону «Про загальні збори (конференції) членів
територіальної громади за місцем проживання» був зареєстрований
24.03.2015 у Верховній Раді України під номером 2467.Важливо, що цей
закон дає також можливість проведення конференцій під час проведення
громадських обговорень та прийняття громадою легітимних рішень.У разі
нагальної потреби можна проводити консультативні референдуми
(опитування). Вони найбільшою мірою можуть відобразити настрої
населення щодо об’єднання.
По-четверте. Існує необхідність надання фахової аналітичної
допомоги територіальним громадам, що об’єднуються, стосовно розвитку
об’єднаних громад. Мається на увазі підготовка та впровадження стратегій
розвитку територій, формування статутних документів, розробка проектів
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комплексних планів соціально-економічного та культурного розвитку
громад, інформаційного супроводу реформ тощо. До цієї роботи варто
залучати як представників Офісів реформ, так і незалежних, в тому числі
громадських експертів, фахівців аналітичних центрів та ін.
По-п’яте. Велике значення для залучення громадськості має політична
воля на державному, регіональному та місцевому рівнях. Важливо також,
щоб журналісти під час висвітлення цих непростих процесів, якими
супроводжується
реформа
місцевого
самоврядування,
керувались
достовірними даними, надавали спектр думок усіх сторін, поширювали кращі
практики.
Важливо уникати спекуляцій на проблемах об’єднання громад, які ведуть
лише до дискредитації самої реформи. Цей процес має відбувається дійсно
добровільно, ретельно пророблятись з урахуванням думки громадськості та з
використання механізмів місцевої демократії.
Бо ця реформа торкається майже кожного (Як штаби реформ
залучають громадськість до процесів об'єднання громад //
http://blog.liga.net/user/mdzyupyn/article/19743.aspx. – 2015. – 29.10).
Іван Лукеря, експерт Реанімаційного Пакету Реформ з питань
децентралізації та адміністративно-територіальної реформи:
25 жовтня громадяни обрали нові місцеві ради, які від їх імені
будуть розпоряджатися майном громади, розподіляти бюджетні кошти,
виділяти землю для будівництва, встановлювати місцеві податки та
збори. Проте чи залучені самі громадяни до ухвалення таких важливих
рішень?
Місцева рада – місце без таємниць!
27 березня 2014 року Верховна Рада зробила крок, щоб зблизити
громадян та місцеву владу – були внесені зміни до базового Закону про
місцеве самоврядування в Україні.
Відповідно до внесених змін, кожна місцева рада в Україні повинна
стати відкритою та підзвітною перед громадянами, зокрема оприлюднювати
проекти рішень за 20 робочих днів, відкрити всі засідання для громадян,
публікувати протоколи своїх засідань тощо.
Внесені зміни надали можливість громадянам проявляти активну
позицію та брати участь у процесі ухвалення рішень у своїх громадах.
Таємниця лежить на поверхні!
Проте поза увагою депутатів Верховної Ради залишилася найбільш
очевидна проблема – це персональна позиція кожного обраного депутата під
час голосування.
Сьогодні у місцевих радах виділяють землі під забудови, здають у
довготермінову оренду майно громади, виділяють кошти на комунальні
підприємства, надають дозвіл на встановлення торгівельних точок – невідомі
магічні числа «44 ЗА», «32 ЗА», «37 ЗА».
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Адже розгляд будь-якого питання у пересічній місцевій раді виглядає
наступним чином:
- Міський голова: «Ставлю на голосування питання про виділення
землі під забудову у центрі міста Петренку П.П. Прошу підтримати!»
- Депутати міської ради: «44 ЗА»
Так виглядає безіменна корупція. Коли громадянин не може
перевірити, чи стоїть обраний ним представник за корупційним
голосуванням.
Рішення – запровадити поіменні та персональні голосування у кожній
місцевій раді. Як це зробити?
Є два шляхи:
1. Внести зміни до більше ніж 10 000 регламентів рад (саме стільки у
нас місцевих рад).
2. Змінити 1 Закон.
Такий Законопроект був розроблений громадськими експертами та
зареєстрований депутатами у Верховній Раді під №2016а «Про внесення змін
до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо
поіменних голосувань)».
Законопроектом передбачено, що:
- поіменними стануть усі голосування в місцевих радах, окрім тих, які є
таємними за законодавством;
- результати поіменних голосувань будуть оприлюднюватися на
офіційному веб-сайті ради та будуть доступні для кожного громадянина;
- результати безстроково зберігатимуться у відкритому доступі;
- поіменні результати голосувань стануть частиною протоколів сесій.
Запровадження поіменних голосувань дасть громадянам можливість:
- контролювати діяльність обраних ними депутатів за кожне
голосування;
- зменшити корупцію, адже відповідальність кожного депутата перед
громадою буде персональною.
Забезпечити відкритість роботи місцевих рад потрібно зараз. Оскільки
на найближчих засіданнях рад будуть затверджуватись регламенти,
обов’язково потрібно врахувати всі новації законодавства – зокрема поіменні
голосування.
Для цього Верховна Рада повинна включити Законопроект №2016а до
порядку денного наступного пленарного тижня та підтримати в цілому.
P.s. Комітет ВРУ з питань державного будівництва та місцевого
самоврядування підтримав ухвалення Законопроект №2016а ще у вересні та
рекомендував до ухвалення у першому читанні та в цілому (А що після
виборів?
Побороти
корупцію
в
місцевих
радах
//
http://blogs.lb.ua/ivan_lukeria/319551_shcho_pislya_viboriv_poboroti_koruptsiy
u.html. – 2015. – 28.10).
Валерій Пекар, співзасновник Громадянської Платформи Нова
Країна:
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13 засідання Національної ради реформ, що відбулося 19 жовтня,
було присвячене статусу виконання Угоди про асоціацію з ЄС та
безвізовому режиму.
Але розпочалося воно виступом Михеїла Саакашвілі, який минулого
разу не встиг представити свою пропозицію пакету реформ. Отже, спочатку
про це. Як завжди, я не даю особистих оцінок, а пишу ці нотатки скоріше в
жанрі репортажу, іноді дозволяючи собі коментарі [у квадратних дужках].
Керівник Одеської ОДА розпочав з позицій України у глобальних
рейтингах. Вони жахливі: 142 місце з 175 у рейтингу сприйняття корупції,
162 місце з 186 у рейтингу економічної свободи тощо. (Данило Пасько у
своєму коментарі зазначив, що цього року Україна може впасти також і в
рейтингу Doing Business, хоча підготовлені законопроекти можуть підняти її
до 20-го місця.)
Команда Саакашвілі запропонувала 29 законопроектів, що покликані
суттєво зменшити поле для корупції та поліпшити бізнес-клімат:
- Адміністративні послуги: система «єдиного вікна», принципи
екстериторіальності та «мовчазної згоди»; заборона органам влади вимагати
від громадян документи, що зберігаються в інших органах; диференціація
тарифів, виходячи з різних строків надання послуг; конкурентне поле між
агентствами надання адмінпослуг;
- Приватизація: виключно відкриті електронні аукціони, які може
ініціювати будь-який громадянин; пріоритет приватизації над орендою (і,
таким чином, розблокування приватизації майна, що передане в оренду);
спрощення процедури оцінювання («Якщо аукціон чесний, ми отримаємо
гарну ціну, навіть стартувавши з балансової вартості,» – зазначив Саакашвілі.
«Дві великі перешкоди на шляху приватизації, які не зміг подолати
парламент, – корумпована процедура оцінки та обов'язковий продаж 5%
акцій за заниженими цінами,» – зауважив Порошенко). [Від себе додам: не
можемо знайти компенсаторів зниженню податків? давайте хоча б закриємо
дірку, через яку щоквартально 10 млрд гривень платників податків витікає у
вигляді штучних збитків держпідприємств. Не знаємо, як закрити бюджетний
розрив, що виникне у перший рік економічного зростання? як казав
Бендукідзе, треба продати все, крім совісті].
- Земельні відносини: самостійна зміна власником цільового
використання земельної ділянки; безкоштовна передача ділянок під
будівлями; виключно електронні аукціони;
- Митні процедури: створення зони прозорого митного оформлення з
«єдиним вікном», прибирання із зони митного контролю правоохоронців,
єдина політика визначення митної вартості;
- Містобудування: видача дозволів приватними авторизованими
агентствами; зонування там, де нема генпланів; відкритий реєстр для
посилення громадського контролю;
- Глибока дерегуляція у сфері дозвільних документів: скасування віз в
Україну громадянам всіх країн, де ВВП на душу населення вище, ніж у нас;
скасування експортно-імпортних ліцензій і квот; швидка реєстрація
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представництв іноземних компаній; скасування реєстрації іноземних
інвестицій; скасування ліцензій, що заважають розвитку виноробства; повний
перехід державних закупівель на ProZorro;
- Кардинальні зміни у законодавстві про працю (Президент: Трудовий
кодекс лежить півроку у парламенті і не прийнятий навіть у першому
читанні!);
- Нарешті, прийняття Акту економічної свободи: підвищення
податків виключно за результатами референдуму, вільний рух капіталу,
обмеження витрат держави 30% ВВП [провідні міжнародні економісти та
вітчизняні громадські активісти пропонували 35%, натомість маємо 54%],
бюджетного дефіциту 3% ВВП, державного боргу 60% ВВП
[Від себе зазначу, що так званий «одеський пакет реформ» являє собою
рішучу кавалерійську атаку на корупцію, але не факт, що вона знайде
підтримку у парламенті.]
Отже, основною темою засідання Національної ради реформ було
виконання Угоди про асоціацію з ЄС. У вступному слові Президент зазначив,
що саме ця Угода визначає основний зміст та графік реформ в Україні.
Внаслідок скоординованої роботи вдалося за 1 рік майже завершити
ратифікацію Угоди. Європейські експерти позитивно оцінють рух України,
зазначаючи відставання, перш за все, у сфері боротьби з корупцією.
Порошенко окремо зупинився на питанні безвізового режиму. За тиждень
парламент має проголосувати всі необхідні для цього закони, у тому числі
про депутатську та суддівську недоторканість. Ж.-К. Юнкер та Д. Туск
підтверджують: політична воля щодо безвізового режиму зафіксована,
залишилося виконати всі технічні вимоги. Зона вільної торгівлі, підкреслив
Порошенко, починає працювати з 1 січня, незважаючи на всі спроби агресора
це зірвати.
Нам потрібна глибока судова реформа, провадив далі президент, тому
необхідно інтенсивніше працювати Конституційній комісії, і саме час
вносити туди пропозиції всіх, хто хоче долучитися. Час фіналізувати
законопроект та внести його як невідкладний [зазначу, що нічого не було
сказано про обрану модель судової реформи – вочевидь, тут битва ще
триватиме]. Я за рішуче оновлення суддівського корпусу, наголосив
президент.
Завершив свій виступ Порошенко вимогою публічно проаналізувати, де
саме знаходиться вузьке місце, що заважає притягати корупціонерів до
відповідальності, та визначити перелік статей Кримінального кодексу, на
який не розповсюджується випуск під заставу.
Далі були три основні доповіді.
1. Міністр закордонних справ Павло Клімкін детально поінформував
про стан справ з ратифікацією країнами Євросоюзу Угоди про асоціацію з
Україною. 25 держав ратифікували Угоду: 22 повністю, Італія та Чехія
найближчим часом очікують на підписання главами держав, Бельгія (де
потрібна також ратифікація місцевими парламентами) очікує на ратифікацію
місцевим парламентом Брюсселя. Наразі увага українських дипломатів
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сфокусована на трьох останніх викликах: Греція, Кіпр, Нідерланди. Греція
затягнула процес через парламентські вибори й обіцяє ратифікацію до кінця
року. З Кіпром є певні суперечки через уникнення подвійного оподаткування
(офшори), але начебто вони вирішені, тож 29 жовтня, скоріше за все, питання
буде на розгляді кіпрського парламенту. Королівство Нідерланди є
найскладніший випадок. Парламент ратифікував Угоду 7 липня, але 1 липня
у Нідерландах набув чинності закон про консультативний референдум.
Зібрано 300 тисяч підписів на підтримку проведення такого референдуму
щодо Угоди ЄС-Україна, тож він відбудеться. І тут потужний рух
голландських євроскептиків, які, власне, не мають нічого проти України,
підтриманий проросійськими силами. І хоча референдум має не
обов'язковий, а рекомендаційний характер, українська дипломатія ставиться
до ситуації дуже серйозно. Планується візит Президента на підтримку.
(Абсолютно правильним було рішення передати Нідерландам розслідування
терористичної атаки на Boeing, зазначив тут Порошенко.)
2. Директор Урядового офісу з євроінтеграції, заступник міністра
Кабінету міністрів Наталія Гнидюк поінформувала про статус виконання
українською стороною Угоди про асоціацію з ЄС. Із 82 запланованих заходів
виконано 44, із 89 необхідних законопроектів прийнято 17. [Від себе зазначу:
це неприхований провал, інакше назвати не можна.] Називалися різні
причини невиконання, у тому числі такий екзотичний, як відсутність
достатнього фінансування перекладачів (обсяги європейської юридичної
документації дійсно великі). Всі звіти доступні на Урядовому порталі, меню
«Діяльність Уряду», пункт «Європейська інтеграція».
Аналізуючи способи змінити чинну ситуацію, пані Гнидюк
запропонувала змінити регламент Верховної Ради та регламент Уряду,
посилити додатковим персоналом департаменти євроінтеграції центральних
органів влади, у тому числі за рахунок стажерів-випускників. [Від себе
зазначу, що проблема не у виконавцях, а у керівниках. Можна напрацювати
купу документів силами волонтерів, але воно все блокуватиметься.
Необхідна політична воля як на рівні керівництва Уряду, так і у фракціях
Парламенту.]
У співдоповіді заступник міністра економіки, торговельний
представник України Наталія Микольська зазначила, що більша частина
роботи щодо підготовки Зони вільної торгівлі з ЄС виконана. Але є три речі,
що здатні загальмувати все. Це митні та «навколомитні» процедури, занадто
жорстке валюте регулювання та відшкодування ПДВ. Без вирішення цих
трьох проблем годі очікувати зростання експорту, підкреслила заступник
міністра. І, звичайно, потрібні ще зусилля із просування, бо нас поки що
сприймають як сировинного експортера.
Частка Євросоюзу в експорті складає нині 33%, хоча експорт до ЄС
реально знизився. Причини: війна (значна частина експорту походила з нині
окупованих територій), перенасичення європейського ринку внаслідок
російського ембарго, а також період низьких цін на світових ринках [від себе
зазначу: сировинний експорт завжди страждає від кон'юнктури].
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Заступник міністра детально зупинилася на можливостях і ризиках
торгівлі з ЄС, які, в принципі, підготовленому читачеві і так в основному
зрозумілі. Суттєве поліпшення бізнес-клімату, у тому числі розв'язання
вищезазначених трьох ключових проблем дозволить переконати інвесторів,
що Україна є пристойним майданчиком для розміщення виробництва.
Далі увага була сконцентрована на кроках по зростанню експорту,
серед яких я згадаю тут:
- посилення торговельних представництв за кордоном та проведення
торговельних форумів для розвінчання міфів про Україну;
- реформа Укрексімбанку задля повернення його до первинної місії
сприяння експорту та створення експортно-страхового агентства.
3. Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль детально
розповіла про виконання технічних вимог щодо лібералізації візового
режиму з ЄС. У вересні відбулися 8 оціночних місій Єврокомісії, у жовтні всі
завдання мають бути виконані, бо 10 листопада відбудеться засідання
старших посадових осіб – після цього Україна вже не матиме важелів впливу,
і в грудні висновок Єврокомісії буде оприлюднений. Тож залишилося три
тижні, щоб змінити ситуацію.
Всі завдання можна розділити на 4 групи. Ключові завдання блоку
«Безпека документів» виконані. Непогана ситуація також щодо блоку
«Управління кордонами, міграція і притулок», але є декілька неприйнятих
законопроектів, у тому числі про зовнішню трудову міграцію.
Натомість скрутна ситуація з блоком «Громадський порядок і безпека»:
прогрес майже відсутній як у сфері боротьби з організованою злочинністю та
відмиванням коштів (неврегульований розподіл компетенцій між різними
правоохоронними органами, генпрокуратура не спромоглася запустити
підрозділ із розслідування відмивання коштів), так і у сфері боротьби з
корупцією (закони про виявлення, розшук та управління конфіскованим
майном, запуск Національного агентства з питань запобігання корупції,
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури,
Національного
антикорупційного бюро).
Жваве
обговорення
було
присвячено
законопроекту
про
спецконфіскацію. Він викликає занепокоєння європейських партнерів
занадто широкою сферою застосування, зазначив Президент, тож необхідний
компроміс та розмежування обов'язкових вимог ЄС від рекомендацій.
Міністр юстиції Павло Петренко запевнив, що проблема зрозуміла і буде
швидко вирішена.
Нарешті, останній блок «Права людини» у непоганому стані, є певний
прогрес, але багато неприйнятих досі документів, у першу чергу на рівні
Уряду (наприклад, потрібен координатор з етнонаціональної політики – він
був, потім з незрозумілих причин скасували). Парламенту терміново
необхідно у першому читанні прийняти Трудовий кодекс. Існує також
занепокоєння ЄС щодо міграції ромів, яка жодним чином не врегульована в
Україні.
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Загалом по всіх блоках парламенту залишилося виконати 13 заходів,
уряду – 3, окремим центральним органам виконавчої влади – 11 разом,
генпрокуратурі – 4, РНБО та СБУ по 1. Часу обмаль – не то слово.
На завершення заступник міністра запросила користуватися
електронною системою моніторингу прогресу у сфері виконання вимог
лібералізації візового режиму на сайті vlap.reforms.in.ua. Там можна побачити
чіткий план, терміни та відповідальних, щоденний стан виконання. Будемо
сподіватися, доступність інформації сприятиме інтенсифікації роботи
народних обранців та чиновників (Хроніки Національної ради реформ. 19
жовтня. Угода з ЄС та безвізовий режим // http://blogs.pravda.com.ua/
authors/pekar/562bd503456be/. – 2015. – 24.10).
Павло Петренко, міністр юстиції України:
Сьогодні Венеціанська комісія позитивно оцінила наші пропозиції,
які забезпечать реформу судової системи в Україні і дадуть змогу
перезавантажити склад суддів.
Експерти ВК, які зазвичай виступають за максимальний захист
судового імунітету і неможливість звільнення суддів, зробили виняток. Вони
зазначили, що Україна може провести повне оновлення судової системи
можливе через затвердження змін до Конституції України.
Запропонована модель відкритого конкурсного добору суддів, на
переконання представників ВК, не суперечить стандартам ЄС. А доступ до
конкурсів повинні в рівній мірі мати і чинні судді і ті, хто до цього не
працювали в судовій системі.
Разом з тим, ми маємо покращити доступ громадян до правосуддя,
спростивши судову систему та ліквідувавши спеціалізовані суди, які
фактично дублювали касаційну функцію Верховного суду.
Ще одним важливим пунктом висновків є необхідність ліквідації
політичних впливів на кар'єру судді. Ніхто, не парламент, ні президент не
мають впливати на призначення чи звільнення суддів. Після проведення
реформи це робитиме незалежний орган, який в своїй більшості
складатиметься з представників суддівського корпусу.
Нині головним завданням Конституційної комісії і її складу, до якого
входять всі політичні партії, представлені в парламентській коаліції, є
сформувати консолідований пакет змін.
Нагадаю, Уряд сформував концепцію судової реформи, яку направив
Конституційній комісії, і фактично всі положення цієї концепції отримали
схвалення ВК (Венеціанська комісія підтвердила право України провести
повне оновлення суддів // http://blogs.pravda.com.ua/authors/ppetrenko/562a3e
6667014/. – 2015. – 23.10).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
В
процесі
реалізації
концепції
реформування
системи
правоохоронних органів часто приходиться зупинятися і вирішувати
завдання реформування, на перший погляд, другорядних підрозділів.
Блогосфера

38

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

22 жовтня – 4 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
Проте, при більш пильному вивченні, такий «другорядний»,
«периферійний» підрозділ вирішує цілу низку вузькоспеціалізованих
завдань, без яких основний результат боротьби зі злочинністю не може
бути досягнутий.
Саме такою, тихою і непримітною, є Експертна служба МВС
України. Пошук і вилучення слідів під час оглядів місць подій, проведення
експертиз і досліджень, вилучення та знешкодження саморобних вибухових
пристроїв, ведення криміналістичних обліків – це далеко не весь вичерпний
перелік завдань, які щодня успішно вирішують експерти.
Експертна служба МВС є і буде найбільшою експертною установою в
державі з потужним кадровим, науковим і технічним потенціалом. Адже у
її складі працюють понад 3 тисячі справжніх професіоналів, які щороку
виконують близько 300 тисяч експертиз і досліджень за більш ніж 50-ма
напрямами.
Експертна служба є постійним, і, поки що, єдиним в Україні, членом
спілки «Європейська мережа криміналістичних наукових установ» –
організації, яка об'єднує більше 60 представників науково-дослідних установ
з 36 країн Європи.
Метою реформи є побудова за європейським зразком РЕАЛЬНО
НЕЗАЛЕЖНОЇ від органів досудового слідства, ВИСОКОПРОФЕСІЙНОЇ,
відкритої для суспільного контролю мережі експертних підрозділів,
покликаних на ділі виконувати важливу для правової держави місію –
сприяти утвердженню справедливого суду в Україні.
Це дозволить позбутися традицій, успадкованих ще від радянської
міліції, коли керівник слідчого блоку здійснював кураторство експертнокриміналістичними підрозділами, маючи адміністративні важелі впливу на
судового експерта та його керівника.
Мета реформи досягається шляхом утворення структурно
відокремленої Експертної служби МВС, яка буде підпорядковуватися
Міністерству внутрішніх справ України, а не органу досудового слідства
(поліції).
В результаті реформування органів внутрішніх справ слідчі підрозділи,
що увійшли до складу центрального органу виконавчої влади – Національної
поліції та експертні підрозділи, що залишилися у складі Експертної служби
під патронатом МВС, втратять організаційний зв'язок, їх службові
взаємовідносини будуть будуватися виключно у формі взаємодії.
Після якісних перетворень штатної структури і підпорядкованості
експертних підрозділів, черговим етапом реформування Експертної служби
буде формування кадрів для роботи в оновленій службі.
Ураховуючи
специфіку експертної
діяльності,
добір
буде
здійснюватися як за рахунок переатестації працюючих працівників з
відповідними знаннями і практичним досвідом, так і за рахунок випускників
вищих навчальних закладів. Насамперед, це стосується Навчально-наукового
інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів
Національної академії внутрішніх справ, який здійснює підготовку експертівБлогосфера
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криміналістів. На конкурсній основі будуть прийматися і випускники вищих
навчальних закладів (біологи, хіміки, економісти, філологи та ін.), а також
працівники інших установ та організацій, які мають необхідну фахову
підготовку і досвід практичної роботи за спеціальністю.
Важливим і необхідним кроком на етапі реформування Експертної
служби є подальше її матеріально-технічне зміцнення за рахунок придбання
новітньої техніки та модернізації наявного технічного обладнання для
упровадження нових методів досліджень і приведення у відповідність до
вимог європейських стандартів.
Прискорення процесу акредитації експертних лабораторій на
відповідність вимогам міжнародного стандарту якості ISO-17025 є
необхідною умовою визнання Експертної служби на міжнародній арені.
Нова структура експертної служби почне працювати з 7 листопада
(МВС: реформа експертної служби // http://blogs.pravda.com.ua/authors/
avakov/5628d76c0cc51/. – 2015. – 22.10).
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Старший викладач з Інституту міжнародної економіки Петерсона
Андерс Аслунд:
Україна має унікальні та вигідні умови для розвитку металургійної
промисловості. Вона має поклади залізної руди, вугілля, технологічні
можливості, традицій і доступ до моря, за допомогою яких вана може
виходити на зовнішні ринки збуту. Це основна потреба в сучасній
металургійній промисловості. Тому, я вважаю, що ця галузь буде
відродженна в українській промисловості.
Однак, більшість українських металургійних підприємств, потребують
реконструкції. Україна повинна інвестувати в металургію.
Також, я переконаний, що ще однією перспективною сферою для
інвестицій в Україні є банківська. Кращий час для інвестицій в банківському
секторі буде відбуватися після ретельного очищення, яке здійснюється в
даний час в Україні (Ekspert: Ukraiński przemysł metalurgiczny wkrótce się
odrodzi // WSCHODNIK.PL (http://wschodnik.pl/biznes/item/3059-ekspertukrainski-przemysl-metalurgiczny-wkrotce-sie-odrodzi.html). – 2015. – 03.11).
Посол Соединенных Штатов в Украине Джеффри Пайетт:
Сектор правосудия остается главным фронтом в борьбе между
«старой» и «новой» Украиной. Без настоящих реформ в этой области другие
реформы не будут иметь результатов. (…)
Для эффективного проведения реформирования органов прокуратуры
необходимо отказаться от советского наследия политического контроля и
коррупции. Вместе с тем, существует низкое доверие к работе судебной
ветви власти среди простых граждан Украины.
Согласно недавнему опросу, лишь пять процентов украинцев одобряют
работу судей. Пять процентов! Для большинства из них, суды существуют
для защиты не граждан, а финансовых и политических интересов
коррумпированных и влиятельных структур. Нужно искоренить это
советское наследие, щедро поддерживаемое влиянием олигархии двадцать
четыре года с момента обретения независимости, чтобы судебная система
Украины действовала независимо и неподкупно. Чтобы отстаивала
верховенство права, защищала права человека и служила украинскому
народу. Чтобы отвечала европейским стандартам и стремлением, в защиту
которых украинцы вышли на Майдан позапрошлой зимой, за которые
борются и погибают уже в течение почти двух лет.
Все должно происходить в рамках честных и интегрированных правил.
Необходимо продолжать двигаться по пути этих реформ, чтобы была
независимая судебная власть, инклюзивная и всеохватывающая дискуссия в
соответствии с европейскими правилами.
Представители гражданского общества, государственного сектора и
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бизнесмены должны свободно и активно использовать свое право голоса в
процессе имплементации реформ, борьбе с коррупцией.
Найдите союзников среди предпринимателей, ученых, представителей
гражданского общества и политических лидеров. Нажимайте на судебную
систему, прокуратуру, Конституционную комиссию, парламент и президента,
чтобы вывести реформы на новый уровень. (…) Все желающие отстаивать
свои личные права в судах, защищать Конституцию и защищать целостность
верховенства права в Украине, должны глубоко проникаться результатом
этой дискуссии (…) (Реформа правосудия – главный фронт борьбы между
«новой» и «старой» Украиной // Голос америки (http://www.golosameriki.ru/content/ambassador-payat-adresses-us-ukraine-business-coincil-inkiev/3029922.html). – 2015. – 30.10).
Західні країни мають намір змінити правила кредитування, які діють в
Міжнародному валютному фонді (МВФ), щоб дати можливість Україні
отримати черговий кредитний транш навіть у випадку дефолту Києва,
спричиненого боргом перед Росією в $3 млрд.
Зміни в правила МВФ планують внести вже в листопаді (МВФ планує
змінити свої правила заради кредитів для України // The Wall Street
Journal (http://www.wsj.com/articles/imf-plans-to-alter-lending-policies-to-keepukraine-bailout-on-track-1446090992). – 2015. – 29.10).
Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела
Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Донбассе, а
также ход реформ в Украине.
П. Порошенко проинформировал А. Меркель о развитии ситуации в
Донбассе. Лидеры подчеркнули необходимость полного выполнения
российской стороной минских договореностей. Петр Порошенко и Ангела
Меркель также обсудили ход реформ в Украине, в частности судебную
реформу, децентрализацию и борьбу с коррупцией.
Также, собеседники отметили демократический и прозрачный характер
местных выборов 25 октября на Украине, что подтвердили международные
наблюдатели (Порошенко и Меркель потребовали от России выполнения
минских
договореностей
//
Интерфакс
Азербайджан
(http://interfax.az/view/654728). – 2015. – 28.10).
Правительство
Украины
пересмотрело
планы
большой
приватизации в 2015 году и передвинуло их на следующий год по
«техническим причинам». Эксперты, в свою очередь, указывают на
отсутствие у правительства целостной стратегии приватизации.
Формально кабинет министров продлил на 2016 год действие
постановления от 12 мая о проведении приватизации госимущества в
2015 году. До сих пор приватизация в стране велась согласно базовому
закону «О приватизации государственного имущества» 1992 года с
многочисленными измениями и дополнениями, а также закону «О
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госпрограмме приватизации» 2012 года. Предполагалось, что в текущем году
в бюджет поступят порядка 17 миллиардов гривен (по курсу НБУ на
27 октября около 670 млн. евро – ред.) от продажи госсобственности.
Премьер Украины Арсений Яценюк:
За последние 18 месяцев наше правительство не продало ни одного
объекта по теневой схеме. Мы не создали ни одного нового олигарха и не
дали ни одному действующему укрепить свои позиции. Приватизация
начнется, когда парламент Украины поддержит законопроект № 2319а,
который не допустит к приватизации лиц из государств, признанных Радой
государством-агрессором, и обяжет торговцев ценными бумагами
предоставлять информацию о лицах, в интересах которых покупаются
активы.
Не видит проблемы в переносе сроков приватизации на 2016 год и
министр экономического развития и торговли Украины Айварас
Абромавичус.
Министр экономического развития и торговли Украины Айварас
Абромавичус:
В первом полугодии 2015 года макроэкономическая ситуация на
Украине была крайне нестабильной, 14 процентов инфляции в месяц,
падение промышленного производства 36 месяцев подряд. Сейчас уже
инвесторы присматриваются к нам, западная пресса пишет об улучшении
макроэкономической ситуации на Украине. Прогнозируют в следующем году
рост производства в 2-2,5 процента, это больше чем в России.
Руководитель Фонда государственного имущества Украины Игорь
Билоус:
Процесс отложен, поскольку парламент до сих пор не утвердил
изменения к законам, а правительство не согласовало новую методику
оценки. Без этого фонд не может адекватно оценить госимущество. В
настоящее время мы оцениваем малые объекты по старой методике, и по
этому поводу много нареканий, хоть и делаем все по закону (…) (Большая
приватизация на Украине? Приходите в 2016 году! // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/большая-приватизация-на-украине-приходите-в2016-году/a-18809839). – 2015. – 28.10).
После реформы по децентрализации Конституционный суд (КС)
Украины получит новые полномочия.
Председатель Конституционного суда Юрий Баулин:
В соответствии с предлагаемой реорганизацией, у президента Украины
появятся полномочия приостанавливать правовые акты, принятые главами
городских, сельских муниципалитетов, районными и областными советами,
если они посягают на независимость, территориальную целостность и
национальную безопасность. Президент сможет обращаться в КС
относительно конституционности этих нормативных актов.
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Если это будет принято, то тогда у нас появляются новые полномочия,
и мы должны к этому тоже подготовиться. То есть расширяются полномочия
Конституционного суда.
Поддерживаемые странами Запада конституционные реформы должны
быть проведены в соответствии с подписанным в Минске мирным
соглашением, которое призывает Киев провести «децентрализацию» власти.
Однако критики считают, что такие изменения направлены против Украины.
Иногда претензии к судам бывают необоснованными, часто –
обоснованными, здесь речь идет и о коррупции, речь идет и о
неквалифицированном отношении, и т. д. Сейчас разработаны механизмы
конкурсного отбора судей, повышения их квалификации. Решения всех
вопросов взаимосвязаны, начиная с экономики, финансовых вопросов – все
это взаимосвязано (…) Качество судебной системы (…) – это привлечение
иностранных инвестиций, расчет инвесторов на справедливое разрешение
споров (…) (После децентрализации КС Украины получит новые
полномочия, говорит его председатель // Литовский курьер
(http://www.kurier.lt/posle-decentralizacii-ks-ukrainy-poluchit-novyepolnomochiya-govorit-ego-predsedatel/). – 2015. – 27.10).
Директор американської організації з просування демократії у світі
Freedom House Девід Крамер:
ООН є застарілою установою і немає ніяких сумнівів в цьому. У зв'язку
з тим, що на сьогодні п'ять постійних членів мають право вето, і ми все
частіше бачимо, що проблеми, які повинні були бути вирішені на засіданні
ООН – вирішити не можливо. (…)
Також, сьогодні є вкрай важливим, протягом найближчих двох років,
Україні статити постійним членом Ради Безпеки. Я хотів би зазначити, що
замість того щоб зосередитися на просуванні змін, Україна повинна
використовувати свої можливості і платформу для забезпечення того, щоб
пролити світло на питання, які стосуються її (…) (Kramer: Ukraina nie
powinna liczyć na reformy ONZ, ale istnieją inne rozwiązania
//
WSCHODNIK.PL (http://wschodnik.pl/polityka/item/2958-kramer-ukraina-niepowinna-liczyc-na-reformy-onz-ale-istnieja-inne-rozwiazania.html). – 2015. –
26.10).
Депутат Конгресу Бельгії Марк Кулз:
Я входив до складу спостережної місії Ради Європи на місцевих
виборах в Україні, які відбулися 25 жовтня і пройшли по всій країні, за
винятком територій підконтрольних проросійських сепаратистам. Хочу
зауважити, що організовані вибори були дуже добре. (…) Загалом можу
сказати, що чітка організація місцевих виборів демонструє демократичну
зрілість країни.
Проте для проведення децентралізації в Україні місцевих виборів
замало. Я сподіваюся, що реформи для впровадження місцевого
самоврядування просуватимуться якомога швидше і ефективніше, бо
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новообрані депутати та голови міських та селищних рад отримали необхідні
повноваження для прийняття рішень, важливих для їхніх громад. Проте для
цього ще необхідно ухвалити зміни до Конституції, які були ухвалені у
першому читанні 265 голосами, але у другому читанні для їх підтримки буде
необхідно 300 голосів. Я гадаю, що для того, аби не піддавати ризику цю
важливу конституційну реформу, уряд повинен детально пояснити депутатам
Верховної Ради зміст тих поправок, які напряму стосуються місцевого
самоврядування (Спостерігач Ради Європи: Організація виборів
продемонструвала демократичну зрілість України // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/uk/спостерігач-ради-європи-організація-виборівпродемонструвала-демократичну-зрілість-україни/a-18808121). – 2015. –
27.10).
Сполучені Штати готові надати Україні третину мільярдної
гарантії.
Міністр торгівлі США Пенні Пріцкер:
Я з радістю хочу повідомити, що президент разом з Конгресом має
намір вжити щодо надання третього кредиту для України в розмірі одного
мільярда доларів в найближчі місяці і це є обіцяною допомогою Сполучених
Штатів. Такого роду кредитна гарантія можлива ближче до кінця 2015 року.
Також, представники МВФ зазначають, що Україна демонструє чіткі
ознаки виходу із кризи. У той же час, станом на 1 вересня 2015 року, запаси
НБУ складали 12,6 млрд доларів, що показує відносне підвищення до
показників жовтня минулого року (Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie
jeszcze
jeden
miliard
dolarów
//
WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/2966-stany-zjednoczone-przekaza-ukrainiejeszcze-jeden-miliard-dolarow.html. – 2015. – 27.10).
Министр торговли США Пенни Притцкер:
Президент США в сотрудничестве с Конгрессом намерен предпринять
шаги по выделению третьей одномиллиардной гарантии для Украины в
следующие месяцы (Президент Украины хочет взять в США третий
кредит в размере 1 млн. долларов // Fakt-news.Ru (http://faktnews.ru/ukraine/42822-ukraincam-dadut-esche-1-mlrd-v-kredit.html). – 2015. –
26.10).
Для продвижения реформ в Украине наступает решающий момент.
(…) Если партия Порошенко покажет хорошие результаты на выборах
25 октября – в первом туре местных выборов, проводимых на территории
всей страны после Майдана – это станет свидетельством того, что пока еще
сохраняется определенная доля веры в то, что президент сдержит слово и
проведет обещанные им реформы. Одесская область, губернатором которой
является Саакашвили, – это показательный пример того, как может
выглядеть реформа на территории всей Украины. Когда избиратели будут
опускать бюллетени, голосуя за мэров и представителей в городские и
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областные советы, они также будут выражать степень своего доверия (Colin
Cleary. Does Ukraine Still Believe in Reform? // Foreign Policy
(http://foreignpolicy.com/2015/10/23/does-ukraine-still-believe-in-reform-localelections-saakashvilli/). – 2015. –23.10).
Европейская
комиссия
«За
демократию
через
право»
(Венецианская комиссия) поддержала рекомендации по перезагрузке
судебной системы Украины, но без увольнение всех судей. Одобрено
обновление судейского корпуса через механизмы реорганизации отдельных
судов, а также оценки всех судей на их соответствие критериям
профессионализма, этичности и добродетели. Венецианская комиссия
рассмотрела проект изменений в Конституцию Украины в части
судопроизводства и одобрила его с возможностью перезагрузки судебной
системы.
В окончательном выводе Венецианской комиссии по поводу проекта
отмечается, что окончательная версия изменений в Конституцию является
очень положительной и хорошо подготовленной, а также заслуживает на
полную поддержку.
Заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей
Филатов:
Комиссия подтвердила соответствие этого проекта европейским
стандартам.
Венецианская
комиссия
поприветствовала
отмену
испытательного срока для судей, отмену нарушения присяги, как основания
для увольнения судей, введение конкурсных процедур назначения судей.
Также проект предусматривает формирование Высшего совета правосудия
таким образом, чтобы большинство составляли судьи, избранные судьями,
реформу прокуратуры, а также лишение ее полномочий по общему надзору,
введение института конституционной жалобы.
Венецианская комиссия приветствует, что, соблюдая ее рекомендации,
авторы законопроекта изъяли полномочия Верховной Рады по назначению, а
президента – по увольнению судей и передала их Высшему совету
правосудия. В то же время, Венецианская комиссия рекомендует четко
указать, что Высший совет правосудия имеет полномочия по переводу судей
и их продвижению по службе, хотя президент может в переходный период
иметь роль в этом процессе по соображениям национальной безопасности.
Кроме того, Венецианская комиссия отмечает, что только грубые
дисциплинарные проступки могут повлечь за собой увольнение судей КС
(…) (Венецианская комиссии одобрила реорганизацию судов в Украине и
переаттестацию судейского корпуса // Fakt-news.Ru (http://faktnews.ru/politics/42161-venecianskaya-komissii-odobrila-reorganizaciyu-sudovv-ukraine-i-pereattestaciyu-sudeyskogo-korpusa.html). – 2015. – 23.10).
В берлинском Доме экономики с участием глав правительств
Германии и Украины состоялась конференция, посвященная не только
вопросам хозяйственного сотрудничества двух стран.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель:
Условия для зарубежных инвесторов станут еще более
привлекательными, если украинское правительство последовательно
продолжит курс реформ.
Депутат бундестага Карл-Георг Велльман:
Больше всего нас беспокоит проблема коррупции. Мы не видим воли
правительства бороться с коррупцией.
Также, в рамках конференции было подписано соглашение между
Минфином Украины и ЕБРР.
Статс-секретарь министерства финансов ФРГ Томас Штеффен:
Глубоко впечатлен волей к реформам, готовностью к переменам,
которые увидел в Киеве.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк:
Газовых олигархов в Украине больше нет. Что же касается борьбы с
коррупцией, то для ее успеха придется заменить на новых все девять тысяч
коррумпированных украинских судей. Первого января 2016 года вступит в
силу соглашение о создании зоны свободной торговли Украины со странами
ЕС. Хочет того некто или нет, но с первого января Украина станет
участницей европейского экономического пространства.
По оценке немецких деловых кругов, это облегчит украинским
предприятиям выход на рынки стран Евросоюза, даст импульс модернизации
украинской экономики, расширит возможности для сотрудничества. Большие
надежды с зоной свободной торговли связывают и киевские политики. Они
целиком и полностью ориентированы на ЕС. (…) (Как в ФРГ оценивают
украинские реформы? // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/как-в-фргоценивают-украинские-реформы/a-18802263). – 2015. – 23.10).
Статс-секретарь министерства экономики ФРГ Маттиас Махниг:
Германия оказывает Украине поддержку на ее пути к политической и
экономической стабилизации. Мы хотели бы расширить эти усилия
углублением билатеральных экономических отношений. Создание торговой
палаты должно стать сигналом того, что обе страны намерены углубить
сотрудничество в области торговли и инвестиций, а также поддержать
украинские компании после вступления в силу соглашения о зоне свободной
торговли между ЕС и Украиной (…) (Ангела Меркель: Украина следует
курсом реформ // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/ангела-меркельукраина-следует-курсом-реформ/a-18801367). – 2015. – 23.10).
Глава Одесской областной государственной администрации
Михаил Саакашвили:
В ближайшее время президент Украины Петр Порошенко начнет
«радикальные и неотложные реформы». Мы ждем больших перемен. Я уже
предложил главе государства «Одесский пакет реформ». В политику
приходят много молодых людей, которые обеспечат Украине безвозвратные
изменения к лучшему.
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Пакет реформ экономики Украины, разработанный командой
Саакашвили, был представлен в Киевской школе экономики. Ключевыми
инициативами стал «акт экономической свободы», предлагающий на
конституционном уровне ограничить налоговое перераспределение и снять
проблемы при занятии предпринимательством.
Также в «Одесский пакет реформ» вошли предложения о снижении
единого налога на физических лиц до 20 процентов, ограничении
госрасходов Украины 30 процентами ВВП, ограничении бюджетного
дефицита 3 процентами ВВП. При этом вопрос повышения налогов в стране
должен быть решен путем общеукраинского референдума и не ранее чем
через три года после его проведения. Кроме того, в числе семи блоков
предложений − реформы госслужбы, трудового рынка, упрощение системы
госуслуг, дерегуляция предпринимательства, транспарентная приватизация,
система электронных госзакупок (Саакашвили анонсировал радикальные
реформы на Украине // Lenta.ru (http://lenta.ru/news/2015/10/21/saakashvili/).
– 2015. – 22.10).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Германия в 2015 году выделит Украине 136 млн евро финансовой
поддержки. Соотвествующий протокол подписали министр экономического
развития и торговли Украины Айварас Абромавичус и директор
департамента Федерального министерства экономического сотрудничества и
развития Германии Андреас Гис.
Так,
протокол
будет
определять
основные
направления
сотрудничества, а также формализует договоренности о финансовотехнической помощи.
Сообщается, что по результатам проведенных переговоров, в 2015 году
Германия предоставляет Украине 136 млн евро, из этой суммы 88 млн евро
будет выделено на проекты финансового сотрудничества в качестве займа, а
20 млн евро − на проекты технической помощи как безвозвратные средства.
Директор
департамента
Федерального
министерства
экономического сотрудничества и развития Германии Андреас Гис:
Немецкое правительство быстро среагировало в условиях кризиса,
осознавая те чрезвычайные вызовы, с которыми Украина сталкивается в
последние годы. В прошлом году помощь с немецкой стороны была
увеличена в 3 раза − до 96 млн евро, а в этом году мы провели переговоры о
сумме − 136 млн евро (Германия в 2015 году выделит Украине 136 млн евро
финансовой поддержки // 112.ua (http://112.ua/ekonomika/germaniya-v-2015godu-vydelit-ukraine-136-mln-evro-finansovoy-podderzhki-269671.html).
−
2015. – 04.11).
Посол США в Украине Джеффри Пайетт:
Киев медлит с выполнением обязательств по правительственным
реформам и недостаточно полноценно борется с коррупцией. (…)
Байден и Юнкер согласились с тем, что Украине нужно более
оперативно продвигаться по пути экономических и антикоррупционных
реформ (Украине нужно оперативнее проводить реформы, − посол США
Пайетт // Цензор.НЕТ http://censor.net.ua/news/359161/ukraine_nujno_
operativnee_provodit_reformy_posol_ssha_payiett). − 2015. – 04.11).
Верховная Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в
Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой
организации (ВТО). За соответствующий законопроект № 0069
проголосовали 255 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, целью принятия закона «О
ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение
об учреждении Всемирной торговой организации» является выполнение
Офіційна інформація
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Украиной внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в
силу упомянутого протокола, и предоставление согласия на обязательность
применения Украиной положений соглашения об упрощении процедур
торговли после вступления в силу.
Целями ратификации протокола и применения соглашения является
уменьшение времени и стоимости таможенного контроля, повышение
прозрачности и эффективности операций государственных органов,
увеличение торговых потоков, государственных доходов и прямых
иностранных инвестиций, снижение уровня коррупции, расширение
сотрудничества между участниками частного и государственного секторов,
улучшение развития малого и среднего бизнеса.
Проект закона Украины разработан на выполнение п. 124 Плана
мероприятий по выполнению Программы деятельности Кабинета министров
Украины и Стратегии устойчивого развития «Украина – 2020» в 2015 году,
утвержденного распоряжением Кабинета министров Украины от 04.03.2015
№ 213-р, которым предусмотрено «осуществление внутригосударственных
процедур с целью ратификации Соглашения ВТО по содействию торговле»
(Рада ратифицировала внесение изменений в соглашение об учреждении
ВТО // 112.ua (http://112.ua/politika/rada-ratificirovala-vnesenie-izmeneniy-vsoglashenie-ob-uchrezhdenii-vto-269649.html). − 2015. – 04.11).
Спеціальний радник Генерального секретаря Ради Європи в
Україні Крістос Джиакумопулос:
Рада Європи і Європейський Союз виділяють 4 млн євро на проекти
щодо посилення стандартів дотримання прав людини, пенітенціарну
реформу, боротьбу з корупцією і підтримку виборів в Україні.
Ми закликаємо українські державні органи, щоб вони виконували свої
обов'язки перед людьми і допомагаємо їм у цьому.
Основною рушійною силою будь-яких перетворень є громадянське
суспільство і тому громадські організації є частиною всіх програм
співробітництва Ради Європи та ЄС.
Сукупний бюджет на реалізацію цих проектів становить 4 млн євро і
виділені кошти підуть з 4 програми, які будуть реалізовані в Україні
протягом наступних двох років. Вони будуть спрямовані на посилення
стандартів прав людини, зокрема роботи уповноваженого Верховної Ради з
прав людини, проведення пенітенціарної реформи, боротьбу з корупцією і
підтримку виборів в Україні (Рада Європи та ЄС виділили Україні 4 млн
євро на реформи і захист прав людини // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/3/7040259/). − 2015. – 03.11).
Міністр торгівлі США Пенні Пріцкер та Прем'єр-міністр України
Арсеній Яценюк опублікували наступну заяву щодо переговорів, які
відбулися 26 жовтня в Києві, з метою прискорення економічних реформ
та збільшення обсягів торгівлі й інвестицій між США та Україною.
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Враховуючи тісне партнерство між нашими двома країнами, ми
продовжили наш плідний діалог щодо амбітних економічних реформ в
Україні та важливої ролі американського приватного сектору в посиленні
ділових зв'язків з Україною. Обидві сторони відзначили заяву Адміністрації
Президента Обами щодо намірів працювати із Конгресом для просування
третього гарантійного пакету розміром 1 млрд дол. США для підтримки
боротьби з корупцією та економічних реформ в Україні. Ця нова підтримка
базується на двох попередніх гарантійних позиках розміром 1 млрд дол.
США та майже 570 млн дол. США безпекової, технічної та програмної
допомоги, що надавалася з лютого 2014 р. Обидві сторони підтвердили, що
виконання усіх зобов'язань України в рамках програми Міжнародного
валютного фонду є важливим для короткострокового економічного
відновлення та довгострокового економічного зростання. (…)
Сполучені Штати Америки залишаться відданим партнером у цих
зусиллях. Враховуючи важливість приватних інвестицій для довготривалого
благополуччя України, ми були раді вітати на нашій зустрічі шість
американських керівників високого рівня з фінансового, технічного,
сільськогосподарського та енергетичного секторів, які представили думку
приватного сектору щодо того, як Україна може утримати та залучити
американський приватний капітал. (…)
За підсумками наших консультацій обидві сторони розробили дорожню
карту, яка складається з низки короткострокових, дієвих кроків, що
збільшать довіру бізнесу та залучать приватний капітал. Обидві сторони
підкреслили невідкладність таких кроків та важливість дій з боку
українського Уряду та Верховної Ради України для прискорення відповідних
реформ. За підтримки Сполучених Штатів, Україна планує активізувати
зусилля у сфері боротьби з корупцією шляхом реформування Генеральної
прокуратури та проведення судової реформи; поліпшити податкове
адміністрування для забезпечення рівних умов для всіх компаній; зменшити
роялті на газ для залучення інвестицій від світових компаній; продовжити
дерегуляцію й усунути непотрібні ліцензії та дозвільні документи; ухвалити
та імплементувати антипіратське законодавство для захистку прав
інтелектуальної власності; повністю запровадити систему електронних
закупівель та долучитися до Угоди СОТ про державні закупівлі. Україна
також підтвердила свої наміри і надалі впроваджувати сільськогосподарські
стандарти, що залучить нові інвестиції; розробити та впровадити продуманий
та прозорий план приватизації, що надасть відчутні можливості міжнародним
інвесторам; а також провести реформу державної служби.
Департамент торгівлі США продовжує працювати з Урядом України
для забезпечення повної поінформованості американського бізнесу щодо
прогресу в імплементації цих важливих реформ в Україні. (…)
За результатами консультацій 26 жовтня обидві сторони дійшли згоди,
що в той час як попереду ще багато роботи, Україна просувається вперед на
шляху реформ, що допоможуть їй модернізуватися, повною мірою
інтегруватися у глобальну економіку та закласти основу для процвітання,
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якого очікує та заслуговує український народ (Спільна заява Міністра
торгівлі США Пенні Пріцкер та Прем'єр-міністра України Арсенія
Яценюка щодо необхідності посилення економічних реформ з метою
розширення ділових відносин між США та Україною // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248594929&cat_id=2
44276429). − 2015. – 30.10).
Кабінет Міністрів України створив Державну аудиторську службу
України.
Таким чином, буде реорганізована Державна фінансова інспекція
шляхом перетворення. Державна аудиторська служба є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через міністра фінансів (В Україні створено Державну
аудиторську
службу
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/18993-v-ukraine-sozdana-gosudarstvennajaauditorskaja-sl.html). – 2015. – 30.10).
Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности
и обороны Украины Михаил Коваль:
Состоялось заседание совместной рабочей группы Украина-НАТО, где я
и Сытник (глава Антикоррупционного бюро Артем Сытник, − ред.)
доложили о мероприятиях, которые проводятся в государстве по
преодолению коррупции. Я доложил, что сделано в секторе национальной
безопасности и обороны относительно преодоления коррупции. Выступили
представители двенадцати стран-членов НАТО, которые хорошо и высоко
оценили мероприятия, которые проводятся в нашем государстве (В НАТО
высоко оценили меры, направленные на борьбу с коррупцией, − СНБО //
112.ua
(http://112.ua/politika/v-nato-vysoko-ocenili-mery-napravlennye-naborbu-s-korrupciey-268274.html). − 2015. – 29.10).
Посол США в Украине Джеффри Пайетт:
Соединенные Штаты готовы предоставить Украине третью линию
кредитных гарантий на миллиард долларов, но условия кредитования
остаются прежними.
Я хотел бы сказать об условиях предоставления кредитных гарантий.
Важнейшим является принцип… по сути: нет реформ − нет денег.
Предоставление кредитов должно служить стимулом продолжать
жесткие реформы. Мы очень надеемся, что объявление о предоставлении
кредитных гарантий будет свидетельством поддержки, но и будет служить
стимулом продолжать жесткий процесс реформ (Посол США в Украине:
«Нет
реформ
−
нет
денег»
//
Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/economics/enews/posol-ssha-v-ukraine-net-reform-netdeneg-662459.html). − 2015. – 29.10).
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28-29 жовтня 2015 року на запрошення Президента Туркменістану
Гурбангули Бердимухамедова відбувся офіційний візит Президента
України Петра Порошенка до Туркменістану.
Президенти підтвердили взаємне прагнення до забезпечення
постійного зростання обсягів двосторонньої торгівлі, диверсифікації її
структури, розвитку довгострокових форм економічного співробітництва,
поглиблення інвестиційної взаємодії між Україною і Туркменістаном на
основі загальновизнаних норм та правил міжнародної торгівлі.
Глави двох держав відзначили важливу роль Спільної міжурядової
українсько-туркменської комісії з питань економічного і культурногуманітарного співробітництва, зокрема в інтенсифікації практичної
взаємодії у перспективних сферах. У цьому зв’язку підкреслювалася
необхідність подальшої активізації діяльності Комісії з метою досягнення
конкретних результатів у сфері торговельно-економічних зв'язків,
насамперед у реалізації масштабних інфраструктурних проектів. Глави
держав висловилися за поступальний розвиток контактів між суб'єктами
господарювання (Спільна заява Президента України Петра Порошенка
та Президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова // Президент
України Петро Порошенко (http://www.president.gov.ua/news/spilna-zayavaprezidenta-ukrayini-petra-poroshenka-ta-prezid-36226). – 2015. – 29.10).
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус:
Якби депутатський корпус працював більш злагоджено, то ми могли б
в цьому рейтингу (Doing Business, − ред.) просунутися ще на 30 позицій у
поточному році.
У рейтинг не потрапило спрощення реєстрації бізнесу протягом доби, а
також низка інших прийнятих законів, які набирають чинності в кінці
поточного року або в 2016 році (Абромавічус звинуватив Верховну Раду в
незначному просуванні України в рейтингу Doing Business // Zaxid.net
(http://zaxid.net/news/showNews.do?abromavichus_zvinuvativ_verhovnu_radu_
v_neznachnomu_prosuvanni_ukrayini_v_reytingu_doing_buzinezz&objectId=13
70820). – 2015. – 28.10).
Україна посіла 83 місце в рейтингу Світового банку легкості
ведення бізнесу (Doing Business), піднявшись на чотири позиції.
Про це свідчить оновлений рейтинг, який напередодні був
опублікований на сайті Doing Business.
Дослідження охоплює результати за друге півріччя 2014 р. і перше
півріччя 2015 р.
Загалом виходячи з результатів, Україна посіла 83 позицію з 189 країн
світу, і розташовується між Брунеєм і Саудівською Аравією.
Країна другий рік поспіль покращує результат. У 2014 році Україна
посіла 96 місце в рейтингу Doing Business, поліпшивши свої позиції на 16
пунктів.
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Дослідження показало, що ключовою реформою, яка сприяла
підвищенню рейтингу цього року, стало спрощення реєстрації бізнесу.
Згідно з даними Doing Business, для реєстрації підприємства в Україні
треба пройти 4 процедури. Для реєстрації підприємства, за підрахунками
експертів проекту, знадобиться не більше семи днів.
У той же час, всі також важко бізнес вирішує питання по отриманню
дозволів на будівництво та підключення до електромереж.
Для прикладу − підключення до системи електропостачання в Україні
експерти оцінюють в п'ять процедур і в 260 днів. Отримання дозволів на
будівництво − 10 процедур і 67 днів (Україна піднялася на 4 (13) позиції у
рейтингу
Doing
Business
//
Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2015/10/27/564971/). – 2015. – 27.10).
Президент Латвии Раймондс Вейонис:
Латвия активно поддерживает Украину в ее интеграционном выборе.
(…) Мы провели немало реформ, и эти реформы важны для того, чтобы
интеграция была близка с Евросоюзом. Однако прежде всего и самое главное
− реформы ведут к лучшему обществу и изменению государственности.
Можем сказать по нашему опыту, что реформы очень важны, если вы хотите
быть сильной страной. Мы прошли через много реформ. Я вижу, что в
Украине так же важно начать и продолжать те реформы, которые уже были
начаты. Особенно реформы государственной службы, судебной системы и
энергетического рынка. Если нет реформ, то нет и стабильного независимого
государства (…) (Президент Латвии: Украине нужно реформировать
госслужбу, судебную систему и энергетический рынок // 112.ua
(http://112.ua/politika/prezident-latvii-ukraine-nuzhno-reformirovat-gossluzhbusudebnuyu-sistemu-i-energeticheskiy-rynok-267933.html). − 2015. – 27.10).
Президент України Петро Порошенко 26 жовтня провів зустріч та
переговори з Міністром торгівлі США Пенні Пріцкер.
Президент України Петро Порошенко:
(…) Ми збираємося далі координувати наші дії з рішучої боротьби
проти корупції. Створення спеціального антикорупційного бюро,
призначення за прозорою процедурою антикорупційного прокурора,
перезавантаження судової гілки влади створить нам додаткові можливості,
щоб ми продемонстрували рішучість наших намірів щодо боротьби з
корупцією.
Мені було приємно почути, що американські інвестори зацікавлені в
тому, щоб підвищити рівень американських інвестицій в економіку нашої
держави.
Ми скоординували результати бізнес-форуму, який відбувся у липні
цього року за участю пані Міністра і більше 150 інвесторів, які висловили
зацікавленість в інвестиціях в Україну. Рівень нашої співпраці дуже великий.
Він може бути ще збільшений.
Міністр торгівлі США Пенні Пріцкер:
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США підтримують і вірять в Україну сьогодні і в майбутньому. США,
наші союзники, міжнародні фінансові інститути готові підтримувати ваші
зусилля з покращення інвестклімату, інтеграції України в глобальну
економіку і переходу на шлях самодостатнього зростання.
Президент США у співробітництві з Конгресом США має намір
зробити необхідні кроки для надання 3-ї кредитної гарантії на суму 1 млрд
доларів в наступні місяці. Під час зустрічі з Петро Порошенком
обговорювалося питання, яким чином використати вказані кошти для
досягнення ефективного результату в реформах (США продовжать
пыдтримку реформ в Україні – підсумки зустрічі Президенте та
Міністра торгівлі США // Президент України Петро Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/ssha-prodovzhat-pidtrimku-reform-vukrayini-pidsumki-zustric-36213). – 2015. – 26.10).
Посол Канади в Україні Роман Ващук:
Канада має намір виділити 30 млн канадських доларів на розвиток
малого і середнього бізнесу в Україні.
Канада також готує проект локально-економічного розвитку в ряді
областей України.
Однак для остаточного підписання угоди сторонам необхідно виконати
ще низку формальностей, зокрема − узгодити принципи захисту взаємних
інвестицій (Канада виділить 30 мільйонів на розвиток бізнесу в Україні //
Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2015/10/26/564673/). −
2015. – 26.10).
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Ми заснували серію інвестиційних конференцій. Й уряд США, й
американський приватний бізнес заявили про підтримку України.
Остання така конференція відбулася в Німеччині, наступна
запланована у Франції. Приїзд міністра США вкрай важливий, оскільки
Прітцкер приїхала з представниками американського бізнесу (…) (Яценюк і
Прітцкер заснували серію інвестиційних конференцій // Аналітична
служба
новин
(http://аsn.in.ua/ua/news/news/18311-jacenjuk-i-pritckerosnovali-seriju-investicionnyk.html). – 2015. – 26.10).
Посол США в Украине Джеффри Пайетт:
Меня и моих коллег из стран «Большой семерки» вдохновляет то, что
мы услышали от президента Петра Порошенко вечером в пятницу, а именно,
что после того, как эти выборы пройдут, он вместе с партиями, которые
образуют правящую коалицию, ускорит процесс реформ.
По результатам опросов общественного мнения украинцев перед
выборами очевидно, что все в Украине хотят, чтобы процесс реформ
ускорился (…) (Посол США ожидает ускорения реформ в Украине после
местных выборов // Інформаційний портал Українські реалії
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(http://ukrreal.info/novini/item/61792-posol-ssha-ozhidaet-uskoreniya-reform-vukraine-posle-mestnykh-vyborov). /). − 2015. – 25.10).
Конституційна реформа
Конституційна Комісія на своєму засіданні 30 жовтня розглядала
зміни до Основного закону України, над якими працювала Робоча група
з питань правосуддя та суміжних правових інститутів.
Голова Конституційної Комісії Володимир Гройсман:
Зміни до Конституції мають давати відповідь на те, як сьогодні
захистити права людини. Надзвичайно важливо повернути довіру громадян
України до судової влади.
В результаті голосування Конституційна Комісія схвалила Проект змін
до Конституції в частині правосуддя та направила його на розгляд
Президенту України (О. Філатов: Запропоновані зміни забезпечать
функціонування судової влади, яка відповідатиме суспільним очікуванням
щодо незалежного та справедливого суду // Конституційна комісія
(http://constitution.gov.ua/publications/item/id/90). – 2015. – 30.10).
Робоча група з питань правосуддя та суміжних правових
інститутів, що працює при Конституційній Комісії, врахувала всі
принципові пропозиції Венеціанської комісії.
Доопрацьований проект змін до Конституції в частині правосуддя
переданий до Конституційної Комісії для фінального розгляду.
В остаточному варіанті тексту уточнено питання щодо утворення та
ліквідації судів, юрисдикції судів, імунітету судді, засад судочинства, вимог
до судді Конституційного суду України, повноважень Президента України на
перехідний період тощо. В проекті також врахована пропозиція
Венеціанської комісії щодо повноваження Вищої ради правосуддя
ухвалювати рішення про переведення судді з одного суду до іншого після
закінчення перехідного періоду.
Крім того, законопроект, за рекомендацією міжнародних експертів,
доповнено нормою, яка передбачає, що однією з підстав звільнення судді є
порушення ним обов’язку щодо надання відомостей, які пояснюють
походження його майна.
Заступник Глави Адміністрації Президента та Голова робочої
групи з питань правосуддя Олексій Філатов:
Робоча група вийшла на фінальний етап узгодження проекту змін до
Конституції в частині правосуддя. В максимально можливі короткі строки
були враховані всі принципові рекомендації Венеціанської комісії. Також до
проекту включені пропозиції громадськості, отримані під час громадських
обговорень, участь в яких взяли понад 500 експертів, та рекомендації, які
були надіслані безпосередньо до Конституційної Комісії (Олексій Філатов:
В остаточному варіанті проекту змін до Конституції в частині
правосуддя враховані всі принципові пропозиції Венеціанської комісії //
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Президент
України
Петро
Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/oleksij-filatov-v-ostatochnomu-variantiproektu-zmin-do-kons-36235). – 2015. – 29.10).
На думку Венеціанської комісії, Україна повинна рухатися в
напрямку до судової системи з трьох ланок.
Заступник глави АП, секретар Конституційної комісії Олексій
Філатов:
Після того як будуть внесені зміни до Конституції і коли це буде
можливим на практиці, в Україні має бути впроваджена судова система з
трьох ланок.
Загалом Венеціанська комісія підтримала проект змін до Конституції
щодо правосуддя, але є незначні критичні зауваження. Зокрема, підставою
для звільнення суддів може стати не будь-яке дисциплінарне порушення, а
лише серйозне дисциплінарне порушення.
Також у Венеціанській комісії вважають, що необхідно більш чітко
артикулювати передачу повноважень щодо переведення суддів до Вищої
ради юстиції. Конституційна комісія доопрацює ці зауваження найближчим
часом, щоб передати Президенту на розгляд для внесення до Верховної Ради
(Венеціанська комісія пропонує Україні перейти на триланкову судову
систему // Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/18315venecianskaja-komissija-predlagaet-ukraine-perejjt.html). – 2015. – 26.10).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода:
Проект Закону України «Про префектів» має бути завершений
найближчим часом.
До моменту голосування змін до Конституції в нас має бути повне
розуміння, що таке інститут префектів.
Фахівці Франції готові поділитися досвідом і надати допомогу у
підготовці програми навчання (Завершується підготовка законопроекту
«Про
префектів»
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item?id=608). – 2015. – 26.10).
Президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо:
Минулого липня ми надали нашу точку зору щодо конституційних
поправок стосовно децентралізації, які були достатньо позитивними щодо
роботи, яка була зроблена Конституційною Комісією України. Потім
поправки були переглянуті і ми перевіряли поправки, розроблені
секретаріатом, сьогодні у присутності представників української влади.
Дійсно, результат дуже добрий, дуже добрий. Це – крок вперед. Всі
суттєві рекомендації Венеціанської комісії були прийняті, і зараз я щиро
сподіваюся, що ці конституційні поправки будуть ухвалені Верховною
Радою для того, щоб вони стали частиною Конституції.
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(…) Поправки дійсно відповідають європейським стандартам. Ми не
бачимо жодних ризиків федералізації країни.
Ми зробили декілька рекомендацій для того, щоб покращити проект
поправок (стосовно судової реформи, – ред.). І всі ці рекомендації були
виконані. Ми дуже задоволені (Президент Венеціанської Комісії Дж.
Букіккіо: Ми надзвичайно задоволені роботою Конституційної Комісії та
слідуванню
нашим
рекомендаціям
//
Конституційна
комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/1038). – 2015. – 24.10).
23 жовтня 2015 року Європейська комісія «За демократію через
право» (Венеціанська комісія) надала позитивний висновок щодо
проекту змін до Конституції України в частині правосуддя,
затвердженого Конституційною Комісією 4 вересня 2015 року.
В остаточному висновку Венеціанської комісії щодо проекту
зазначається, що «остання версія змін до Конституції є дуже позитивною і
добре підготовленою та заслуговує повної підтримки».
Венеціанська комісія привітала зокрема скасування випробувального
терміну для суддів, скасування «порушення присяги» як підстави для
звільнення суддів, запровадження конкурсних процедур при призначенні
суддів на посади, формування Вищої ради правосуддя таким чином, щоби
більшість складали судді, обрані суддями, проведення реформи прокуратури
та забезпечення гарантій її незалежності (насамперед, через позбавлення
Верховної ради повноважень щодо висловлення недовіри Генеральному
прокурору), а також позбавлення прокуратури повноважень щодо здійснення
загального нагляду, запровадження інституту конституційної скарги тощо.
Венеціанська комісія вітає, що, дотримуючись її рекомендацій,
розробники законопроекту вилучили повноваження Верховної ради щодо
призначення, а Президента − щодо звільнення суддів та передали їх Вищий
раді правосуддя.
Венеціанська комісія наголосила, що звільнення всіх суддів, крім
виключних випадків, таких як зміна конституційного ладу, не відповідає
європейським стандартам та принципу верховенства права. У той же час, це
не виключає оновлення суддівського корпусу через механізми реорганізації
окремих судів, а також оцінювання всіх суддів на їх відповідність критеріям
професіоналізму, етичності та доброчесності, що співпадає з позицією
Конституційної Комісії.
Заступник Глави Адміністрації Президента України та Секретар
Конституційної Комісії Олексій Філатов:
Підтримавши всі ключові пропозиції Конституційної Комісії,
Венеціанська комісія підтвердила відповідність наданого проекту
європейським стандартам. Фінальний висновок є значним внеском в
подальший розвиток судової реформи, яка будується на принципі
верховенства права, а не на ситуативних політичних чи популістських
міркуваннях. Ми вдячні експертам Венеціанської Комісії за цю високу оцінку
i сподіваємося, що найближчим часом доопрацьований проект змін до
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Конституції буде схвалений на пленарному засіданні Конституційної Комісії
та внесений Президентом на розгляд Верховної ради (Венеціанська комісія в
своєму остаточному висновку позитивно оцінила проект змін до
Конституції в частині правосуддя // Президент Петро Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/venecianska-komisiya-v-svoyemuostatochnomu-visnovku-pozitiv-36199). – 2015. – 23.10).
Президент Украины Петр Порошенко:
Проект изменений в Конституцию Украины в части судебной реформы
будет внесен в Верховную Раду после получения выводов Венецианской
комиссии.
В вопросе суда и обновлению судейской власти, я решительно
настаиваю на том, что страна требует обновления судебной власти. Я создал
специальную конституционную комиссию, решение и проект разработаны
комиссией уже вынесли на обсуждение. Сейчас проходит заседание
Венецианской комиссии и по итогам ее обсуждения я внесу изменения в
проект Конституции в парламент, и надеюсь их поддержат. Конечная цель −
обновление судебного корпуса (Порошенко: Проект изменений в КУ в
части судебной реформы будет внесен в Раду после выводов Венецианской
комиссии // 112.ua (http://112.ua/politika/poroshenko-proekt-izmeneniy-v-ku-vchasti-sudebnoy-reformy-bude-vnesen-v-radu-posle-vyvodov-venecianskoykomissii-266593.html). − 2015. – 22.10).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе:
Як ви знаєте, є комісія, яка проводить відбір кандидатів на посаду
прокурора. Була дуже жорстка дискусія щодо чотирьох членів цієї комісії –
тих, які були призначені генпрокурором.
Водночас в останні дні вдалося досягти згоди про те, як подолати
протиріччя щодо складу згаданої комісії.
Наскільки мені відомо, було досягнуто компромісу. Він полягає в тому,
що двоє прокурорів (в складі комісії), делегованих туди генпрокурором,
будуть замінені. І якщо ми цю домовленість зафіксуємо та втілимо, у нас є
добрі шанси для того, що до кінця місяця запрацює незалежна
антикорупційна прокуратура (...) (Україна досягла компромісу з ЄС по
антикорупційній прокуратурі – депутат // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/4/7087551/). − 2015. – 04.11).
Президент України Петро Порошенко:
Не пізніше 30 листопада країна повинна мати Антикорупційного
прокурора, який має бути призначений за абсолютно прозорою процедурою.
Цей антикорупційний прокурор повинен мати довіру суспільства. І
кроки на руйнацію цієї довіри є абсолютно антидержавними.
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Початок роботи Антикорупційного прокурора та Антикорупційного
бюро є не лише вимогою надання безвізового режиму, а й важливий пункт в
рамках отримання макрофінансової допомоги.
(…) Верховна Рада має проголосувати закон і все слідство по усім
справам забрати у Генеральної прокуратури і передати його Національному
бюро розслідувань (…) (Президент сподівається, що до кінця листопада
буде обрано Антикорупційного прокурора України // Президент України
Петро Порошенко (http://www.president.gov.ua/news/prezident-spodivayetsyasho-do-kincya-listopada-bude-obrano-36243). – 2015. – 01.11).
В союзі НАТО обговорили українську корупцію, зокрема, в сфері
національної безпеки та оборони.
Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник:
Поінформував країни-союзниці щодо ситуації та планів, а також
попросив допомогти обладнанням і досвідом для його елітного підрозділу –
так званого «антикорупційного спецназу».
У нас є тісна співпраця з міноборони щодо надання нам зброї,
боєприпасів та полігонної форми. Але що стосується саме «спецназу», то у
міністерства немає можливості нам надати нелетальне обладнання. Це каски,
бронежилети, літня й зимова форми, берці й інше обладнання для сприяння
виконання наших функцій. Після того, як НАТО допоможе обладнанням,
«спецназ» мають намір також підключити до натовських навчальних
програм.
Якщо ми з корупцією протягом року-півтора нічого не зробимо, то в
державі буде хаос, який може зачепити кожного, в тому числі й мене.
Потрібно згуртуватись і щось робити, до того ж, робити дуже швидко
(«Антикорупційний спецназ» України спорядить НАТО. Аудіо //
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/63035-antykoruptsiinyi-spetsnaz-ukrainysporiadyt-nato-audio). − 2015. − 29.10).
Член конкурсної комісії з обрання керівництва антикорупційної
прокуратури, колишній суддя Конституційного Суду Віктор Шишкін:
Генпрокуратура отримала близько 300 заявок від кандидатів на посаду
антикорупційного прокурора.
Безпосередньо прийом документів від претендентів завершився 21
жовтня, але ми дали ще 5 днів для тих, хто посилав документи поштою.
Наразі у нас уже близько 300 заявок від кандидатів.
Конкурсна комісія почне вивчення й відсівання претендентів на
засіданні 26 жовтня.
Особливих конфліктів немає. Є різні точки зору.
Конкурсна комісія з обрання антикорупційного прокурора прогнозує
відбір кандидатів не раніше від листопада − початку грудня (ГПУ отримала
300 заявок від кандидатів на посаду антикорупційного прокурора //
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Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/23/7086016/). −
2015. – 23.10).
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины
Артем Сытник:
Если будут сомнения в легитимности проведения конкурса на
должность спецпрокурора Национальнго антикоррупционного бюро
Украины, в Евросоюзе будут сомнения относительно предоставления нам
безвизового режима.
Я считаю, что у комиссии просто нет выбора. Она должна провести
конкурс так, чтоб он был признан нашей общественностью, нашими
западными партнерами. Если будут сомнения в легитимности этого
конкурса, то будут сомнения в предоставление нам безвизового режима.
Месяц − это как раз тот срок, которого достаточно, чтоб провести этот
конкурс. Но, к сожалению, хочу отметить, что потерянное время фактически
2 месяца было потеряно.
На должность Антикоррупционного прокурора заявки подали более
200 кандидатов.Очень серьезным фактором, который сдвинул с места этот
вопрос (срок избрания спецпрокурора НАБУ − до 1 декабря, − ред) − это
вопрос предоставления Украине безвизового режима. Это является очень
мотивирующим фактором. Комиссия работает (Сытник: Нелегитимный
конкурс по отбору спецпрокурора НАБУ поставит под угрозу безвизовый
режим с ЕС // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/video_news/357426/sytnik_
nelegitimnyyi_konkurs_po_otboru_spetsprokurora_nabu_postavit_pod_ugrozu_
bezvizovyyi_rejim_s_es). − 2015. – 23.10).
Представник Верховного суду Олександр Волков:
Верховний суд виступає за створення незалежного державного органу
для проведення люстрації.
Повинен бути незалежний державний орган, який буде мати повноту
повноважень (для проведення люстрації, − ред.).
Верховний суд не виступає проти люстрації, але вважає, що ряд
положень закону «Про очищення влади» повинні бути змінені у
відповідності з Конституцією.
Ініціаторами звернення до КС є Верховний суд і 47 депутатів
Верховної Ради (У Верховному суді запропонували створити окремий
орган
для
люстрації
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/23/7085909/). − 2015. – 22.10).
Директор НАБУ Артем Сытник:
Генеральная прокуратура Украины передаст Национальному
антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) резонансные дела после того,
как будет избран специальный антикоррупционный прокурор.
Подготовительные процедуры ведутся, но передавать смысла нет,
потому что они будут просто лежать − детективы не будут иметь права их
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расследовать. Целесообразно будет передавать их тогда, когда будет
антикоррупционная прокуратура, когда будет возможность заниматься
процессуальной
деятельностью
(Генпрокуратура
передаст
ряд
резонансных дел НАБУ после избрания антикоррупционного прокурора, −
Сытник // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/357419/genprokuratura_
peredast_ryad_rezonansnyh_del_nabu_posle_izbraniya_antikorruptsionnogo_pr
okurora_sytnik). − 2015. – 22.10).
Децентралізація та реформа державного управління
3 листопада Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, Українська асоціація
районних та обласних рад та Швейцарсько-український проект
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO підписали меморандум
про співпрацю у окремих напрямках діяльності центрального офісу
реформ.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Це один з тих документів, які дозволяють скоординувати діяльність
усіх прихильників децентралізації в Україні, поєднати зусилля для реалізації
реформи місцевого самоврядування, сформувати спроможні територіальні
громади в Україні, і врешті досягти міжнародних стандартів надання послуг
населенню.
Регіональним офісам реформ, які вже довели свою ефективність у
підтримці процесу формування спроможних громад, зараз, після місцевих
виборів і напередодні конституційних змін, дуже необхідна координація,
методична, комунікаційна та експертна підтримка.
Саме цю підтримку і надаватимуть регіональним офісам і органам
місцевого самоврядування експерти центрального офісу реформ. В першу
чергу вона буде спрямована на допомогу об’єднаним громадам, в яких
пройшли перші вибори і вже готуються перші сесії місцевих рад. Там
відбуваються серйозні трансформації у створенні структур, формуванні
бюджетів, вирішується безліч юридичних питань. Тому важливо
скоординувати роботу, в тому числі законотворчу, пов’язану з підтримкою
об’єднаних громад, на рівні центрального офісу реформ (В. Негода: Маємо
консолідувати зусилля усіх прихильників децентралізації в Україні //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/1099). – 2015.
– 04.11).
Радник Міністра інформаційної політики України з питань
впровадження програми «Відкрита влада» Іветта Делікатна:
Реформа урядових комунікацій в Україні розроблятиметься з
урахуванням польського досвіду.
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Під час навчального туру до Варшави та Вроцлаву, делегацією,
зокрема, досліджено досвід Польщі в побудові Інформаційного центру
Уряду.
Польща протягом 20 років приділяє достатню увагу комунікаціям
Уряду на високому рівні. Є розуміння, що ефективна налагоджена система
комунікації Уряду з населенням – результат довіри до влади, оскільки роботу
тутешнього Уряду видно на кожному кроці: центри обслуговування
населення в селах організовані на найвищому рівні, державні портали
спрямовані виключно на можливі запити громадян тощо.
У рамках візиту радник Міністра брала участь у зустрічах з радником
Міністра закордонних прав Польщі, першим радником Секції інформації та
публічної дипломатії, представниками Інформаційного центру Уряду,
головою Делегації до Комісії Європарламенту з питань асоціації ЄС-Україна,
та ін.
За результатами візиту Іветта Делікатна встановила необхідні контакти
з Інформаційним центром Уряду Польщі для подальшого використання
напрацювань польських експертів сфери в розробці концепції Реформи
урядових комунікацій в Україні (МІП: Реформа урядових комунікацій в
Україні розроблятиметься з урахуванням польського досвіду // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248601388&
cat_id=244277212). − 2015. – 03.11).
Міські ради Красного Лиману та Дружківки стали першими в
країні органами місцевої влади, які взяли на себе функції державного
архітектурно-будівельного контролю.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Це історичний день, коли ми всі на власні очі побачили перші
результати децентралізації. Відтепер саме органи місцевого самоврядування
самостійно вирішуватимуть що, як і де повинно будуватись на території їхніх
громад. Вони ж будуть і контролювати виконання своїх рішень
забудовниками.
(…) По-перше, буде мінімізована корупція, адже рішення прийматиме
не столичний чиновник, а буквально сусід, якому потрібно звітуватися перед
громадою. По-друге, на місцях буде покращено інвестиційний клімат, що
принесе за собою нові робочі місця, податки, поліпшення інфраструктури.
По-третє, зменшиться вартість як житла, так і комерційної забудови. Це ті
прості речі, ті реформи, які здійснює Мінрегіон.
Органи місцевого самоврядування отримали повноваження, які
дозволять їм контролювати процес забудови територій протягом усього
циклу створення кожного окремого об’єкта будівництва.
В Європі немає прикладу проведення такої повномасштабної реформи
децентралізації, яку ми проводимо в Україні. Ми всі учасники цієї
реконструкції країни і кожен повинен відчувати відповідальність за цей
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процесс (Децентралізація держархбудконтролю: першими у країні стали
Красний Лиман та Дружківка (+ інфографіка) // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/619 30.10). – 2015. – 30.10).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
Я вважаю, що з точки зору кількості депутатів, нам є над чим
працювати. І я думаю, що зменшення кількості депутатів Верховної Ради
може позитивно вплинути на підвищення якості роботи парламенту.
Але це питання дискусійне. Ніхто не говорить, що це має бути 100
депутатів. Я переконаний, що кількість має бути такою, яка б давала
можливість ефективно представляти український народ в українському
парламенті, і ефективно виконувати свої обов'язки (Гройсман підтримує
зменшення
кількості
народних
депутатів
//
Insider
(http://www.theinsider.ua/politics/56333a05b281e/). – 2015. – 30.10).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода:
У 159 об’єднаних територіальних громадах відбулися перші місцеві
вибори і вже в триденний термін після оголошення результатів виборів на
першій сесії ради громади вони мають зареєструватися як юридична особа
публічного права. В чинному законодавстві є прогалини, які потребують
офіційних роз’яснень Мін’юсту.
Гарантувати, що зазначений законопроект («Про внесення змін до
деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації органів
місцевого самоврядування як юридичних осіб» (№ 3106), − ред.) буде
прийнято найближчим часом, ніхто не береться. Але ми дуже сподіваємося
на підтримку народних депутатів України. Водночас, щоб не отримати
неприємних «сюрпризів», ні на день не зупинити процес, необхідно
напрацювати схему державної реєстрації юридичної особи публічного права
відповідно до чинного законодавства та надати відповідні роз’яснення
територіальним органам Мін’юсту. Це роз’яснення має стати основою для
визначення алгоритму дій в процесі реєстрації новосформованих органів
місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, щоб без
зволікань забезпечити правове поле для їх діяльності. Ми сподіваємося, що
роз’яснення Мін’юсту буде сприятливим для оперативної держреєстрації
(Роз’яснення Мін’юсту сприятиме держреєстрації органів місцевого
самоврядування
об’єднаних
громад
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/616). – 2015. – 29.10).
Надзвичайний та Повноважний Посол Французької Республіки в
Україні Ізабель Дюмон під час зустрічі з Головою Верховної Ради
України Володимиром Гройсманом запевнила у повній підтримці
України з боку Франції в процесі децентралізації.
Надзвичайний та Повноважний Посол Французької Республіки в
Україні Ізабель Дюмон:
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Франція має унікальний досвід поєднання централізації та
децентралізації в управлінні державою. Ви можете розраховувати на нашу
підтримку та допомогу в питаннях інформування населення щодо
децентралізації. Посольство Франції готує низку публічних заходів в Україні
з метою обміну відповідним досвідом та підвищення обізнаності громадян.
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
Децентралізація − це ключ до успіху держави, коли є ініціатива та
відповідальність на локальному рівні. Необхідне масштабне інформування
громадян України про суть децентралізації, аби кожен зрозумів, що
створення якісного механізму управління державою приведе до створення
якісного життя кожної людини в нашій державі (Франція допоможе
Україні
з
децентралізацією
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/614). – 2015. – 29.10).
30 вересня відбудеться засідання Комітету Верховної Ради України
з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування.
У порядку денному засідання, крім іншого, – інформація Центральної
виборчої комісії щодо призначення перших місцевих виборів в об’єднаних
територіальних громадах, до складу яких увійшли територіальні громади
міст обласного значення та територіальні громади населених пунктів
суміжних районів.
Планується, що ЦВК надасть також роз’яснення щодо можливого
дострокового припинення повноважень депутатів сільських, селищних,
міських рад та відповідних сільських, селищних, міських голів, які будуть
обрані 25 жовтня 2015 року у територіальних громадах, котрі на день виборів
втратили свою правосуб’єктність у зв’язку з прийняттям рішень щодо
об’єднання територіальних громад; щодо зміни меж міста обласного
значення, якщо його територіальна громада вирішила об’єднатися з
територіальною громадою населеного пункту, розташованого на території
суміжного району; щодо зміни меж району, якщо до складу об’єднаної
територіальної громади передбачається входження територіальної громади
населеного пункту, розташованого на території суміжного району.
Крім того, на засіданні Комітету буде обговорено Проект Закону про
внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної
реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб (ЦВК
надасть роз’яснення щодо усіх питань проведення перших виборів у
об’єднаних
громадах
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/615). – 2015. – 29.10).
Директор Департаменту самоуправлінь та виконуючий обов’язки
директора Департаменту суспільних послуг Міністерства захисту
навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії Айварас
Драудиньш:
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Здавалося, що цілі, які поставила перед собою Україна щодо
децентралізації влади, неможливо досягти за такий короткий проміжок часу.
Тому сьогоднішні результати, досягнуті зокрема у процесі об’єднання
громад, вражають.
Дивлячись на проведену урядом України та експертами роботу, ми
бачимо, що помилялися, сумніваючись в вас. Близько 800 місцевих рад, які за
три з половиною місяці добровільно об’єдналися у 159 спроможних громад,
довели усім нам, що ви можете швидко мобілізуватися на благо людей.
Латвійська Республіка надаватиме допомогу Україні у впровадженні
кращих європейських практик як на рівні місцевого самоврядування, так і на
загальнонаціональному рівні.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Такого темпу і таких обсягів добровільного об’єднання громад дійсно
не було в жодній країні. Але попереду ще велика робота. Зараз дуже важливо
показати успіх, ефективність цих громад, створити там нову систему надання
послуг, що буде прикладом і стимулюватиме інші громади до розвитку та
співпраці (…) (Україна в частині децентралізації зробила те, що
здавалося неможливим, − представник уряду Латвії // Конситуційна
комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/1060). – 2015. – 27.10).
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Німецькі муніципалітети почнуть пряму співпрацю з українськими
об’єднаними громадами. І це є найяскравішим свідченням того, що
Німеччина оцінила успішність проведення реформи децентралізації в
Україні.
Ключовий пункт заяви (Заява про співробітництво між Мінрегіоном та
Міністерством навколишнього середовища, захисту природи, будівництва та
безпеки ядерних реакторів Німеччини, − ред.) – можливість застосовувати
положення Лейпцігської хартії «Міста Європи на шляху до сталого
розвитку». Ми створюємо систему координат, коли Міністерство буде
виключно координатором, а вся співпраця, насамперед економічна, буде
відбуватися між німецькими та українськими громадами напряму.
Реалізація співпраці, передбаченої угодою, матиме конкретні
результати: сучасні підходи у містобудівній політиці, якісний громадський
транспорт, підвищення локальної економіки та локального ринку праці,
втілення енергоефективних технологій. Німецькі партнери є носіями як знань
і технологій, так й інвестиційного ресурсу. А Україна, станом на сьогодні, є
чи не найперспективнішим ринком у Європі за спроможністю реалізовувати
великі інфраструктурні проекти.
Термін дії угоди між українським та німецьким відомствами становить
5 років. Україні буде дуже корисним німецький досвід, адже ця країна
пройшла через об’єднання, через інтеграцію східної Німеччини до західних
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моделей управління та економіки. Тепер цей досвід може бути застосований
на теренах України (Німеччина співпрацюватиме з українськими містами
в рамках децентралізації, − Геннадій Зубко // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248578811&cat_id=2
44276429). − 2015. – 26.10).
У Мінрегіоні стурбовані ситуацією, що склалася довкола
пропозицій регіонів щодо інвестиційних програм та проектів
регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за рахунок
Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) у 2016 році.
Станом на 26 жовтня 2015 року такі пропозиції надійшли до
Мінрегіону лише від Запорізької, Кіровоградської, Харківської обласних та
Київської міської державних адміністрацій.Крім того, не всі запропоновані
цими регіонами проективідповідають визначеним законодавством напрямам
спрямування коштів ДФРР.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода:
Реалізація відповідних програм і проектів повинна спрямовуватись на
створення оптимальних умов для сталого розвитку спроможних,
конкурентоздатних та інвестиційно привабливих територіальних громад,
включаючи заходи щодо підготовки фахівців з місцевого розвитку,
забезпечення містобудівною документацією, тощо. При цьому відповідні
кошти, в першу чергу, мають спрямовуватись на проекти, що
забезпечуватимуть сталий розвиток громад, які відповідно до Закону України
«Про добровільне об’єднання територіальних громад», визначились щодо
такого об’єднання.
Також міністерство звернулося і до Всеукраїнських асоціацій органів
місцевого самоврядування з проханням взяти участь у роботі з підготовки
відповідних інвестпрограм і проектів регіонального розвитку, що дасть змогу
прискорити подання органами місцевого самоврядування якісних пропозицій
щодо розподілу у 2016 році коштів ДФРР (Від областей чекають якісних
інвестпрограм регіонального розвитку, що фінансуватимуться за рахунок
ДФРР
у
2016
році
(+відео)
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/610). – 2015. -26.10).
Дерегуляція та розвиток підприємництва
Міністр економічного розвитку й торгівлі Айварас Абромавічус:
Що стосується дерегуляції в нашій країні, перший етап ми практично
закінчуємо наприкінці цього року, і, щоб прискоритися і починати активну
другу фазу, ми вирішили створити Офіс ефективного регулювання. Це
незалежна неурядова організація. У неї кілька важливих завдань: перше −
зниження вартості складності ведення бізнесу в нашій країні, друга −
мінімізація корупційних схем, дерегуляція це один з найефективніших
способів боротьби з корупцією. Третє − поліпшення регуляторного клімату в
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нашій країні і, звичайно, приведення у відповідність до законів ЄС у
підсумку.
Фінансування офісу здійснюється за рахунок міжнародних донорів,
зокрема це уряди Канади, Євросоюзу, Світовий банк (Абромавічус розповів,
навіщо створили Офіс ефективного регулювання // Аналітична служба
новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/19657-abromavichus-rasskazal-zachemsozdali-ofis-ehffekt.html). – 2015. – 04.11).
Міністр юстиції Павло Петренко:
Багато підприємців говорили, що Міністерство юстиції їх дурить.
Мовляв, онлайн сервіси − це звісно зручно, але компанія за один день не
може працювати. Треба ще 2 тижні бігати по інших інституціях, аби стати на
облік в податковій, пенсійному фонді, органах статистики. Опісля лиш
можна відкрити рахунки. Аби пришвидшити цей процес почали змушувати
інші органи вкластись у термін 24 години. Аби за один день дійсно відбулась
повна реєстрація бізнесу. Пенсійний фонд погодився швидко. Проблема була
з податковою службою, яка виявились найбільш консервативною. І це
зрозуміло. Коли підприємцю не треба йти знайомитись з інспектором, то
останнім некомфортно. Хочуть ж якось познайомитись. Опирались до
останнього.
Первинна реєстрація в Україні безкоштовна. В той час, як у всіх
країнах ЄС ця послуга платна.
Для реєстрації компанії потрібно зайти на сайт міністерства юстиції.
Впродовж кількох хвилин вас зареєструють. Кожні 2 годин система єдиного
державного реєстру вивантажує дані по нових зареєстрованих компаніях в
таку ж аналогічну систему пенсійного фонду, органів статистики та
податкової. Всі ці органи також зобов'язані впродовж наступних 2 годин
поставити компанії на облік та надати їм унікальний реєстраційний номер.
Умовно кажучи, людина об 11 вечора подала документи, і вже десь о 10
ранку приходить вся інформація про присвоєння усіма органами кодів по
реєстрації (Пенсійний фонд погодився швидко, а податкова впиралася до
останнього − міністр юстиції про реформи // Інформаційний портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/63310-pensiinyi-fondpohodyvsia-shvydko-a-podatkova-vpyralasia-do-ostannoho-ministr-iustytsii-proreformy). – 2015. – 30.10).
Министр экономического развития Айварас Абромавичус:
Еще в марте был принят план по дерегуляции, 212 инициатив. Из них
93 уже принято, 18 законопроектов уже находятся в Верховной Раде, пять на
рассмотрении в Кабмине (В Раде лежит 18 законов для бизнеса –
Абромавичус // Сегодня.ua. (http://www.segodnya.ua/economics/business/vrade-lezhit-18-zakonov-dlya-biznesa-abromavichus-662199.html). − 2015. –
28.10).
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Міністр аграрної політики та продовольства Україні Олексій
Павленко:
Співпраця в галузі сільського господарства є одним із найбільш
важливих напрямів економічного співробітництва між Україною та США.
Системні реформи, що тривають у вітчизняному аграрному секторі є доказом
для наших американських партнерів, що Україна готова до продовження
надійних відносин в АПК та відкрита до нових напрямів співпраці.
Зокрема, за даними Національної ради реформ галузь є однією із
лідируючих за реформуванням − із прогресом 80 %. За офіційними даними
Кабінету Міністрів України, Мінагрополітики належить до ТОП-7
міністерств за кількістю виконаних завдань зазначених у Програмі діяльності
Уряду.
Суттєвими є досягнення Мінагрополітики в антикорупційній боротьбі,
дерегуляції аграрного сектору, диверсифікації експортних напрямків.
Важливим напрямом аграрної політики Міністерства залишається підтримка
малих та середніх агровиробників.
Ми вдячні Уряду та громадським організаціям Сполучених Штатів за
підтримку агросектору України, який зараз особливо потребує інвестицій для
розвитку. Зокрема, програмою USAID було виділено 3,2 млн доларів США
на підтримку малого та середнього агробізнесу в Україні. Мінагрополітики
готове представити низку привабливих напрямів аграрного сектору, що
заслуговують на увагу американських інвесторів та гарантувати сприятливі
умови для їх роботи в Україні (Олексій Павленко: Україна відкрита до
нових напрямів аграрної співпраці зі США // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248581317&cat_id=2
44276429). − 2015. – 26.10).
Судова реформа
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Оновити судову систему можна навіть не чекаючи змін до Конституції.
Наразі в парламенті знаходиться близько 800 питань, пов'язаних із
призначенням суддів. Із них трохи більше 200 − на звільнення і 547 − щодо
призначення на посаду на безстроковий термін.
Я думаю, було би доцільно, аби ми взяли ці 800 вакансій і провели
публічний конкурс на призначення суддів.
ВР має можливість зробити це, не чекаючи змін до Конституції:
Якщо Верховна Рада не проголосує за 547 суддів, це буде означати, що
в нас відкриється 547 вакансій, на який ми можемо провести публічний
відкритий конкурс за прикладом набору національної поліції.
Гройсман закликав профільний комітет опрацювати це питання
(Гройсман придумав, як прискорити оновлення судової системи //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/2/7087181/). −
2015. – 02.11).
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Голова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас:
Керівництво Конституційних судів Литви та трьох країн − учасниць
«Східного партнерства» – України, Грузії та Молдови − підписали цього
тижня Декларацію про створення Асоціації конституційного правосуддя в
країнах Балтії та Чорноморського регіону.
Важливо, щоб Конституційний суд України відчув себе повноправним
членом європейського співтовариства. На цьому тижні, в понеділок, ми у
Вільнюсі заснували Асоціацію конституційних судів Литви, України,
Молдови та Грузії. Ми бачимо позитивні зрушення в тому, щоб КС дійсно
став європейським судом. І, головне, щоб він став незалежним. Незалежним
від будь-якої влади.
У Декларації країни-учасниці схвалили намір зміцнювати
конституційне правосуддя в країнах регіонів Балтійського та Чорного морів і
погодилися сприяти діалогу з усіх питань щодо конституційного,
структурного та оперативного аспектів конституційної юрисдикції (Україна
підписала Декларацію про створення Асоціації конституційного
правосуддя // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/31/
7086997/). − 2015. – 31.10).
Вице-спикер ВР, член Конституционной комиссии Оксана Сыроед:
Рабочая группа по вопросам правосудия Конституционной комиссии
учла
рекомендации
Венецианской
комиссии
по
ликвидации
четырехзвеньевой судебной системы.
Мы наконец пришли к согласию, что перейдем на трехзвеньевую
судебную систему. У нас не будет Высших судов.
Рабочая группа пришла к согласию, что высшие специализированные
суды будут ликвидированы. Также предлагается перезагрузить Верховный
суд и апелляционные суды путем переизбрания новых судей.
Вместе с тем, в Конституционной комиссии договорились об
ограничении влияния президента на карьерный рост судей. Соответственно
полномочия перевода судей из одного суда в другой перейдут
новосозданному органу – Высшему Совету правосудия (В Украине
ликвидируют высшие специализированные суды – вице-спикер //
Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-ukraine-likvidiruyutvysshie-specializirovannye-sudy-vice-spiker-662535.html). − 2015. – 29.10).
Народный депутат Украины Леонид Емец:
Венецианская комиссия настаивает, что уволенные судьи должны
получить право участия в конкурсном отборе.
Венецианская комиссия сказала, что перезагрузка судейского корпуса в
нашей стране возможна, но как исключение и из-за изменений в
Конституцию. Это совершенно не соответствует той ситуации, которая есть в
нашей стране, это исключительная ситуация, и мы меняем Конституцию, и
меняем, в том числе через перезагрузку. Венецианская комиссия указала, что
одномоментное увольнение судей несет определенные риски дисбаланса
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судебной системы (Судебная реформа Украины, − тема прессконференции с участием Сыроид // 112.ua (http://112.ua/video/sudebnayareforma-ukrainy-tema-press-konferencii-s-uchastiem-syroid-176471.html).
−
2015. – 29.10).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Судова реформа − це не технічний ремонт. Позиція українського Уряду
полягає в необхідності заміни всіх 9 тисяч українських корумпованих суддів,
відкриваючи разом із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель
Українсько-німецький економічний форум в Берліні у п’ятницю, 23 жовтня.
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Питання боротьби з корупцією в першу чергу потребує жорсткої
політичної волі Президента, Прем'єр-міністра, Уряду і Парламенту не на
словах, а на ділі провести судову реформу.
Президент і Прем'єр-міністр єдині в тому питанні, щоб провести саму
радикальну і справедливу судову реформу. Адже суд є основою будь-якої
правової держави, основою захисту прав і свобод людини і кожного
громадянина і захисту бізнесу. Зараз відбувається засіданні Венеціанської
комісії з питань реформи судочинства в Україні (Арсеній Яценюк у Берліні:
Судова реформа − це не технічний ремонт, а заміна всіх 9 тисяч суддів //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248575047&cat_id=244276429). − 2015. – 23.10).
Президент України Петро Порошенко:
Країна потребує негайного оновлення суддівського корпусу, і ті судді,
котрі підпадають під дію закону про люстрацію, мають чітко його
виконувати. (…)
Саме задля цього було створено Конституційну комісію, до якої
входять політичні сили, що представлені в парламенті, юристиконституалісти, а також представники уряду.
Рішення і проект, який був розроблений Конституційною комісію,
винесений на всенародне обговорення, що вже триває більше місяця. На
цьому тижні відбувається засідання Венеціанської комісії, яка має дати свій
висновок на відповідність пропонованої конституційної реформи критеріям
Ради Європи. І я дуже сподіваюся, що цей висновок буде позитивним, і
складовою частиною цієї судової реформи має бути оновлення суддівського
корпусу (П. Порошенко: Оновлення суддівського корпусу має бути
складовою
судової
реформи
//
Конституційна
комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/1033). – 2015. – 23.10).
Податкова реформа
Голова ДФС Роман Насіров:
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У ДФС розроблено Концепцію реформування Центрального офісу з
обслуговування великих платників податків, яка передбачає якісно новий
рівень обслуговування бізнесу.
Це ще один дуже важливий крок у глобальному реформуванні
Державної фіскальної служби. Ми рухаємося у напрямі створення реальної
сервісної служби, яка працюватиме за європейськими та світовими
стандартами.
Однією з головних та стимулюючих новацій для бізнесу є відміна
планових та зустрічних перевірок великих компаній, а також отримання
відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. Крім того, для таких
платників будуть спрощені й процедури митного оформлення товарів.
Відміна планових та зустрічних перевірок – це великий крок назустріч
бізнесу, який ми готові зробити. За сумлінну сплату податків компанії
отримуватимуть ПДВ-автомат та не матимуть планових та зустрічних
перевірок.
Ці компанії забезпечують більшість надходжень до державного
бюджету і саме тому вони потребують індивідуального підходу та високого
рівня сервісу.
У Центральному офісі будуть проведені кадрові зміни. Кожне
підприємство отримає свого податкового консультанта-координатора.
Великому бізнесу для вирішення проблемних питань не потрібно буде
звертатися до різних підрозділів, адже консультант матиме всі можливості
для оперативного вирішення в правовому полі усіх питань, з якими компанія
зіштовхується у роботі.
У рамках реформи також планується розвиток нових сервісів. Окрім
вже діючих 14 сервісів, платникам буде також запропоновано електронну
перевірку та уніфікацію бухгалтерського ІТ забезпечення.
До того ж для зручності платників буде реформовано структуру
Центрального офісу. На базі офісу буде створено єдину юридичну особу, що
забезпечить єдиний підхід до всіх платників. Центральний офіс матиме 5
управлінь в регіонах України та 7 відділень. Таким чином компанія-платник
зможе обрати за зручністю будь-яке відділення, в якому обслуговуватиметься
(Роман Насіров: Ми пропонуємо великому бізнесу якісно новий рівень
обслуговування // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248603642&cat_id=244277212). − 2015. – 04.11).
Міністр фінансів Наталя Яресько:
Запропонований депутатами варіант податкової реформи передбачає
зниження доходів бюджету в наступному році на 200 млрд грн. (…)
Додаткові доходи від можливої детінізації економіки складно
спрогнозувати, тоді як витрати держбюджету визначені законами.
Ще одна важлива причина, чому дуже важко знайти компроміс між
проектом реформи Мінфіну та альтернативним проектом, зареєстрованим у
парламенті. Це принципи і підходи у підготовці реформи.
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Пропозиція Мінфіну забезпечує простоту, нейтральність і
справедливість податкової системи, тоді як альтернативна пропозиція
порушує ці принципи.
Наведу лише кілька прикладів. Міністерство фінансів пропонує ввести
одну ставку для всіх основних податків... У той же час альтернативна
пропозиція містить більшу кількість податкових ставок. Це ускладнить
адміністрування і, в свою чергу, не зменшить, а збільшить можливості для
корупції (Яресько розкритикувала зареєстрований у Раді проект
податкової реформи // Insider (http://www.theinsider.ua/business/5638b8404
a41e/). – 2015. – 03.11).
Представник МВФ Жером Ваше:
За нашою поточною оцінкою законопроекту (щодо податкової
реформи, − ред.), зареєстрованого в парламенті минулого понеділка, він
спричинить скорочення податкових надходжень на 9-10 відсотків ВВП. Це
гігантська сума. У міжнародному співставленні вона майже безпрецедентна,
якщо брати до увагу втрату надходжень протягом одного року. Важко
уявити, як можна дозволити собі таку ціну без масштабних компенсаційних
заходів у бюджеті 2016 року, який і без цих подій втрачає тимчасові доходи,
що мали місце цього року, і має профінансувати важливі пріоритетні
видатки.
Скорочення ставок по всіх основних видах податків, що не
компенсується іншими достовірними заходами (такими, як скорочення
видатків), лише збільшить дефіцит і борг та зруйнує довіру та фінансову
стабільність. Таким чином, ми, як партнери України, не можемо підтримати
проект податкової реформи в такому її вигляді.
Перш ніж обговорювати податкові ставки, потрібно чітко собі уявити,
якими є видаткові пріоритети, що фінансуються зусиллями платників
податків. Якщо усвідомлюється потреба знизити видатки, важливо
обговорити, як цього досягти, протягом якого часу і хто понесе на собі тягар
цих скорочень (Ваше: Податкова реформа у варіанті комітету ВР надмірний ризик для України // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/novini/item/63172-vashe-podatkova-reforma-u-variantikomitetu-vr-nadmirnyi-ryzyk-dlia-ukrainy). − 2015. – 30.10).
Государственная фискальная служба (ГФС) прошла масштабную
люстрацию.
Согласно закону, из ГФС были уволены 37 человек из 88, или 42,04 % от
общего количества работающих руководителей, заместителей руководителей
самостоятельных структурных подразделений центрального аппарата ГФС
Украины, а также 39 человек из 254, или 15,35 % от общего количества
работающих руководителей, заместителей руководителей территориальных
органов ГФС Украины. Среди областных руководителей уволены
начальники управлений ГФС в Днепропетровской, Черкасской, Херсонской,
Черниговской областях, начальники Кировоградской, Полтавской и
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Тернопольской таможен (Минюст обнародовал список люстрированных
руководителей ГФС // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/photo_news/358360/
minyust_obnarodoval_spisok_lyustrirovannyh_rukovoditeleyi_gfs_dokument). −
2015. – 29.10).
Проект податкової реформи, розроблений депутатами Верховної
Ради без участі Мінфіну, зареєстрований у парламенті.
Законопроект №3357 поступив в Раду 26 жовтня.
Документ розроблявся в парламентському комітеті з питань податкової
та митної політики під керівництвом голови цього комітету, нардепа від БПП
Ніни Южаніної.
Проект передбачає зниження податку на доходи фізичних осіб до 10%,
податку на додану вартість – до 15%, єдиного соціального внеску – до 20%, а
також перехід до податку на розподілений прибуток за ставкою 15%.
Уряд має намір наполягати на прийнятті за основу менш радикальної
концепції Мінфіну. Урядова версія, згідно презентації, припускає встановити
більшість ставок на рівні 20% («Проект Южаніної» зареєстрований у Раді
всупереч погрозам МВФ // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/62222-proekt-yuzhaninoi-zareiestrovanyi-uradi-vsuperech-pohrozam-mvf). – 2015. – 27.10).
Державна фіскальна служба звільнила 42% вищого керівного
складу та 15% керівників територіальних органів, які підпадали під дію
закону «Про очищення влади».
Це вже третя хвиля звільнень у ДФС в рамках виконання закону про
люстрацію. Наразі вже звільнено 295 посадовців служби, які підпадають під
дію цього закону.
Голова ДФС Роман Насіров:
Мін'юст надав нам свої рекомендації щодо звільнення низки керівників
структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів
ДФС, які мають бути звільнені з посад в рамках виконання закону «Про
очищення влади». І ми ці рекомендації виконаємо (Насіров заявив про
звільнення всіх керівників ДФС, що підпадали під люстрацію // Insider
http://www.theinsider.ua/business/562f3a68a9790/). – 2015. – 27.10).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Відповідно до закону про люстрацію я доручив Міністерству юстиції
України провести перевірку всього складу Державної фіскальної служби
України.
З'ясувалося, що 42% вищого керівного складу ДФС – це податківці і
митники, які працюють в центральному апараті, – підлягають негайному
звільненню. Ще 15% вищого керівного складу керівництва Державної
фіскальної служби в областях також підлягають звільненню.
Акт (про підсумки перевірки, – ред.) переданий керівнику Державної
фіскальної служби. У понеділок всі ці люди повинні бути звільнені.
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Уряд спільно з Мінфіном і міжнародними експертами затвердили
концепцію реформування ДФС, однак наразі її реалізація гальмується через
недостатню роботу керівництва служби (Яценюк вимагає звільнити в
понеділок працівників ДФС, які підлягають люстрації // Insider
(http://www.theinsider.ua/business/562d36774f242/). – 2015. – 25.10).
Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров:
Раніше прийняті законодавчі зміни, що стосуються спрощеного
податку для юридичних осіб, сьогодні дозволяють великим підприємницьким
мережам працювати як сотні спрощенців.
У нас в суспільстві перейшли кордон від спрощенки – до схеми, від
спрощенки – до чогось подібного офшорам.
Спрощений податок в Україні повинен залишитися, однак тільки для
дрібних і середніх підприємців. Фіскальна служба виступає за правильний
формат спрощенців і буде боротися з тим, щоб схеми спрощеного
оподаткування використовувалися для оптимізації податків середнім і
великим бізнесом.
Сформована в Україні ситуація, коли ресторани і магазини працюють
як спрощенці, будучи при цьому бізнесом, неприйнятна.
Я вважаю Україну і українських громадян дуже патріотичними. І мені
дуже-дуже шкода, що патріотизм іноді закінчується, коли потрібно заплатити
податки (Насіров: Патріотизм закінчується, коли потрібно заплатити
податки
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/novini/item/61186-nasirov-patriotyzm-zakinchuietsia-kolypotribno-zaplatyty-podatky). − 2015. − 22.10).
Реформа державної служби та реорганізація державних органів
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:
Ми попросили наших європейських друзів забезпечити донорський
фонд... для зарплат і окладів для високопоставлених чиновників і тих, хто
насправді може втілювати реформи в цій країні.
При низькій зарплаті держслужбовці будуть продовжувати брати
хабарі (…) (При низькій зарплаті держслужбовці й надалі братимуть
хабарі,
–
Яценюк
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/10/27/pry_nyzkiy_zarplati_derzhsluzhbovtsi_budut_p
rodovzhuvaty_braty_habari__yatsenyuk_637052). − 2015. − 27.10).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк:
Використання багатозонних лічильників допоможе споживачу
заощадити на електроенергії, зменшити свій рахунок, а для енергосистеми
Офіційна інформація

75

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

22 жовтня – 4 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
країни – зменшити навантаження по годинах протягом доби та зменшити
вартість електроенергії для країни у майбутньому.
Ідея двозонних і тризонних лічильників не нова, проте раніше вона
мала ефект лише для промислових споживачів. Для населення, яке є
основною причиною нерівномірного графіку споживання електроенергії,
було складно порахувати доцільність таких лічильників, крім того існували
бюрократичні перепони з боку обленерго. Нині ж населення може самостійно
обрати та придбати багатозонний лічильник. (…)
За нашими розрахунками, при обсязі споживання 250 кВт-год та
вартості однозонного однофазного лічильника, окупність складає півтора
роки. Це досить привабливий термін окупності, зважаючи на те, що під цю
категорію підпадає близько 30 % споживачів. (…)
Голова правління ГО Greencubator Роман Зінченко:
Населення є найціннішим ресурсом і найбільшим союзником у плані
стабілізації української енергомережі. (…) Багатозонний облік і
згладжування пікового споживання допоможуть стабілізувати систему і
уникнути хоча би частини віялових відключень, бо це одна зі складових
енергетичної безпеки. Бо пікова електроенергія є найдорожчою. Тому треба
включати споживача у формулу енергоефективності (…) (Використання
багатозонних лічильників допоможе споживачу заощадити на
електроенергії, а енергосистемі країни − зменшити навантаження,
вартість електроенергії та її імпорт − голова НКРЕКП // Міністерство
енергетики
та
вугільної
промисловості
України
(http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=C2435829
45AB4C678ECDEDBB44BBE2C6.app1?art_id=245055002&cat_id=35109). −
2015. – 04.11).
Перший заступник Міністра Ігор Мартиненков та заступник
Міністра Ігор Діденко провели робочі зустрічі з представниками
українсько-американсько-канадсько-європейської робочої групи на чолі
із заступником Міністра енергетики з питань відновлення
інфраструктури та енергетики США Вільямом Браяном.
Під час зустрічей обговорено питання забезпечення України
енергоресурсами на опалювальний період 2015−2016 років, а також напрями
роботи Міненерговугілля на найближчу перспективу.
Зокрема, повідомлено американським колегам про забезпечення
вугіллям та поставки його до України, а також про виконані заходи з
відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій на Сході
України. Також значну увагу приділено питанню імпортозаміщення
енергоносіїв з метою досягнення енергетичної незалежності України від РФ.
Також було обговорено перспективи поставок газу, реалізації проектів
з побудови ліній електропередачі, зокрема, ПЛ «Рівненська АЕС – підстанція
«Київська».
Американські колеги цікавилися роботи з підприємствами щодо зміни
режиму роботи з метою уникнення перенапруги в години пікових
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навантажень, можливостями України щодо забезпечення електроенергією
тощо (Перший заступник Міністра Ігор Мартиненков та заступник
Міністра Ігор Діденко провели робочі зустрічі з представниками
українсько-американсько-канадсько-європейської робочої групи на чолі із
заступником Міністра енергетики з питань відновлення інфраструктури
та енергетики США Вільямом Браяном // Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України (http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/
uk/publish/article;jsessionid=C243582945AB4C678ECDEDBB44BBE2C6.app1
?art_id=245055075&cat_id=35109). − 2015. – 04.11).
Віце-прем'єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Зростання економік країн Східної Європи починалося після
впровадження заходів з енергоефективності. Енергоефективність має стати
«точкою росту» української економіки.
Україна, яка знаходиться на стадії активного впровадження проектів з
енергоефективності, відкриває європейським партнерам перспективи та
шляхи інвестування в ринок розміром 55 млрд євро.
Наша держава будує прозору та зрозумілу для інвестицій стратегію
енергоефективності в законодавстві. Ухвалений закон про енергосервісні
компанії мотивує бюджетні установи впроваджувати енергоефективність та
створює інтерес для інвесторів. Окрім того, ухвалено закон про спільну
власність житлового сектору.
Україна спільно з німецьким Урядом вже зробила перший крок до
створення нового ринку енергоефективності, розробивши концепцію Фонду
енергоефективності – S2I, запуск якого запланований на 2016 рік.
На сьогодні Євросоюз активно долучився до створення моделі Фонду
енергоефективності S2I. Це фонд, який може ефективно працювати для
мотивації капіталовкладень не тільки українців, а й іноземних компаній,
банків. Модель цього фонду дозволить заощадити субсидії, які надаються
Урядом на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Ці субсидії
можуть бути спрямовані у Фонд і використані на програми
енергоефективності.
Ми чекаємо приходу в Україну європейських енергосервісних
компаній разом із технологіями та інвестиціями в напрямку
термомодернізації.
В свою чергу кожне інвестоване євро повернеться іноземним
партнерам із великим прибутком, адже, за оцінками, річний потенціал ринку
може сягати майже 2 мільярдів євро та до 100 тисяч робочих місць. Кожна
гривня вкладена в енергоефективність витрачається значно ефективніше, ніж
виробництво нової енергії (Енергоефективність має стати «точкою
росту» української економіки, − Геннадій Зубко // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248601759&cat_id=2
44276429). − 2015. – 03.11).
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Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев:
Мы будем покупать газ в том объеме, который будет необходим.
Сейчас у нас в подземных хранилищах находится на 1 млрд куб. м газа
больше, чем находилось в прошлом году на ту же дату. Соответственно, в
этот сезон мы входим с кардинально более высоким запасом, чем было в
прошлом году.
До конца года закачивать газ мы больше не планируем. Тот запас газа,
который есть сейчас в наших хранилищах, мы считаем достаточным. Для
прохождения этой зимы мы вполне сможем обойтись этим запасом, плюс
ограниченный объем импорта как с российской, так и с европейской стороны
(…) (Коболев: газа в хранилищах хватит на зиму // Українські реалії
(http://ukrreal.info/novini/item/63947-kobolev-haza-v-khranylyshchakh-khvatytna-zymu). – 2015. – 03.11).
Минулого тижня виконавчий директор американської компанії
Westinghouse Денні Родерік зустрічався в Києві з президентом України
Петром Порошенком та прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком у складі
делегації міністра торгівлі США Пенні Пріцкер.
Westinghouse запропонувала українському уряду програму модернізації
ядерних реакторів, яка може збільшити виробництво електроенергії.
Директор американської компанії Westinghouse Денні Родерік:
Понад 50% потреб України в електроенергії покриваються за рахунок
атомної енергетики. Успіх цієї програми підвищить обсяг та безпеку
виробництва електроенергії в країні, що покращить життя українців. Крім
цього, це сприятиме подальшій інтеграції України до єдиного енергетичного
ринку Європи (…) («Україна відкрила монопольний ринок атомної
енергетики» – Westinghouse // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/
content/article/27339910.html). – 2015. – 02.11).
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк:
Для успішного завершення поточного опалювального сезону Україні
необхідно додатково імпортувати ще майже 5 млрд куб. м газу.
Це на додаток до накопичених в українських газових сховищах
17 млрд куб. м блакитного палива.
Для цього ми також отримали додаткові кредити, щоб пройти зиму з
необхідною кількістю газу і з теплом у кожному будинку.
Щоб купити закачані 17 млрд куб. м газу, Україна отримала кредити, і
на ці кредити купили газ вдвічі дешевше, ніж купували раніше по
сумнозвісному газовому контракту − раніше ми платили майже 500 доларів,
зараз платимо 250 доларів.
З цієї причини напередодні опалювального сезону у сховища вдалося
закачати газу трохи більше, ніж навіть торік (Для опалювального сезону
Україні треба ще 5 млрд куб. м газу, − Яценюк // Insider
(http://www.theinsider.ua/business/56366dc9ddf67/). – 2015. – 01.11).
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Віце-прем'єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій Зубко:
Україна проводить переговори з Туркменістаном щодо поставок нафти,
а стосовно поставок газу тривають пошуки раціонального шляху його
транспортування.
Для нас важливі постачання туркменського газу, єдине – нам потрібно
знайти раціональний шлях для постачань. Але зараз основні переговори
тривають щодо постачання туркменської нафти.
Обидві сторони розуміють, яким чином здійснити ці поставки нафти.
Ми розуміємо, яким чином – поромними переправами є можливість
постачатити саме до України і нафту і нафтопродукти для того, щоб
диверсифікувати їх поставки в Україну (Київ проводить переговори з
Ашгабатом про постачання нафти, щодо газу вирішується питання
раціонального транспортування – Зубко // Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
(http://www.minregion.gov.ua/news/kiyiv-provodit-peregovori-z-ashgabatompro-postachannya-nafti-schodo-gazu-virishuetsya-pitannya-racionalnogotransportuvannya----937851/). − 2015. – 29.10).
27 жовтня Голова Держенергоефективності Сергій Савчук взяв
участь у VIII засіданні Українсько-італійської ради з економічного,
промислового та фінансового співробітництва.
До порядку денного заходу було включено одне з найголовніших
питань – співробітництво в енергетичній сфері. У ході дискусії сторони
звернули особливу увагу на зміцнення співпраці у сфері енергоефективності
та енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних
видів палива (Україна зацікавлена у поглибленні співпраці з Італією у
сфері енергоефективності // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=248586159&cat_id=244277212). − 2015. –
28.10).
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
У жовтні видано рекордну суму «теплих» кредитів, яка становить 227,8
млн грн. На цьому тижні також видано найбільшу суму «теплих» кредитів,
яка склала 67,2 млн грн.
Від початку дії програми, станом на 26 жовтня 2015 року, банками
видано 49 113 «теплих» кредитів, загальною сумою 810,9 млн грн. (…)
Наразі програма з енергоефективності є популярною не лише серед
мешканців індивідуальних будинків, але й ОСББ, які останнім часом дуже
активні. Загальна кількість виданих ОСББ «теплих» кредитів з початку дії
програми по Україні становить 94, на суму 10, 60 млн грн.
Дніпропетровські ОСББ стали найактивнішими учасниками державної
програми, оформивши 9 «теплих» кредитів (У жовтні видано рекордну
суму «теплих» кредитів − 227,8 млн грн // Міністерство регіонального
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розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
(http://www.minregion.gov.ua/news/u-zhovtni-vidano-rekordnu-sumu-teplihkreditiv-yaka--stanovit-2278-mln-grn-480584/). − 2015. – 27.10).
Министр энергетики и угольной промышленности Украины
Владимир Демчишин:
Мы хотим синхронизировать нашу энергетическую систему с
европейской ENTSO-E, определенные шаги уже делаются относительно
синхронизации с молдавской и румынской системами. Господин Светелик
(заместитель министра энергетики и угольной промышленности Александр
Светелик, − ред.) очень активно в этот процесс вовлечен, и он сейчас
находится на переговорах с молдаванами и румынами. И европейцам наша
энергетическая система интересна тем, что у нас есть регулирующие
мощности гидро-, у нас есть очень существенные мощности атомные, у нас
есть мощности гидроаккумулирующих станций. Те все мощности, которые
есть, могут быть использованы только в случае, если будут должным образом
поддерживаться сети (Демчишин: Украина намерена синхронизировать
свою энергосистему с европейской сетью ENTSO-E // 112.ua
(http://112.ua/ekonomika/demchishin-ukraina-namerena-sinhronizirovat-svoyuenergosistemu-s-evropeyskoy-setyu-entso-e-266540.html). − 2015. – 22.10).
Віце-прем'єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Україна має величезний потенціал ринку енергоефективності опалення
житлового та бюджетного сектору. Майже 40 млрд євро потрібно на проекти
з енергоефективності, ще 15 млрд євро – на розвиток ринку альтернативних
джерел енергії. Ці кошти допоможуть нашій країні скоротити споживання
газу, створити десятки тисяч нових робочих місць та прискорити досягнення
енергетичної незалежності від Росії.
Україна зацікавлена розгортати у себе підприємства, які будуть
використовувати всі сучасні наукові та технічні надбання.
Зі своєю сильною інженерною школою Україна є ідеальною країною
для такого роду інвестицій.
У 2016 році планується створення Фонду S2I з підтримки
енергоефективних проектів. Зараз створюється механізм фінансування
проектів енергоефективності. Розробляється концепція та дорожня карта за
участі Німеччини (Мінекології) та ЄС (Єврокомісія). Фонд S2I стане
важливим
інструментом
впровадження
покращення
рівня
енергоефективності в Україні.
Сьогодні Уряд та Мінрегіон працюють над створенням необхідного
законодавчого поля для впровадження проектів з енергоефективності –
прийнято закони про ЕСКО та ОСББ, очікується прийняття ще низки законів,
зокрема імплементація директив ЄС в цій сфері. (…)
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Склалася унікальна ситуація, коли разом одночасно зійшлися три
важливі чинники.
По-перше, це реально потреба України в інвестиціях в
енергоефективність. По-друге, це бажання України створити інвестиціям
режим максимального сприяння. По-третє, це готовність наших партнерів
інвестувати у розвиток енергоефективних технологій (Україна запрошує
іноземних партнерів до участі в проектах з енергоефективності та
створює Фонд з підтримки таких проектів, − Геннадій Зубко // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248571458&
cat_id=244276429). − 2015. – 22.10).
Реформа правохоронної системи
Голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе:
Передусім потрібно завершити роботу над створенням Корпусу
оперативно-раптової дії та атестацією кандидатів до Нацполіції.
Реально, атестація буде першим кроком, і дуже скоро зробимо
конкретні кроки.
Також буде продовжено роботу зі створення патрульної поліції в 29
містах України.
Ми продовжуємо роботу над концепцією, і щоденну роботу над
КОРДом.
Ми працюватимемо, щоб Нацполіція України була найсучаснішою в
Європі, щоб у ній знайшлося місце всім чесним поліцейським (Деканоїдзе
розказала,
з
чого
почне
роботу
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/4/7087549/). − 2015. – 04.11).
Президент Петро Порошенко провів зустріч з новопризначеним
керівником Національної поліції Хатією Деканоїдзе.
Президент України Петро Порошенко:
На плечі шефа поліції ляже важлива місія – побудова нової
Національної поліції. (…)
За дуже короткий термін нам вдасться перетворити міліцію в поліцію. І
головне – через потужну підтримку і довіру народу.
Керівник Національної поліції має реформувати загальну структуру
поліції, в якій людина, зустрічаючись з поліцейським, буде мати посмішку,
доброту, бажання допомогти, бажання захистити, а не те, з чим залишалася
українська міліція, яка мала всі недоліки радянських часів (Президент
зустрівся з новопризначеним керівником Національної поліції Хатією
Деканоїдзе
//
Президент
України
Петро
Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-zustrivsya-z-novopriznachenimkerivnikom-nacionaln-36253). – 2015. – 04.11).
7 ноября вступает в силу Закон Украины «О Национальной
полиции».
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Часть действующих сотрудников милиции будут назначены «временно
исполняющими обязанности» на должности в соответствующих органах
Национальной полиции.
Автоматически перейдут в Национальную полицию только ранее
прошедшие конкурс сотрудники новой патрульной полиции Киева, Одессы,
Львова и Харькова и Департамента патрульной полиции МВД.
На время аттестации утверждается переходная (временная) штатная
структура Национальной полиции, которая будет существовать до
окончательного и полного комплектования всех подразделений полиции.
Новую полицейскую форму смогут получить только те сотрудники, которые
успешно прошли все этапы аттестационного конкурса.
К аттестации не будут допускаться действующие сотрудники милиции,
в отношении которых есть подтвержденная информация о совершении
правонарушения.
Для проведения аттестационного конкурса министром внутренних дел
формируется Центральная аттестационная комиссия, в которую входят
представители общественности, международные эксперты и должностные
лица МВД (Как милиция плавно перейдет в полицию // 112.ua
(http://112.ua/mnenie/kak-miliciya-plavno-pereydet-v-policiyu-269642.html). −
2015. – 04.11).
Радник міністра внутрішніх справ України Хатія Деконаїдзе:
Новостворене Бюро протидії наркозлочинності (БПН) при МВС
складатиметься з 80 % чистих людей з чистими руками, які пройдуть жорстке
тестування.
Бюро буде створене на місці розформованого Управління з протидії
обігу наркотиків, куди за жорсткими тестами наберуть 80 % нових борців з
наркозлочинністю.
Ми почали нову систему рекрутингу, оголосили набір. Буде нова
філософія і система роботи. 80 % співробітників старого управління не
будуть допущені до нового відбору. У нас дуже жорсткий відбір. На сайті
МВС до 11 листопада буде розміщена онлайн-анкета, яку можна заповнити.
Після цього дуже жорсткий конкурс: професійне тестування, тест на здоров'я,
тест на вживання наркотиків, фізична перевірка та співбесіда.
Одна з гарантій боротьби з корупцією – «вертикальна» структура
підпорядкування бюро. Працівники не будуть «прив'язані» до місця роботи,
періодично у порядку ротації змінюючи регіон, в якому вони працюватимуть.
Ще однією мотивацією для боротьби з корупцією стане заробітна плата
працівників Бюро протидії наркозлочинності, яка становитиме 9−12 тисяч
гривень (У новоствореному Бюро протидії наркозлочинності при МВС
буде нова філософія і система роботи − Хатія Деконаїдзе // Міністерство
внутрішніх справ України (http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/
publish/article/1688738;jsessionid=689EE1C27C679AF0ACF23B6809FC96D).
− 2015. – 02.11).
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков:
Зараз процес створення поліції увійшов в активну фазу практичного
етапу. Зміни відбуваються щодня, і їх динаміка є дуже високою. У той же час
важливо
забезпечити
створення
та
функціонування
якісного
правоохоронного сервісу, покликаного служити суспільству і захищати його
права.
В малих містах країни і в сільській місцевості (430 міст, 880 селищ, 28
тисяч сіл) проживає 24,5 мільйона громадян. Кожен з них повинен бути
впевнений, що в разі необхідності отримає кваліфіковано допомогу
поліцейського, і це – запит суспільства, реалізація якого є фундаментальним
для побудови нової європейської України.
Тому вкрай важливим питання про принципи і функціональну
побудову структури територіальних органів поліції з обслуговування
невеликих населених пунктів.
Для досягнення мети – забезпечення правопорядку та безпеки для
людей в будь-якому місці України, максимальна кількість поліцейських на
місцях (близько 44 тисяч співробітників) буде залучена до забезпечення
правопорядку на вулицях, а не в офісах.
(…) Прийняття рішення про введенню нової функціональної схеми на
місцях передували практичні експерименти. Їх результати дали необхідний
досвід та інформацію для побудови оптимальної структури поліції.
Структура Національної поліції включає в себе Центральний офіс та
Головні управління національної поліції у регіонах. У той же час система
місцевих органів поліції в структурі Головних управлінь національної поліції
в регіонах буде формуватися за «кущовим» принципом.
Передбачається створення відділів поліції, через які буде
здійснюватися управління та організація діяльності відділень поліції –
базових органів у складі «куща».
Крім того, ключовими елементами територіальних органів поліції на
місцях (відділів, відділень) будуть також і поліцейські дільниці, через які в
основному і буде здійснюватися безпосередня комунікація із суспільством і
населенням.
Окрема структура передбачена у великих містах, і вона представлена
на прикладі столичного Главку поліції, а також його складової частини –
Оболонського райуправління поліції:
Замість карати і «кришувати» поліція буде служити і захищати!
Основна мета поліцейської роботи – забезпечення правопорядку та безпеки
для людей в будь-якому місці України – від найменшого села до великого
міста. Висока довіра людей до поліції – вторинна мета, дуже важлива, що
забезпечує високу якість виконання головного завдання поліцейського
(Глава МВС України розповів, як буде функціонувати нова поліція //
Міністестрство внутрішніх справ України (http://www.mvs.gov.ua/mvs/
control/main/uk/publish/article/1684762;jsessionid=312E7AEF2B4E292E2C49
6A33C632BA97). − 2015. – 29.10).
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков:
Стартовал набор в новую патрульную полицию Кировограда и Кривого
Рога. Набираем соответственно 250 и 800 патрульных. Приглашаем
молодежь.
Директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем
Шевченко:
Набор будущих полицейских в Кировограде продолжается в
помещении областной филармонии. 250 кандидатов на службу в полиции
планируют набрать до 12 ноября.
В течение первого часа набора свои анкеты уже подали более 240
претендентов (В МВД рассказали, сколько патрульных наберут в новую
полицию
Кривого
Рога
и
Кировограда
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/357296/v_mvd_rasskazali_skolko_patrulnyh_naberut
_v_novuyu_politsiyu_krivogo_roga_i_kirovograda). − 2015. – 22.10).
Реформа системи національної безпеки та оборони
Петиція щодо проведення референдуму про вступ України в НАТО
набрала необхідну кількість голосів для того, щоб її розглянув
Президент.
Звернення до глави держави на офіційному сайті набрало 25248
підписів з 25 тисяч необхідних (В Україні можуть провести референдум
щодо
вступу
в
НАТО
//
Вголос
(http://vgolos.com.ua/news/v_ukraini_mozhut_provesty_referendum_shchodo_vs
tupu_v_nato_197431.html). – 2015. – 04.11).
Програма розвитку українського експорту
4 листопада, Верховна Рада України 255 голосами прийняла два
важливих для вітчизняних експортерів Закони України. Обидва
документи передбачають суттєве спрощення експортно-імпортних
процедур.
Перший − проект Закону України за № 0069 «Про ратифікацію
Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової
організації торгівлі».
Та другий − проект Закону України за № 0059 «Про ратифікацію
Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Таджикистан про вилучення окремих товарів з режиму вільної торгівлі до
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан
про вільну торгівлю від 6 липня 2001 р.», який визначає переліки товарів, що
вилучаються з режиму вільної торгівлі між двома країнами.
Внесення цих змін вимагали процедури СОТ для приведення Україною
у відповідність своїх міжнародних зобов'язань.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України −
Торговий представник України Наталія Микольска:
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Спрощення стосується, в тому числі, митних і «навколо-митних»
процедур та має на меті, зробити імпорт і експорт швидшим, дешевшим,
більш передбачуваним. Це дуже важливо в контексті роботи, яка ведеться
для збільшення нашого експорту.
Зараз наші експортери відзначають 3 найболючіші проблеми:
відшкодування ПДВ, валютний контроль та обмеження на експортноімпортні процедури. Проголосувавши ці законопроекти, Україна реалізує
положення, які знизять на 15 % витрати бізнесу, пов’язані з міжнародною
торгівлею.
Один із пунктів Угоди вводить застосування процедур «єдиного вікна»
та прискореного відправлення товарів на всіх пунктах пропуску в межах
країни. Відповідні формальності та процедури оформлення товарів
державними органами також будуть значно простішими.
(…) Прийняття законопроекту та ратифікація Угоди стане позитивним
сигналом для учасників міжнародної торгівлі і як наслідок, стимулюватиме
реформи з дерегуляції у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Очікуємо на
зростання обсягів українського експорту та створення більш сприятливих
умов для ведення бізнесу в Україні.
Тож наступного року зрушимо зі 109 місця за показником
«Міжнародна торгівля» в рейтингу Світового банку «Doing Business 2016» у
сторону розвинених та успішних країн (Експортерам спростили процедури
оформлення товарів та зменшили витрати // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248604009&cat_id=2
44277212). − 2015. – 04.11).
З метою опрацювання проблемних питань, які виникають у
взаємній торгівлі, відбулося спільне засідання українсько-білоруської
Робочої групи високого рівня під співголовуванням заступника Міністра
економічного розвитку і торгівлі України – Торгового представника
України Наталії Микольської та Першого заступника Міністра
закордонних справ Республіки Білорусь Олександра Міхневича.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України –
Торговий представник України Наталія Микольська:
Необхідно терміново зняти всі обмеження на поставку української
продукції на ринок Республіки Білорусь, пов’язані з необхідністю
проходження процедури санітарно-гігієнічної експертизи, яка була введена
постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 06.08.2015 № 666.
Мінекономрозвитку буде вживати всі необхідні заходи для підтримки
вітчизняних експортерів, а також наголосила, що вирішення питання доступу
м'ясо-молочної та вагонобудівної продукції на ринок Білорусі та країн ЄАЕС
є вкрай важливим для нашої країни (…) (Наталія Микольська закликала
білоруську сторону до термінового вирішення проблемних питань
доступу української продукції на ринок Білорусі // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248594272&cat_id=2
44277212). − 2015. – 30.10).
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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей
Павленко:
Первые пять украинских молочных компаний до конца года пройдут
все разрешительные процедуры и получат доступ на европейский рынок.
Есть все факты, что минимум 5 компаний до конца года смогут
выполнить все условия, которые поставил Европейский Союз по качеству.
Сейчас идет проверка предварительно заявленных десяти компаний на
предмет соответствия техническим и технологическим требованиям
Евросоюза (…) (На рынок ЕС могут выйти 5 украинских молочных
компаний // Экономическая правда (http://www.epravda.com.ua/rus/news/
2015/10/30/565408/). − 2015. – 30.10).
Україна та Туркменістан утворили Раду з промислової політики,
яка сприятиме збільшенню товарообігу між двома країнами, появі нових
робочих місць та інтенсифікації виробництва.
Відповідну Угоду про співробітництво в галузі промисловості між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменістану підписали Віцепрем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Геннадій Зубко та Міністр
промисловості Туркменістану Сапармурад Оразмирадов під час офіційного
візиту Президента України Петра Порошенка до Туркменістану у четвер, 29
жовтня.
Віце-прем'єр − міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій Зубко:
Ми створюємо Раду з промислової політики, яка аналізуватиме стан та
перспективи співпраці України та Туркменістану в цій галузі, а також
розроблятиме пропозиції та рекомендації щодо її активізації.
Україна та Туркменістан координуватимуть промислову політику за
такими напрямами: розвиток промислової кооперації та реалізації спільних
проектів і програм між господарюючими суб’єктами держав, створення
сприятливих умов для інноваційного промислового розвитку економік.
Ми сподіваємось і розраховуємо, що результатами двосторонньої
співпраці стане збільшення товарообігу промислових товарів та створення
нових робочих місць.
Україна
та
Туркменістан
домовились
про
вироблення
взаємоузгоджених рішень та координацію спільних дій в галузі промислової
політики, узгодження основних та пріоритетних напрямів розвитку
співробітництва в окремих галузях промисловості й формування переліку
можливих спільних програм і проектів (Україна та Туркменістан утворили
Раду з промислової політики – Геннадій Зубко // Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/ukrayina-taturkmenistan-utvorili-radu-z-promislovoyi-politiki--gennadiy-zubko-195149/). −
2015. – 29.10).
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27 жовтня у Києві відбулось VIII засідання Українсько-Італійської
Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва.
Між Міністерством аграрної політики та продовольства України та
Міністерством з питань політики у сферах сільського господарства,
продовольства та лісового господарства Італійської Республіки був
укладений Меморандум про співробітництво в галузі сільського
господарства.
Міністр аграрної політики Олексій Павленко:
(…) Для України є важливим подальший обмін досвідом із Італією в
аграрному секторі, а також використання італійського досвіду щодо
запровадження в національне законодавство норм та стандартів ЄС у сфері
аграрної політики та розвитку сільських місцевостей (…) (Олексій
Павленко: Меморандум між Україною та Італією − нові можливості для
аграрної співпраці // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248583683&cat_id=244277212). − 2015. – 27.10).
В Україні буде створено Німецько-українську промисловоторговельну палату. Відповідну Угоду підписав Міністр економічного
розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус з Державним секретарем
Федерального Міністерства економіки та енергетики Німеччини Матіасом
Махнігом та Державним секретарем Федерального Міністерства закордонних
справ Німеччини Маркусом Едерером. Підписання відбулося в ході
відкриття першого Українсько-німецького бізнес-форуму високого рівня, у
присутності Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та Федерального
канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавичус:
Німецький бізнес зацікавлений в Україні, а тому в нашій державі буде
створено Німецько-українську промислово-торговельну палату. Це створить
правові основи для посилення торговельних відносин та позитивно вплине на
розвиток торговельно-економічних відносин українських та німецьких
підприємств.
Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки
Німеччина про заснування Німецько-української промислово-торговельної
палати сприятиме посиленню двосторонніх торговельних відносин,
формалізації визнання України у якості важливого торгового партнера
Німеччини та розвитку перспективних напрямів двостороннього
співробітництва. (…)
Метою діяльності Палати є сприяння розвитку торговельноекономічних відносин між підприємствами, організаціями України та ФРН, а
також сприяння економічному обміну (Айварас Абромавичус підписав Угоду
про створення Німецько-української промислово-торговельної палати в
Україні // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248574787&cat_id=244276429). − 2015. – 23.10).
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Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Президент України Петро Порошенко:
У четвер у Верховній Раді – надзвичайно важливий день. Від
коефіцієнту корисної дії, який продемонструють депутати, повною мірою
залежить, чи отримають громадяни України можливість відвідувати країни
Євросоюзу без віз вже у 2016 році. (…)
Завтрашні голосування за цілу низку законопроектів означатимуть, що
Україна зробила домашнє завдання, виконала технічні умови і досягла
критеріїв для запровадження безвізового режиму. Тому закликаю народних
обранців з особливою відповідальністю поставитися до цієї місії, бо доля
безвізового режиму – абсолютно в ваших руках, шановні депутати
(Президент звернувся до депутатів напередодні голосування: Доля
безвізового режиму – у ваших руках // Президент України Петро
Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-zvernuvsya-dodeputativ-naperedodni-golosuvannya-d-36252). – 2015. – 04.11).
Председатель комитета ВР по вопросам европейской интеграции,
народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Ирина
Геращенко:
Законопроекты из пакета визовой либерализации готовы к
рассмотрению на завтрашнем заседании Верховной Рады.
Пакет законопроектов по визовой либерализации должен изменить
украинское законодательство в четырех направлениях: миграционная
политика, политика защиты внутренних документов, антикоррупционная
сфера, сфера защиты прав человека.
Что касается сферы защиты прав человека, мы должны внести
изменения в Трудовой кодекс, а именно: зафиксировать норму о
невозможности при трудоустройстве дискриминации по признакам
гендерной принадлежности или сексуальной ориентации.
Наиболее дискуссионными в зале парламента будут два законопроекта
из пакета визовой либерализации. Первый касается создания агентства по
конфискации и управлению конфискованными активами, где дискуссия
ведется вокруг отмены положения о спецфонде по финансированию работы
этого агентства. Народные депутаты считают, что финансирование работы
агентства должно происходить из государственного бюджета, чтобы снять
коррупционные риски и желание агентства работать на себя, а не на
государство. Второй законопроект касается идентификационных документов
(Законопроекты по визовой либерализации готовы к рассмотрению
парламента, − Геращенко // 112.ua (http://112.ua/politika/zakonoproekty-povizovoy-liberalizacii-gotovy-k-rassmotreniyu-parlamenta-gerashhenko269712.html). − 2015. – 04.11).
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный
разговор с Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером.
Президент Украины Петр Порошенко:
Победа демократических и проукраинских сил на местных выборах 25
октября открывает возможности для ускорения процесса реформ, в первую
очередь, в сфере антикоррупционной политики.
В связи с этим была достигнута договоренность об организации в
ближайшее время визита в Украину Комиссара ЕС по вопросам миграции,
внутренних дел и гражданства Димитриса Аврамопулоса (Украине нужно
оперативнее проводить реформы, − посол США Пайетт // Цензор.НЕТ
http://censor.net.ua/news/359161/ukraine_nujno_operativnee_provodit_reformy
_posol_ssha_payiett). − 2015. – 03.11).
Міністр закордонних справ Павло Клімкін:
Шанси на безвізовий режим зменшаться без ухвалення низки
законопроектів.
15 грудня Європейська комісія має зробити останній звіт. Його
фактично почнуть робити протягом наступних двох трьох тижнів. І нам
необхідно продемонструвати чіткий – у тому числі, законодавчий прогрес
саме протягом цих двох трьох тижнів.
Законопроекти, які мають бути розглянуті цього тижня, можна умовно
поділити на три групи: ті, які вже прийняті в першому читанні, які включені
до порядку денного і які ще не включені.
Йдеться про закон про зовнішню трудову міграцію, який підготовлений
до другого читання. Це неодмінна дуже чітка вимога Європейської комісії,
щоб він був прийнятий. І я дуже сподіваюся на успішне голосування по
ньому.
Ключовими у сфері боротьби з корупцією є декілька законів, які
стосуються системи удосконалення розшуку, арешту та конфіскації майна, а
також управління таким майном. Йдеться про 4 законопроекти.
Рекомендації полягають у тому, що важливо забезпечити саме
ефективну конфіскацію майна – а для того розширити і часові рамки, і рамки
такої конфіскації, зокрема щодо майна, яке перебуває у власності третіх осіб.
У МЗС підготували довідку, як працюють подібні установи у країнах
Євросоюзу.
Наступний момент – питання підслідності.
До другої групи проектів належить один проект – зміни до Трудового
кодексу, питання заборони дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації.
У ЄС є достатньо потужне лоббі цих питань – і просто так обійти це
питання, незважаючи на його певну чутливість для деяких політиків, не
вдасться.
І третя група – це блок законів, удосконалення законодавства у сфері
міграції та притулку. Я дуже сподіваюся, що там не буде жодних питань. Це
просто питання удосконалення правових основ для біженців, для їх
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утримання. Це питання на фоні того, що відбувається у Європейському
Союзі, є критичним.
І, звичайно, проект закону про первинну ідентифікацію громадян –
№ 3224. Оскільки ЄС ніколи не погодиться з тим, що у нас буде залишатися
та система, яка діє або не діє сьогодні.
Без цих законів менше шансів на безвізовий режим.
Якщо ми приймаємо ці закони – це радикально підвищує наші шанси
на отримання безвізового режиму. Звичайно, всі ці закони мають
запрацювати після того, як вони будуть схвалені, оскільки мова йде не тільки
про законодавчі, а й про подальші зміни. Але якщо ми їх не приймемо, це
радикально зменшує наші шанси на безвізовий режим (Клімкін пояснив, без
яких законів шанси на безвізовий режим незначні // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/2/7087214/). − 2015. – 02.11).
Глава МЗС України Павло Клімкін:
Президент Чехії Земан підписав ратифікаційний лист до нашої Угоди
про асоціацію. Залишився ще один крок і Чехія завершить процес
ратифікації.
(…) Наразі єдиною країною-аутсайдером, яка ще не розпочала
ратифікацію Угоди про асоціацію, залишається Греція (Президент Чехії
підписав закон про ратифікацію асоціації Україна-ЄС // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/2/7040214/). − 2015.
– 02.11).
Президент Петро Порошенко закликав народних депутатів до
консолідації зусиль задля ухвалення законопроектів, необхідних для
виконання технічних умов Плану дій для надання безвізового режиму
громадян України у країнах Європейського Союзу.
Президент України Петро Порошенко:
Загалом, згідно з Планом дій, Парламент мав розглянути 13
законопроектів. Наразі, прийнято лише 4.
Якщо Верховна Рада їх не проголосує − безвізового режиму не буде.
Ми маємо це забезпечити і є кінцеві терміни − 9 листопада.
Кожен має робити свою справу − Президент свою, антикорупційні
органи − свою, Верховна Рада − свою, Уряд − свою. І якщо ми зараз не
об'єднаємося і не продемонструємо ефективність − звинувачувати і вказувати
потім не буде на кого.
З поміж інших, однією з ключових умов надання безвізового режиму
українцям було скасування депутатської та суддівської недоторканності, яке
до цього часу не було розглянуте.
Моя справа була забезпечити, щоби всі 28 країн-членів Європейського
Союзу, всі країни-члени Шенгенської зони прийняли політичне рішення про
те, що навіть в цих умовах вони гарантують Україні, при виконанні
технічних умов, безвізовий режим.
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Важливим у цьому контексті є те, що Україна змогла довести − навіть в
умовах війни вона не є загрозою напливу біженців до Європи, оскільки
відповідально ставиться до своїх громадян-вимушено переміщених осіб (До
кінця наступного тижня Парламент має ухвалити всі законопроекти,
необхідні для виконання технічних умов надання Україні безвізового
режиму з ЄС – Президент // Президент України Петро Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/do-kincya-nastupnogo-tizhnya-parlamentmaye-uhvaliti-vsi-zak-36244). – 2015. – 01.11).
Помічник голови ДПСУ, прес-секретар Олег Слободян:
Державна прикордонна служба України в межах компетенції
завершила заходи, передбачені на цей рік планом лібералізації візового
режиму та рекомендаціями Європейського союзу.
Пункти пропуску обладнано засобами біометричного контролю і
підключено до баз даних Інтерполу (ДПСУ вже виконала план заходів для
лібералізації візового режиму з ЄС // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/18773-gpsu-uzhe-vypolnila-meroprijatijj-dljaliberalizac.html). – 2015. – 29.10).
Виборча рада Нідерландів призначила референдум щодо Угоди про
асоціацію Україна-ЄС на середу 6 квітня 2016 року.
У разі явки щонайменше 30 % на консультативному референдумі уряд
повинен переглянути Угоду про асоціацію.
При цьому там наголосили, що референдум не має зобов’язуючого
характеру і його результати не можуть змусити уряд відкликати угоду
(Референдум у Нідерландах щодо асоціації Україна-ЄС призначили на 6
квітня // Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/
10/29/7040078/). − 2015. – 29.10).
Президент України Петро Порошенко:
Вдячний Р. Вейонісу за намір надати Україні безвізовий режим з 1
січня 2016 року (Порошенко: Латвія готова надати Україні безвізовий
режим
з
нового
року//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/18421-poroshenko-latvija-gotova-predostavitukraine-bezv.html). – 2015. – 27.10).
Президент Петро Порошенко та Президент Латвії Раймондс
Вейоніс за підсумками переговорів у Києві заявили про плани
розширення стосунків двох країн задля подальшої євроінтеграції
України.
У контексті питань двосторонньої співпраці Президент України Петро
Порошенко відзначив підписаний Меморандум між Міністерством аграрної
політики України та Міністерством землеробства Латвії, який має
забезпечити доступ для українських виробників на ринок Європейського
Союзу. З 1 січня 2016 року в повному обсязі почне діяти Угода про вільну
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торгівлю з ЄС, і українські виробники зможуть скористатися досвідом
латвійських виробників, їх логістичними, транспортними, консультативними
можливостями.
Президент Латвії Раймондс Вейоніс:
Впевнений, що Україна зацікавлена у Латвії, а Латвія – дуже
зацікавлена в Україні і в тому, щоб обидві країни були економічно
незалежними з сильними національними кордонами. (…) Латвія цінує
досягнення, які Україна демонструє останнім часом на шляху реформ (…)
(Президенти України та Латвії домовились про розширення
співробітництва
країн
//
Президент
Петро
Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/prezidenti-ukrayini-ta-latviyi-domovilis-prorozshirennya-sp-36218). – 2015. – 27.10).
Президент України Петро Порошенко:
Оціночна місія Єврокомісії відзначила прогрес Києва на шляху до
досягнення безвізового режиму з Євросоюзом.
Щойно завершилася робота оціночної місії Єврокомісії, яка
підтвердила, що за більшістю питань плану дій Україна продемонструвала
суттєвий прогрес.
Здійснюється робота з призначенням антикорупційного прокурора, на
посаду якого зареєструвалися понад 300 кандидатів.
Хочу запевнити, що процедура призначення буде прозорою і
незалежною, і з призначенням антикорупційного прокурора нарешті
розпочнеться повноцінна робота Антикорупційного бюро – основного органу
із боротьби з корупцією (Місія ЄК підтвердила прогрес України на шляху
до безвізового режиму − Порошенко // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/10/27/7039980/). − 2015. –
27.10).
Реформа охорони здоров’я
Заступник Міністра охорони здоров’я Віктор Шафранський,
Проректор з науково-педагогічної роботи НМУ О. О. Богомольця
Олександр Науменко, фахівці галузі та представники Громадської Ради
при МОЗ України та обласних центрів екстреної медичної допомоги
обговорили питання реформування системи екстреної медичної
допомоги.
Серед нагальних проблем учасники дискусії назвали проблему
впорядкування нормативно-правової бази, створення сучасних оперативнодиспетчерських служб обласних рівнів, а також необхідність перегляду
підходів до адміністративного керівництва в сучасних кризових умовах.
Заступник Міністра охорони здоров’я Віктор Шафранський:
Першочерговим завданням є створення оперативно-диспетчерських
служб у кожному обласному центрі країни. Обладнання для таких центрів
закуплено, а Вінницький обласний центр екстреної допомоги та медицини
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катастроф, який можна вважати зразком якісної роботи, може стати першим,
де оперативно-диспетчерська служба почне діяти. Лише спільні зусилля та
обмін досвідом дозволять впровадити цей проект (Віктор Шафранський:
створення Оперативно-диспетчерських служб у кожному обласному
центрі країни – є першочерговим завданням // Міністерство охорони
здоров'я України (http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20151103_b.html). −
2015. – 03.11).
Програма популяризації України у світі
Народні депутати підтримали у першому читанні законопроект
№2334а «Про систему іномовлення України», внесений до парламенту
Кабінетом Міністрів.
Згідно з текстом підтриманого проекту закону, документ створює
правові основи діяльності державного підприємства, на яке покладаються
завдання і функції мовлення за межами України.
«З метою задоволення інформаційних потреб іноземної аудиторії,
зокрема закордонних українців, захисту національних інтересів за межами
України, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі
шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події в Україні,
офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність
державних органів утворюється державне підприємство «Іномовна
телерадіокомпанія України «Ukraine Tomorrow» (ІНТУ)», – йдеться у
законопроекті.
Норми законодавчого акта передбачають утворення ІНТУ за рішенням
Кабінету Міністрів у формі державного підприємства на базі державної
телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і
радіомовлення» та ТОВ «Банківське телебачення» (Законопроект про
іномовлення пройшов перше читання // Західна інформаційна корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/11/04/zakonoproekt_pro_inomovlennya_proyshov_p
ershe_chytannya_639579). – 2015. – 04.11).
Пенсійна реформа
Голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний:
З нового року Пенсійний фонд впроваджуватиме нову сучасну єдину
централізовану систему призначення і виплати пенсій.
Ця система дозволить за лічені хвилини обслуговувати призначення та
перерахунок пенсій. Сьогодні процес призначення у нас відбувається до 10
днів. При цьому у новій системі обслуговування буде можливе в будь-якому
органі Пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації громадянина.
Крім того, Пенсійний фонд постійно працює над збільшенням доходної
частини свого бюджету, в тому числі, шляхом впровадження сучасних
інформаційних технологій та оптимізації управлінських та адміністративних
видатків. Так, Уряд ухвалив рішення про скорочення майже на 4,5 тисячі
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штатної чисельності працівників органів Пенсійного фонду. Найближчим
часом відбудеться скорочення адміністративно-управлінського апарату
районних та міських управлінь. При цьому, він запевнив, що залишаються
зали обслуговування для людей, де вони зможуть вирішити свої питання
пенсійного забезпечення.
Вже майже 4 місяці триває внутрішній аудит Пенсійного фонду. Його
мета − виявлення переплат пенсій, так званих мертвих душ і будь-яких інших
фактів нецільового використання коштів Пенсійного фонду. Ми плануємо в
наступний місяць завершити цю роботу і більше детально поінформуємо про
її результати (Олексій Зарудний: З нового року впроваджуватиметься
єдина централізована система призначення та виплати пенсій //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248593568&cat_id=244276429). − 2015. – 30.10).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло
Черняк:
Ми продовжуємо роботу з підтримки об’єднання територіальних
громад в області. І одним з наших важливих завдань сьогодні є підготовка
відповідної інфраструктури кожної майбутньої територіальної громади. Вже
сьогодні департаменти ХОДА спільно з відповідними районними
адміністраціями та органами місцевого самоврядування повинні чітко
розуміти − що, де і як повинно функціонувати, щоб населення отримувало
якісну послугу у будь-якій сфері. Які служби нам потрібно створити, на якій
базі. Тож, нам потрібно провести системний аналіз того, що маємо на місцях,
і спланувати, що потрібно для того, щоб організаційно забезпечити
діяльність майбутніх об’єднаних громад. Наступне завдання − забезпечити
відповідні джерела фінансування (Питання децентралізації та реформи
місцевого самоврядування – пріоритетні, − Михайло Черняк //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/709). –
2015. – 04.11).
Перші інвестиційні проекти вже готуються для Березівської
об'єднаної територіальної громади (Сумська область).
Фінансування даних проектів планується за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку, за рахунок якого протягом 2015
року на території Сумщини вже було здійснено 11 проектів загальною
вартістю 33 млн грн. (Перші інвестиційні проекти вже готуються для
Березівської об'єднаної територіальної громади // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/706). – 2015. – 04.11).
Депутати Львівської обласної ради проголосували за зміни до
проекту Перспективного плану спроможних територіальних громад
Львівщини.
Ці зміни дозволять громадам отримати значні фінансові ресурси у
вигляді дотацій та субвенцій з державного бюджету.
Прийняття рішення щодо внесення змін у проекти Перспективного
плану Самбірського, Старосамбірського та Стрийського районів дозволять
забезпечити реалізацію процесу проведення добровільного об'эднання
територіальних громад (Львівська обласна рада схвалила зміни до
Перспективного
плану
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/705). – 2015. – 04.11).
В Житомирській області області діє Програма стимулювання
населення енергозберігаючих заходів, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо
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ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження
на 2015-2018 роки.
На реалізацію Програми в 2015 році обласним бюджетом передбачено
700 тис. грн. Відповідно до обласної Програми учасники АТО на
Житомирщині мають змогу при оформленні кредиту на впровадження
енергозберігаючих заходів отримати компенсацію частини тіла кредиту у
розмірі 10 % з обласного бюджету (На Житомирщині учасникам АТО
пропонують пільгові кредити на енергозберігаючі заходи // 20 хвилин
(http://zt.20minut.ua/Groshi/na-zhitomirshini-uchasnikam-ato-proponuyut-pilghovi-krediti-na-energh-10469170.html). – 2015. – 04.11).
На Закарпатті уже діють дві об’єднані територіальні громади:
Тячівська і Вільховецька. Традиційна понеділкова нарада департаменту
освіти і науки, 2 листопада була присвячена децентралізації. Саме у них
відбуватиметься апробація нових правил життя, яка вже практично,
розпочалася.
Директор Офісу реформ у Закарпатській області Іван Дем’янчук:
Процес утворення територіальних об’єднань триває. Так, ще дві
громади отримали експертну оцінку обласної державної адміністрації, ще
одна на неї чекає. Процес добровільного об’єднання – непростий,
неоднозначний, але іншого шляху, як показує європейський досвід, немає.
(…) Перспективний план, який у Закарпатті формувався на базі
пропозицій від районних адміністрацій, розроблений фахівцями обласної
державної адміністрації, яким експерти Офісу надавали методичну допомогу.
Зараз нові громади працюють над створенням так званих галузевих
паспортів, які й повинні визначити потреби в організації виконавчої влади на
місці, а відтак – у фінансуванні і закладів, і фахівців, які цю роботу повинні
забезпечити (…) (Освітяни – партнери Офісу реформ // Закарпатська
обласна державна адміністрація (http://www.carpathia.gov.ua/ua/
publication/content/12524.htm). – 2015. – 03.11).
В Винницкой области с мусора научились добывать газ, который
затем генерируют в электроэнергию.
Несколько лет назад это свалку называли «винницкие Карпаты». Горы
отходов были столь высоки, что их было видно даже за десять километров.
Невыносимый запах разносился еще дальше. Только тогда местные власти не
выдержали и решили бороться с грудами мусора. Отходы начали пересыпать
землей. Рядом возвели сортировочную станцию.
Потом эти огромные тюки пластиковых бутылок, полиэтилена и
макулатуры отправляют на перерабатывающие заводы. А с влажных отходов
добывают газ, который в свою очередь, превращают в свет.
Газ заходит на электростанцию. Там генератор вырабатывает
электроэнергию мощностью 1 мегаватт, который идет в областную
электросеть. Чтобы научить винничан сортировать отходы – на свалку
устраивают экскурсии (В Винницкой области устраивают экскурсии на
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мусорную // Сегодня (http://www.segodnya.ua/print/ukraine/v-vinnickoyoblasti-ustraivayut-ekskursii-na-musornuyu-svalku-663783.html). – 2015. –
03.11).
В рамках проекту Польсько-Канадської Програми Підтримки
Демократії, співфінансованої з програмою польської співпраці на
користь розвитку Міністерства закордонних справ Польщі та
канадського Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку
(DFATD) Офісом реформ у Волинській області будуть написані стратегії
розвитку однієї з новостворених громад у 22 областях України.
Партнерами проекту є Фонд менеджерських ініціатив (Люблін,
Польща), Фонд «Освіта для демократії», Товариство Лева, Полтавська
Обласна Державна Адміністрація та Волинське обласне громадське
об’єднання «Асоціація регіонального розвитку».
Директор Офісу реформ у Волинській області Анатолій
Пархом’юк:
Проектну діяльність розпочато ще у минулого року. На першому етапі
ми запрошували тренерів, які мають досвід роботи у сфері місцевого
самоврядування, до участі у тренінгу з покращення тренерських навичок в
рамках проекту «Українська адміністрація майбутнього». Враховуючи реалії
сьогодення, ми за погодженням із нашими партнерами вирішили допомогти
українським новоствореним об'єднаним територіальним громадам. Для цього
ми змінюємо заходи проекту. До числа цих громад і увійшла Деснянська
об'єднана територіальна громада (Чернігівська область) (Стратегію
розвитку Деснянської громади напишуть у Волинській області //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/677). –
2015. – 03.11).
Першій створеній на Черкащині об’єднаній територіальній
громаді, яку склали жителі найбільших в Черкаському районі сіл
Білозір’я та Ірдинь, представили керівника та новообраних депутатів.
Окрім того, сформовані виконавчі органи влади, які відтепер
відповідатимуть за організацію життя людей в об’єднаній територіальній
громаді, та прийнято рішення про призначення виборів старости у селищі
Ірдинь (На Черкащині розпочала роботу перша об`єднана громада //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/676). –
2015. – 03.11).
Тренінг-семінар «Проектна діяльність у рамках міжнародних
програм – важлива складова розвитку територіальних громад» відбувся
у Тернопільській ОДА.
У заході беруть участь наукові співробітники, представники РДА,
структурних підрозділів ТОДА, а також представники 26-ти новостворених
об'єднаних територіальних громад.
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Директор департаменту економічного розвитку, інвестиційної
діяльності та міжнародного співробітництва Тернопільської ОДА
Галина Воляник:
На сьогодні вже створені близько 50 грантових проектів, однак всі вони
неналежної якості.
Відтак, аби доступно пояснити, як визначити основні критерії
успішного проекту, провести семінар запросили к.е.н., доцента кафедри
політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «КНЕУ
ім.В.Гетьмана», виконавчого директора НГО «Поруч» Марію Тищенко
(Представники територіальних громад Тернопільської області
навчаються
створювати
успішні
інвестиційні
проекти
//
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/674). –
2015. – 03.11).
На Рівненщині триває процес децентралізації та об’єднання
громад.
П’ять об’єднаних громад вже взяли участь у місцевих виборах. Голови
громад вже працюють над впровадженням реформи децентралізації.
Найближчим часом об’єднані громади проведуть перші сесії, на яких
планують обрати та затвердити робочі комісії. Першочергове завдання призначити вибори старост у селах. Наразі голови об’єднаних громад
готують проекти для повноцінного функціонування громад (На Рівненщині
триває процес децентралізації та об’єднання громад // Децентралізація
влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/673). – 2015. – 03.11).
Під час наради з питань впровадження на Кіровоградщині
процесів
децентралізації
засідання
заступник
голови
облдержадміністрації Сергій Коваленко обговорив з очільниками
районів перебіг об’єднавчих процесів і утворення громад у
підконтрольних їм територіях.
У більшості районів адміністрація дотримується методики «1 район – 1
громада». Тієї ж методики дотримуються в Олександрійському районі,
незважаючи на те, що цей район – найбільший в Кіровоградській області.
Центром Олександрійської громади має стати с. Нова Прага.
Що ж до міст обласного значення (Кіровоград, Олександрія, Знам’янка,
Світловодськ), у кожному з них також буде утворено 1 громаду (У більшості
районів Кіровоградщини адміністрація дотримується методики «1 район
– 1 громада» // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/
item/id/671). – 2015. – 03.11).
Минулого місяця розпорядженням Кабінету Міністрів України був
затверджений перспективний план формування територій громад ІваноФранківської області у кількості 53.
На розгляд було подано 63 потенційних об’єднаних територіальних
громади. Не затверджено 10. Розпорядженням також зобов’язано обласну
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державну адміністрацію продовжити роботу з підготовки пропозицій про
внесення змін до плану та внести їх на розгляд уряду (Затверджено
перспективний план формування територіальних громад ІваноФранківської
області
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/670). – 2015. – 03.11).
Офіс реформ у Дніпропетровській області ініціював розгляд
питання формування регіональної логістики дій щодо початку роботи
ОТГ.
На нараді активу Дніпропетровської області під керівництвом першого
заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олега Кужмана
та Голови Державної казначейської служби України Тетяни Слюз, яка,
перебуваючи в області з робочим візитом, детально проаналізувала бюджетні
преференції майбутніх громад та зупинилася на процедурах реєстрації
рахунків громад, зокрема, доручивши у найкоротші терміни підготувати
відповідні рекомендації служби з цього приводу, мова йшла про те, що
Процедура старту роботи громади має розпочатися не лише зі вступу
новообраного голови на посаду, а й фактичною реєстрацією нового органу
місцевого самоврядування та відкриттям його казначейських рахунків (Офіс
реформ у Дніпропетровській області ініціював розгляд питання
формування регіональної логістики дій щодо початку роботи ОТГ //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/667). –
2015. – 03.11).
На Прикарпатті активно проходить процес добровільного
об’єднання територіальних громад (ОТГ).
Свідченням цього є перші місцеві вибори, які успішно відбулися в
новоутворених об’єднаних громадах – Печеніжинській (Коломийський
район), Старобогородчанській (Богородчанський район) та Верхнянській
(Калуський район).
Голова Печеніжинської ОТГ (понад 19 тис. населення) Ігор
Довірак:
Відтепер прості люди будуть ближче до влади, матимуть можливість
вирішувати, як їм краще господарювати, і зможуть самі управляти. (…)
Керівництво Печеніжинської ОТГ погоджуватиме свої рішення з громадами,
які до неї належать. До Печеніжинської об’єднаної громади обрано 26
депутатів, які пропорційно представляють населені пункти, що увійшли до
складу ОТГ (Перші вибори в об’єднаних громадах Прикарпаття //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/669). –
2015. – 03.11).
Під час зустрічі голови Львівської обласної державної адміністрації
Олега Синютки та керівника програм технічної допомоги
Європейського Союзу в Україні Представництва Європейської комісії в
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Україні Беренда де Гроота сторони обговорили питання підтримки
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
Керівник програм технічної допомоги Європейського Союзу в
Україні Представництва Європейської комісії в Україні Беренд де
Гроот:
Уже зараз ЄС разом зі своїми партнерами, зокрема США, розроблено
ряд програм, які передбачають підтримку реформ в Україні. Відповідно,
Україна загалом та Львівщина зокрема можуть розраховувати на допомогу.
Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег
Синютка:
Необхідно щонайактивніше підтримувати ті об’єднані громади, які уже
утворилися, та допомагати їм господарювати. Варто також позитивним
прикладом новостворених громад демонструвати іншим усі переваги
децентралізації. Для підтримки процесу децентралізації, необхідно якомога
більше спілкуватися з громадами та роз’яснювати людям усі переваги цього
процесу. Уже зараз слід формувати та розбудовувати інфраструктуру
Львівщини з урахуванням змін, які обов’язково стануться в регіоні після
реформи (Європейський Союз разом з партнерами вже розробили
програми з підтримки реформ в Україні, − Беренд де Гроот //
Децентралізаціяя влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/622). –
2015. – 02.11).
У Чернівцях розпочалося тестування майбутніх патрульних
поліцейських.
Під час цього етапу визначатиметься загальний рівень знань кандидатів
на посади патрульних поліцейських у столиці Буковини.
Етап тестування організатори планують провести за десять днів. Далі
учасників чекає перевірка на визначення рівня фізичної підготовки,
медичний огляд, психодіагностичний тест та індивідуальна співбесіда. (У
Чернівцях розпочали тестування майбутніх патрульних поліцейських //
Чернівці Таймс (http://times.cv.ua/2015/11/01/u-chernivtsyah-rozpochalytestuvannya-majbutnih-patrulnyh-politsejskyh/). – 2015. – 01.11).
Керівник Вінниччини Валерій Коровій відвідав у Жмеринці
місцевий центр надання адмінпослуг.
Керівник Вінниччини Валерій Коровій:
В облдержадміністрації ми плануємо створити «прозорий офіс», де
послуги будуть пов’язані, насамперед, з прийомом громадян. Там також
прийматимуть директори профільних департаментів ОДА.
Основною метою та базовим принципом організації такої роботи, буде
прозорість взаємин влади та громадян. Відтак, до вирішення цієї
проблематики підійдемо по-європейськи (В обласній державній
адміністрації буде створено «прозорий офіс // Вінницька ОДА
(http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0
%9F%D0%86A3SAJA). – 2015. – 30.10).
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В Днепропетровском государственном университете внутренних
дел начались учения для слушателей новой патрульной службы
Днепропетровска.
Отбор «копов» длился около трех месяцев. Слушаталей патрульной
службы ждет теоретическое обучение, профессиональная подготовка и
итоговый экзамен.
До конца ноября в полицию отберут 1,1 тыс. сержантов. Конкурс на
одно место – восемь человек. Заработная плата сотрудников патрульной
службы – от 8 до 10 тысяч гривен («Копы» на подходе: в Днепропетровске
будущие полицейские приступили к обучению // Сегодня.ua.
(http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/kopy-na-podhode-v-dnepropetrovskebudushchie-policeyskie-pristupili-k-obucheniyu--662607.html). − 2015. – 29.10).
Губернатор Запорожской области Григорий Самардак провел
встречу с Председателем Консультативного миссии Европейского Союза
по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине
господином Калманом Мижеем.
Губернатор Запорожской области Григорий Самардак:
(…) Сегодня украинцы нуждаются в такой правоохранительной
системе, которой они смогут доверять безоговорочно. Поэтому все реформы,
которые сейчас идут в этой сфере, будут проводиться только по меркам
демократического европейского государства. Какой в итоге и стремится быть
Украина.
Председатель Консультативной миссии Европейского Союза по
реформированию сектора гражданской безопасности в Украине
господин Калман Мижей:
В Запорожской области одна из лучших ситуаций по внедрению
реформы правоохранительных органов. Люди очень положительно относятся
к ним, ведь ожидают реальных изменений к лучшему. Поэтому налаживание
коммуникации между украинцами и правоохранителями действительно
возможно. Кроме того, одной из главных задач новой полиции станет борьба
с преступностью и в первую очередь уничтожение коррупции в государстве.
Поэтому нужно поднять на достойный уровень оплату труда
правоохранителей, чтобы украинцы видели, что полиция работает не за
взятки, а на благо людей и всей страны (Консультативная миссия ЕС: «В
Запорожской области одна из лучших ситуаций по внедрению реформы
правоохранительных
органов»
//
Акцент
(http://akzent.zp.ua/news/konsultativnaja-missija-es-v-zaporozhskoj-oblastiodna-iz-luchshih-situacij-po-vnedreniju-reformy-pravoohranitelnyh-organov). –
2015. – 29.10).
Питання підтримки адміністративної реформи в Україні та перебіг
процесу децентралізації на Львівщині обговорили під час зустрічі голова
Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка та керівник
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програм технічної допомоги Європейської Союзу в Україні
Представництва Європейської комісії в Україні Беренд де Гроот.
Керівник програм технічної допомоги Європейської Союзу в
Україні Представництва Європейської комісії в Україні Беренд де
Гроот:
Уже зараз ЄС разом зі своїми партнерами, зокрема США, розроблено
ряд програм, які передбачають підтримку реформ в Україні. Відповідно
Україна загалом та Львівщина зокрема можуть розраховувати на допомогу.
Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег
Синютка:
В Україні та Львівщині є політична воля впроваджувати реформи і
стандарти відповідно до вимог ЄС. Щодо підтримки процесу децентралізації,
то нам необхідно якомога більше спілкуватися з громадами та роз’яснювати
людям усі переваги цього процесу. Поза тим нам необхідно щонайактивніше
підтримувати ті громади, які уже утворилися, та допомагати їм
господарювати. Варто також позитивним прикладом новостворених громад
демонструвати іншим усі переваги децентралізації. Уже зараз слід формувати
та розбудовувати інфраструктуру Львівщини з урахуванням змін, які
обов’язково стануться в регіоні після реформи (ЄС готовий дати гроші на
реформи
//
Львівська
обласна
державна
адміністрація
(http://loda.gov.ua/news?id=18896). – 2015. – 29.10).
У
Київському
метрополітені
обговорили
можливість
впровадження проекту з енергоефективності.
В адміністрації столичного метрополітену відбулася робоча зустріч з
представниками Департаменту транспортної інфраструктури, ПАТ
«Крюківський вагонобудівний завод» та компанії ITOCHU.
Фахівці обговорили можливість впровадження пілотного проекту з
підвищення рівня енергоефективності. Зокрема, оновлення існуючих
підстанцій системи накопичення рекуперативної енергії та рухомого складу.
Всього у підземці вже курсує 105 вагонів, модернізованих за проектом
«зелених інвестицій». А до кінця року підприємство отримає ще 15.
Проведені роботи уже дозволяють економити до 40% електроенергії. (У
Київському метрополітені обговорили можливість впровадження
проекту з енергоефективності // Київська міська державна адміністрація
(http://kievcity.gov.ua/news/30495.html). – 2015. – 29.10).
Ухвалено Стратегію побудови нової системи охорони здоров’я та
медичної освіти у Харківській області на період до 2020 року.
Стратегія базується на збереженні трирівневої системи організації та
надання медичної допомоги населенню області, але зі змінами принципів
управління та фінансування галузі охорони здоров’я на всіх рівнях медичної
допомоги. Основні завдання Стратегії: подальший розвиток первинної ланки
медичної допомоги, зміни у структурі вторинної медичної допомоги,
розвиток третинного рівня медичної допомоги.
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Реформування першого рівня системи (первинної медико-санітарної
допомоги) в області вже успішно проведено. Так, було створено 32
первинних центри медико-санітарної допомоги в кожному районі та кожному
місті обласного значення. У цих центрах юридично і функціонально
зосереджені всі лікарські та фельдшерські підрозділи, які діють на
конкретних територіях.
У рамках реформи другого рівня системи передбачається створення 10
міжрайонних об'єднань лікарень. Таким чином, з'являться госпітальні округи.
Нарешті, третій рівень системи має бути створена спеціалізована
мережа медустанов обласного підпорядкування, але її необхідно посилити за
рахунок впровадження сучасних технологій.
Також завданнями стратегії є удосконалення системи медичної освіти,
розвиток системи громадського здоров’я, забезпечення якості медичної
допомоги. Окрім того, документом передбачається зміна застарілої моделі
управління та фінансування медичних установ, а також створення єдиного
медичного простору на регіональному рівні. Конкретні заходи, спрямовані на
досягнення поставлених цілей, будуть розроблені робочою групою з питань
реформування галузі охорони здоров’я та медичної освіти у Харківській
області. (Затверджено Стратегію побудови нової системи охорони
здоров’я в Харківській області // Офіційний сайт Харківської
облдержадміністрації (http://kharkivoda.gov.ua/36/77073). – 2015. – 29.10).
Голова Рівненської ОДА Віталій Чугунніков:
Усі тендерні закупівлі до кінця року повинні відбуватися через
електронну систему «ProZorro». Це дозволить усунути корупційний фактор
та зекономити державні кошти.
Лише у місті Рівному перевиконання сума бюджету більша за 100
мільйонів гривень. Потрібно забезпечити, щоб кожна копійка податку, не
пішла невідомо куди. Якщо не буде забезпечена прозорість, то бюджетні
гроші стануть наживою для чорного бізнесу. До кінця року всі тендери
повинні бути підключені до системи електронних закупівель (До кінця року
планують
побороти
тендерну
корупцію
//
ERVE.UA
(http://erve.ua/news/economy/do_kintsya_roku_planuyut_poboroty_tendernu_ko
ruptsiyu_2910.html). – 2015. – 29.10).
Кривий Ріг став переможцем у конкурсі на реалізацію
енергоефективного проекту в рамках програми USAID.
28 жовтня відбулися семінар для працівників комунальних
підприємств, відповідальних за проблеми енергоефективності, керівників
ОСББ та ЖКГ щодо удосконалення системи опалення.
Організував
семінар
відділ
енергоуправління
Криворізького
міськвиконкому. На допомогу виконкому Агенство США направило
програму з міжнародного розвитку. Був розроблений конкретний план
розвитку галузі, проведена оцінка систем енергозабезпечення міста,
розроблені конкретні проекти. Замість Теплоцентралі планують побудувати
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мережу маленьких локальних котелень. Зокрема, планують вивести з
експлуатації котельню «АрселорМіттал». (Кривий Ріг отримав 44 млн євро
на
реформу
системи
енергопостачання
//
«Дніпроград»
(http://dniprograd.org/ua/news/economy/25772). – 2015. – 29.10).
Як реалізовувати енергоефективні заходи ОСББ в Сумах.
У місті Сумиу липні цього року був наданий перший кредит для ОСББ
– на утеплення елітного будинку в місті Конотоп. Угода з приводу надання
кредиту підписана між Ощадбанком та ОСББ «Комфорт-Люкс». Отримані
240 тисяч гривеньспрямували на утеплення будинку. 40 % кредитних коштів,
які залучили на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів для
термомодернізації будівлі, компенсуються державою, відповідно до
вищезгаданої програми.
Наразі відділення Ощадного банку в місті Суми підписано кредитну
угоду по місту Глухів з приводу термомодернізації й встановлення
лічильників. Також вже підписана кредитна угода щодо будинку в місті
Ромни з приводу заміни старих вікон в під’їзді на нові, більш
енергоефективні пластикові вікна (Як реалізовувати енергоефективні
заходи
ОСББ
в
Сумах
//
The
Sumy
Post
(http://sumypost.com/sumynews/obwestvo/yak_realzovuvati_energoefektivn_zah
odi_osbb_v_sumah). – 2015. – 28.10).
27 жовтня в харківських бібліотеках області пройде інформаційнороз’яснювальний онлайн-семінар на тему «Децентралізація влади та
об’єднання громад».
Семінар проводить Харківський регіональний офіс з підтримки
реформи місцевого самоврядування та децентралізації повноважень органів
виконавчої влади спільно з Харківською обласною універсальною науковою
бібліотекою та за підтримки Харківської обласної державної адміністрації.
Семінар продовжує серію заходів, спрямованих на підвищення
обізнаності мешканців області у процесах реформи місцевого
самоврядування та підвищення їх особистої активності у цьому процесі
(Децентралізацію на Харківщині обговорять на скайп-конференції //
Офіційний
сайт
Харківської
облдержадміністрації
(http://kharkivoda.gov.ua/news/77033). – 2015. – 27.10).
Жителі Гребінки зустріли опалювальний сезон з новою котельнею,
будування якої було викликане питяннями економії коштів та пального.
Головний інженер локомотивного депо Гребінка Південної
залізниці Олексій Рябко:
Передача на баланс міста нової котельні дасть можливість нашому депо
заощаджувати на закупівлі газу до 1 млн грн на рік. Невдовзі плануємо
побудувати сучасну котельню на території підприємства замість старої,
обладнання якої, до речі, не дуже економне, вже відпрацювало свій ресурс.
Це також дасть суттєву економію енергоресурсів (На Полтавщині
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збудували
нову
модульну
котельну
(http://poltava.today/uk/news/show/5396). – 2015. – 27.10).

//

Полтава

27 жовтня у Харкові відбулася публічна зустріч у рамках
Всеукраїнського проекту «Національний діалог: обговорення концепції
податкової реформи».
На загальне обговорення один з проектів Податкової реформи винесла
заступник міністра фінансів України Олена Макєєва.
Заступник міністра фінансів України Олена Макєєва:
Сьогодні існує вже декілька альтернативних проектів Податкової
реформи. Наш проект був розроблений Міністерством фінансів України та
представлений у вересні. Зараз нам вкрай важливо провести його громадські
обговорення. Сподіваюсь, що в листопаді фіналізована податкова модель
буде подана до Верховної Ради України і, відповідно. прийнята й підтримана
депутатами. Не виключаю, що Податковий кодекс буде подаватися разом з
бюджетом на наступний рік – принаймні, про це говорив пан Гройсман (…)
(У Харкові обговорили один з проектів Податкової реформи // Офіційний
сайт Харківської облдержадміністрації (http://kharkivoda.gov.ua/news/770
29). – 2015. – 27.10).
На базі Маріупольського державного університету відкрився
інформаційний центр Європейського Союзу. Діяльність такого інфоцентру
спрямована на інформування громадськості про співпрацю України і ЄС,
сприяння процесам європейської інтеграції у сфері вищої освіти,
налагодження контактів між європейською і українською спільнотами,
зокрема у сфері вищої освіти тощо. Нині в Україні діє 19 інформаційних
центрів ЄС, розташовані вони у вищих навчальних закладах у 16 містах
України: Дніпропетровську, Києві, Луцьку, Севастополі, Сімферополі,
Тернополі, Харкові, Херсоні, Чернівцях, Сумах, Одесі, Донецьку, Білій
Церкві, Вінниці і Львові (ЄС інформує // Україна молода
(http://www.umoloda.kiev.ua/number/2725/116/95389/). – 2015. – 27.10).
26 жовтня, на базі Національної академії Державної прикордонної
служби України ім. Б.Хмельницького розпочали навчання 255
майбутніх патрульних поліцейських.
Навчанню передував ретельний відбір кандидатів, який розпочався 6
серпня із прийому анкет, далі претенденти на службу складали комп’ютерні
тести на загальний рівень знань, проходили військово-лікарську комісію,
психологічне тестування та особисту співбесіду, і як результат, до фінішу
дійшли найдостойніші.
Перед початком навчання майбутніх патрульних привітали керівники
академії та обласного управління внутрішніх справ. (Майбутні патрульні
поліцейські Хмельницького розпочали навчання // Незалежний
громадський портал (http://ngp-ua.info/2015/10/24100). – 2015. – 27.10).
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Комунальники планують зробити освітлення Івано-Франківська
енергозберігаючим.
27 жовтня, на щотижневій нараді в міського голови обговорили
забезпечення зовнішнім освітленням вулиць міста в нічний час. Всього на
балансі підприємства залишилося 50 тисяч гривень до кінця року.
Директор КП «Міськсвітло» Юрій Волошанський:
Кошти потрібно збільшувати. У планах підприємства зробити ІваноФранківськ першим обласним центром, в якому всі ліхтарі будуть
енергозберігаючими. Нині в місті 997 світильників є енергозберігаючими,
ще залишилося модернізувати 2064 ліхтарі (Комунальники планують
зробити освітлення Івано-Франківська енергозберігаючим // Газета
«Репортер»
(http://report.if.ua/lyudy/komunalnyky-planuyut-zrobytyosvitlennya-ivano-frankivska-energozberigayuchym/). – 2015. – 27.10).
26 жовтня, директор Офісу реформ у Закарпатській області Іван
Дем’янчук та заступник начальника управління містобудування та
архітектури ОДА Олег Боршовський зустрілися зі спостерігачами
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Драґан Ґаґовіч та Дорін
Фазлі завітали в наш край, аби ознайомитися з ходом децентралізації.
Наразі керівник краю підписав позитивний висновок для об’єднання
ще й Усть-Чорнянської селищної громади, до якої також увійшли Лопухово,
Руська Мокра та Комсомольськ. Однак ще необхідно провести роботу щодо
їх юридичного затвердження.
Спостерігачі ОБСЄ, в свою чергу, цікавилися які перепони стоять у
громад на шляху об’єднання, чи враховуються етнічні приналежності
мешканців населених пунктів у цьому процесі, а також з особливостями
об’єднання у гірських районах краю та багатих сіл із населеними пунктами з
меншим доходом (З процесом децентралізації на Закарпатті цікавилися
представники ОБСЄ // Закарпатська обласна державна адміністрація
(http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/12481.htm). – 2015. –
26.10).
Серед переможців Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики
місцевого самоврядування» у 2015 році – Луцьк та представники
Турійського району.
Цього року відбір кращих практик проводився за трьома напрямками:
«Співробітництво
громад:
практичні
результати
і
вигоди»,
«Енергозбереження та енергоефективність», «Стимулювання економічної
активності, створення робочих місць» (І Волинь має «Кращі практики
місцевого
самоврядування»!
//
Волинська
газета
(http://www.volga.lutsk.ua/view/8683/). – 2015. – 25.10).
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» –
ініціатива Європейського Союзу та Програми Розвитку ООН.
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У жовтні 2014 року підписано угоду про партнерство між
Кіровоградською обласною державною адміністрацією, Кіровоградською
обласною радою та Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй,
відповідно до якої розпочато реалізацію ІІІ фази Проекту. Для участі у
Проекті відібрано 9 районів області, в яких буде реалізовано 36
мікропроектів громад загальною вартістю 11,6 млн. грн., з них
співфінансування з обласного бюджету становить 0,67 млн. грн. З метою
належної організації роботи з впровадження на території області Проекту
створено та діє Кіровоградський обласний ресурсний центр впровадження
Проекту та обласна координаційна рада з реалізації Проекту.
Завдяки роботі Проекту у Кiровоградськiй області:
покращилися взаємовідносини між владою і громадами, збільшилася
довіра між партнерами – учасниками проектів. Набула розвитку діяльність
районних форумів місцевого розвитку, яка була направлена на встановлення
діалогу, координацію планування та процесу прийняття рішень на рівнях між
обласними і районними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування та громадами;
створено умови для організації сильних громад, які являють собою
надійну допомогу місцевим органам виконавчої влади у вирішенні
соціально-економічних питань розвитку території («Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду» – спільна ініціатива Європейського Союзу та
Програми
Розвитку
ООН
//
Кіровоградська
ОДА
(http://kradmin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2015/23101501.html). – 2015. – 23.10).
Відбулася підсумкова конференція та церемонія нагородження
переможців конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у
2015 році.
Відбір кращих практик цього року проводився за трьома напрямками:
«Співробітництво
громад:
практичні
результати
і
вигоди»,
«Енергозбереження та енергоефективність», «Стимулювання економічної
активності, створення робочих місць». (…)
До числа переможців увійшли три органи місцевого самоврядування з
Вінниччини. Так, за напрямком «Енергозбереження та енергоефективність» у
номінації «Міські ради» перше місце здобула Вінницька міська рада –
«Впровадження заходів та проходження міжнародного аудиту в рамках
реалізації компоненту «Європейська енергетична відзнака», а у номінації
«Селищні та сільські ради» золото – у Томашпільської селищної ради –
«Енергозберігаючі заходи в Томашпільському ДНЗ «Сонечко».
А от Снітківська сільська рада Мурованокуриловецького району
отримала перше місце за напрямком «Стимулювання економічної активності,
створення робочих місць». «Розробка та реалізація «Стратегії сталого
розвитку Снітківської територіальної громади на 2012-2020 роки» (Органи
місцевого самоврядування з Вінниччини стали переможцями конкурсу
«Кращі практики місцевого самоврядування» // Вінницька ОДА
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(http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0
%9F%D0%86A3KEPL). – 2015. – 23.10).
23 жовтня в Івано-Франківську відбулася презентація і
обговорення проекту змін до Конституції України в частині правосуддя
в рамках семінару, організованого за підтримки Координатора проектів
ОБСЄ в Україні.
Консультант Конституційної Комісії, член Ради з питань судової
реформи Олександр Водянніков:
В суспільстві існує потужний запит на очищення і оновлення
суддівського корпусу. Конституційна Комісія у своєму проекті передбачила
необхідні конституційні підстави для такого процесу. Очищення
суддівського корпусу відбуватиметься через процедуру оцінювання, за
результатами якого судді, які не відповідають критеріям професіоналізму,
етичності та доброчесності, мають бути звільнені. Це виважений підхід, адже
очищення не повинно відбуватися за рахунок повного руйнування судової
системи країни (В Івано-Франківську триває обговорення змін до
Конституції в частині правосуддя // Конституційна комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/1034). – 2015. – 23.10).
В Кривом Роге утром 22 октября стартовал набор в новую
патрульную службу. Уже за первый час появились первые 200
кандидатов в «копы».
Первых кандидатов поздравили советник Министра МВД Украины
Зорян Шкиряк, директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем
Шевченко и начальник Департамента патрульной службы МВД Александр
Фацевич.
Кроме того, в город приехал один экипаж киевской полиции для того,
чтобы показать криворожанам, как будет выглядеть новая патрульная служба
(В Кривом Роге ажиотаж: сотни горожан захотели стать «копами» //
Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/v-krivom-roge-azhiotazhsotni-gorozhan-zahoteli-stat-kopami-660359.html). − 2015. – 22.10).
Новим керівником львівського Офісу реформ призначений Віталій
Корецький. Відповідне подання зробила Львівська обласна державна
адміністрація, а Мінрегіонбуд, відповідальний за проведення реформи з
децентралізації, його схвалив.
Керівник львівського Офісу реформ Віталій Корецький:
Львівський Офіс реформ уже працює на повну силу. Основне завдання
Офісу реформ – продовження створення територіальних громад на Львівщині
та допомога тим громадам, у яких будуть проведені перші вибори, у
формуванні нових органів влади та різними консультаціями.
Особливу увагу при створенні територіальних громад ми звертатимемо
на їхню фінансову спроможність, аби вони були успішними і довговічними. І
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це, ймовірно, позначиться на кількості територіальних громад, які будуть
утворюватися в області (Львівський Офіс реформ має нового керівника //
Львівська
обласна
державна
адміністрація
(http://loda.gov.ua/news?id=18803). – 2015. – 22.10).
В Харьковском горсовете с 2 по 12 ноября проведут проверку,
предусмотренную Законом Украины «Об очищении власти».
Ответственным за проверку назначены Служба персонала Харьковского
горсовета и кадровые подразделения его исполнительных органов.
Распоряжением устанавливается график проведения проверки. До 9
ноября очищение власти пройдет в аппарате горсовета и исполкома, с 9 по 12
ноября – в администрациях районов (В горсовете в ноябре пройдет
люстрационная
проверка
//
«STATUS
QUO»
//
(http://www.sq.com.ua/rus/news/vlast/22.10.2015/v_gorsovete_v_noyabre_projde
t_lyustracionnaya_proverka/). – 2015. – 22.10).
Близько 160 людей виявили бажання пройти курс у 42-й «Школі
місцевого самоврядування» на Житомирщині.
Начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської
ради м. Житомира Ірина Ковальчук:
Зі школи випускається десь половина слухачів, яка відвідує усі заняття.
За всю історію школи, а це майже 15 років, з неї випустилися більше 2 000
слухачів. Вони усі отримали сертифікати, підписані міським головою та
організаторами школи. Серед випускників є члени виконкому, бізнесмени,
журналісти. Загалом тривалість школи – це близько 23 занять два рази на
тиждень по дві години. Поточний курс триватиме з 20 жовтня по 25 листопа
(…)(До Школи місцевого самоврядування записалися 160 слухачів //
ЖИТОМИР.today (http://zhitomir.today/news/society/do_shkoli_mistsevogo_
samovryaduvannya_zapisalisya_160_sluhachiv-id10325.html). – 2015. – 22.10).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
АМУ звернулася до народних депутатів – членів МДО «За розвиток
місцевого самоврядування» з проханням підтримати законопроект №3106 та
пакет законопроектів щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування з надання адміністративних послуг (Офіс Реформ у
Закарпатській області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=861087863999463&id=779338445507739. – 2015. – 04.11).
Німеччина виділила Україні 136 мільйонів євро на реформи, в тому
числі 88 млн євро – позики, та 48 млн євро – технічна допомога, тобто
безповоротні кошти.
Куди підуть гроші?
− Сталий економічний розвиток, сприяння демократії та розвитку
громадянського суспільства, реформа держуправління та децентралізація
− Програми енергоефективності та енергонезалежності
− Підтримка підприємництва, дерегуляція, стимулювання розвитку
торгівлі та реформа державних закупівель.
− Соціальні проблеми, в тому числі спорудження і відновлення житла
для переселенців
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавичус:
Раніше Німеччина вже надала кредитних гарантій Україні у розмірі 500
млн євро через Німецький державний банк розвитку (KfW). З них 300 млн
євро буде використано на відновлення пошкодженої інфраструктури в
результаті військових дій на території України, як-от, ремонт житла для
біженців. Розширення співпраці з Німеччиною – це сигнал про довіру з боку
німецьких партнерів і їхню підтримку обраного напряму реформ.
Директор департаменту Федерального міністерства економічного
співробітництва і розвитку Німеччини Андреас Ґіс:
Уперше за 4 роки ми успішно провели урядові перемовини. Виділена
сума в 136 млн євро на спільні проекти в Україні підкреслює нові відносини
довіри, і є також вираженням європейської солідарності з Україною
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/980906845300297/?type=3. – 2015. – 04.11).
Народний депутат України Вікторія Пташник:
Одним зі шляхів покращення економічного клімату є спрощення
ведення бізнесу через проведення дерегуляційної політики. І тут важливо
об'єднати зусилля як парламентарів, так і виконавчої влади. Тому проведення
Дня економічного розвитку та дерегуляції в Верховній Раді − це не тільки
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показник єдності намірів Мінекономрозвитку та парламенту, а й чудова
можливість ефективного та результативного їх втілення.
Більше того, підхід з виокремлення конкретного дня роботи
парламенту для опрацювання проектів в певній галузі − дуже правильний,
оскільки дозволяє зосередитись на одній тематиці й оцінювати подані
проекти в комплексі.
Для мене важливим блоком, що розглядатиметься в цей день, є,
звичайно, антимонопольний блок − це проекти 2102 щодо публікації рішень
#АМКУ, 2168а щодо збільшення вартісних показників у справах на
концентрацію та 2431 щодо калькуляції штрафних санкцій, що накладаються
АМКУ за відповідні порушення.
Підтримую формат тематичних днів у ВРУ. Думаю, це свідчить про
зміну підходів в роботі парламенту, який тепер буде більш організованим та,
дуже сподіваюсь, більш професійним. Маю надію, що в перший такий день –
ДеньЕкономРозвитку – будуть прийняті усі важливі проекти, а практика
проведення таких заходів стане постійною (Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України // https://www.facebook.com/mineconomdev/
photos/a.186806384710351.48316.174431545947835/980818871975761/?type=3.
– 2015. – 04.11).
Премєр-міністр України Арсеній Яценюк:
До кінця року необхідно прийняти збалансований держбюджет. Ми
виступаємо за скорочення видатків державного бюджету. І це повинна бути
спільна політична відповідальність як Уряду, так і парламентської коаліції.
Як Прем'єр-міністр при проведенні скорочення бюджетних видатків я ніколи
не піду на те, щоб це скорочення стосувалося скорочення соцстандартів.
Оптимізація витрат держбюджету і покращення управління коштами – це те,
про що ми готові вести широку публічну дискую.
Проект державного бюджету і податкова реформа повинні відповідати
плану реформ, який схвалений Урядом, підписаний Президентом та Прем'єрміністром в рамках нашої співпраці з МВФ (Арсеній Яценюк //
https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/photos/a.240776402743169.107374
1829.238601382960671/581677195319753/?type=3. – 2015. – 04.11).
Голова Національного Банку України Валерія Гонтарєва:
Найближчим часом очікується візит в Україну місії МВФ.
Національний банк підтримує податкову реформу, запропоновану
Міністерством фінансів. На нашу думку, саме ця податкова реформа дає
можливість розробити більш збалансований бюджет на наступний рік та
продовжити
співпрацю
з
МВФ
(Наталія
Яресько
//
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=905991256136810&id=74
9479271788010. – 2015. – 04.11).
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Офіси реформ створені і діють на виконання Меморандумів між
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України та Асоціацією міст України
− в рамках Проекту USAID ДІАЛОГ про узгодження мети діяльності
щодо підтримки процесу об’єднання територіальних громад;
− в рамках спільного проекту з Норвезькою асоціацією місцевих і
регіональних влад «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на
місцевому рівні в Україні», що фінансується МЗС Норвегії, про узгодження
мети діяльності щодо забезпечення належної якості публічних послуг в
об’єднаних територіальних громадах;
− та Радою Європи в рамках Програми РЄ «Децентралізація і
територіальна консолідація в Україні» про об'єднання зусиль для реалізації
реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, формування
спроможних громад (Офіс реформ у Чернівецькій області //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1137316802963454&id=1
029946487033820. – 2015. – 04.11).
Керівник
Швейцарсько-українського
проекту
«Підтримка
децентралізації в Україні» Оксана Гарнець:
Вже наступного року за ініціативи ЄС стартує великий і системний
проект, який буде працювати над підвищенням якісного рівня місцевого
самоврядування. В усіх регіонах будуть створюватися експертні групи, які
далі будуть навчати людей з місцевого самоврядування і допомагати їм у
стратегічному плануванні і у формуванні повного циклу послуг на місцевому
рівні (Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/
posts/1049042655160164. – 2015. – 03.11).
Огляд реформ за добу: 2 листопада 2015 року найбільш
обговорюваними у ЗМІ були податкова та антикорупційна реформи (Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/618413961594943. – 2015. – 03.11).
Офіс реформ у Дніпропетровській області ініціював розгляд питання
формування регіональної логістики дій щодо початку роботи ОТГ.
Процедура старту роботи громади має розпочатися не лише зі вступу
новообраного голови на посаду, а й фактичною реєстрацією нового органу
місцевого самоврядування та відкриттям його казначейських рахунків. Про
це йшлася мова на нараді активу Дніпропетровської області під керівництвом
першого заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олега
Кужмана та Голови Державної казначейської служби України Тетяни Слюз,
яка, перебуваючи в області з робочим візитом, детально проаналізувала
бюджетні преференції майбутніх громад та зупинилася на процедурах
реєстрації рахунків громад, зокрема, доручивши у найкоротші терміни
підготувати відповідні рекомендації служби з цього приводу (Офіс Реформ у
Закарпатській області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_
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fbid=860469617394621&id=779338445507739. – 2015. – 03.11).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман провів нараду з
актуальних питань децентралізації влади.
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Важливо, аби разом з повноваженнями префекти отримали і належні
обов’язки, які б визначали їхню відповідальність за об’єктивність прийнятих
рішень. Керівник Парламенту наголосив, що має бути відповідальність і за
дії, і за бездіяльність. Нині все повинно бути чітко виписано. Нам потрібна
система, яка зможе працювати.
Йшлося також про першочергові заходи з вирішення проблемних
питань об’єднаних територіальних громад, обговорювалися законопроекти
щодо децентралізації повноважень органів влади, що не передбачають
внесення змін до Конституції України (Офіс Реформ у Закарпатській
області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8604689240613
57&id=779338445507739. – 2015. – 03.11).
Розпочато серію тренінгів для журналістів у 10 українських містах.
Експерти проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»
переконані, що сьогодні потрібно навчити українців правильно споживати
наявні енергоресурси і загалом змінювати ментальність у напрямку
відповідальної та енергоощадливої поведінки. І починати потрібно саме з
тих, хто формує громадську думку, тобто – з журналістів, які зазвичай
висвітлюють теми, що стосуються енергетичної реформи та ЖКГ з
негативної точки зору (USAID Ukraine // https://www.facebook.com/USAID
Ukraine/posts/979109235445857. – 2015. – 03.11).
Директор із науки та розвитку Інституту громадянського
суспільства Анатолій Ткачук:
Виникає дуже багато різноманітних поточних гострих питань, тому ми
пропонуємо, аби у кожній області були створені так звані антикризові
центри, до складу яких би увійшли експерти, працівники фінансових,
реєстраційних органів, аби вони могли швидко і якісно надати допомоги
об’єднаним громадам. А, з іншого, – забезпечити швидкий зворотній зв’язок
органам влади на предмет недосконалості тих чи інших норм законодавства
(Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ //
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/618198734949799. – 2015. – 02.11).
Традиційна понеділкова нарада департаменту освіти і науки 2
листопада була присвячена децентралізації. На Закарпатті уже діють дві
об’єднані територіальні громади: Тячівська і Вільховецька. Саме у них
відбуватиметься апробація нових правил життя, яка вже практично,
розпочалася. Адже у цих громадах вибори відбувалися за новими правилами.
Попереду – узгодження та підписання юридичних документів, які повинні
зафіксувати нові.
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Директор Офісу реформ у Закарпатській області Іван Дем’янчук:
Процес утворення територіальних об’єднань триває. Так, ще дві
громади отримали експертну оцінку обласної державної адміністрації, ще
одна на неї чекає. Процес добровільного об’єднання – непростий,
неоднозначний, але іншого шляху, як показує європейський досвід, немає.
Перспективний план, який у Закарпатті формувався на базі пропозицій
від районних адміністрацій, розроблений фахівцями обласної державної
адміністрації, яким експерти Офісу надавали методичну допомогу. Зараз нові
громади працюють над створенням так званих галузевих паспортів, які й
повинні визначити потреби в організації виконавчої влади на місці, а відтак –
у фінансуванні і закладів, і фахівців, які цю роботу повинні забезпечити.
Експерт Офісу реформ Світлана Білич:
Визначенням повноважень і складу виконавчих органів громад буде
займатися рада громади. Їй у підтримку розроблені типові положення, до
яких рада має право вносити зміни, доповнювати чи розробляти власні, з
урахування місцевих особливостей і потреб (Офіс Реформ у Закарпатській
області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8601821840900
31&id=779338445507739. – 2015. – 02.11).
Максим Нєфьодов і Олена Трегуб зустрілися з Місією Світового Банку
в Україні, щоб обговорити виділення допомоги Україні для подальших
економічних реформ.
Світовий Банк планує виділити 200 млн доларів позики на 2016-2017
роки для реалізації амбітної програми «Сприяння конкурентноспроможності
задля росту економіки та створенні робочих місць»». Частина коштів піде на
інвестиційні проекти , які координуватиме Мінекономрозвитку, тоді як інша
частина буде використана як макрофінансова допомога.
Максим Нєфьодов запропонував наступні кроки, необхідні для
покращення технічної регуляції − просування стандартів ISO серед
українських підприємств, оновлення застарілих комп’ютеризованих систем
на митницях, розширення можливостей тестових лабораторій тощо.
Далі плануємо визначити короткострокові пріоритети щодо технічної
допомоги в 5 ключових сферах:
− Реформа держпідприємств,
− Дерегуляція,
− Реформа техрегуляції,
− Інновації та розвиток,
− Підвищення експортної та інвестиційної спроможності країни.
Наступний крок – деталізація концепцій інвестиційних проектів та
розробка матриці індикаторів для виплат майбутньої позики до державного
бюджету (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/980074822050166/?type=3. – 2015. – 02.11).
Екперт «Реанімаційного пакету реформ» Роман Куйбіда:
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Процедура переатестації (люстрації) всіх суддів є, як винятковий захід
для вирішення цих проблем цілком можлива. Відповідаючи на наші
пропозиції, Венеційська комісія сказала приблизно таке: «Венеційська
комісія вважає, що звільнення всіх суддів не відповідає європейським
стандартам і принципу верховенства права, за виключенням виняткових
ситуацій таких як конституційна дисконтинуітет» тобто перерву в
демократичній конституції.
Такою конституційною перервою були зміни Конституції
конституційним судом за часів Януковича. Повне перепризначення суддів
дозволяється Венеціанською комісією, якщо процес відбуватиметься не
миттєво, а поступово
(Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1236428829716446. – 2015. –
02.11).
ЄС вкотре наголошує на готовності надавати всебічне сприяння та
допомогу
об'єднаним
громадам
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/photos/a.810186002379165.10737
41830.797219583675807/1048585628539200/?type=3. – 2015. – 02.11).
Огляд ЗМІ за 30 жовтня – 1 листопада: Найбільш обговорювані
реформи − антикорупційна, судова та податкова реформи (Ukraine Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/photos/a.457495357686805.1073741829.4
57316364371371/618129021623437/?type=3. – 2015. – 02.11).
Результатом реформи органів безпеки має стати зміна сприйняття
суспільством ролі цих структур (Ukraine Reforms Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/617346805034992. – 2015. – 02.11).
Експерт групи РПР «Податкова реформа» Ілля Несходовський:
Законопроект щодо податкової лібералізації є прогресивним і має
беззаперечні позитивні сторони в частині нормалізації взаємовідносин між
бізнесом і фіскальними органами, забезпечення збалансування їхніх прав,
обов’язків і відповідальності, покращення адміністрування податків,
впровадження прогресивних форм оподаткування тощо (Реанімаційний
пакет реформ // https://www.facebook.com/platforma.reform/posts/5464264055
10196. – 2015. – 01.11).
Vox Ukraine порахували, скільки чиновників вдалося скоротити та
оновити за останні 1,5 року.
Штат – зменшили на більш ніж 30%, решті – підняли зарплатню
користуючись з збережених коштів, і на цьому ми не зупиняємося, тим паче,
що треба конкурувати за найкращі таланти з іншими органами влади. Vox
Ukraine зробили добрий аналітичний звіт, який ми й пропонуємо до вашої
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уваги. Дослідження показує значний рівень оновлення управлінців в
Міністерствах та службах, особливо це стосується Міністрів та їх заступників
− для деяких відомств показник сягає 95%.
Ми сподіваємося, що Мінекономрозвитку зможе стати ще мобільнішим
та ефективнішим, а поки наші результати такі:
Штат скорочено на 34%
Оновлення на керівних посадах 65%
Фактична кількість людей, що працює близько 850 (Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі
України
//
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/979628018761513/?type=3. – 2015. – 01.11).
Міністр юстиції Павло Петренко:
Сьогодні (30.10 – ред.) в Міністерстві юстиції ми провели фінальний
круглий стіл з обговорення пакету законопроектів, які забезпечать передачу
функцій з реєстрації майна та бізнесу, а також 1 млрд грн коштів, які
сплачують громадяни за ці послуги, місцевим органам влади та нотаріусам.
(…)
Хочу окремо відзначити, що активна позиція нотаріусів вкотре довела,
що ми зробили правильний вибір. Представники нотаріальної спільноти на
початку року отримали можливість виконувати реєстраційні дії у якості
фронт-офісу. Весь цей час нотаріуси вносили свої пропозиції щодо
покращення сервісів з реєстрації, бачачи зсередини всі проблемні моменти.
Нині дані законопроекти вже готові для другого читання. Ми
сподіваємося, що депутати підтримають реформу, яка стосується кожного
українця. Це буде сигналом, що держава справами, а не словами, проводить
децентралізацію і покращення якості надання адмінпослуг українцям. Та
найголовніше - що це справжня реформа, яка є незворотною, не залежно від
того, хто перебуває при владі. Ніхто ніколи не зможе забрати у місцевих
органів влади та нотаріусів ці функції (Павло Петренко //
https://www.facebook.com/pavlo.petrenko/posts/981015808650088. – 2015. –
30.10).
Любая реформа, тем более такого масштаба, как реформа украинского
МВД, далеко непростая. В Законе «О национальной Полиции»,
опубликованном почти 3 месяца назад, есть раздел «заключительные и
переходные положения», в котором указаны сроки проведения реформ по
отдельным госструктурам. Три месяца заканчивается 7 ноября, именно тогда
Закон получит полную юридическую силу. Насколько соответствующие
структуры выполнили требования Закона, как это может повлиять на
дорожную безопасность − журналисты распросили экспертов, среди которых
и наш Александр Банчук (Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1235146209844708. – 2015. –
30.10).
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Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Геннадій Зубко:
Децентралізація продовжується! Розпочато передачу повноважень
ДАБІ на місця. Сьогодні нові функції та можливості першими у країні
отримали мешканці Красного Лиману та Дружківки. Відтепер саме місцеві
органи влади самі вирішуватимуть, що, як і де повинно будуватись на
території їхніх громад. Вони ж контролюватимуть виконання своїх рішень
забудовниками (Геннадій Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/
posts/1653353814946792. – 2015. – 30.10).
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Геннадій Зубко:
Розвиватимемо з Туркменістаном співробітництво у промисловій
галузі. Підписали сьогодні угоду про утворення спільної Ради промислової
політики. У перспективі це допоможе Україні інтенсифікувати виробництво,
створити
нові
робочі
місця
(Геннадій
Зубко
//
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/photos/a.1569586253323549.1073741
828.1567321816883326/1653101374972036/?type=3. – 2015. – 29.10).
Президент України Петро Порошенко:
Парламент Республіки Кіпр ратифікував Угоду про асоціацію України
та ЄС (Петро Порошенко // https://www.facebook.com/petroporoshenko/
photos/a.474415552692842.1073741828.474409562693441/690041101130285/?t
ype=3. – 2015. – 29.10).
Заступник
директора
фінансового
департаменту
ІваноФранківської обласної державної адміністрації Ганна Качур:
Коли ми прораховували фінансові можливості об’єднаних громад,
сформували їх паспорти, то побачили, що кожна матиме щонайменше у 2-3
рази більші надходження, ніж сьогодні. Це дасть можливість їм вирішувати
питання місцевого значення, які раніше вони не могли забезпечити через
брак
ресурсу
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1046744945389935. – 2015.
– 29.10).
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення
змін до деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації
органів місцевого самоврядування як юридичних осіб» (№ 3106), який
врегульовує відносини, пов’язані з державною реєстрацією новоутвореного
та утвореного у результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення
органу місцевого самоврядування як юридичної особи, усунення недоліків
правового
регулювання
питання
правонаступництва
об’єднаних
територіальних громад, їх сільських, селищних, міських рад та виконавчих
комітетів таких рад.
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Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода:
Гарантувати, що зазначений законопроект буде прийнято найближчим
часом ніхто не береться. Але ми дуже сподіваємося на підтримку народних
депутатів України. Водночас, щоб не отримати неприємних «сюрпризів», ні
на день не зупинити процес, необхідно напрацювати схему державної
реєстрації юридичної особи публічного права відповідно до чинного
законодавства та надати відповідні роз’яснення територіальним органам
Мін’юсту. Це роз’яснення має стати основою для визначення алгоритму дій в
процесі реєстрації новосформованих органів місцевого самоврядування
об’єднаних територіальних громад, щоб без зволікань забезпечити правове
поле для їх діяльності. Ми сподіваємося, що роз’яснення Мін’юсту буде
сприятливим для оперативної держреєстрації (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1046673388730424. – 2015.
– 29.10).
Надзвичайний та Повноважний Посол Французької Республіки в
Україні Ізабель Дюмон:
Ви можете розраховувати на нашу підтримку та допомогу в питаннях
інформування населення щодо децентралізації (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1046582648739498. – 2015.
– 29.10).
Підтримуємо ініціативи в межах реформи дерегуляції! Результати
рейтингу Doing Business показали, що в Україні є дуже багато галузей, де
потрібно негайно спрощувати регуляцію. Це – одна з таких пропозицій
(Національна
рада
реформ
/
National
Reforms
Council
//
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/854524797999386. – 2015. – 29.10).
25 жовтня разом з традиційними місцевими виборами відбулися перші
вибори до трьох об’єднаних територіальних громад Черкаської області (Офіс
реформ у Черкаській області // https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=443897099140206&id=378638315666085. – 2015. – 29.10).
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавичус виступив на відкритті найбільшого інвестиційного форуму
Прибалтики.
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавичус:
Основне з того, що вже досягнуто – це макроекономічна стабілізація та
проведення безлічі дерегуляційних заходів (Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України // https://www.facebook.com/mineconomdev/
photos/a.186806384710351.48316.174431545947835/978445212213127/?type=3.
– 2015. – 29.10).
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Успіхи нашої реформи держзакупівель визнають у світі!
Команда Мінекономрозвитку на чолі з заступником Міністра
Максимом Нефьодовим зустрілася з Самантою Пауер, послом США в ООН
та ідеологом відкритого урядування.
Зустріч відбулася під час найбільшої міжнародної конференції з
електронного врядування: Самміту партнерства відкритого врядування (Open
Government Partnership Summit, OGP Summit), що цього року проходить у
Мексиці. Українська делегація презентує електронну систему державних
торгів ProZorro, яка вже має помітні успіхи. Саманта Пауер відмітила
досягнення української реформи держзакупівель.
Того ж дня відбулася зустріч української команди із Меган Сміт,
головою США з технологій (US Chief Technology Officer). Під час зустрічі
мова йшла про співробітництво у сфері відкритих даних, електронного
урядування та електронних каталогів, участі України в міжурядовій
організації Digital 5 (D5 Group), яка об'єднує лідерів у питанні електронного
врядування (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/978291778895137/?type=3. – 2015. – 29.10).
Огляд реформ за 27 жовтня 2015 року – найбільш обговорювані
реформи доби – антикорупційна та податкова (Ukraine Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/616737925095880. – 2015. – 28.10).
Венеційська комісія досить оперативно надала висновок щодо змін до
Конституції України в частині судочинства, що має примирити різні позиції
реформаторів та консолідувати їх зусилля в напрямку проведення справжньої
реформи.
Проте, цей шлях не буде швидким, оскільки мають бути спочатку
ухвалені зміни до Конституції, потім прийнято законодавство, створені
органи, які здійснять кадрове оновлення складу суддів, і побудують якісно
нову
судову
систему
(Реанімаційний
пакет
реформ
//
https://www.facebook.com/platforma.reform/posts/545250428961127. – 2015. –
28.10).
Триває робота форуму «Судова реформа та громадянське суспільство в
Україні: розбудова партнерства з метою посилення довіри громадськості»,
організованого Проектом USAID «Справедливе правосуддя» у співпраці з
проектом «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні
правосуддя» Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Сьогодні його
учасники працюють у форматі «відкритий простір», щоб розробити
рекомендації щодо варіантів участі інститутів громадянського суспільства у
реформуванні системи правосуддя в Україні (USAID Ukraine //
https://www.facebook.com/USAIDUkraine/posts/976793172344130. – 2015. –
28.10).
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Продовжуємо реалізацію проекту «Електронний парламент» у
Верховній Раді. Сьогодні (28.10) на офіційному сайті в тестовому режимі
запрацював
сервіс
електронних
петицій
(https://itd.rada.gov.ua/petitions/List?aname=published&sname). Тепер кожен
громадянин, зареєструвавшись, може створити нову петицію до Парламенту
або підписати вже створену. (…)
Наша мета в цілому – з допомогою е-технологій зробити роботу
максимальго прозорою та ефективною. Ми уже запровадили раніше
«Електронний протокол», сервіс «Стоп прогульник!», а з 19 жовтня на сайті
публікуються всі депутатські запити. Зараз триває робота над створенням
електронного
робочого
місця
депутата,
переведенням
розгляду
законопроектів до другого читання в електронний вигляд, забезпеченням онлайн трансляцій засідань комітетів тощо (Володимир Гройсман //
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/316559465179641. – 2015.
– 28.10).
27 жовтня 2015 року відбулося урочисте підписання Договору між
Міністерство охорони здоров'я України та Програма Розвитку ООН United
Nations Development Programme (UNDP) Ukraine, який дає можливість
закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення через відкритий
та прозорий механізм міжнародних закупівель вже у 2015 році (Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/616722785097394. – 2015. – 28.10).
Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення
оновлену редакцію проекту Закону України «Про освіту». Документ
оприлюднено на сайті відомства.
В аналізі регуляторного впливу проекту Закону України «Про освіту»
зазначається, що прийняття документа у новій редакції докорінно змінить
принцип функціонування сфери освіти.
Також зазначається, що дія розробленого законопроекту забезпечить
удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права
громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях, створить умови
для освіти особи упродовж життя, створить умови високоякісної системи
освіти, доступної для кожної людини, у тому числі осіб з особливими
освітніми потребами.
Також буде проведена децентралізація управління системою освіти та
чітке розмежування повноважень між органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування щодо заснування закладів освіти, їх
ліцензування, акредитації, здійснення інших функцій (Офіс Реформ у
Закарпатській області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=858159177625665&id=779338445507739. – 2015. – 28.10).
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27 жовтня 2015 року в Миргороді (Полтавська область) в рамках
Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород»
відбулася презентація повної логістичної інфраструктури зі збирання,
транспортування, зберігання та постачання соломи для потреб комунальної
теплоенергетики.
Головною подією стало відкриття комбінованої котельні, яка
працюватиме на соломі (у штатному періоді) та природному газі (у період
пікових навантажень).
Заступник директора місії USAID в Україні, Білорусі і Молдові
Джон Пеннел:
Сучасна Україна робить усе можливе для здобуття енергетичної
незалежності. Саме тому USAID упроваджує низку проектів, що сприяють
реформам у енергетичній галузі України. Проект «Місцеві альтернативні
джерела енергії: м. Миргород» є одним із найуспішніших. Він чітко
продемонстрував, що навіть невеликі міста можуть здійснювати великі кроки
до енергетично незалежної країни.
Керівник Проекту, виконавчий директор ВБО «Інститут місцевого
розвитку» Руслан Тормосов:
(…) Упровадження Проекту дозволить замістити 5% газу, який
споживає Миргород. Це небагато. Але якщо до нашої ініціативи
долучатимуться інші міста Полтавщини, економічний ефект для регіону, а
отже, і для країни, буде ще більшим.
Проект USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород»
запроваджувався на умовах співфінансування. Закупівля твердопаливного
котла та додаткового обладнання; придбання навантажувача, трейлера із
тягачем, розроблення проектної документації та частково – проведення
будівельно-монтажних робіт на центральному складі здійснювалися з фондів
USAID (1 млн дол. США). Внесок Полтавської ОДА оцінюється майже у 500
тис. грн. Внесок Миргорода оцінюється у більш ніж 2 млн грн на придбання
обладнання для газових котлів, закупівлі вилкового навантажувача для робіт
на складі. Крім того, місто виділило земельну ділянку та наявну будівлю КП
«Спецкомпунтранс» для добудови приміщення центрального складу соломи
(USAID Ukraine // https://www.facebook.com/USAIDUkraine/photos/a.1946453
97225582.41280.172244042799051/976677309022383/?type=3. – 2015. – 28.10).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Україна, яка обрала для себе шлях позитивних змін та реформ,
вчергове показала реальний прогрес реформи децентралізації. Цей прогрес
помітили наші партнери з Німеччини, які заявили про готовність інвестувати
в Україну. Німецький бізнес не тільки побачив значний потенціал, а й
переконався в тому, що наша держава будує прозору та зрозумілу для
інвестицій
стратегію
(Геннадій
Зубко
//
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1652620018353505. – 2015. –
27.10).
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Сьогодні (27.10) за участі Міністра економічного розвитку і торгівлі
Айвараса Абромавичуса відбулася нарада щодо проведення Дня розвитку
економіки та дерегуляції. Він планується на 10 листопада. Цього дня Рада
розгляне всі законопроекти, які стосуються даної, дуже важливої для
економічного розвитку країни, теми. Це 15 проектів законів, які ми умовно
розділили на 5 груп.
1. Антимонопольно-конкурентне законодавство (зокрема, проект, який
зробить діяльність Антимонопольного комітету публічною)
2. Залучення інвестицій (зокрема, проекти про спрощення процедури
створення в Україні індустріальних парків, а також про розвиток державноприватного партнерства)
3. Управління держвласністю (зокрема, проект про створення
наглядових рад у держпідприємствах та включення до їх складу незалежних
членів, а також обов’ֹязкове оприлюднення їх фінансової звітності)
4. Скорочення дозвільної документації (зокрема, проект, яким
передбачено скорочення витрат підприємців на бюрократичні процедури)
5. Реформа держконтролю (зокрема, проект, який змінить функції
контролюючих органів з каральних на сервісні та консультаційні)
(Володимир Гройсман // https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/
316315545204033. – 2015. – 27.10).
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
Вчора (26.10, – ред.) мала честь взяти участь у зустрічі Прем’єрміністра України Арсенія Яценюка з Міністром торгівлі США Пенні
Прітцкер та представниками американського бізнесу. Під час неформального
спілкування за бізнес-ланчем та організованого в рамках зустрічі круглого
столу обговорили перспективи торговельно-економічного співробітництва з
США, яке б забезпечило надходження нових інвестицій – суттєвого драйверу
для економіки країни у період її відновлення. Важливим кроком стало
обговорення деталей подальшої співпраці з американськими компаніями.
Було приємно бачити на зустрічі керівників великих компаній та
корпорацій, зокрема Westinghouse Cargill, NCH Capital Inc., Citibank,
Honeywell, DuPont European Region & Canada. Як і на україно-німецькому
форумі в Берліні, що відбувся цієї пятниці; як на попередніх зустрічах з
бізнесом в Чікаго та інших, мене втішає бачити значну зацікавленість
потенційних інвесторів в економіку України. Нашою першочерговою
задачею я бачу проведення структурних реформ, які забезпечить
якнайскорше відновлення економіки України, – на базі тієї фінансовоекономічної стабільності яку нам вдалося, такими важкими зусиллями,
досягти (Наталія Яресько // https://www.facebook.com/749479271788010/
photos/a.753287404740530.1073741828.749479271788010/902832476452688/?t
ype=3. – 2015. – 27.10).
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Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Німецькі муніципалітети співпрацюватимуть з українськими
об’єднаними громадами в рамках децентралізації. Про це йдеться в Заяві про
співробітництво між Мінрегіоном та Міністерством навколишнього
середовища, захисту природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів
Німеччини. Сучасні підходи у містобудівній політиці, якісний громадський
транспорт, підвищення локальної економіки та локального ринку праці,
втілення енергоефективних технологій – такими стануть результати
співпраці
наших
країн
(Геннадій
Зубко
//
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1652252898390217. – 2015. –
26.10).
Огляд реформ за 23-25 жовтня 2015 року
Найбільш обговорювані реформи – судова та антикорупційна (Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/616156218487384. – 2015. – 26.10).
Колишній голова Конституційного суду Польщі Єжи Стемпень:
Саме від результатів війни за децентралізацію залежить те, чи
позбудеться Україна візантійщини, тобто централізованої системи влади, яка
гальмує цивілізаційний розвиток суспільства.
Можливо, українцям здається, що перш, ніж робити таку докорінну
реформу, як передача влади з центру на місця, потрібно, щоб із Заходу до них
прийшли інвестиції, великі гроші. Але ж якщо не буде самоврядування, то ці
гроші пропадуть.
Сьогодні у Європі кажуть, що Польща зуміла ефективно використати
гроші, які вона одержала з євросоюзних фондів. Але чому полякам це
вдалося? Бо ми маємо добре організоване самоврядування (Децентралізація
влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1044107865653643.
– 2015. – 24.10).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Ринок розміром в 40 мільярдів євро на проекти з енергоефективності,
ще 15 мільярдів євро – на розвиток ринку альтернативних джерел енергії.
Разом це складає 55 мільярдів євро – сума, як мінімум варта уваги.
Тому сьогодні Україна відкриває двері перед інвесторами.
Що ми вже зробили для того, щоб вам було цікаво інвестувати в
українську економіку? Насправді, багато.
По-перше, стратегія енергоефективності в законодавстві України є
прозора та зрозуміла для інвестицій. Ухвалений закон про енергосервісні
компанії, який одночасно вирішує дві задачі – мотивує бюджетні установи
впроваджувати енергоефективність та створює реальний інтерес для
інвесторів. Ухвалений закон про спільну власність житлового сектору. На
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черзі – ухвалення Законів «Про житлово-комунальні послуги та комерційний
облік», Закон «Щодо енергоефективності будівель» та Закон «Про
енергоефективність». Ці законопроекти розробляються відповідно до
директив Євросоюзу та узгоджуються з Енергетичним співтовариством.
По-друге, розроблена концепція Фонду енергоефективності – S21,
розроблений спільно з німецьким Урядом та запуск якого запланований на
2016 рік. Фонд наповнюватиметься за рахунок бюджету і коштами донорів,
та стане ключовим інструментом для мотивації впровадження реформи
енергоефективності, в якості компенсації вартості кредитних ресурсів.
Важливо, що дорожню карту ми розробляли за допомогою наших колег з
німецького Міністерства екології та Єврокомісії (…) (Геннадій Зубко //
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/videos/1651757885106385/. – 2015. –
24.10).
Нещодавно прийнятий «Закон про електронну комерцію» став
важливим досягненням для українського Е-commerce. Але не менш
важливим показником є і той факт, що в підготовці даного архіважливого
документа брали активну участь і самі представники галузі і, де-факто, закон
− це результат реального діалогу між ринком і законотворцями (EasyBusiness
// https://www.facebook.com/easybusiness.in.ua/posts/924976370919969. – 2015.
– 24.10).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Венеціанська комісія 23 жовтня дала не тільки позитивні висновки
щодо поправок до Конституції в частині судової реформи, про що вчора
багато писали у ЗМІ, але й підтримали зміни до Конституції в частині
децентралізації.
Поправки до Конституції України в частині децентралізації абсолютно
відповідають всім європейським нормам і жодним чином не призведуть до
федералізації країни. Такою є остаточна позиція Венеціанської комісії, яку
озвучив її президент Джанні Букіккіо (Володимир Гройсман //
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/315480558620865. – 2015.
– 24.10).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Україна використовуватиме досвід Німеччини у регіональному
розвитку. Під час зустрічі державний секретар Міністерства навколишнього
середовища, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів
Німеччини Гунтер Адлер передав Мінрегіону проект Заяви про спільні
наміри щодо співробітництва в сфері житлового будівництва та сталого
міського розвитку між нашими міністерствами.
Малі та середні міста України повинні стати основою розвитку
територіальних громад, підвищення якості життя та локомотивом
економічного розвитку країни в цілому. У цьому контексті для нас вкрай
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важливим
є
досвід
східної
Німеччини
(Геннадій
Зубко
//
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/photos/a.1569586253323549.1073741
828.1567321816883326/1651512821797558/?type=3. – 2015. – 23.10).
7 жовтня комітет ВРУ з питань державного будівництва завершив
підготовку до прийняття в цілому законопроекту «Про державну службу».
Депутати розглянули 1306 правок. Народні обранці досягнули компромісу
щодо більшості позицій.
Про підтримку законопроекту неодноразово заявляли Президент,
Голова ВРУ, міністри.
Він внесений до Коаліційної Угоди та Програми діяльності Уряду. Є
хороші шанси успішного ухвалення його ВРУ на початку листопада
(Реанімаційний
пакет
реформ
//
https://www.facebook.com/platforma.reform/posts/543633325789504. – 2015. –
23.10).
Міністр юстицій Павло Розенко:
Венеціанська комісія позитивно оцінила наші пропозиції, які
забезпечать реформу судової системи в Україні і дадуть змогу
перезавантажити склад суддів.
Експерти ВК, які зазвичай виступають за максимальний захист
судового імунітету і неможливість звільнення суддів, зробили виняток. Вони
зазначили, що Україна може провести повне оновлення судової системи
можливе через затвердження змін до Конституції України.
Запропонована модель відкритого конкурсного добору суддів, на
переконання представників ВК, не суперечить стандартам ЄС. А доступ до
конкурсів повинні в рівній мірі мати і чинні судді і ті, хто до цього не
працювали в судовій системі.
Разом з тим, ми маємо покращити доступ громадян до правосуддя,
спростивши судову систему та ліквідувавши спеціалізовані суди, які
фактично дублювали касаційну функцію Верховного суду.
Ще одним важливим пунктом висновків є необхідність ліквідації
політичних впливів на кар’єру судді. Ніхто, ні парламент, ні президент, не
мають впливати на призначення чи звільнення суддів. Після проведення
реформи це робитиме незалежний орган, який в своїй більшості
складатиметься з представників суддівського корпусу.
Нині головним завданням Конституційної комісії і її складу, до якого
входять всі політичні партії, представлені в парламентській коаліції, є
сформувати
консолідований
пакет
змін
(Павло
Розенко
//
https://www.facebook.com/pavlo.petrenko/posts/978236988927970. – 2015. –
23.10).
Центр політико-правових реформ приєднався до проекту «Народна
Конституція» – участь у проекті також беруть провідні аналітичні центри.
Завдання проекту – організувати якісний Конституційний процес із широким
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залученням громадян до творення Основного Закону, чого не було зроблено
теперішньою
владою
(Центр
політико-правових
реформ
//
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1231336633558999. – 2015. –
23.10).
Пропозиції РПР по судовій реформі підтримала Венеційська Комісія.
Тільки повне перезавантаження судової системи!
Ніяких фейкових переатестацій. Європейські експерти підтримують
Україну в бажанні відправити уродів в мантіях на смітник історії
(Реанімаційний пакет реформ // https://www.facebook.com/platforma.reform/
posts/543557302463773. – 2015. – 23.10).
Передбачається, що в наступному році серед конкурсантів вже будуть
кращі практики об’єднаних територіальних громад, в яких відбудуться перші
місцеві
вибори
25
жовтня
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1043147289083034. – 2015.
– 22.10).
Огляд реформ за 21 жовтня 2015 року
В ТОПі серед реформ – антикорупційна реформа. А лідер за кількістю
негативних повідомлень − податкова реформа (Ukraine Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/615118388591167. – 2015. – 22.10).
Заступник Міністра юстиції України Гія Гецадзе:
Міністерство юстиції стало самим електронним міністерством, лідером
щодо цього серед інших міністерств: кожні два тижні ми пропонуємо нашим
громадянам нові онлайн сервіси. Ми звільняємось від непотрібних функцій
для того, щоб краще обслуговувати наших громадян. І тепер ми повинні
подбати про так званий зміст – кадрове забезпечення для цих перетворень
(USAID Ukraine // https://www.facebook.com/USAIDUkraine/posts/9740325992
86854. – 2015. – 22.10).
72 осіб оновленого складу керівників та заступників керівників
територіальних управлінь Міністерства юстиції та фахівців Державної
виконавчої служби Мінюсту завершила навчання за пілотною програмою
професійного розвитку для працівників Мінюсту, яка є складовою
реформування державної служби.
Це перша в Україні комплексна короткострокова програма
професійного розвитку для державних службовців, розроблена Академією
Бізнесу EY (Ernst&Young) на замовлення Проекту Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» в рамках його
співпраці з Міністерством юстиції України, яка має на меті допомогти
новопризначеним й досвідченим працівникам оволодіти сучасними методами
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державного управління (менеджменту), навичками стратегічного планування
діяльності, а також покращити комунікацію із клієнтами.
Перший етап програми відбувся у вересні в Одесі. В рамках другого
етапу навчання було організовано в Києві з 19 по 21 жовтня і його програма
включала курси із вдосконалення ділової комунікації з клієнтами, ефективної
взаємодії з персоналом, а також стратегічне планування виконання
державних
программ
(USAID
Ukraine
//
https://www.facebook.com/USAIDUkraine/photos/a.194645397225582.41280.17
2244042799051/973988789291235/?type=3. – 2015. – 22.10).
Покращення медичного обслуговування населення – це те, на що має
опиратися реформа системи охорони здоров’я в контексті децентралізації
владних повноважень.
Для цього необхідно чітко між рівнями адміністративнотериторіального устрою розмежувати рівні медичного обслуговування –
первинний, вторинний і третинний (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1043000225764407. – 2015.
– 22.10).
В рамках візиту до Берліну Айварас Абромавичус зустрівся з
інноваційним німецьким бізнесом.
Міністр та його перший заступник Юлія Ковалів відвідали презентацію
кластерів Берліну та Бранденбургу і побували в одному з них – Адлерзгофі,
щоб побачити конкретні приклади на практиці.
Berlin Partner for Business and Technology, де відбулася презентація, –
це унікальний приклад державно-приватного партнерства. Організація
допомагає компаніям, інвесторам та науковим інститутам у Берліні, а також
відповідає за просування німецького капіталу у світі. Там ми цікавилися
роботою кластерних проектів для ІТ та високих технологій: якою є роль
держави у їх створенні, які фактори необхідні для успіху та, найголовніше, як
німецький досвід можна використати для розвитку галузі в Україні.
Прикладом для наслідування є Berlin Adlershof Science City. Це один з
найуспішніших майданчиків для високих технологій в усій Німеччині та
найбільший медіа-майданчик Берліну. Майже 16 тисяч працівників та понад
6 тисяч студентів залучені тут в більше тисячі різноманітних компаній та
наукових інститутів, які згруповані на 4.2 км² території кластеру. Для
розвитку таких інноваційних проектів в Україні необхідно зрозуміти, як
зацікавити компанії та наукові інститути співпрацювати, та створити умови
для успішної роботи.
Ми прагнемо впровадити найкращі світові практики в Україні задля
росту креативної економіки, адже за нею розвиток та майбутнє
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/975051472552501/?type=3. – 2015. – 22.10).
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Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Скоротити споживання газу, створити десятки тисяч нових робочих
місць та прискорити досягнення енергетичної незалежності від Росії – все це
cтане можливим завдяки участі іноземних партнерів в проектах з
енергоефективності в Україні. Інвестиційна потреба ринку складає 55 млрд
євро і це дуже амбітне завдання для країни. Саме тому Мінрегіон виступає з
ініціативою щодо координації міжнародної підтримки в цій сфері та створює
Фонд
з
підтримки
таких
проектів
(Геннадій
Зубко
//
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1651155958499911. – 2015. –
22.10).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Президент Асоціації платників податків України Григол
Катамадзе:
Ми, як Асоціації платників податків України, вітаємо пропозицію щодо
зменшення податкового тиску на фонд оплати праці до 30%, податку на
прибуток до 15%, ПДВ до 15%, податку з СПД до 10% та єдиного
соціального внеску до 20%. Про це говорить український бізнес. (…)
Останнім часом багато читає думок експертів про те, що якщо буде
прийнятий цей законопроект (№3357), то Міжнародний валютний фонд
заморозить відносини з Україною. Я хочу звернутися до цих людей.
Безперечно, в цей важкий час нам необхідна підтримка міжнародних
фінансових інститутів. Але МВФ не є благодійною організацією, він дає
кредити. А вирішення проблем потім з цими кредитами лягає на плечі
громадян України і на український бізнес.
Знаєте, корову спочатку виганяють на пасовище, а тільки потім доять.
Вибачте, що так називаю українську економіку, але це благодатна дійна
корова, яку колишня влада виснажила, як могла. А зараз її треба нагодувати,
дати бізнесу дихати (МВФ не благодійна організація, кредити
платитимуть українці, – Григол Катамадзе // Західна інформаційна
корпорація (http://zik.ua/ua/news/2015/11/04/mvf_ne_blagodiyna_
organizatsiya_kredyty_platytymut_ukraintsi__grygol_katamadze_639443).
–
2015. – 04.11).
Директор із науки та розвитку Інституту громадянського
суспільства Анатолій Ткачук:
(…) Виникає дуже багато різноманітних поточних гострих питань,
тому ми пропонуємо, аби у кожній області були створені так звані
антикризові центри, до складу яких би увійшли експерти, працівники
фінансових, реєстраційних органів, аби вони могли швидко і якісно надати
допомоги об’єднаним громадам. А, з іншого, – забезпечити швидкий
зворотній зв’язок органам влади на предмет недосконалості тих чи інших
норм законодавства.
Добровільно об’єднані громади впродовж листопада-грудня мають
утворити нові органи влади для реалізації нових повноважень (наданих у
рамках реформи децентралізації) й ліквідувати ті, які діяли у територіальних
одиницях до об’єднання. Інвентаризація майна, звільнення людей, запуск
нових виконавчих органів із формування складу останніх за конкурсом – все
це необхідно здійснити задля того, аби з 1 січня 2016 року об’єднані громади
отримали можливості аналогічні до тих, які мають міста обласного значення.
Крім того, є низка питань, які мають вирішити органи влади новостворених
громад, але наразі вони не мають орієнтирів, у який спосіб варто це робити, –
їх мають встановити на законодавчому рівні. Зокрема, необхідно визначити
статус землі, бо зараз склалася правова колізія, коли об’єднана громада
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фактично не може управляти землею, що знаходиться, з одного боку у її
межах, а з іншого – перебуває за межами населених пунктів цієї громади.
Законодавчого унормування також потребує і розмежування
повноважень між різними органами місцевої влади («старих» громад і
новоутворених). На кожен такий виклик ми підготували проекти законів.
Парламент, виконавча влада мають запропонувати рішення і зробити це
якнайшвдише.
Голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад
Микола Фурсенко:
У 35% рад змінилися очільники. Кадрове оновлення на тлі значних
трансформаційних процесів у царині місцевого самоврядування є викликом
для реформи, тож влада має надати допомогу новим кадрам. Прийшли нові
люди – не знають із чого починати. Їх треба якнайшвидше залучити до
процесів децентралізації, навчити. Тому без підтримки з боку держави не
обійдемося.
Основою для існування сільських громад є земля. Більшість громад не
має генеральних планів. Громади фактично усунуті від розпорядження
землею, насамперед тією, яка знаходиться за межами населених пунктів.
Тому корупція у цій царині процвітає. Аби виправити ситуацію, необхідно
внести зміни до Земельного кодексу й дати можливість громаді
розпоряджатися своїм майном (Експерти очікують від законотворців
швидких дій на підтримку об’єднаних громад // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/679). – 2015. – 03.11).
Патрульная служба полиции разменяла 100 дней с момента
создания.
100 дней показали высокий кредит доверия населения к полиции.
Адвокат, бывший милицейский следователь Виктор Чевгуз:
В целом о новой службе мое мнение положительное. Всем надоевших
гаишных держиморд, которые ничего, кроме денег, не знали, давно
следовало убрать. (…)
Кого-то раздражают проблесковые маячки на патрульных автомобилях,
а на мой взгляд, они дисциплинируют как водителей, так и пешеходов. Даже
меня, подполковника милиции, заставляют быть аккуратнее, строже к себе.
Профессор Института журналистики КНУ имени Шевченко Ольга
Порфимович:
(…) Работа новой полиции стала самым лучшим образом, имиджем и
их визитной карточкой.
Руководитель Департамента патрульной службы Александр
Фацевич:
Патрульная полиция − сервисная служба, помогающая людям в любой
ситуации. Основной наш лозунг − «Служить и защищать!» По данным
социсследования КМИС, с сентября по октябрь 2015 года уровень доверия к
нам составляет 80 %. В среднем за сутки в дежурную часть поступает около 3
тысяч сообщений о правонарушениях. Из них полиция отрабатывает 2,5 тыс.
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По горячим следам раскрываем примерно полсотни (…) (Патрульной
полиции исполнилось 100 дней: первые итоги // Міністерство внутрішніх
справ України (http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/
1691580;jsessionid=A96F7FF3DF5E6C1B1DA456A288F3185A). − 2015. –
03.11).
Керівник
Швейцарсько-українського
проекту
«Підтримка
децентралізації в Україні» Оксана Гарнець:
У мене величезний досвід роботи в міжнародних проектах і я можу
сказати, що такої активності міжнародної спільноти я не пам’ятаю. (…)
Донори активно намагаються зробити свій внесок в процес реформ,
особливо по децентралізації. Адже саме ці процеси забезпечують подальший
нормальний розвиток країни, функціонування місцевого самоврядування,
розподіл повноважень і ресурсів. Тобто, це база, без якої країна далі не зможе
рухатися. (…)
ЄС зараз вийшов з ініціативою дуже великого проекту. Він буде
частково спрямований на децентралізацію і підтримку реформ та об’єднаних
громад. Це буде великий і системний проект, який буде працювати над
підвищенням якісного рівня місцевого самоврядування.
Тобто, проект буде спрямований на підвищення якості тих, хто працює
у місцевому самоврядуванні. Ми теж працюємо у кількох напрямках по
підвищенню кваліфікації представників місцевого самоврядування. Це
виявляється болісним і дуже актуальним питанням, бо, нажаль, невеликий
відсоток людей, які працюють у цій сфері, розуміють зміни, які
відбуваються. (…)
Коли було прийнято рішення робити адміністративно-територіальну
реформу, тобто створювати об’єднані громади, стало очевидним, що з центру
це зробити не можна. Потрібно було робити регіональні структури, які б
просували ідею об’єднання громад на регіональному рівні. Тому за гроші
USАID було сформовано 24 офіси в усіх регіонах України, які складалися з 5
людей. (…)
Зараз завдання – це формування дієздатних громад і ефективного
самоврядування у цих громадах з наданням усіх необхідних послуг.
Фактично 159 нових громад мають показати іншим громадам, як воно
має працювати. Тому завдання насичувати ці регіональні офіси позитивною
інформацією (…) (О. Гарнець: Децентралізація − це база, без якої країна
далі
не
зможе
рухатися
//
Конституційна
комісія
(http://constitution.gov.ua/publications/item/id/91). – 2015. – 03.11).
Виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень
«CASE Україна» Дмитро Боярчук відносить до успішних реформ,
проведених в Україні за останні півтора року, трансформацію системи
держзакупівель (Prozorro), появу на вулицях міст нової поліції (…).
Економіст Володимир Дубровський відносить до позитивних змін
залученість у процес реформ громадянського суспільства. Як приклад
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наводить податковий пакет голови профільного комітету ВРУ Ніни
Южаніної, створений у тісному контакті з бізнесом. (…) В України в
питаннях реформ особливий шлях. Ми країна не лідерська, в нас не
проходять методи «рубонути з плеча», як це робив Саакашвілі. Наші
реформи просуваються довше, але є надія, що вони будуть стійкішими.
Керівний партнер ЮГ LCF, член Ради з питань судової реформи
при президентові України Анна Оргенчук:
Повернули повноваження Верховному Суду, сформували за новим
принципом Вищу раду юстиції, триває робота над уніфікацією всіх кодексів.
Водночас ключову вимогу МВФ – дієві автоматизовані процедури
забезпечення ризиків – наразі не виконано. Сьогодні від часу заяви арешту до
фактичного арешту минає мінімум 2 тижні. А за цей час можна списати
гроші, і кредитор їх не побачить.
Посол Швеції в Україні.Андреас фон Бекерат:
Скорочення витрат на медицину й освіту, науку, підвищення
пенсійного віку – все це непопулярні, але необхідні заходи, на які уряд не
пішов. Антикорупційне бюро, навколо створення якого було зламано стільки
списів, також поки ніяк себе не проявило. Найбільший виклик, який є –
корупція. Шведський бізнес каже, що готовий працювати в Україні, якщо
буде система, котра базується на верховенстві права, і для всіх діятимуть
єдині умови (Ера стрімких реформ: чому донори критикують Україну за
брак
змін
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/statti/item/63975-era-strimkikh-reform-chomu-donorikritikuyut-ukrajinu-za-brak-zmin). − 2015. – 03.11).
Депутат Європейського парламенту, заступник голови комітету
ЄП у закордонних справах, співголова Парламентського комітету
асоціації ЄС-Україна Андрей Пленкович:
4 та 5 листопада у Києві відбудеться друге засідання Парламентського
комітету асоціації ЄС−Україна.
Сім депутатів Європарламенту разом зі своїми колегами з Верховної
Ради України обговорять хід реформ та визначать пріоритети подальшого
виконання Угоди про асоціацію. Ми також очікуємо на участь представників
українського уряду, Єврокомісії та представництва Європейського Союзу в
Україні.
(…) Ми визнаємо, що українська влада вже доклала зусиль на цьому
шляху, але настійливо рекомендуємо стати на інтенсивніший шлях реформ.
Європейська сторона розуміє, що реформи доводиться робити в
складних політичних, економічних та соціальних умовах, до того ж
паралельно зі складним завданням забезпечення територіальної цілісності
країни.
Але провал – навіть не розглядається як варіант.
А реформи мають проводитися таким чином, щоб українці відчували їх
результати. (…)
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Повне впровадження в дію норм Угоди про асоціацію надасть ще
більші переваги Україні й дасть їй можливість стати частиною Європейської
родини.
Тому для української сторони не може бути кращої мотивації, ніж ця,
щоб проводити реформи (…) (Як Європарламент може спонукати Раду до
підтримки
реформ?
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/11/3/7040240/). − 2015. –
03.11).
Виконавчий директор «CASE Україна» Дмитро Боярчук:
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус
спрогнозвав, що через 20 років ВВП України досягне 500 млрд дол.
Перед тим Наталія Яресько говорила, що за 25 років ми зможемо вийти
на 600 мільярдів дол ВВП.
Цифри вражаючі, адже це означає більше 12 тисяч дол на душу
населення, що у шість раз більше ніж поточні близько 2 тисячі на одну
людину на рік. Чи реальні такі очікування? Спробуємо розібратись. (…)
Наші розрахунки показують, що ВВП у розмірі 500 млрд дол до 2045
року не є чимось захмарним. Більше того, такий показник досягається при
середньорічному темпі росту ВВП на рівні 2,5% на рік та середньорічній
девальвації національної валюти на рівні близько 3% на рік.
Але є одна критична умова – навіть такий не самий вражаючий ріст
повинен бути стійким, тобто без валютних шоків, дефолтів та інших
катаклізмів. А це вже набагато важче ніж час від часу показувати певний
«плюс» по ВВП. (…)
Перша передумова стійкого росту – це плаваючий валютний курс. Так,
це некомфортно – немає затишної «стабільності». Але і немає ілюзій, що
хтось (не будемо показувати пальцем на Нацбанк) зможе цю курсову
стабільність зберегти.
(…) За таких умови ми позбудемось «регулярної смерті» банківської
системи після кожної валютної стряски, а значить і ріст наш буде більш
стійким.
Друга передумова стабільного росту – це збалансований бюджет. (…)
Третій фактор стійкого зростання – мінімізація функцій держави. Щоб
економіка росла потрібно дати свободу тим, хто примножує наш ВВП. Це
тисячі підприємців, які ще не виїхали з цієї країни. Сьогодні вони усі «під
ковпаком» у якогось чиновника чи прокурора.
(…) Іншими словами, ВВП 500 млрд дол – це реально. Але це не та
ситуація, коли ми «приречені на успіх» (…) (За яких умов у нас ВВП буде
500
мільярдів
доларів
//
Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/columns/2015/11/3/565710/). − 2015. – 03.11).
Посол Литвы в Украине Марюс Януконис:
(…) Нужно проводить реформы, нужно чтобы вооруженные силы
соответствовали стандартам НАТО.
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Этот путь должна пройти и Украина.
Я не знаю, как скоро это будет. Но мы все знаем, что в 2008 году на
саммите НАТО в Бухаресте было решено, что Украина станет членом НАТО.
И теперь дело за вами − как быстро Украина будет двигаться по пути
реформ. (…)
Украина сама должна создать эффективный государственный механизм
по противодействию коррупции. Иностранные эксперты – это хорошо, но это
не решающий фактор.
Мы знаем, что сейчас в Украине создается именно такая система, есть
Национальное антикоррупционное бюро, рассматривается вопрос назначения
антикоррупционного прокурора. Главное, чтобы эта система начала
прозрачно, эффективно и неизбирательно работать.
Второй важный аспект – это повышение антикоррупционного сознания
самого общества, потому что нужно бороться не только с последствиями
коррупции, но и с причинами.
Нужно осознавать, что виновен не только тот, кто берет взятку, но и
тот, кто ее дает.
Конечно, международное сообщество будет всячески помогать
Украине, но мы ожидаем решительных шагов в решении этой проблемы
именно от украинской власти.
Например, в Украине существует институт бизнес-омбудсмена,
которым руководит наш соотечественник, литовец. Это может быть
примером международной помощи – ведь офис бизнес-омбудсмена был
создан с помощью международных доноров.
А что касается аудита деятельности власти, то это такой философский
вопрос...
Вряд ли другое государство или международная структура может
делать официальный аудит украинской власти (…) (Посол Литви: «Іноді
доводиться говорити українцям відверто, як є, щоб допомогти» //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/2/704
0229/). – 2015. – 02.11).
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт:
(...) Нині Україна відновила фінансові резерви, стабілізувала грошову
систему, в сільському господарстві вже відновилося зростання, наступного
року очікується економічне зростання в інших секторах. Це результат
важливих кроків уряду Яценюка, які підтримала Верховна Рада. Це успіх, і
він призведе до залучення американських інвестицій.
З розмов, учасником яких я був, топ-менеджери американських
компаній, що приїхали з міністром торгівлі Пріцкер, були під враженням від
спілкування з президентом і прем’єр-міністром. Вони говорили про
відданість проведенню реформ. Це великі компанії, вони діють у всьому
світі. Вони не люблять ризикувати. Вони хочуть бачити, що реформи йдуть,
співпраця з МВФ триває, і тоді ви побачите, як вони прийдуть в Україну зі
своїми ресурсами, технологіями і грошима.
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Причина номер один, чому в Україну досі не йдуть американські
інвестиції, це відчуття, що проблема корупції досі не вирішина. Тому зараз
така увага до Генеральної прокуратури, створення нового підрозділу –
антикорупційного бюро. Проблема ж не в прізвищах, а в системі і як її
змінити. В Генпрокуратурі є дуже сміливі люди, які над цим працюють.
Мені дуже імпонує, як працює заступник генпрокурора Касько, ми
підтримуємо роботу Давида Сакварелідзе. І тут, в Києві і в Одесі. Йдеться
про зміну поведінки і створення нових правил. Головне, це створити чітке
розуміння: якщо ти чиновник і крадеш в українських громадян, ти за це
відповіси. Якщо будуть докази, тебе засудять і посадять у в’язницю (…)
(Посол CША: влада України отримала чіткий сигнал від суспільства //
НикВести (http://nikvesti.com/articles/77788). – 2015. – 01.11).
Значення iMoРe за двадцять перший період моніторингу (12 – 25
жовтня 2015р.) становить +1.0 бал з можливого діапазону від -5.0 до +5.0
балів. Значення індексу дещо зросло, порівняно з мінімумом у попередньому
періоді (+0.4 бала), проте темп реформ залишається низьким. Винятком у
цьому періоді стали лише перетворення у секторі «Державне управління та
боротьба з корупцією», які експерти оцінили вище за інші напрями.
Зокрема, сумарну оцінку +5.0 балів за напрямами «Державне
управління та боротьба з корупцією» та «Дерегуляція» отримала постанова
КМУ (835 від 21.10.2015) про відкриття більше трьохсот державних баз
даних та реєстрів.
Експерт Реанімаційного пакету реформ Дмитро Котляр:
Це важлива постанова Уряду, яка відкриває шлях до реального
впровадження змін до Закону про доступ до інформації щодо відкритих
даних, які були ухвалені у квітні 2015 р. Постанова визначає порядок
оприлюднення інформації у формі відкритих даних, а також містить
мінімальний перелік наборів даних, які повинні бути оприлюднені в першу
чергу. Це відкриває нові можливості для доступу до суспільно важливої
інформації, суспільного контролю за владою та стимулюватиме створення
нового ринку даних.
+3.0 бали отримало запровадження конкурсного відбору директорів
шкіл (за напрямами «Боротьба з корупцією» та «Конкурентна політика»,
постанова КМУ 827 від 13.10.2015).
Експерт Українського медіа-центру реформ Тарас Качка:
Пункт 6 положення − найважливіший елемент децентралізації,
справжнє посилення ролі батьків і громади в освіті.
З іншого боку, деякі експерти відзначили, що виконання такого
рішення може бути проблематичним.
Ще +2.0 бали експерти віддали скасуванню ліцензій на експорт ряду
товарів з кольорових металів, відзначивши позитивний крок у дерегуляції та
торговельній політиці (постанова КМУ 773 від 30.09.2015).
Дозвіл органам Мін’юсту надавати послуги з держреєстрації прав на
нерухомість (розпорядження КМУ 1065-р від 7.10.2015) отримав +1.0 бал,
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адже рішення посилює конкуренцію та має на меті поліпшити якість надання
послуг. Також по +1.0 балу отримали дві постанови НБУ. Перша − щодо
послаблення вимог під час розрахунку кредитних ризиків та достатності
регулятивного капіталу (683 від 8.10.2015). Друга – деяке послаблення
валютного регулювання (718 від 22.10.2015), проте ці послаблення є
точковими та матимуть лише обмежений вплив.
Нарешті, +1.0 бал отримало рішення повернути державні розподільчі
мережі в користування НАК «Нафтогаз України» (постанова КМУ 796 від
30.09.2015), хоча думки експертів дещо розділились З одного боку,
повернення мереж покращить управління державною власністю, адже зараз
мережі перебувають у безкоштовному оперативному управлінні облгазів. З
іншого боку, рішення суперечить планам щодо розділення НАК «Нафтогаз»
на декілька компаній за сферами діяльності − видобування, транспортування
та продаж.
Загалом, завдяки постанові про відкриття низки державних даних, а
також запровадженню конкурсного відбору директорів шкіл, оцінка сектору
«Державне управління та боротьба з корупцією» стала найвищою у двадцять
першому моніторинговому періоді і склала +2.0 бали. Ще три сектори
отримали по +1.0 балу: «Монетарна політика та фінансові ринки», «Ринкова
та торговельна політика» та «Енергетична незалежність». А от напрям
«Державні фінанси» залишився без змін цього разу – оцінка сектору склала
0.0 балів (Индекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 21 // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2015/10/30/index-of-reform-monitoring-imore-release21-ua/). − 2015. − 30.10).
Експерт Реанімаційного пакету реформ (РПР), Kesarev Consulting
Михайло Соколов:
Альтернативний урядовому законопроект №3357 про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації є мініреволюцією, оскільки містить вкрай важливі зміни у цій сфері. Нововведення
спростять ведення обліку та роботу підприємців.
Передусім, вводиться податок на розподілений прибуток. Можливо, він
складніший з точки зору опису у податковому кодексі, але не з точки зору
його використання платником податку. Якщо він не належить до невеликого
кола дуже екзотичних груп, він, фактично, не буде його сплачувати доти,
доки не буде платити дивіденди. Крім того, це спростить звільнення
інвестицій від оподаткування. Другим важливим моментом цього
законопроекту є зміни до системи адміністрування ПДВ. Створюється
публічний реєстр заявок на відшкодування, і встановлюється, що
відшкодування йде тільки у порядку черговості їхньої реєстрації. Грубо
кажучи, більше брати хабарі за те, що я тобі відшкодую швидше, а комусь
пізніше, неможливо, лише у порядку черги, і вона відома ще з початку
надходження заявки.
Ще одна новація, що податкові всі накладні, зареєстровані у реєстрі, і
весь податковий кредит, сформований по ньому, визнається апріорі
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правомірним, та не може зніматися на формальних підставах. Крім того,
важливим пунктом є реформування ДФС, що прописано в самому
законопроекті. Зміни передбачають, що районні відділення ДФС
позбавляють контролюючих функцій, вони перетворюються на сервісні
центри, а контроль залишається лише на рівні областей та офісу великих
платників податків. Що це означатиме для рядового платника податку? – а те,
що він просто звільниться від того терору місцевих товаришів, які ходять і
кажуть «ну добре, ну хоч шапку дай».
Експерт РПР, Інституту соціально-економічної трансформації Ілля
Несходовський:
Проаналізувавши бюджет, експерти РПР встановили, що є фіскальний
розрив. Він звичайно не такий, як його озвучило Міністерство фінансів,
тобто більше 200 мільярдів гривень, але також є достатньо суттєвий – у
розмірі 145 мільярдів гривень. Його необхідно покривати, в першу чергу, за
рахунок скорочення бюджетних видатків, які в умовах війни не завжди
обґрунтовані. Зокрема, має відбутися скорочення кількості чиновників,
перетворення системи соціальних допомоги на адресну тощо. (…)
Експерт РПР, старший економіст CASE Ukraine Володимир
Дубровський:
У документі пропонується низка кроків по скороченню використання
спрощеної системи. Зокрема, що підприємців-спрощенців, особливо третю
групу, треба витискати на загальну систему, хоча й спрощену. Якщо є облік
витрат, має бути їхній контроль, тоді є можливість інспектора приймати
рішення, тобто є дискреція, а отже, виникає корупція. Усуваючи цю
корупцію для юридичних осіб, підприємців-спрощенців якраз виштовхують в
це корупційне коло. Найголовніше, що всі зловживання, які є на спрощеній
системі, вони за своїм обсягом в десяток разів менші, ніж ті, що є на
загальній системі. Тому спочатку слід реформувати загальну систему та
відкликати статті щодо спрощеної системи оподаткування. Проте, навіть
ухваливши закон, що утворює діру в бюджеті, нереально в одну мить
скоротити бюджет. Тому експерти РПР пропонують закласти у Конституцію
норму про ліміт для перерозподілу через державні фінанси. 35% і все. Уряд
повинен мати чітку мету – він, наприклад, у 2018 році має перерозподіляти
не більше ніж 35% і те, що вище – це антиконституційно.
Також важливими є зміни до податку на майно. Його можна
адмініструвати, не перевіряючи підприємства, щоб платник отримував
розрахунок від податкової та оплачував чи оскаржував його, проте не мав би
можливості ні з ким домовитися. На сьогодні найкращим є варіант
оподаткування землі, але за диференційованими ставками. Наприклад,
вартість земної визначається не прямою оцінкою, яку можна купити, а за
формулою, яка загалом по країні узагальнює транзакції і робить
розрахункову оцінку цієї землі. Такий механізм не дозволяє жодних
зловживань, бо той, хто розраховує цю формулу, не знає до кого і де вона
буде застосована і жодного прямого контакту не має (Альтернативний
урядовому законопроект про внесення змін до Податкового кодексу
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спростить ведення обліку та роботу підприємців – Реанімаційний пакет
реформ // Ukraine Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ua/37030zakonoproekt-podatkovogo-kodeksu). − 2015. − 30.10).
Директор Департаменту самоуправлінь Міністерства захисту
навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвійської
Республіки Айварас Драудиньш:
Это (начало процесса децентрализации в Украине, – ред.) следует
рассматривать как очень хорошее начало для оптимизации административнотерриториального деления территории Украины. В Латвии добровольный
процесс создания объединенных самоуправлений проходил гораздо
медленнее. Процесс начался в 1998 году, и только в 2005 году было принято
законодательство
на
завершение
административно-территориальной
реформы в 2009 году.
(…) Преимущества территориальной реформы, главным образом,
относится к крупным самоуправлениям с населением более 10 000. Их сейчас
38. Эти округа находятся рядом с городами республиканского значения или
же вокруг мощных центров развития.
(…) Однако, в очень малой степени эти преимущества получают
округи с населением до 4000 жителей. Поэтому в Латвии инициировано
обсуждение о втором этапе территориальных реформ для создания более
равномерной системы местного самоуправления по числу населения, в
которой доминировали бы округа с численностью населения свыше 10 000
жителей.
(…) Важным условием (успешности объединенных общин, – ред.)
является самостоятельность органов местного самоуправления в
формировании и реализации своего бюджета, где четко отмечена доходная
база местных органов власти (налоги и т. д.).
(…) Конечно, местные политики склонны в каждом небольшом селе
получить свои незначительные финансовые ресурсы и направить их в
развитие территории села. Но в этом случае эти ресурсы не будут
использоваться с максимальной отдачей, не будет создана администрация
местного самоуправления с полномочиями адекватной мощности. Каждое
село или город сможет получать больше, если будет находиться в сильном и
большом составе самоуправления, чем работая самостоятельно, без
объединения финансового и интеллектуального потенциала (Кожне село чи
місто отримуватиме більше, якщо буде у складі великого самоуправління,
–
Айварас
Драудиньш
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/618). – 2015. – 30.10).
Партнер компанії CFC Consulting, співзасновник Українського
кризового медіацентру Василь Мірошниченко:
(…) Вони (іноземці, – ред.) бояться їхати в Україну, а тим більше, щось
інвестувати туди. З цим треба працювати і треба доносити, що насправді в
Україні, в Києві все прекрасно. (…)
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Базова річ конкретно – результати економічних реформ, які б
демонстрували найважливіші питання. Це питання реформи судової системи,
це питання боротьби з корупцією на всіх рівнях, зокрема, в податковій,
прокуратурі, силових органах влади, в першу чергу.
(…) Я думаю, що зараз уряд бере участь у всіх цих форумах.
Нещодавно відбувся форум у Берліні, куди їздив Арсеній Яценюк і півуряду
нашого. Такий форум відбувався у Вашингтоні, де ми мали можливість
побувати. Такий форум потрібний у Парижі, у Лондоні. І це добре. Треба
спілкуватися, казати їм про наші проблеми.
Лише комунікуючи, ми можемо доносити позитивні зміни, які
відбуваються, і залучати інвесторів, підвищувати привабливість нашого
експорту.
Потрібно ще і привозити людей в Київ, в Одесу, Львів,
Дніпропетровськ, Харків, показувати їм Україну, потенціал у сфері ІТ, у
сфері сільського господарства, фармацевтики, інновацій і тому подібне.
Треба показувати їм цей людський капітал, який є, я вважаю, є найбільшою
перевагою України.
(…) Східний напрямок є надзвичайно перспективним. Тому що багато
наших товарів, які ми продаємо, це є сировина. І на сьогоднішній день ми
конкуруємо з іншими країнами. Не завжди наша сировина є найкращої
якості. І це є факт, але це, тим не менш, є світ, який споживає наші
продовольчі товари.
З точки зору наших продуктів, це наш ринок. Наш ринок – це Близький
Схід, Африка, Латинська Америка...
Ми на сьогоднішній день маємо конкурентну перевагу в тому, що ми
можемо постачати на країни Африки і Близького сходу та Азії. Це наше
зерно, це сільськогосподарські товари, молочна продукція, курятина, яйця,
олія, яку Україна виробляє, вона є номер один у світі за виробництвом
соняшникової олії. Так що, з точки зору наших продуктів, це наш ринок. Наш
ринок – це Близький Схід, Африка, Латинська Америка…
Президент повинен їздити в ці країни і привозити з собою величезні
делегації. І представляти ці країни для нашого бізнесу, для нашого експорту,
в першу чергу (…) (Ринки Близького Сходу і Африки – це наші ринки –
експерт // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/27336
305.html). – 2015. – 30.10).
Директор економічних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин:
Сьогодні більше розмов про те, що є проекти законів, у яких
використовуються різні аргументи, різні ідеології стосовно податкової
реформи. (…)
Потрібно розуміти, що зменшення прибуткової частини автоматично
вимагає зниження і витратної частини. Не може бути такого, що ми знизимо
податки, економіка відразу зрадіє і відбудеться детінізація, всі відразу
почнуть платити податки і сумарні надходження не зменшаться. Навіть якщо
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все так і буде, то хочу наголосити, що це станеться не відразу, а пенсії,
зарплати і соціальну допомогу необхідно виплачувати постійно.
Можна лише вітати те, що сьогодні є спроби поліпшити ситуацію.
Якщо ми говоримо про скорочення податків, якщо ми говоримо про
зниження податкового тягаря, то потрібно чітко і аргументовано говорити
про те, які будуть скорочення в бюджеті, чого вони стосуватимуться, що ми
скорочуватимемо з точки зору витрат і чим ми фінансуватимемо збільшений
дефіцит (…) (Зниження податків вимагатиме подолання дефіциту
державного бюджету // Центр Разумкова (http://www.razumkov.org.ua/ukr/
expert.php?news_id=5847). – 2015. – 30.10).
Народний депутат Леонід Ємець:
(…) Навіть якщо суддя ніколи не брав хабарів, він точно знає, що його
колега неодноразово отримував неправомірну вигоду. Він має про це заявити
до правоохоронних органів. Якщо не робить цього, несе кримінальну
відповідальність. Але таких заяв у нас практично немає. (…)
Працюючим зараз суддям не буде заборонено брати участь у конкурсі
на заміщення вакантних посад. Не допустити їх до конкурсу не можна. Якщо
ми впровадимо таку процедуру, зіткнемося з абсолютним її неприйняттям
європейським суспільством та Венеціанською комісією, яка чітко визначила,
що ми можемо провести перепризначення суддів, але зобов'язані забезпечити
всім право брати участь у конкурсі, проходячи відповідні перевірки.
При цьому, додав народний депутат, необхідно розробити прозорий
дієвий механізм відбору кандидатів на посаду судді. Потрібно враховувати, в
якому світі ми живемо, і варто очікувати, що й частина нових суддів
виявляться хабарниками. Тому механізм набору кандидатів необхідно
розробляти з урахуванням цього моменту, щоб він міг постійно змінюватися,
вдосконалюватися (Леонід Ємець: Необхідно змінювати, набираючи нових
людей, весь суддівський корпус // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/18911-neobkhodimo-menjat-nabirajanovykh-ljudejj-ves-sud.html). – 2015. – 30.10).
Народний депутат Оксана Сироїд:
Звільнити всіх суддів одразу не можна. Хтось має закінчити розгляд
розпочатих справ. Не може бути судді, який тимчасово виконує обов'язки.
Але можна сформувати механізм поступового оновлення або йти шляхом
реорганізації.
Наразі ще не розроблено ані механізм самої реорганізації суддівського
корпусу, ані модель проведення конкурсу. Зараз ми лише працюємо над цим.
Проте до конкурсу на знання має відбутися конкурс на порядність, до якого
необхідно підключити громадськість. Немає європейських стандартів, як
перевіряти законність придбання яхт та діамантів. Такого рецепта просто не
існує. Ми плануємо зробити публічним суддівське досьє − оприлюднити
декларації і всю інформацію на суддю. Причому зробити його відкритим,
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щоб люди теж мали можливість надавати інформацію про того чи іншого
суддю. (…)
Ыснує багато ризиків і необхідно ретельно стежити за процесом
оновлення суддівського корпусу Він триватиме як мінімум кілька років. І
ніхто не випише страховий поліс. Нам потрібно провести судову реформу,
яка зможе забезпечити захист прав особи, власності, боротьбу з корупцією
(Оксана Сироїд Не можна одразу звільнити всіх суддів // Аналітична
служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/18919-nelzja-srazu-uvolitvsekh-sudejj.html). – 2015. – 30.10).
Секретар Венеціанської Комісії Томас Маркерт:
Таке рішення (одночасне звільнення всіх суддів з метою оновлення
суддівського корпусу, – ред.) було б можливим в часи закінчення
комуністичної ери, коли створювалася нова Конституція. Більше того − це
викличе хаос у судовій системі. Основою змін повинно стати кваліфікаційне
оцінювання судів.
Віце-спікер парламенту, член Конституційної Комісії Оксана
Сироїд:
Він (проект змін до Конституції в частині правосуддя, – ред.) є
збалансованим, зокрема в тому, що стосується процедур добору,
відповідальності та звільнення суддів. Він містить норми, які вже сьогодні
дозволяють йти шляхом очищення судової влади. Ми отримали багато
можливостей, які відкривають перспективи впровадження судової реформи.
Ректор Національної школи суддів Микола Оніщук:
Проект змін до Конституції в частині правосуддя є найкращим за часи
новітньої історії України. Цьому, очевидно, є декілька пояснень − склад
Конституційної Комісії, відмінні комунікації з Венеціанською Комісією та з
правовим департаментом Ради Європи, вільна, відкрита, чесна та професійна
дискусія на засіданнях Робочої групи, громадські обговорення. (…) В разі
ухвалення Проекту змін до Конституції в частині правосуддя судова система
в Україні стане суттєво більш незалежною та неупередженою. Це дозволить
громадянам розраховувати на справедливий розгляд справ, і у розумні
терміни. Її ж неухвалення призведе до стагнації в державі (О. Філатов:
Запропоновані зміни забезпечать функціонування судової влади, яка
відповідатиме суспільним очікуванням щодо незалежного та
справедливого
суду
//
Конституційна
комісія
(http://constitution.gov.ua/publications/item/id/90). – 2015. – 30.10).
Директор Українського інституту аналізу та менеджменту
політики Руслан Бортник:
(…) Спеціалізована антикорупційна прокуратура – це орган з контролю
над Національним антикорупційним бюро, яке, у свою чергу, буде
контролювати всі вищі посадові особи в Україні. З питання створення
антикорупційної прокуратури свого часу було величезне протистояння в
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парламенті з дуже складним голосуванням. (…) Але я все ж думаю, що з
точки зору дискреції повноважень, з погляду розподілу балансів, буде
правильним, якщо цю прокуратуру контролюватиме генеральний прокурор, а
не парламент. Парламент – це політики, а політики часто мають свої
кон'юнктурні цілі. Парламентські політики можуть перебувати під слідством
НАБУ, і тут виникне очевидний конфлікт інтересів. У той же час
генеральний прокурор призначається президентом, і тут відповідальність
більш чітка і зрозуміла (Антикорупційну прокуратуру має контролювати
Генпрокурор, а не депутати – Бортник // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/politika/item/63156-antykoruptsiinuprokuraturu-maie-kontroliuvaty-henprokuror-a-ne-deputaty-bortnyk). − 2015. −
30.10).
Надзвичайний і Повноважний посол Чеської Республіки в Україні
Іван Почух:
Реформа сектору безпеки України має відбуватися у двох напрямках.
По-перше, у фокусі змін постійно мають бути інтереси широкого загалу, а не
окремих політичних фігур. По-друге, реформа має бути послідовною.
Послідовність реформи можливо забезпечити лише за умови чіткого
усвідомлення того, які потрібні органи, для виконання яких саме функцій. Це
не простий шлях. Але Україна на цьому шляху не одна. Ви маєте політичну й
макрофінансову підтримку з боку Європейського Союзу.
Екс-голова Безпекової інформаційної служби (контррозвідки)
Чехословаччини Іржі Новотний:
Структуру органів державної влади можна змінювати поступово, так
само поступово можна змінювати й податкову систему. Але у такий спосіб не
можна вдіяти зі службою безпеки.
Колишній державний службовець МВС Чеської республіки Зденек
Водслонь:
Реформу потрібно проводити без огляду на кадрове забезпечення.
Спочатку треба визначитися зі структурою, а потім уже наповнювати її
людьми. Звісно, що паралельно потрібно організувати якісне навчання
персоналу.
Експерт Реанімаційного пакету реформ Андрій Гнідець:
В ході реформи необхідно визначитися в таких питаннях як
підслідність справ, позбавлення органів безпеки невластивих для них
функцій, запровадити контроль над діяльністю цих структур із боку
парламенту тощо. Має з’явитися нова редакція закону про службу безпеки.
Існуючий закон надто рамковий (…) (Результатом реформи органів
безпеки має стати зміна сприйняття суспільством ролі цих структур –
експерти, представники Служби безпеки України // Ukraine Crisis Media
Center
(http://uacrisis.org/ua/36970-ezultatom-reformi-organiv-bezpeki).
–
2015.– 30.10).
Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич:
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(…) Україна довгий час нічого не робила, щоб свою роль як транзитера
закріпити. Потрібно було створювати тристоронній газотранспортний
консорціум, про який ще в 2001 році підписали угоду Росія, Німеччина і
Україна. (…)
Україна змушена почати імпорт (електроенергії, – ред.) з Російської
Федерації, оскільки необхідно ввести в експлуатацію інфраструктурний
великий проект на Рівненській АЕС. Це дуже важливо для енергопостачання
Київського регіону. І через це потужність видачі Рівненської АЕС обмежена.
При цьому не виключено, що у нас навіть при добудові лінії електропередачі
буде виникати дефіцит взимку, тому що споживання різко виросте. І тоді нам
знову доведеться звертатися до Росії за імпортом або вводити віялові
відключення (…) (Підвищивши тарифи на газ для опалення, влада почала
експеримент
над
людьми
–
Марунич
//
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_10_30/P-dvishhivshi-tarifi-na-gaz-dljaopalennja-vlada-pochala-eksperiment-nad-ljudmi-Marunich-9963/). – 2015.–
30.10).
Американські компанії, які вже працюють в Україні, відзначають
деякий прогрес у дерегуляції та спрощенні ведення бізнесу. Проте кажуть:
зміни йдуть повільніше, ніж могли.
Член Американсько-української ділової ради Морґан Вільямс:
Поки що вкладати гроші здебільшого наважуються лише ті компанії,
які вже давно працюють в Україні. Вони вже вивчили так звані «особливості»
ведення бізнесу по-українськи.
Зараз дуже великий інтерес до розширення експортних потужностей
зернових терміналів на Чорному морі. Багато інвесторів заявили про свої
плани. Ми знаємо про наміри вкласти в такі проекти декілька мільярдів
доларів. Але все ще дуже багато бюрократичних перешкод на шляху
бізнесменів від моменту, коли вони оголошують про інвестиції, і стартом
проекту. Ми хотіли б від уряду швидших дій, щоб максимально скоротити
час від стадії оголошення про наміри до фактичного початку роботи.
Нині, дійсно, перед Україною серйозні виклики. І ми докладаємо
значних зусиль, щоб закріпитися на цьому ринку. Я був у багатьох країнах
світу, але ніде не бачив чорноземів такої високої якості. Тому потенціал для
зростання – просто необмежений. Як тільки політичні й економічні негаразди
залишаться позаду, Україна може стати лідером з постачання продовольства
на світові ринки (Американські інвестори хвалять чорноземи України і
критикують бюрократію // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/
content/article/27333122.html). – 2015. – 29.10).
Заступник виконавчого директора Асоціації міст України
Олександр Слобожан:
Створивши умови для добровільного об’єднання територіальних
громад, держава, в першу чергу, прагне забезпечити для всіх громадян
доступні і якісні послуги − освітні, медичні, комунальні, соціальні,
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адміністративні та інші. Оскільки в маленьких населених пунктах без
повноважень і ресурсів забезпечити це не можливо. (…)
Ми знаємо, як людям доводиться їздити до районних центрів,
простоювати там черги і не отримувати якісну послугу, сплативши за неї
кошти. Держава на основі математичних розрахунків запропонувала план, як
має розвиватися та чи інша область, як має бути побудована влада, бюджетні
установи – школи, лікарні… Результат – на сьогодні об’єдналися 7 відсотків
від загальної кількості місцевих рад. В деяких країнах 10 відсотків рад
об’єднувалися за 5-7 років.
Ми поставили в один ряд великі міста з об’єднаними громадами. Тобто
ми показали, що якщо ви об’єднаєтеся, будете мати прямі стосунки з
державним бюджетом, вам не буде ні область, ні район вказувати, що ви
маєте змінити у своєму бюджеті. Ось нещодавно телефонували кілька
міських голів міст районного значення і говорили, що в них перевиконання
бюджетів по певним надходженням. Вони хочуть спрямувати ці кошти на
вирішення тих питань, за які проголосувала місцева рада, які вони вважають
першочерговими. Приходять до району, а їм там кажуть, що «ми з вами не
погоджуємося». В об’єднаних громадах такого не буде… Бюджетна
децентралізація – це автономізація місцевих бюджетів. Мінфін не доводить
їм обов’язкові показники
Заступник
директора
фінансового
департаменту
ІваноФранківської обласної державної адміністрації Ганна Качур:
Вже сьогодні бюджети міст обласного значення перевиконані на 3040% завдяки бюджетній децентралізації. В області 4 об’єднані громади
приступили до формування бюджету на 2016 рік.
Коли ми прораховували фінансові можливості об’єднаних громад,
формували їх паспорти, то побачили, що кожна матиме щонайменше у 2-3
рази більші надходження, ніж сьогодні. Це дасть можливість їм вирішувати
питання місцевого значення, які раніше вони не могли забезпечити через
брак ресурсу. Це великий позитив. Ми зараз виїжджаємо на місця і
допомагаємо у формуванні бюджетів. Прослідковується дуже гарна
тенденція.
Крім власних надходжень, субвенцій на освіту, медицину, держава
гарантує надання ще інфраструктурної субвенції – на ремонт чи будівництво
необхідної соціально-транспортної інфраструктури об’єднаних громад. Ще
одне джерело – кошти державного фонду регіонального розвитку, при
розподілі якого перевага надаватиметься проектам розвитку об’єднаних
громад
Експерт з бюджетних питань Офісу реформ у Херсонській області
Яніна Казюк:
У 2016 році перші фінансові результати об’єднаних громад
продемонструють переваги тим, хто сьогодні ще вагається у прийнятті
рішення про об’єднання (Держава поставила в один ряд великі міста і
об’єднані громади, − експерт про фінансові можливості громад //
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Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/617). –
2015. – 29.10).
Директор департамента по вопросам люстрации Министерства
юстиции Татьяна Козаченко:
(…) Замена судейского корпуса должна быть постепенной, как это
происходит с патрульной полицией. (…) У нас в стране 9 тысяч судей. А
знаете, сколько юристов выпускается каждый год? 12 тысяч.
Когда набирали патрульную полицию, тоже говорили, что туда никто
не пойдет, а сейчас на одну должность полицейского в Полтаве претендует
20 человек. Среди них люди с высшим образованием, иногда даже с двумя
или с кандидатской диссертацией (Козаченко рассказала, когда начнется
люстрация судей // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/63042-kozachenko-rasskazala-kogdanachnetsya-lyustratsiya-sudej). – 2015. – 29.10).
Экономист Международного центра перспективных исследований
Александр Жолудь:
Как составляется рейтинг Doing Business? Аналитики проекта никого
не опрашивают – они прописывают набор интересных для них процедур,
анализируя, сколько времени уходит на их выполнение в той или иной
стране, какую сумму при этом нужно потратить и т. д. То есть, анализируют
ситуацию де-юре, а не де-факто. К примеру, коррупционные потери здесь не
учитываются, как и различие между формальным и реальным состоянием
дел.
Так, наш сосед Беларусь за последние годы смогла очень серьезно
подняться в рейтинге Doing Business. Они посмотрели, на какие показатели
обращает внимание эта система, и соответственным образом
скорректировали законодательство. Около 10 лет назад Беларусь была в
рейтинге примерно на уровне Украины, а сегодня уже на 44-м месте.
Таким образом, у рейтинга Doing Business, как и у любого другого, есть
свои ограничения.
Он не всегда может отображать реальное состояние дел. Открытие
бизнеса – это, конечно, важно, но уже действующий в Украине бизнес от
этих серьезных улучшений не почувствует – он и так уже открыт. Это важно
только для тех, кто лишь планирует начать свое дело (Рейтинг Doing
Business не отражает реальную ситуацию в Украине, – экономист //
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/novini/item/63094-rejting-doing-business-ne-otrazhaetrealnuyu-situatsiyu-v-ukraine-ekonomist). – 2015. – 29.10).
Заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро
Шимків:
Для того щоб в країну, яка переживає агресію іншої держави і
знаходиться в складних фінансово-економічних умовах, прийшли інвестиції,
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її потрібно не просто активно просувати. Про Україну необхідно розповідати
інвесторам, розвіюючи їх тривоги і пояснюючи ключові переваги, які нам
здаються очевидними.
Поставте себе на місце потенційного інвестора з будь-якої успішної
країни світу. Вам необхідно оцінити ринки, перспективи повернення
інвестицій, ризики, підготувати аналітику і звичайно звернути увагу на
альтернативи. До того моменту, як буде прийнято позитивне рішення про
інвестування, проходить складний процес, що включає в себе пошук, аналіз,
оцінку і due diligence (процедура формування об'єктивного уявлення про
об'єкт інвестування). Ті, хто стикався з цим у корпоративному секторі,
знають, про що я кажу. А ті, хто займався залученням інвестицій, добре
усвідомлює цінність інструментарію активних продажів (sales pitching) і
проведення road show.
Інтерес до Україні є. Але при цьому залишається чимало сфер, де наша
країна залишається terra incognita для світу. Навколо України існує безліч
міфів, неточної або неправильної інформації, більше говорять про складні та
негативні ситуації. В результаті привабливість блідне, а історій успіху майже
не чути.
Доводиться боротися за кожну можливість залучити інвестора в
Україну. Світова конкуренція за інвестиції дуже сильна. (…)
Те, що можемо робити вже зараз більш активно – більше відкривати
Україну для світу. (…) Історія науки показує, що в сфері інновацій Україна і
українці – не новачки. Це підтверджено сотнями прикладів успішних і
перспективних розробок, які підкорили і продовжують підкорювати світ.
Завдання чиновників полягає в тому, щоб майбутнє світових інновацій і
техніки було вигідно і цікаво створювати в Україні (…) (Шимків: Продати
за 30 секунд. Як залучити інвесторів в Україну // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/novini/item/62941-shymkiv-prodaty-za-30sekund-yak-zaluchyty-investoriv-v-ukrainu). – 2015. – 29.10).
Директор економічних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин:
Поки встановляться нові структури децентралізації, має пройти час.
Тому чекати, що відразу різко все зміниться і влада працюватиме на розвиток
− це ілюзія. Влада на місцях буде змушена швидко вирішувати поточні
питання: опалювальний період, соціальні аспекти, субсидії і так далі. Крім
того, є проблема в контексті регіонів − необхідні програми їхнього розвитку.
Нехай навіть вони будуть партійні, політичні, але краще якщо вони будуть
безпартійні, зорієнтовані саме на регіони. Але у нас програми не особливо
добре розписують навіть у центрі. А враховуючи кадровий голод, у регіонах
все може бути проблематично. Це теж може стати обмежувачем для розвитку
регіонів.
До того ж багатопартійність, яку, думаю, не вдасться швидко подолати.
Отже, може відбуватися розтягування засобів замість того, щоб
сконцентрувати їх при зрозумілій проблемі регіону, причому як області, так і
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району, міста, селища. Потрібно пам'ятати, що питання, пов'язані з
децентралізацією, не суперечать тому, що органам фінансового
департаменту, органам місцевого самоврядування потрібно буде постійно
співпрацювати з центром. Чи вдасться це зробити − радше політичне, а не
економічне питання. Від цього значною мірою залежатиме стан місцевих
фінансів, але на перших порах доведеться вирішувати переважно поточні
питання.
Повторюся, швидких змін чекати не варто. Якби навіть раптом був
досягнутий якийсь досить зрозумілий консенсус, то відсутність стратегії і
необхідність швидких рішень не дозволять послідовно все відпрацьовувати,
принаймні на першому етапі (…) (Децентралізація не матиме миттєвого
ефекту через фінансові проблеми регіонів // Центр Разумкова
(http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=5845). – 2015. – 29.10).
Партнер компании Kreston GCG Олег Кузнецов:
Улучшение позиций Украины в рейтинге (Всемирного банка о легкости
ведения бизнеса, − ред.) было предсказуемым. Я предполагал и более
существенный рост, чем 10 позиций. Из года в год Украина в среднем
поднималась на 19 позиций вверх: в начале 2015 года – 96 место, в 2014 году
– 112, в 2013 – 137, в 2012 – 152. Естественно, чем ближе страна к лидерам,
тем сложнее сохранять динамику роста. Отечественный бизнес отошел от
выжидательной позиции и выстраивает работу с учетом реалий сегодняшнего
дня. (…)
Всемирный банк за прошедший год зафиксировал в Украине только
одну реформу, облегчившую жизнь деловым людям – упростились
процедуры, необходимые для начала бизнеса.
Также, Всемирный банк посчитал, что в Украине относительно легко
регистрировать собственность (61-е место), и не слишком плохо обстоят дела
с защитой прав миноритарных инвесторов (88-е) и обеспечением исполнения
контрактов (98-е место).
Однако дорого и очень долго бизнесменам в Украине приходится
оформлять документы для международных торговых операций.
Регистрационная волокита занимает 96 часов при экспорте продукции, и 168
часов – при импорте. В странах ОЭСР бизнесменам аналогичные процедуры
удается совершить за 4-5 часов.
Проблемными зонами для бизнеса в Украине остаются получение
разрешений на строительство (140-е место), подключение к электросетям
(137-е место) и разрешение неплатежеспособности (141-е). На ликвидацию
предприятия в нашей стране, в среднем, требуется почти три года. При этом
в Украине кредиторам удается взыскать с обанкротившихся компаний лишь
8,3% вложенных средств, тогда как в странах ОЭСР этот показатель равен
72,3%.
Член Национального совета реформ Даниил Пасько:
(…) Помимо закона о защите прав инвесторов, следовало принять
закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
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относительно отдельных правовых аспектов улучшения позиций Украины в
рейтинге Doing Business», который позволил бы Украине подняться на 18
позиций. Кроме того, непринятие законопроекта «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины (относительно улучшения бизнесклимата в Украине)» лишило страну еще 13 позиций в рейтинге. (…)
Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и
Украины Чимяо Фан:
Несмотря на рост позиции в мировом рейтинге, реформы продвигаются
недостаточно быстро. Коррупция все еще остается большой проблемой.
Впереди еще много работы (…) (Почему Украина поднялась в рейтинге
Doing Business // UkrDay.net (http://ukrday.net/mnenia/34883-pochemuukraina-podnyalas-v-reytinge-doing-business.html). – 2015. – 28.10).
Керівник Українського медіа-центру реформ та Уповноважений з
питань підприємництва при ДФС Тарас Качка:
(…) Цього року робота в уряді фактично поділилася на два треки.
Перший трек – це інституційна реформа Державної фіскальної служби. Річ в
тому, що питання щоденної діяльності ДФС викликає навіть більше критики
та пропозицій із боку бізнесу, ніж питання ставок податків. Другий трек – це
реформа податкового кодексу та податкової політики. Цього року до
обговорення принципів реформи було залучено бізнес та експертів й
проведено неймовірну кількість консультацій. (…) Податки – це місце
перетину інтересів усіх суспільних груп, тому кількість інтересів, які
потрібно враховувати, зашкалює. (…)
Усі моделі – і консервативна, і ліберальна – впираються у потребу
детінізації економіки. Слід розуміти, чому бізнес іде у тінь. Консультації з
бізнесом показують, що причина не лише в ставках податку, але також у
надмірному тягареві на фонд оплати праці. Крім того, існує велика проблема,
пов’язана з тим, що ДФС будь-якою ціною старається зібрати гроші на суму,
максимально наближену до розміру видаткової частини бюджету. Зараз є
дуже багато прикладів, коли під час інспекції податкові інспектори «зі стелі»
дораховують неймовірні суми податків на прибуток, на додану вартість
тощо. Відтак, завдання №1 полягає у тому, щоб великий і малий бізнес міг
спокійно працювати із ДФС. Фактично йдеться про проблему кадрової
політики Державної фіскальної служби, виховання відповідних навичок у
працівників. Якщо вдасться інституційна реформа ДФС, то будь-яка модель,
запропонована Мінфіном, призведе до нормального результату.
(…) Нарешті потрібно відмовитися від настанови, що кожен бізнес є
апріорі порушником. Натомість потрібно завчасно відстежувати потенційно
проблемні бізнеси й приходити тільки до них. Сьогоднішні методики
дозволяють оцінювати загрози на відстані, але в Україні це не розвинуто (…)
(Податкова має відмовитися від настанови, що кожен бізнес апріорі
ухиляється
від
податків,
–
Тарас
Качка
//
galinfo
(http://galinfo.com.ua/articles/podatkova_maie_vidmovytysya_vid_nastanovy_sh
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cho_kozhen_biznes_apriori_uhylyaietsya_vid_podatkiv__taras_kachka_209981.
html). − 2015. − 28.10).
Посол Канади в Україні Роман Ващук:
Ми 25 років працюємо у межах Північноамериканської зони вільної
торгівлі, із США та Мексикою. Він не ідентичний із Євросоюзом, там немає
Шенгену та інших аспектів, але з курсуванням товарів та інвестицій ситуація
майже аналогічна. Осівши у Канаді, ви отримаєте доступ до ринку, який
охоплює приблизно 500 мільйонів людей: Канади – 35 мільйонів, США –
350, Мексика – 100.
Експерт Інституту економічних досліджень і політичних
консультацій Вероніки Мовчан:
Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою дозволить лише
«прощупати» ринок Північної Америки. Треба розуміти, що той ринок для
нас дальший. Туди було б цікавіше заходити з послугами, ніж з товарами, бо
туди дорого і далеко їхати. З іншого боку, зона вільної торгівлі з Канадою і з
Європейським союзом зможуть дати кращі умови для захисту наших
інтересів і виходу на північноамериканський ринок, якщо трансатлантична
угода про партнерство в торгівлі та інвестиції буде реалізована, переговори
про яку зараз йдуть між США і ЄС (…) (Україна-Канада: економічні
перспективи // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/
27330195.html). – 2015. – 28.10).
Політолог, голова правління Центру стратегічних досліджень
Павло Жовніренко:
(…) Угода про асоціацію передбачає не лише безвізовий режим. Там
дуже багато економічних та політичних положень − тих, що стосуються
перебудови системи влади в Україні. (…)
Головні питання, які нам потрібно вирішити у взаєминах з Європою −
це те, під чим ми підписалися в Угоді про асоціацію. На першому місці
стоять політичні та економічні питання. І ось тут якраз дуже велику роль
відіграє громадськість. Мають проявлятися ініціативи, рухи громадянського
суспільства. Зараз вибори закінчились і можна абсолютно чітко
переключитися на контроль усього того, що підписано Україною з Європою,
оскільки це все потрібно нам, українцям, у першу чергу, а не європейцям.
Треба комплексно реалізовувати пункти Угоди, а не самі лише окремі
частини на кшталт безвізового режиму (Павло Жовніренко: У першу чергу
треба вирішити політичні та економічні питання // Аналітична служба
новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/18409-v-pervuju-ochered-nado-reshitpoliticheskie-i-ehko.html). – 2015. – 27.10).
Президент Украналитцентра Александр Охрименко:
Нужно навести порядок с единым соцвзносом. Нельзя сказать, что
просто его снижение будет массово стимулировать вывод зарплаты из тени,
но частично это действительно будет стимулировать бизнес переходить на
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цивилизованною оплату труда. Но самое важное в этой реформе – это,
прежде всего, необходимость лиц, работающих по упрощенной системе
налогообложения, тоже подключить к оплате ЕСВ в полноценном формате.
Это не только принесет дополнительные деньги в госбюджет, но и создаст
социальную защиту для лиц, работающих на предприятиях с упрощенной
системой налогообложения.
Снижение налога на доходы физлиц также можно назвать одной из
самых важных реформ. Вот это снижение может действительно
стимулировать выход заработной платы из тени. В этой ситуации сами
украинцы будут требовать от работодателей, чтобы им платили по белому.
Поэтому может так случиться, что снижение налога на доходы физлиц может
радикально увеличить сумму поступление этого налога в госбюджет.
Чем ниже будет ставка НДС, тем меньше будет проблем с его
возмещением. Это невыгодно для наших экспортеров, но зато выгодно для
украинцев. Снижение ставки НДС приведет к снижению цен. А это в
условиях низкой покупательной способности украинцев очень нужная
реформа.
Что
же
касается
существующей
упрощенной
системы
налогообложения, то ее ликвидировать нельзя, поэтому вносить изменения
сюда стоит, согласно требованиям Соглашения об Ассоциации с ЕС.
Поэтому предлагается ее сделать более близкой к общей системе
налогообложения. Если уже брать европейский опыт, то там упрощенная
система налогообложения затрагивает только небольшую часть бизнеса, а все
остальные должны платить налоги. Тоже самое хотят и сделать наши
депутаты.
Самая главная разница (между двумя проектами реформы, − ред.) в
том, что реформа, разработанная депутатами, учитывает реалии и специфику
украинской экономики и является целостной реформой, который затрагивает
и проблему ЕСВ, и НДС, и упрощенцев. Реформа Минфина более
ориентирована на МВФ и поэтому во многом не учивает реальную
экономику Украины. Она, по сути, носит косметический характер и вряд ли
способна что-то поменять в нашей налоговой системе (Налоговая реформа:
неконструктивная позиция Минфина vs проект закона Комитета по
налоговой и таможенной политике // Інформаційний портал Українські
реалії
(http://ukrreal.info/statti/item/62433-nalogovaya-reformanekonstruktivnaya-pozitsiya-minfina-vs-proekt-zakona-komiteta-po-nalogovoj-itamozhennoj-politike). – 2015. – 27.10).
Перший заступник голови ДФС Сергій Білан:
(…) Питання ліквідації податкової міліції ставили неодноразово. Та в
будь-якому випадку в країні має бути орган, який боровся б із
приховуванням податків. За дорученням Прем'єр-міністра підготовлено
законопроект про створення нового органу − Служби фінансових
розслідувань.
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Законопроект уже пройшов узгодження з Мінфіном, МВС, Державною
регуляторною службою та Мінсоцполітики. Попереду ще Мін'юст. Якщо й
там усе буде гаразд, документ повертається до Міністерства фінансів, а далі
за встановленою законом процедурою направляється урядом у Верховну
Раду.
(…) Наприклад, багато хто побоюється, що створять «якогось монстра
з найширшими повноваженнями», які ми нібито хочемо забрати в інших
правоохоронних органів разом із відповідними підрозділами по боротьбі з
економічними злочинами. Але насправді такого не заплановано. До складу
Служби фінансових розслідувань увійде лише податкова міліція й підрозділ
митної служби по боротьбі з контрабандою. Це буде правоохоронний блок
фіскальної служби. (…)
Ми й нині намагаємося кардинально змінити ставлення суспільства до
податкової міліції. Щоб на прикладі нашої роботи показати, що ми
приходимо лише у разі, коли є обґрунтовані підозри протиправної діяльності.
Бізнесу, який працює в правовому полі й чесно сплачує податки, немає чого
боятися.
(…) Сподіваюся, що в новій службі роботу налагодять таким чином, що
для платника податків, який не порушує жодних законів, вона буде
непомітною. Але тим, хто, як і раніше, планує працювати в тіні, доведеться
відповідати за законом, хоч як їм це не подобається (…) (Сергій Білан: У
складі Служби фінансових розслідувань буде три категорії співробітників
// Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/interview/18431sergejj-belan-v-sostave-sluzhby-finansovykh-rassle.html). – 2015. – 27.10).
Bиконавчий директор ГО «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко:
(…) У нашому парламенті з'явилися законопроекти, які є пропозиціями
самої України, засновані на рекомендаціях, озвучених Європейською
комісією. Наприклад, деякі антикорупційні закони. Для європейців важливо
забезпечити велику відповідальність державних службовців, чиновників.
Тому з'явився документ про конфіскацію активів. Але який новий орган цим
питанням займеться, якою буде процедура, європейці не уточнювали. (…)
Якби ми сьогодні говорили про законодавчі зміни в країні і не
згадували б про безвізові перспективи, то можна було б заявляти, що
відбувається нормальний процес. Але враховуючи те, що Президент постійно
називає якісь строки, очевидно, що ми їх пропускаємо. Треба дивитися, що
вважати пріоритетом. Якщо безвізовий режим, тоді нам треба закривати очі
на спірні моменти та неточності, вносити поправки про захист трудових прав
сексуальних меншин. Якщо для нас важливіше якісне законодавство і
консенсус з суспільством, тоді безвізовий режим відкладається.
Керівник Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран:
В питанні протидії корупції у ЄС до України було три вимоги, які мали
відобразитися у відповідних законопроектах. Перша з них − закон про
прозоре фінансування політичних партій та виборчих компаній і виділення
коштів на це з держбюджету. Йдеться про проголосований у першому
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читанні законопроект №2123-а. Друга − запуск антикорупційного бюро та
антикорупційного прокурора. Третя − існування агентства із запобігання
корупції.
Дипломат, експерт «Майдану закордонних справ» Олександр
Хара:
Треба розуміти, що важливо ж не лише формування юридичних підстав
для створення всіх антикорупційних органів, а й нормальна їх робота. Цього
якраз зараз не видно. Наші іноземні партнери, і в першу чергу посли, раз у
раз говорять про незадовільний стан наповнення антикорупційних органів
персоналіями, які повинні боротися з корупцією.
Американці та європейці не дивляться на те, які вдалі кроки роблять
наші парламентарії або міністри, вони орієнтуються на те, щоб побудувати в
Україні інституції, які працювали б при будь-якому парламенті, Кабміні чи
президенті. (…)
Безвізовий режим − це та морквина, яку ЄС показує нашій владі, й вона
хоча б щось робить. Тому що без зовнішнього впливу ми не збираємося
реформувати себе. Тільки під тиском європейців стали можливими асоціація
з ЄС і зона вільної торгівлі (…) (Чи відкриють нам двері в Європу? //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/publishing/18479otkrojut-li-nam-dveri-v-evropu.html). – 2015. – 27.10).
Експерт Реанімаційного пакету реформ, колишній суддя
Вінницького окружного адміністративного суду Михайло Жернаков:
Необхідність оновити суддівський корпус назріла давно і той
результат, який ми бачимо сьогодні – рівень довіри до судової влади на рівні
5%– це результат того, що, в тому числі, за останні півтора роки не було
оновлено судову владу аж ніяк. (…)
Що стосується механізмів такого оновлення, то що саме сказала
Венеційська комісія? Варто зауважити, що вона відійшла від своєї практики.
Не дивлячись на те, що може здатися консервативним цей висновок, він
таким насправді не є. Комісія пише в своєму висновку, що технічно
неможливо звільнити відразу всіх, а потім почати добирати. Пригадаймо два
приклади оновлення – звільнення ДАІшників, один раз за часів Ющенка,
коли він скасував цю службу, а потім не зрозумів, що з цим робити, і вже
потім – від нової влади: коли паралельно створювалася нова структура зі
зрозумілими конкурсами, з абсолютно прозорою і досить активно
розрекламованою кампанією, коли подалося багато людей, і ми бачимо
результат.
Звичайно, підхід має бути виваженим, але він має бути ефективним,
тому ми і пропонуємо, щоб були створені нові суди і за прозорими
конкурсами були призначені судді. І ми дуже тішимося з того, що, по-перше,
Венеційська комісія фактично підтримала таку ідею, тому що, якщо раніше у
випадку з реорганізацією суду за суддею зберігалося місце – він мав би бути
до якось суду переведений, то тепер Венеційська комісія сказала, що не
суперечитиме європейським стандартам, якщо такий суддя буде
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відправлений на новий конкурс разом з іншими претендентами (…)
(Громадське обговорення судової реформи не можна вважати широким, –
експерт // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/273290
58.html). – 2015. – 27.10).
Керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів
Андрій Забловський:
Якщо порівнювати урядову модель (податкової реформи, – ред.),
представлену Мінфіном, і модель, представлену профільним комітетом, то з
погляду бізнесу адекватніше виглядає друга модель. Вона ліберальніша. Але
вона все одно не відповідає на багато питань. Ключові питання не у ставках
податків, а в адмініструванні. Наприклад, бізнесменові байдуже, якою буде
ставка ПДВ − 18% або 15%, якщо його не повертають або повертають через
корупційну складову. Вам байдуже, яка буде ставка, якщо ви все одно цих
грошей не бачите. Необхідна реформа ДФС. А без неї знову доведеться
ставити віз перед конем. Вже зараз потрібно здійснювати процеси, пов'язані з
люстрацією та оновленням відомства. Пі цьому є серйозні суперечності між
двома моделями податкової реформи, крім того, є позиція МВФ. І, швидше за
все, бюджет буде сформований на старій податковій базі, а реформа ДФС
може бути відкладена до 2017 року. Тому реформу ДФС потрібно робити вже
зараз, так як прийняття податкової реформи займе час.
Що стосується позиції МВФ, то я не думаю, що мова йде про тотальне
призупинення допомоги та програми співпраці. Швидше за все, якщо буде
позиційна боротьба, то МВФ просто відмовиться від чергового приїзду своєї
місії й зволікатиме з видачею нам чергового траншу. Це буде серйозний
аргумент на користь того, що потрібно буде домовлятися. Позиція МВФ
дуже проста − потрібно покрити розрив в бюджеті в 150-200 мільярдів
іншими компенсаторами, щоб дефіцит бюджету в наступному році не
перевищував 3,7% від ВВП. А розмір ставок для МВФ байдужий. Мінфін
пропонує частково закрити бюджетну дірку за рахунок легалізації грального
бізнесу, видобутку бурштину тощо. При цьому навіть сама міністр заявила,
що детінізація зарплат не відбудеться швидко. У короткостроковій
перспективі можна розраховувати на компенсатори, пов'язані зі зменшенням
витрат на адміністрування. І у глави комітету Ніни Южаніної є розрахунки,
які частину цієї діри покривають. І нам потрібно буде переконати МВФ у
тому, що ми зможемо перекрити ці 150-200 мільярдів. Тоді, можливо, МВФ
відмовиться від такої жорсткої позиції (Податкова реформа: зниження
ПДВ не вирішить питань бізнесу, – Забловський // Голос Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_10_27/Podatkova-reforma-znizhennja-PDV-nevir-shit-pitan-b-znesu-Zablovskij-3549/). – 2015. – 27.10).
Директор Інституту соціально-політичного проектування «Діалог»
УП Андрій Миселюк:
Буквально со следующей недели в стране, наконец, запустится маховик
кардинальных реформ. По крайней мере, о таких намерениях 21 октября в
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Ивано-Франковске проговорился президент Петр Порошенко на встрече с
рабочими тамошнего цементного завода. (…)
Впрочем, начать реформы прямо сегодня также не поздно. (…)
Примеры успешных реформ в той же Грузии, Сингапура, наших
соседей из Восточной Европы – убедительно говорят о необходимости:
1) четкой формулировки стратегической цели реформ;
2) их последовательного проведения без тесной привязки к перипетиям
текущей политической ситуации.
И хотя эти остающиеся неразрешенными «несостыковки» в
планировании и запуске кардинальных реформ made in Ukraine и способны
повлиять на темпы их проведения, шансы на успех реформирования
остаются высокими.
К тому же кое-какие частичные успехи в этом процессе уже
достигнуты. Что признал, в частности, тот же МВФ.
Для того, чтобы закрепить эти успехи и радикально увеличить масштаб
имеющихся «историй успеха» перед стартом анонсированных президентом
кардинальных реформ, необходима согласованная и в обстановке доверия
работа всех участников треугольника «парламентское большинство –
сформированный им Кабмин – президент».
(…) По разделу полномочий министры – это политические фигуры,
госсекретари – грамотные технократы.
В нынешнем «большом реформаторском заплыве» введение подобного
института «уполномоченных по реформированию» при министрах,
буквально тонущих в «текучке», даст возможность, наконец, чѐтко
определить: 1) задачи реформирования; 2) ответственных за их решение; 3)
механизм решения этих задач.
Возможно, большинство, Кабмин и АП выйдут и на какой-то другой –
обязательно согласованный всеми сторонами и консолидирующий их усилия
вариант менеджмента реформ (…) (Реформаторський ривок по мінному
полю // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/columns/2015/10/26/70
85940/). – 2015. – 26.10).
Глава Центра прикладных политических исследований «Пента»
Владимир Фесенко:
Венецианская комиссия не имеет никакого прямого отношения к
правовой системе Украины. Это совещательный экспертный орган, куда мы
можем обращаться за консультациями, но это не обозначает, что мы должны
исполнять все, что нам скажут.
(…) Мы и обращаемся в Венецианскую комиссию за внешней
экспертизой. Вердикт закономерный, на самом деле полная замена судебной
системы – это революционный шаг. Тогда нам нужно принимать новую
Конституцию и в ее рамках предусматривать полную замену судебного
корпуса. В нашем случае нужны революционные изменения (Решение
Венецианской комиссии не является обязательным для Украины // Центр
прикладних політичних досліджень (http://penta.org.ua/expert_comments/
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2875/). – 2015. – 26.10).
Голова
правління
Міжнародного
центру
перспективних
досліджень Василь Філіпчук:
В України, хоча й невисокі, але є шанси на безвізовий режим з ЄС.
Терміни його ухвалення залежать від трьох чинників: технічна готовність
України, політична воля ЄС і відсутність бойових дій на території України.
Всі три пункти досить виконувані, проте на це потрібен час.
Поки що технічної готовності з боку України немає. Й надто, за останні
два роки розчарування в Україні таке значне, що кількість вимог зросла.
Приміром, зняття недоторканності з народних депутатів, чого не було з
жодною країною світу. (…)
Безпеки в країні не було з часів Майдану, аж до сьогодні. Коли Україні
планували дати безвізовий режим, її сприймали як джерело міграції.
Країною, яка зможе постачати трудовий та промисловий ресурс. Але це все
лише за умови спокою в країні.
Складно відповісти, коли ці три умови виконають і коли країна отримає
безвізовий режим (…) (Василь Філіпчук: Безвізовий режим залежить від
трьох
чинників
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/18267-bezvizovyjj-rezhim-zavisit-ot-trekhfaktorov.html). – 2015. – 26.10).
Директор з науки та розвитку Інституту громадянського
суспільства, один з авторів реформи децентралізації Анатолій Ткачук:
Якщо наші депутати не зійдуть з магістральної лінії на децентралізацію
і спроможність громад, то вже в наступному році в багатьох містах
з’являться проекти інфраструктурного характеру – нові котельні, нові
каналізаційні мережі, якісь мости, якісь обхідні дороги, і таким чином ми
зможемо за кілька років побачити принципові зміни в українських містах.
Фактично перший етап оформлення добровільного об’єднання
пройшов до виборів дуже швидко – за три місяці в Україні сім відсотків
громад об’єдналися.
Це рекорд всіх часів і народів – жодна країна Європи так швидко це не
робила. У них добровільний етап закінчувався за десять років чотирмап’ятьма відсотками. Але це є великий виклик. Сьогодні ми з колегами
обговорювали – є новоутворена громада, яка складається із двадцяти шести
сільрад, це близько шістдесяти поселень. Це величезна структура і тепер її
треба зміцнювати – треба створити виконком, нову структуру управління,
провести модернізацію бюджетних установ, що закрити, а що відкрити
додатково, реорганізацію комунальних підприємств. Тобто купа-купа питань,
які потребують сил, енергії і вміння людей, які прийдуть на цих виборах
(Формування спроможних громад сприятиме розвитку територій, −
Анатолій Ткачук // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/
news/item/id/606). – 2015. – 26.10).
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Народний депутат від «Радикальної партії», співавтор закону «Про
місцеві вибори» Ігор Попов:
Місцеві вибори 25 жовтня відкрили шлях до фактичного впровадження
децентралізації в Україні. Тепер в нас піде децентралізація, а це вже
демократія. Обрані мери будуть працювати, не оглядаючись на Київ, який їм
делегує якісь повноваження і ділить бюджет, а на своїх виборців, від яких
вже отримали свій мандат довіри. Вони сформують більшість у раді і будуть
працювати (…) (Місцеві вибори відкрили шлях децентралізації – Попов //
Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/news/27325904.html). –
2015. – 26.10).
Директор з науки та розвитку Інституту громадянського
суспільства, один з авторів реформи децентралізації Анатолій Ткачук:
Міфів про децентралізацію поступово стає менше.
Міфи поступово зменшуються. Чим більше ми працюємо, тим більше
людям стає зрозуміло: правильна децентралізація посилює державу, а не
послаблює.
Потрібно зробити реформу так, як заплановано, так, як записано в
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади.
Тоді не буде сепаратизму, буде місцевий патріотизм, будуть
формуватися локальні ідентичності, не регіональні, а на рівні громад, і таким
чином ми в Україні запровадимо класичну європейську політику
згуртованості… Ми маємо бути згуртованою нацією, згуртованою країною,
згуртованим регіоном, і згуртованою громадою (Потрібно зробити
реформу так, як заплановано,.. тоді не буде сепаратизму, буде місцевий
патріотизм,
−
експерт
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/605). – 2015. – 26.10).
Екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко:
Якось склалося, що всі в Україні вважають, що забезпечення
безвізового режиму − це функція дипломатів. Насправді дипломати
створюють можливості для представників держапарату реалізовувати ті речі,
які від нас вимагають. Чи це функція дипломатів видавати біометричні
паспорти? Чи дипломатична функція ухвалювати закони проти корупції? Чи
дипломатична функція робити і створювати табори для потенційних
мігрантів? Ні. Це функція профільних відомств, міністерств, парламенту,
уряду і так далі. (…)
Наприклад, Міністерство закордонних справ відповідає за біометричні
паспорти. Відповідно, до нього і питання: чому їх немає в необхідній
кількості? Куди треба звертатися? Треба звертатися до відповідної служби.
МЗС зробив свою роботу ще в 2008 році (…) (Володимир Огризко: МЗС
зробив свою роботу ще в 2008 році // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/18195-mid-sdelal-svoju-rabotu-eshhe-v-2008godu.html). – 2015. – 26.10).
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Політолог, директор соціологічної служби «Український барометр»
Віктор Небоженко:
Кадрова проблема стосується не лише України, а й багатьох інших
країн. Професіоналів не вистачає і в США, і в ЄС, і в Росії. І в нас вкрай
великий дефіцит професіоналів для проведення реформ.
Найкращий вихід із ситуації − дати змогу фахівцям із паралельних
професій спробувати себе в новому виді діяльності. (…)
Більшість прогресивних країн оновлювали свій штат кадрами з системи
освіти (…) (Віктор Небоженко: Більшість прогресивних країн оновлювали
свій штат кадрами з системи освіти // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ru/news/opinions/17831-bolshinstvo-progressivnykh-stranobnovljali-svojj.html). – 2015. – 23.10).
Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства
Віталій Кулик:
Наразі Президент є визначальним для призначення суддів, система не є
незалежною і зберігає ручне управління з боку виконавчої влади, судова
корупція нікуди не зникає, вона просто приховується. Зовні ми отримуємо
механізми так званої незалежної судової системи, а насправді ми побачимо
там знову ж таки тих самих людей, які не пройшли люстрацію суддів. Їх
просто помістять з одного суда, приміром районного в обласний на іншу
посаду. (…)
Громадськість пропонує провести грунтовний аналіз та аудит судових
рішень, провести зміну традицій судової системи, викоринити корупцію, а це
можна досягти лише одним чином − провести публічний конкурс, де
основним критерієм буде фаховість людей. Пропозиція громадськості була
дещо навіть революційна для європейських експертів, але в Венеціанську
комісію було направлено пропозицію АП, і в якості змін до КУ, і цілий пакет
змін законодавчих актів (…) (Судова реформа чи тотальна залежність
суддів? Експерт // Слово і Діло (http://www.slovoidilo.ua/2015/10/23/pogljad/
pravo/sudova-reforma-chy-totalna-zalezhnist-suddiv-ekspert). – 2015. – 23.10).
Директор економічних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин:
(…) Якщо МВФ припинить програму фінансування України і скаже,
що відбувається розбазарювання кредитних коштів, то Світовий банк і ЄБРР
автоматично не будуть нічого нам давати. Фінансові ринки для України
фактично закриються. (…)
Якщо хтось пропонує знизити податковий тиск, знизити податкові
надходження, то це обов'язково має бути аргументовано, а не «ми знизимо
ПДВ удвічі − і удвічі зросте економіка». Це безглузда аргументація. Треба
чітко знати, як це позначиться на надходженнях до бюджету, і
аргументувати, за рахунок чого зменшуватимуться витрати. Нема окремого
поняття «податкова реформа»: обов'язково має йтися про збалансованість
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фінансів. І МВФ не цікавить, які будуть податки, його цікавить
збалансованість фінансів, аби витрати і доходи були узгоджені, а якщо існує
дефіцит, то аби вказували чіткі джерела фінансування (Жодна податкова
реформа не повинна порушувати збалансованість бюджету // Центр
Разумкова (http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=5837). –
2015. – 23.10).
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія
Клименко:
(…) Річний захист малого та середнього бізнесу від надмірної уваги
контролюючих органів довів свою ефективність, і жодних сумнівів щодо
його подовження не було.
З січня до травня 2015 року контролери провели в 72 рази менше
планових та удвічі менше позапланових перевірок, ніж у 2014 році. Тобто
бізнесмени в 72 рази менше відволікали ресурс від справи.
Для розуміння важливості мораторію цього факту більш ніж достатньо.
За три місяці, поки мораторій не діяв, бізнес, особливо малий та
середній, знову згадав, як працювати під пресом контролерів.
(…) Малий та середній бізнес є потужною силою, це 7,34 млн осіб або
70% українців, що працюють на підприємствах. Саме вони повинні стати
рушійною силою економіки і витягнути країну з кризи.
Продовження мораторію на перевірки бізнесу до 30 червня 2016 року −
предмет проекту №3153, який став результатом спільної праці парламентарів
та урядовців. (…)
Разом з мораторієм малий та середній бізнес чекає на прийняття
законопроекту 2531а про державний нагляд та контроль. За задумом, проект
поширить персональну відповідальність на посадових осіб органів контролю.
Тепер усі їх дії фіксуватимуться у єдиній базі перевірок.
Кожна компанія, кожен привід для перевірки та кожна накладена
санкція стануть прозорими. Проекти 2418а та 2422а поширюють ці норми і
на ДФС.
Щоби бізнес повірив державі, не можна змушувати його працювати
лише на контролерів. Це стосується не тільки ДФС. В Україні загалом 51
контролюючий орган. Їх потрібно перетворити на сервісні центри для бізнесу
і громадян (…) (Коли мораторій на перевірки бізнесу знову запрацює //
Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/columns/2015/10/23/564273/).
– 2015. – 23.10).
Дослідницький
центр
«SPHERA»
провів
фокус-групове
дослідження присвячене довірі та ставленню українців до нової поліції.
Опитування було проведено 12-21 жовтня 2015 року у містах-мільйонниках,
де вже розпочала свою роботу нова поліція – Києві, Львові, Одесі та Харкові.
Керівник Дослідницького центру «SPHERA» Олександр Шульга:
Переважна більшість респондентів швидше довіряє новій поліції, однак
мова йде скоріше про кредит довіри: опитаним дуже хочеться вірити, що
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нова поліція буде ефективною. Поряд із довірою більшість респондентів
визнають, що співробітники нової поліції ще не досягли належного
професійного рівня і їм ще потрібен час та практика, але опитувані вірять в
те, що з часом нова поліція все це надолужить.
Кількість позитивних характеристик, які опитані бачать у нової поліції,
перевищує кількість недоліків, які також називають громадяни. Головними
позитивними сторонами нової поліції є ввічливість та коректність,
доброзичливе ставлення до громадян та намагання вирішити ситуацію в
першу чергу розмовою, а не застосуванням сили чи погрозами; чуйність та
намагання допомогти громадянам; постійна і видима присутність на вулицях;
доволі швидкий приїзд на місце виклику; переважання молодих людей, які до
цього не були пов’язані з правоохоронними органами; висока мотивація
продемонструвати ефективну роботу; некорумпованість; настанова на
рівність усіх перед законом; гарний зовнішній вигляд, красива форма; добра
технічна оснащеність; висока зарплатня. Серед головних негативних
характеристик нової поліції респонденти виділяють недостатню професійну
підготовку та нетривалий час навчання; сумніви в тому, що поліцейські
зможуть захистити громадян від дійсно небезпечних злочинців; недостатню
мужність, в тому числі і зовнішню, переважної більшості поліцейських;
недостатню фізичну форму та навички; випадки відсутності реакції на
правопорушення, які були здійснені навіть за присутності поліцейських,
через незнання як діяти в подібній ситуації; довгий час оформлення ДТП.
Порівнюючи між собою стару міліцію із новою поліцією, респонденти
виводили такі дихотомії: стара міліція корумпована – нова поліція переважно
не бере хабарі; мотивація старої міліції це легкі гроші – мотивація нової
поліції це бажання щось змінити (…) (Головними позитивними сторонами
нової поліції є ввічливість та коректність, доброзичливе ставлення до
громадян – результати дослідження // Ukraine Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ua/36449-rezultati-doslidzhennya). – 2015. – 23.10).
Експерт з політичних питань Кость Бондаренко:
Україна зіткнулася з проблемою кадрів уже не вперше. При проведенні
люстрації всіх загребли під одну гребінку і це завдало великої шкоди системі
адміністрування.
Подібну ситуацію ми могли спостерігати в 2005-му і 2006 роках, коли
начальників, голів адміністрацій та вищих чиновників вичистили. (…)
За досвідом інших країн, які провели люстрацію, подібний процес
завдав шкоди системі, і суспільство оцінило його як дію, котра не привела до
бажаного результату.
Коли Сполучені Штати провели люстрацію в 60-х, суспільство і
наступні політики засуджували цей процес. І в Польщі, і в Чехії критикують
люстрацію. Навіть ЄС негативно ставиться до нашого формату люстрації.
Тоді представники Євросоюзу принесли список рекомендацій щодо її
проведення, але влада до жодного пункту не прислухалася.
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При люстрації кваліфікованих працівників звільнили, залишилися
більшість непрофесіоналів. Нові кадри набиралися за принципом «просто
хорошої людини».
Державне управління − це та сфера, яка потребує саме досвіду. Певна
річ, що нова кров потрібна. Але її потрібно не вливати повністю, а нею треба
поступово і дозовано розбавляти старі кадри (…) (Кость Бондаренко:Нова
кров потрібна, але нею треба поступово розбавляти старі кадри //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/17751-novajakrov-nuzhna-no-eju-nuzhno-postepenno-razbav.html). – 2015. – 22.10).
Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала:
Особисто я вважаю, що нам треба відходити від Конституційного суду,
щоб його не було. Треба, щоб частина певних повноважень переходила до
Верховного суду. Я вважаю, що не можуть два десятки людей, які за часів
Януковича вирішили змінити устрій країни, приймати рішення. (…)
Швидше за все, судді КС протистоятимуть прийняттю рішень щодо
Закону «Про очищення влади». На мій погляд, усе дуже просто − треба
запроваджувати навіть кримінальну відповідальність. Ті судді, які
голосували за зміну устрою країни, їхні дії можна прирівнювати до
державної зради і заподіянню шкоди національним інтересам. Повинен бути
закон (Віталій Бала: Повноваження Конституційного суду мають
переходити до Верховного суду // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/17755-polnomochija-konstitucionnogo-sudadolzhny-perekho.html). – 2015. – 22.10).
Політтехнолог, директор компанії стратегічного консалтингу Berta
Communications Тарас Березовець:
У жодному разі люстрація − це досягнення Революції гідності, і
Конституційний суд чинить неправомірно, тому що вже були неодноразові
спроби скасувати люстрацію. (…) Я думаю, що судді і влада повинні дуже
різко на це реагувати, оскільки люстрація − це абсолютно нормальний
процес, через нього пройшли всі посткомуністичні країни. Зрозуміло, що
вона заважає. Якщо зараз вдасться люструвати політиків, чиновників, то
судді чудово розуміють, що вони будуть наступними (…) (Тарас Березовець:
Судді розуміють, що якщо вдасться люструвати чиновників, то вони
будуть
наступними
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/17765-sudi-ponimajut-chto-esli-udastsjaljustrirovat-chi.html. – 2015. – 22.10).
Політолог, завідувач
кафедри політології
Національного
університету України «Києво-Могилянська академія» Олександр
Дем'янчук:
Наша система державного управління, яка існувала й існує ще й досі,
м'яко кажучи, не витримує жодної критики. Цю систему треба серйозно
змінювати. Ця зміна може бути або шляхом зміни інститутів, які разом
Експертний погляд

160

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

22 жовтня – 4 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
складають цю систему державного управління, або шляхом заміни людей, які
в цих інститутах працюють, або того й того одночасно. Замінити інститути
не те що неможливо, але досить важко, тому наша влада пішла трохи іншим
шляхом − поступово замінює людей на місцях (…) (Олександр Дем'янчук:
Систему держуправління треба кардинально змінювати // Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/17665-sistemugosupravlenija-nado-kardinalno-menjat.html). – 2015. – 22.10).
Фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної
компанії Dragon Capital Сергій Фурса:
Те, що запропонували депутати (законопроект податкової реформи, −
ред.), не догодило валютному фонду, як і будь-якій розсудливій людині, яка
щось розуміє в макроекономіці. Проект далеко не ліберальний, тому що будь
популізм противний лібералізму за своєю суттю. Те, що запропонували
депутати − це популізм в чистому вигляді, тому що пропонують: «Давайте
збільшимо дефіцит бюджету і попросимо на це гроші у МВФ, а якщо грошей
не дадуть, скажімо, що нас шантажують».
Уряд пропонує вирішити дві ключові проблеми. Це тінізація зарплат,
яка виникає через надлишкового тиску соціальної сфери на зарплати. Мінфін
пропонує знизити ЄСВ, причому в два етапи − в перший раз він знизиться в
два рази, з 41% до 20%, а з 2018 року взагалі обнулится. Це ключове рішення,
яке дозволить вирішувати нашу проблему по тінізації зарплат − надлишковий
тиск. І друга проблема − це корупційна складова, яка дійсно дуже висока.
Тобто ми розуміємо, що там чесних людей немає в принципі, що всіх їх треба
розганяти до чортової матері і набирати заново. Це дві ключові точки, а
реформа, запропонована Мінфіном, вирішує їх. Южаніна в проекті як би
говорить: «Давайте все взагалі знизимо, давайте зробимо маленькі податки, а
буде дефіцит бюджету − якось виживемо».
Як мінімум 50 млрд. Але з цим можна щось придумати, це два-три
мільярди доларів, можна прийти і якось домовлятися з МВФ. Але МВФ буде
теж проти податкової реформи від Міністерства фінансів, це ми повинні
розуміти. Там сидять консервативні дядьки, для яких головне −
макроекономічна стабільність. Проект Южаніної не реалістичний, це
фактично саботаж, тому що якщо у нас буде два проекти, то жоден з них не
пройде в Раді голосування. Якщо у нас буде два проекти, то ми не зможемо
домовитися з МВФ, бо треба, щоб всі говорили в один голос.
Вони приймуть урядовий проект, в який увійде та частина проекту
Южаніної, яка стосується реформування ДФС, тому що вона прописана
краще. Це й зрозуміло, бо Мінфіну самому себе завжди важко реформувати.
У нас не буде припинення підтримки від МВФ. У нас може не бути
податкової реформи − це так. А припинення підтримки від МВФ у нас бути
не може, на це ніхто не піде (Податкова реформа. Влада піде на все заради
грошей від МВФ − Фурса // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/61208-podatkova-reforma-vlada-pide-na-vsezarady-hroshei-vid-mvf-fursa). – 2015. – 22.10).
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Президент Польсько-Української Господарської Палати з
української сторони Олександр Шлапак:
(…) Україні не вистачає якісних проектів, які б могли справді
зацікавити інвестора і були б йому зрозумілі. (…)
Голова Польсько-Української Господарчої Палати, екс-міністр
економіки Польщі Яцек Пєхота значну частину відповідальності за
слабкий процес торгівельної співпраці між ЄС та Україною поклав і на
представників українського бізнесу, які часто прохають про допомогу, а коли
у відповідь їм пропонують виконати всім зрозумілі та очевидні вимоги −
відмовляються. В таких випадках говорять: ви зведіть нас з керівником, а ми
вже там з ним якось домовимось. Зрозуміло, що мається на увазі. Але в ЄС
такі методи не працюють. В такому підході є мало що європейського.
Грошей для інвестицій у Європі є багато, але самі українці повинні
створювати конкретні життєздатні проекти, аби їх отримати.
Перший заступник голови Торгово-Промислової Палати України
Михайло Непран:
Основна частина звернень, які до нас надходять, такого плану: «У мене
є така-то земельна ділянка, знайдіть мені інвестора». Однак треба зрозуміти,
що сама земельна ділянка − це не інвестиційний проект. Так інвестора не
залучиш.
Керівник Групи консультування з управління будівельними
проектами в країнах СНД (CCIM, BREEAM Int., DGNB) Юлією
Стефанишиною:
Очевидно, що одним із найважливіших факторів є питання політичної
стабільності, «затишку». Серед важливих умов безумовно варто назвати
якісну інфраструктуру, дороги, підведені до конкретних об'єктів електрика,
газ, вода і найосновніше мабуть – це прозорі правила гри. Якщо створені
прозорі умови і якщо компанія бачить в країні інтерес,жодна криза не є
фактором виходу інвесторів з держави.
Вочевидь, основне, що їх (інвесторів, − ред.) цікавить – це можливість
повернення інвестицій. Там де вони розуміють, що для них є вигода, що
проект для них цікавий. Це не залежить і від сфери, оскільки кожна компанія
працює в своїй області, і вона для неї достатньо вивчена. (…) Я вважаю, що
якщо інвестора зацікавить якийсь проект і він побачить конкретну вигоду, то
він прийде сам.Незважаючи на ризики. Наше завдання – максимально знати,
що для них важливо і готувати для цього нашу економічну та політичну
сферу, законодавство. Зрозуміло, що змусити їх прийти сюди ми не можемо.
Насправді, їм (в Україні, − ред.) не важче, ніж в будь-якій іншій країні,
бо коли підприємство приймає рішення виходити закордон і розвиватись, для
них не так важливо чи це Україна, чи Бразилія, Китай. Для них важливіше,
що вони з цього матимуть і коли вони повернуть свої інвестиції. Перешкоди
на цьому шляху є різні, важливі культурні, історичні аспекти, правила
ведення бізнесу. Тому я б не сказала, що для них є щось дуже особливе для
України. На мою думку, найбільш специфічним на, що вони зараз дивляться
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дуже обережно: стабільність. Оскільки, умовно кажучи, «гроші дуже довгі»:
вони ж вкладаються не на рік, і не на 3-7, це приблизно 12-15 років і довше.
Тобто для них дуже важливо розуміти що буде далі в Україні (…) (Чому
інвестори не хочуть вкладати гроші в Україну та чи готові ми грати за
«європейськими правилами»? // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/statti/item/61334-chomu-investory-ne-khochut-vkladatyhroshi-v-ukrainu-ta-chy-hotovi-my-hraty-za-ievropeiskymy-pravylamy). – 2015.
– 22.10).
Політичний
експерт,
координатор
експертних
груп
«Реанімаційного пакету реформ» Вадим Міський:
Якщо пройде досить жорсткий варіант податкової реформи, який зараз
обговорюється в парламентському комітеті, то сама філософія ДФС буде
змінена в бік надання послуг платникам податків, ДФС більше не буде таким
карально-наглядовим органом, який тільки й думає, як би заробити на
платниках податків. І мені здається, що якщо буде прийнятий жорсткий
варіант податкової реформи, то питання про звільнення не стоятиме.
(…) Я думаю, що закон потрібно виконувати і звільняти людей, але при
цьому ми бачимо, що процес відпустити на самоплив не вдалося, щось пішло
не так в цьому органі. (…)
В Європі відсутній досвід настільки радикальних змін, досвід повної
заміни судового корпусу. І якщо вдасться переконати членів Венеціанської
комісії, що це можливо зробити, що країна цей період переживе, що
правосуддя в країні не зникне, не виникне періоду безчинства і абсолютної
безкарності, поки перепризначатимуть суддів, то це буде, фактично, перший
європейський досвід повної люстрації судової системи. (…)
В Україні близько 8 тисяч суддів. При цьому є достатньо фахових
хороших юристів, які могли б поповнити ряди судового корпусу замість них.
Всіх можна було б поміняти. При цьому проект, який пропонує РПР, не
передбачає, що старі судді не зможуть брати участь у конкурсах. Це, по суті,
той варіант, згідно з яким сформувалася патрульна поліція. Ми бачимо, що
рівень довіри до поліцейських, які прийшли на зміну старим міліціонерам,
суттєво вищий. Із суддями, звичайно, потрібно трохи інакше. При цьому
навіть серед патрульних поліцейських від 5 до 10% старих міліціонерів. Вони
проходили цей конкурс.
Податкова реформа зараз знаходиться в підвішеному стані. (…) Мова
йде про те, що (у проекті, підготованому Верховною Радою, − ред.) суттєво
знижуються деякі ставки податків, але при цьому необхідно компенсувати
надходження до державного бюджету. І чим саме буде компенсуватися
дефіцит держбюджету, поки незрозуміло. При цьому підготовлений варіант
міністерства фінансів ще більший дефіцит припускає, але не є радикальним в
частині зниження податків. Подивимося, що в підсумку переконає
представників МВФ. На жаль, ми змушені консультуватися із Заходом з цих
питань, хоча питання оподаткування – це суверенне право країни. Але ми
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досі суттєво залежні від кредитів МВФ, від різних донорських коштів, тому
ми повинні консультуватися.
У МВФ сказали, що якщо компенсатори не знайдуть, якщо Южаніна
винесе проект змін до Податкового кодексу в сьогоднішньому форматі, з
дефіцитом від 150 до 200 млрд гривень у наступному році, то вони
припинять кредитування. Вони вимагають компенсаторів. І я думаю, що це
хороший сигнал для Мінфіну, для комітету, для громадськості, щоб сісти за
спільний стіл переговорів і перестати писати сепаратні проекти. У них
принципово відрізняються підходи. Але потрібно знайти загальний підхід,
потрібно знайти те, що допоможе бюджету утриматися на плаву, і при цьому
зуміти не задушити малий і середній бізнес. Основний тягар оподаткування
має лягти не на приватних підприємців, а на великі підприємства, які можуть
собі це дозволити, інакше ми отримаємо варіант, коли дрібний і середній
бізнес підуть у тінь (Політолог про люстрацію, судову реформу та загрозу
зриву
кредитування
від
МВФ
//
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_10_22/Pol-tolog-pro-ljustrac-ju-sudovu-reformuta-zagrozu-zrivu-kredituvannja-v-d-MVF-3270/). – 2015. – 22.10).
Директор ГО «Інститут розвитку територій» Юрій Ганущак:
Первинний рівень медичного обслуговування повинен забезпечуватися
на базовому рівні адміністративно-територіального устрою, на рівні громади.
Але лише в третині з них (сільських населених пунктах, – ред.) є тільки
амбулаторії. А первинний рівень передбачає амбулаторію і фельдшерськоакушерський пункт (ФАП). Причому амбулаторія – це основна медична
послуга. Якщо цього немає – цілком логічно, що цю послугу передали на
районний рівень. Тепер дивимося: район може «потягнути» первинку? Так. І
по ресурсам, і по інфраструктурі. Тепер дивимося, чи може він сьогодні
«потягнути» вторинку? Ні. Тому що вторинний рівень медицини – це цілий
комплекс. Лікування 95% хвороб має забезпечуватися вторинним рівнем. Це
інфраструктура належна, це обов’язкове лікування за медичними
протоколами, тобто за інструкціями і ресурси, щоб все це забезпечити. Все це
можливе, але для цього потрібно забезпечити реформу адміністративнотериторіального устрою.
Місто обласного значення справді може забезпечити вторинний рівень
медичного обслуговування, але це пов’язано з тим, що цими послугами
користуються близько 20% населення сусідніх районів, через неможливість
тих таки районів забезпечити належну вторинну медицину. Звідси і занепад
окремих районних лікарень. (…)
В кожній області є 3−4 центри, які можуть взяти на себе ці функції. Ще
одна позиція – відстань до відповідної лікарні повинна вкладатися в межі так
званого терапевтичного вікна – «золотої» години довозу хворого швидкою
допомогою. І це вже дійсно не може бути область. Область має бути поділена
на 3-4 округи, які називаються госпітальними округами. До тих пір, доки
МОЗ не дійде до розуміння того, що треба це робити, до тих пір реформа не
буде йти (Первинна медицина − за громадами, госпітальні округи – основа
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вторинного рівня медобслуговування – експерти про реформу галузі в
контексті
децентралізації
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/602). – 2015. – 22.10).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Віце-прем'єр-міністр
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
У постраждалому від вибухів та пожежі на військових складах
Сватовому почалися відновлювальні роботи. Ремонтні бригади вже
працюють у школах і одному з багатоквартирних будинків.
Зараз у місті працюють дефектні групи і будівельні бригади. До них
приєднаються будівельні бригади із Києва та Харкова.
Наразі у Сватовому потребують відновлення 59 будинків, у 19 із них
потрібен ремонт шиферної скатної крівлі.
Є необхідність у проведенні будівельних робіт із заміни скла у вікнах,
деформованих віконних блоків, дверей, у тому числі міжкімнатних. Два
багатоквартирні будинки отримали локальні ушкодження зовнішніх огорож
через пряме ураження боєприпасами. У багатьох будинках утворилися
тріщини у зовнішніх та внутрішніх огороджувальних конструкціях.
Крім того, пошкоджені 600 індивідуальних будинків садибного типу. У
тому числі один приватний будинок знищений вщент, два приватні житлові
будинки зазнали ушкоджень більше ніж на 70 .
Також пошкоджена школа мистецтв, будівлі управління пенсійного
фонду і міської ради, гімназія, три загальноосвітні школи, центр розвитку
дитини, школа-інтернат для дітей із вадами слуху, три дитячих дошкільних
заклади, будинок для літніх людей, центр первинної медико-соціальної
допомоги.
У місті повністю відновлено всі системи водопостачання та
водовідведення, газозабезпечення, електропостачання, теплопостачання і
зв'язку.
Завданнями цієї групи є складення дефектних актів, визначення стану
пошкоджень будівель у місті, складення кошторису, а також визначення
суми, яку буде виділено із резервного фонду державного бюджету на
відшкодування завданих збитків в результаті вибухів та пожежі на
військових складах (У Сватовому почалися відновлювальні роботи, −
Геннадій Зубко // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/u-svatovomu-pochalisya-vidnovlyuvalniroboti--gennadiy-zubko-102613/). − 2015. – 03.11).
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Друга машина з гуманітарною допомогою відправилася з
Дніпропетровська до м. Сватове. У фурі 20 тонн шиферу – саме те, що
потрібно для відновлення пошкоджених вибухом будинків. Загалом область
планує відправити постраждалим близько 200 тонн будматеріалів.
Три десятки багатоповерхових будинків постраждало через вибух
складу боєприпасів у Сватовому. Відновлювати житло потрібно терміново,
бо на носі зима. Президент України закликав усі облдержадміністрації
допомогти. Дніпропетровщина однією з перших підтримала сусідів.
Радник очільника області Ольга Горб:
У будинках місцевого населення в основному були зруйновані стіни,
вікна та дахи. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин
Резніченко дав завдання зібрати гуманітарну допомогу для Сватового. Вчора
місто отримало перший вантаж з будматеріалами, а сьогодні відправляємо
вже другу машину.
У фурі 840 листів шиферу. Це саме те, про що просили у
постраждалому місті.
Ми плануємо весь тиждень щодня відправляти Сватовому будівельні
матеріали. А якщо буде потрібно – допомагатимемо й надалі (200 тонн
будматеріалів відправить Дніпропетровщина для відновлення Сватового
// Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248602149&cat_id=244277216). − 2015. – 03.11).
Руководитель инициативы «Восстановление Донбасса» Елена
Петряева:
Общественная инициатива «Восстановление Донбасса» инициирует
проведение форума по проблемам и перспективам Донецкой и Луганской
областей.
Первым шагом по выработке стратегии восстановления и реинтеграции
Донбасса должна стать встреча за одним столом представителей научной
элиты, органов государственной власти, общественных организаций,
переселенцев,
бизнес-ассоциаций,
представителей
международных
организаций и консультантов. (…)
Директор Украинского института анализа и менеджмента
политики Руслан Бортник:
Для успешной реинтеграции Донбасса в Украину необходимо, в
первую очередь, завершить конституционную реформу и отказаться от
блокады региона. После этого – наладить транспортное сообщение и работу
СМИ. Сам форум в этой ситуации может стать отправной точкой для
широкого общественного диалога, которая позволит выработать единую
позицию все заинтересованных сторон и разработать Стратегический план по
восстановлению региона («Восстановление Донбасса» инициирует форум
по восстановлению и реинтеграции восточных регионов //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/26229vosstanovlenie-donbassa-initsiiruyut-forum-po-vosstanovleniyu-i-reintegratsiivostochnyih-regionov/). – 2015. – 30.10).
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Директор ПРООН в Украине Янтомас Химстра:
Правительство Польши и ПРООН выделят Украине 230 тыс. долл. на
развитие бизнеса в Донецкой и Луганской областях.
Важным, кроме одежды и воды (на Донбассе, – ред.), является
зарабатывать на то, чтобы прокормить себя. (…)
Соглашение (между правительством Польши, Программой развития
ООН в Украине и правительством Украины, − ред.) направлено на развитие
предпринимательства и создание благоприятного бизнес-климата в Донецкой
и Луганской областях. Бюджет развития бизнеса на территориях,
пострадавших от конфликта − 230 тыс. долл. (На развитие бизнеса на
Донбассе выделят 230 тысяч долларов // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/26001-na-razvitie-biznesa-na-donbassevyidelyat-230-tyisyach-dollarov/). – 2015.− 30.10).
Программа Развития ООН выделила 6,2 миллиона гривен
победителям
первого
раунда
грантового
конкурса
для
предпринимателей Донецкой области.
Среди победителей первого этапа – 31 проект по восстановлению или
созданию бизнеса. Всего в первом раунде конкурса в Донецкой области было
зарегистрировано 204 заявки.
Среди проектов-победителей самые разнообразные бизнес-идеи: от
ателье, фитнес-центров и курсов иностранных языков до СТО, гончарных
мастерских и мини-пекарен. Максимальная сумма гранта для одного
участника составляет 225 тысяч гривен.
Конкурс был проведен в рамках Программы малых грантов ПРООН,
предназначенных вынужденным переселенцам и местному населению
Донецкой и Луганской областей, которые желают начать или восстановить
свой бизнес. Программа малых грантов реализуется в рамках проектов
ПРООН «Быстрое реагирование на социальные и экономические проблемы
внутренне перемещенных лиц в Украине» и «Экономическое и социальное
восстановление Донбасса», финансируемых правительством Японии. Эти
проекты предоставляют различные виды технической помощи, направленной
на решение проблем занятости и самозанятости среди наиболее
пострадавших от конфликта групп населения (ПРООН выделила более 6
миллионов победителям конкурса мкаліх грантов для предпринимателей
// Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/26051proon-vyidelila-bolee-6-millionov-pobeditelyam-konkursa-malyih-grantov-dlyapredprinimateley/). – 2015. – 30.10).
При наявності постійного фінансування протягом 2016-2025 років
на відновлення і розвиток автомобільних доріг Донецької області
необхідно близько 25 млрд грн.
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За вказаний період заплановано будівництво і реконструкцію доріг
загального значення на суму 7,8 млрд грн, капітальний і поточний середній
ремонт − 13,3 млрд грн, поточний ремонт та утримання − 3,9 млрд грн.
Це дасть змогу відповідно до сучасних стандартів відремонтувати
майже 2,5 тис. км доріг і побудувати понад 100 км нових.
Також для виконання поставлених завдань передбачається створення
близько 10 тис. робочих місць у дорожній і суміжних галузях.
Планується, що фінансування здійснюватиметься з цільового
Державного дорожнього фонду (Відновлення доріг Донецької області в
найближчі 10 років коштуватиме 25 мільярдів гривень // Аналітична
служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/18751-vosstanovlenie-dorogdoneckojj-oblasti-v-blizhajjs.html). – 2015. – 29.10).
Глава ДонОВГА Павел Жебривский:
Донецкая областная военно-гражданская администрация планирует в
декабре провести выездную коллегию в Артемовске совместно с
Представительством ЕС в Украине
На мероприятии ожидается присутствие послов и дипломатов во главе
с Яном Томбинским, представителей ЕБРР и других финансовых
организаций.
Европейские организации готовы предоставлять микрокредитование
для развития мелкого и среднего бизнеса, а областные власти в свою очередь
готовится презентовать программу инвестиционных предложений и
инфраструктурных проектов на территории Донбасса.
Также 3 декабря в Краматорске облгосадминистрация совместно с
Донецкой торгово-промышленной палатой при поддержке Программы ООН
в Украине проводят XI Международный экономический форум «Открытый
Донбасс» (Европейцы готовы кредитовать мелкий и средний бизнес на
Донбассе,
–
Жебривский
//
Новости
Донбасса
(http://novosti.dn.ua/details/262273/). – 2015. – 27.10).
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации
Георгий Тука:
Заработал штаб по восстановлению ЛЭП. Созданы графики
выполнения работ. Главная проблема – разрушенные опоры (В Луганской
области заработал штаб по восстановлению ЛЭП // Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/25028-v-luganskoy-oblastizarabotal-shtab-po-vosstanovleniyu-lep/). – 2015. – 26.10).
Директор Департамента инвестиционно-инновационного развития
и внешних инвестиций Донецкой облгосадминистрации Оксана
Головко:
С начала военных действий на территории Донецкой области,
подконтрольной украинской власти, разрушено и повреждено более 9,2 тыс.
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жилых зданий и объектов инфраструктуры, а предварительная сумма ущерба
оценивается специалистами в 3 млрд грн.
Полностью или частично разрушены почти 7,5 тыс. объектов
жилищного фонда, 1,4 тыс. объектов электроснабжения, 69 объектов
газоснабжения, 29 учреждений здравоохранения, 39 школ и 24 детских садов,
33 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры и другие.
Сумма ущерба не является окончательной, постоянно уточняется в
сторону увеличения. Только за последние 2-3 недели появилась возможность
без угрозы жизни провести обследование и учет разрушений на отдельных
территориях в непосредственной близости от линии соприкосновения. Так,
нуждаются в восстановлении около 320 км дорог государственной и 298 км
дорог коммунальной собственности, имеющих стратегическое значение.
Общая стоимость работ по восстановлению составляет 4 млрд грн. Кроме
того, на территории области, подконтрольной украинской власти, разрушено
6 мостов и путепроводов, 9 находятся в аварийном состоянии. Для их
строительства и ремонта нужно 214 млн грн.
Для обеспечения качественного водоснабжения необходимо
отремонтировать более 100 км поврежденного водопровода, восстановить
работу Донецкой фильтровальной станции, большинства канализационнонасосных станций, 6 мостов через канал «Северский Донец-Донбасс». Это
позволит обеспечить качественной водой 3,38 млн. жителей области,
защитить от подтоплений более 400 га территории, на 40% уменьшить
потери воды на и 25% − электроэнергии.
В ходе заседания коллегии, Донецкой облгосадминистрацией были
определены основные направления и условия восстановления и развития
области.
Среди них, в частности, восстановление транспортной и создание
современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение качественной
жизни с возможностью получения качественных медицинских и
образовательных услуг, внедрение современных экологических стандартов,
снижение критического уровня монополизма в экономике, снижение уровня
коррупции. С этой целью облгосадминистрация продолжает работу по
взаимодействию с международными организациями. Чтобы избежать
дублирования финансирования проектов из различных источников и
обеспечить доступ общественности к информации о проектах и стадиях их
реализации, структурными подразделениями Донецкой ОГА разрабатывается
интерактивная карта восстановления территории области (В Донецкой ОГА
пообещали интерактивную карту восстановления региона //
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/24997-vdonetskoy-oga-poobecshali-interaktivnuyu-kartu-vosstanovleniya-regiona/).
–
2015. – 26.10).
Первый заместитель главы Луганской областной
гражданской администрации Елизавета Пушко-Цибуляк:
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Ориентировочный объем убытков достигает 5 млрд грн, больше 7
тысяч жилых домов повреждены, почти 500 жилых домов разрушены
полностью… За две недели должны подсчитать точную сумму убытков.
Будет сформирован генеральный план восстановления объектов Луганской
области.
В настоящее время в Луганской области ведутся восстановительные
работы на 315 объектах социальной сферы, на более 50 объектах дорожного
хозяйства.
Объем средств, выделенных на восстановительные работы из
областного бюджета и местных составляет 186 млн грн, целевая субвенция из
госбюджета – 145 млн грн и средства благотворительных международных и
украинских организаций составляют 101 млн грн.
Восстановлены и работают школы и детские сады в Лисичанске и
населенных пунктах Попаснянского и Новоайдарского районах, которые
очень сильно пострадали (Вследствие войны в Луганской области
разрушены 500 домов, 7000 повреждены // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/24755-vsledstvie-voynyi-v-luganskoyoblasti-razrushenyi-500-domov-7000-povrezhdenyi/). – 2015. – 23.10).
Президент України Петро Порошенко підписав Закон України
«Про внесення змін до пункту 24 розділу VI «Прикінцеві та перехідні
положення» Бюджетного кодексу України» від 6 жовтня 2015 року № 14VIII.
Згаданим Законом, прийнятим Верховною Радою України 6 жовтня
поточного року, законодавчо унормовується можливість використання
залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів, які наразі не
перебувають під контролем державної влади, на відновлення об’єктів
соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем
забезпечення життєдіяльності, включаючи їх утримання, на території
Донецької та Луганської областей, а також на соціально-економічний
розвиток відповідних регіонів шляхом тимчасового залучення таких коштів
та їх спрямування у вигляді субвенції обласним бюджетам відповідно
Донецької та Луганської областей.
Набрання Законом чинності дозволить забезпечити ефективне
використання наявних фінансових ресурсів на зазначену мету та сприятиме
якнайшвидшому відновленню пошкоджених чи зруйнованих під час
проведення антитерористичної операції об’єктів інфраструктури, житлового
фонду, систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької та
Луганської областей (Президент підписав Закон щодо перерозподілу
коштів на відновлення Донбасу // Президент Петро Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodopererozpodilu-koshtiv-na-vidn-36197). – 2015. – 23.10).
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Військові
сапери
допомагають
відновлювати
Донбас,
розміновуючи підступи до пошкоджених об’єктів інфраструктури у
визволених від терористів населених пунктах в зоні АТО.
Зокрема, військовослужбовці інженерних підрозділів Збройних Сил
України на прохання місцевої влади провели розмінування місцевості в
районі селища Майорськ, Донецької області. Перед тим, як фахівці місцевих
електромереж розпочали роботу з відновлення постачання електроенергії до
насосної станції водогону Донбас – Сіверський Донець, на під’їздах до
об’єкту сапери виявили та знешкодили вибухонебезпечні предмети. Також
аби забезпечити під’їзд спецтехніки до насосної станції військові задіяли
бронемашину розмінування.
Слід зазначити, що ремонт водогону Донбас – Сіверський Донець
дозволить відновити повноцінне водопостачання до населених пунктів
Красноармійськ, Авдіївка, Маріуполь та багатьох інших. Після відновлення
постачання струму планується відремонтувати пошкоджені труби водогону, і
знову на допомогу прийдуть сапери Збройних Сил України (Військові сапери
допомагають
відновлювати
Донбасс
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248571732&cat_id=2
44277212). − 2015. – 22.10).
Завядки стабільності ситуації триває відновлення інфраструктури
Донбасу. Відновлюються лінії електропередач, водопроводи, телекомунікації
та багато іншого. Крім того, в Кураховому Донецької області відновлено
телефонний зв'язок, як мобільний, так і дротовий (Жителі Курахового
нарешті можуть скористатися телефоном // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/17635-zhiteli-kurakhovo-nakonec-mogutvospolzovatsja-tel.html). – 2015. – 22.10).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України
Верховная Рада Украины отменила необходимость наличия у
внутренних переселенцев регистрации места проживания при взятии их
на учет. Соответствующий проект закона №2166 «О внесении изменений в
некоторые законы Украины относительно усиления гарантии соблюдения
прав и свобод внутренне перемещенных лиц» поддержали 243 народных
депутата.
Согласно ему, для постановки на учет и получения соответствующей
справки, внутренний переселенец подает заявление в структурное
подразделение по вопросам социальной защиты населения районных
государственных администраций по месту жительства.
Законом устанавливается, что в случае несообщения внутренне
перемещенным лицом о его возвращении к покинутому месту жительства
принимается на основании данных о длительном отсутствии (более 60 дней)
лица по месту жительства и информации о перемещении внутренне
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перемещенного лица в пределах Украины, которая дает разумные основания
полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось к покинутому месту
постоянного жительства (Рада отменила необходимость регистрации
места проживания переселенцев при взятии их на учет //
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/26565-radaotmenila-neobhodimost-registratsii-mesta-prozhivaniya-pereselentsev-pri-vzyatiiih-na-uchet/). – 2015. – 04.11).
За неделю несколько тысяч переселенцев из Донецкой области
вернулись на неподконтрольные территории.
Переселенцы, проживавшие на подконтрольной Украине части
Донбасса, начинают массово возвращаться в свои дома в зоне АТО. Так, в
последнюю неделю октября более 7 тысяч переселенцев, которые проживали
в Донецкой области, покинули регион. При этом аналогичного массового
прироста переселенцев в других регионах Украины не наблюдалось, а это
свидетельствует только об одном − большинство из этих 7 тыс. вернулись
домой (За неделю несколько тысяч переселенцев из Донецкой области
вернулись на неподконтрольные территории // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/26483-za-nedelyu-neskolko-tyisyachpereselentsev-iz-donetskoy-oblasti-vernulis-na-nepodkontrolnyie-territorii/).
–
2015. – 03.11).
На Донеччині відкрився контрольний пункт в'їзду-виїзду
«Курахове», який дозволяє потрапити на окуповані території.
Порівняно з іншими блокпостами в Артемівську та Волновасі, де
вилаштувались черги у 1-3 км, Курахове перемагає за швидкістю. Цей пункт
можна перетнути за 20-30 хвилин на відміну від інших, де доводиться стояти
годинами (На Донеччині відкрився пункт пропуску «Курахове» // Insider
(http://www.theinsider.ua/politics/na-donechchini-vidkrivsya-punkt-propuskukurakhove/). – 2015. – 03.11).
3 листопада, на виконання рішення Комісії з питань забезпечення
стабільного функціонування системи національного телебачення і
радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики України,
телеканал «ІРТА» відновив мовлення у м. Марківка Луганської області.
Зокрема, введено в дію передавач від іноземних партнерів, який
забезпечив покриття телеканалу в Марківці та прилеглих територій
Луганської області.
Заступник Міністра інформаційної політики Тетяна Попова:
МІП спільно з Концерном РРТ відновили мовлення каналу «ІРТА» в
чотирьох регіонах Луганської області: у Сватово, Зоринівці, Біловодську та
Марківці. Окрім цього, у цих регіонах здійснюють мовлення«УТ-1» і «ЛОТ».
МІП продовжує співпрацювати як з державними, так і з приватними
каналами та збільшувати покриття українського мовлення на Донбасі (200
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тонн будматеріалів відправить Дніпропетровщина для відновлення
Сватового // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248602149&cat_id=244277216). − 2015. – 03.11).
3 листопада, з метою стабілізації ситуації щодо пропуску громадян
на Сході України, за участі голови Донецької ОДА Миколи
Жебрівського та начальника Східного регіонального управління
полковника Сергія Бідила, відбулося відкриття контрольного пункту
в'їзду/виїзду «Георгіївка», що на напрямку н.п. Курахове Донецької
області.
У
цьому
контрольному
пункті
військовослужбовці
Держприкордонслужби
разом
із
працівниками
ДФС
України
здійснюватимуть контроль і пропуск осіб, транспортних засобів та вантажів
встановленим порядком.
Контрольний пункт розташований у Мар’їнському районі Донецької
області на відстані 4,5 км від лінії розмежування. Контрольно-перевірочні та
пропускні заходи здійснюються у період з 09.00 до 17.00. У відповідності до
технологічної схеми в даному КПВВ пропускна спроможність сягає до 3
тисяч осіб та 1200 транспортних засобів.
Держприкордонслужба спільно з Донецькою ОДА, Штабом
антитерористичної операції і Антитерористичним центром продовжують
відпрацьовувати можливість відкриття нових або поновлення роботи
контрольних пунктів в'їзду-виїзду в зоні АТО. Крім того, розглядається
можливість збільшення пропускної спроможності КПВВ «Гнутове» на
Маріупольському напрямку та ведеться робота по Лисичанському напрямку
(На Донеччині відновлено роботу контрольного пункту в'їзду − виїзду
«Георгіївна» // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248600693&cat_id=244277212). − 2015. – 03.11).
2 листопада, Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк зустрівся із
заступником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань,
Координатором надзвичайної допомоги Стівеном О’Браєном.
Під час зустрічі обговорено гуманітарну ситуацію на тимчасово
окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також питання,
пов’язані із захистом, задоволенням потреб і наданням допомоги внутрішньо
переміщеним особам та українським громадянам, які проживають у зоні
АТО.
Заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань,
Координатор надзвичайної допомоги Стівен О’Браєн:
ООН та всі її структури підтримують Україну та залишатимуться
надійним партнером нашої держави.
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:
Україна високо цінує допомогу Організації Об’єднаних Націй (…).
Окремо співрозмовники обговорили актуальні проблеми процесу
мирного врегулювання та практичні питання подальшої співпраці (Арсеній
Яценюк зустрівся із заступником Генерального секретаря ООН з
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гуманітарних питань, Координатором надзвичайної допомоги Стівеном
О'Браєном // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248599195&cat_id=244276429). − 2015. – 02.11).
29 жовтня на виконання рішення Комісії з питань забезпечення
стабільного функціонування системи національного телебачення і
радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики України,
телеканал «ІРТА» відновив мовлення у м. Зоринівка Луганської області.
Заступник Міністра інформаційної політики України Тетяна
Попова:
МІП України продовжує співпрацювати як із державними, так і
приватними каналами з метою відновлення мовлення українських каналів на
Сході України. Найближчим часом плануємо покрити мовленням інші
прилеглі райони Луганщини (МІП: Відновлено мовлення телеканалу
«ІРТА» в м. Зоринівка Луганської області // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248593013&cat_id=2
44277212). − 2015. – 30.10).
Обсуждение возможных путей помощи внутренне перемещенным
лицам в Украине со стороны ЕС стало главной темой встречи
руководства Донецкой области и мэрии Мариуполя с делегацией
польских дипломатов во главе с заместителем министра иностранных
дел Польши Конрадом Павликом.
Заместитель министра иностранных дел Польши сообщил, что завтра в
Киеве им будет подписан договор с одним из европейских агентств, согласно
которому Польша передает 1 млн. долларов Украине на оказание помощи
гражданам из числа вынужденных переселенцев. Таким образом, семьи из
данной категории смогут получить до 5 тыс. долларов (Польша пообещала
Украине $1 миллион для внутренних переселенцев // Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/26113-polsha-poobecshalaukraine-1-mln-dlya-vnutrennih-pereselentsev/). – 2015. – 30.10).
Народний депутат, уповноважений Президента з мирного
врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко:
Дуже позитивно ОБСЄ сприйняло інформацію про відкриття
пішохідного перехідного пункту у Станиці Луганській. Це дуже важливо для
простих людей (В ОБСЄ залишилися задоволеними відкриттям пункту
пропуску у Станиці Луганській // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/18455-v-obse-ostalis-dovolny-otkrytiem-punktapropuska-v.html). – 2015. – 27.10).
В Станице Луганской открыли первый пеший переход на
оккупированную часть области.
В первый же час переходом воспользовались 330 человек.
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Председатель Луганской военно-гражданской администрации
Георгий Тука:
Мы не ожидали такого наплыва людей. Администрация с самого
начала выступала за открытие перехода в районе разрушенного моста. Но это
было опасно: мост обстреливался, здесь постоянно ходили диверсионноразведывательные группы. Сегодня здесь обеспечена безопасность жителей:
построены бомбоубежища.
Помощник начальника Луганского пограничного отряда Руслан
Грех:
В первый час работы пешего перехода из оккупированной части
Луганщины зашло 180 человек. Желающих было гораздо больше, но люди не
знали, что необходимо оформить электронные пропуска − на «той» стороне
предпочитают не предоставлять такую информацию.
После Станицы Луганской переход с логистическим центром появится
в поселке Новотошковское. Здесь люди смогут купить продукты,
медикаменты и осуществить банковские платежи (В Станице Луганской
открыли пеший переход на неподконтрольную территорию //
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/25405-vstanitse-luganskoy-otkryili-peshiy-perehod-na-nepodkontrolnuyu-territoriyu/). –
2015. – 27.10).
По состоянию на 26 октября 2015 года в Украине числится 1 551
434 переселенцев из Крыма и Донбасса.
Это составляет 1 221 844 семей, из которых 560 343 обратились за
назначением пособия. Такую помощь получают 530 010 семей-переселенцев.
В целом материальные выплаты составляют 2,69 млрд грн (Выплаты
семьям переселенцев составили 2,69 млрд грн, – Минсоцполитики
(http://restoring-donbass.com/novosti/25015-vyiplatyi-semyam-pereselentsamsostavili-2-69-mldr-grn-minsotspolitiki/). – 2015. – 26.10).
Концерн РРТ Донецкого филиала, собственными средствами, ввел
в действие передатчик для трансляции программ Донецкой ОГТРК на
61 телевизионном канале.
Работа передатчика обеспечила доступ жителей Краматорск и
прилегающих территорий к телевизионным программам Донецкого
областного телевидения (Донецкая ОГТРК возобновила вещание по 61
каналу
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/24994-donetskaya-ogtrk-vozobnovila-vecshanie-po-61-mukanalu/). – 2015. – 26.10).
23 жовтня Сполучені Штати Америки передали до України першу
серію поставок трансляційного обладнання з метою поліпшення
технічних можливостей України для здійснення трансляції на Сході
України. Заступник Міністра інформаційної політики України Тетяна
Попова отримала три FM-радіопередавачі від імені українського Уряду.
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Передавачі будуть направлені до Донецької телерадіокомпанії для
трансляцій українських телеканалів на Сході України.
Заступник Міністра інформаційної політики України Тетяна
Попова:
Обладнання, яке сьогодні було передано Урядом США, дозволить
значно підвищити здатність Донецької телерадіокомпанії досягати більшої
аудиторії, і допоможе поліпшити якість своїх радіопрограм.
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт:
Для відновлення мовлення у зруйнованих регіонах України, що
спричинено російськими ставлениками, Сполучені Штати допомагають у
забезпеченні доступу жителів Донбасу до об'єктивних, якісних новин та
інформації (…) (США передали Україні 3 FM-трансмітери для мовлення
на Донбасі // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/23/
7086024/). − 2015. – 23.10).
23 жовтня Міністр соціальної політики України Павло Розенко
зустрівся з Міністром з питань вимушено переселених осіб, біженців і
розселення Грузії Созаром Субарі.
Розглядалися питання обміну досвідом із захисту прав внутрішніх
переселенців і пропозиції щодо співробітництва.
Міністр соціальної політики України Павло Розенко:
В умовах економічної кризи і війни на Сході ми не справилися б із
найбільшою після Другої світової війни хвилею міграції без допомоги
світової спільноти. Досвід Грузії показує, що для стабілізації ситуації і
повернення певної кількості вимушених переселенців на постійні місця
проживання має пройти певний час. Тому за підтримки донорських
організацій ми переходимо до реалізації довгострокових програм сприяння
переселенцям у пошуку роботи і соціальної адаптації на нових місцях
проживання.
Вартим запозичення українською стороною є і досвід Грузії зі
створення чітко діючої системи обліку внутрішньо переміщених осіб. Це
суттєво сприяє адресності та повноті охоплення потерпілого від війни
населення грошовими виплатами й іншими видами допомог, дає змогу
уникати дублювання і порушень закону. Укладення точних списків
переселенців – завдання номер один для нас. Допомогу від держави повинні
отримувати люди, яким вона насправді потрібна (Досвід Грузії з допомоги
вимушеним переселенцям обговорили у Мінсоцполітики // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248576800&
cat_id=244277212). − 2015. – 23.10).
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:
З територій (України), де з’явились російські солдати, виїхало 1,5
мільйона тимчасово переміщених осіб… І ми як український уряд зобов’язані
були їм дати соціальну допомогу, знайти місце проживання, місце роботи і
зобов’язані їх інтегрувати в наше українське суспільство.
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(Німецькиу уряд) нам допоміг технічною допомогою – і пані канцлер
особисто приймала це рішення, який нам допоміг будиночками для
тимчасового проживання тимчасово переміщених осіб, щоби ми мали
можливість допомогти 1,5 мільйона тимчасово переміщених осіб. (…)
І тут необхідна політична воля. І я високо ціную політичну волю
канцлера – така політична воля є в німецького уряду: допомагати Україні,
щоб тимчасово переміщені українці були в Україні забезпечені і житлом, і
соціальними стандартами. І така політична воля повинна бути у всього
Європейського Союзу (Яценюк просить у Євросоюзу допомогу для
українських переселенців // UAZMI (http://uazmi.org/news/hqN0cgOQeqeu4J
QuJS2JLk). − 2015. – 23.10).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Офіс реформ Луганської області провів брифінг з питань
об’єднаних громад.
На цей час вже створено чотири об’єднані територіальні громади:
Новопсковська, Новоайдарська, Білокуракинська та Щастинська. У двох з
них – Новопсковській та Білокуракинській – відбулися місцеві вибори
депутатів територіальних громад та їх голів.
Виконавчий директор Луганського регіонального відділення
Асоціації міст України Наталія Бойко:
Луганське
відділення
безпосередньо
займається
залученням
міжнародних організацій, фондів до ефективного впровадження
децентралізації місцевої влади. Так, у обраних пілотних громадах –
Шастинській, Новопсковській та Кремінській – найближчим часом буде
втілений проект з проведення низки просвітницьких заходів, метою якого є
донесення до пересічного громадянина, що реформа місцевого
самоврядування позитивно вплине на його життя (Офіс реформ Луганської
області провів брифінг з питань об’єднаних громад // Децентралізація
влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/703). – 2015. – 04.11).
С 3 ноября в киевском Центре консультативной помощи
переселенцам, созданном общественной инициативой «Восстановление
Донбасса», начинается регулярная выдача благотворительной помощи
внутренне перемещенным лицам из Донецкой и Луганской областей.
Волонтеры и благотворительные организации сегодня остаются
надежной поддержкой тем людям, которые несут на себе тягости
вынужденного переезда. Организацией было принято решение о поддержке
семей-переселенцев и предоставлении им благотворительной помощи
прежде всего в виде домашнего текстиля, средств личной гигиены и
канцелярских товаров для детей-переселенцев («Восстановление Донбасса»
начинает выдачу помощи переселенцам в Киеве (http://restoringdonbass.com/novosti/26427-vosstanovlenie-donbassa-nachinaet-vyidachupomocshi-pereselentsam-v-kieve/). – 2015. – 04.11).
В Луганской области в ближайшее время появится новая
объединенная громада с центом в Северодонецке.
Директор Офиса реформ в Луганской области Сергей
Тихоновский:
Еще одна громада заявила официально о своем желании объединиться
– Северодонецкий городской совет, Боровской и Сиротинский поселковые
советы, Боровенский, Епифановский, Смоляниновский и Чебанивский
сельские советы дали согласие на добровольное объединение. Они создали
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рабочую группу по подготовке проекта решения о добровольном
объединении.
На создание громады уйдет около месяца. Она сможет начать
полноценную работу уже до конца года. Будем стремиться, чтобы еще две
громады были образованы. Как мы говорили – Северодонецкая, Кременская.
Я думаю, еще Беловодская при желании имеет все основания для того,
чтобы создать громаду (В Луганской области до конца года появятся
новые громады // Мой город (http://sever.lg.ua/2015-11-04-v-luganskoi-oblastido-kontsa-goda-poyavyatsya-novye-gromady). – 2015. – 04.11).
В пострадавшем от взрывов и пожара на военных складах Сватово
Луганской области начались восстановительные работы.
Ремонтные бригады уже работают в школах и одном из
многоквартирных домов. Сейчас в городе работают дефектные группы и
строительные бригады. К ним присоединятся строительные бригады из
Киева и Харькова (В пострадавшем от взрывов и пожара Сватово начали
восстанавливать школы // CXID-INFO (http://cxid.info/v-postradavshem-otvzryvov-i-pojara-svatovo-nachali-vosstanavlivat-shkoly-n125828). – 2015. –
03.11).
Выделение дополнительной помощи пострадавшим в результате
пожара в Сватово местным жителям готовится на 4 ноября.
Губернатор Луганской области Георгий Тука:
Сейчас готовят на подпись платежку для выделения из областного
бюджета дополнительной помощи пострадавшим людям в размере 4-х
миллионов. Надеюсь, завтра уже можно будет выдавать финансовую помощь
пострадавшим. К сожалению, в результате работы бригад экспертов,
количество пострадавших зданий (и сумма ущерба) увеличивается
(Пострадавшим жителям Сватово выделят дополнительные четыре
миллиона и обещают восстановить движение поездов // «ОстроВ»
(http://www.ostro.org/lugansk/proisshestviya/news/485045/). – 2015. – 03.11).
С 1 ноября на базе Центра помощи и консультаций для ВПЛ в г.
Рубежное, созданного по инициативе ОО «Общественная служба
правовой помощи», начала работать «горячая» линия.
Специалисты центра оказывают по телефону психологическую помощь
жителям, консультируют по вопросам получения гуманитарной помощи,
оформления документов для ВПЛ.
Начало работы «горячей» линии позволит более активно и эффективно
реагировать на обращения вынужденных переселенцев, оказывать им
помощь удаленно, в будущем мы планируем проводить выездные приемы в
отдаленных городах и поселках, предоставлять консультации через скайп
(На Луганщине работает «горячая» линия для ВПЛ // City News (
http://www.citynews.net.ua/news/49495-na-luganschine-rabotaet-goryachayaliniya-dlya-vpl.html). – 2015. – 02.11).
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В Николаеве отремонтируют общежитие для переселенцев.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского
горсовета заключил договор с ООО «Специализированная передвижная
механизированная колонна-517» на проведение ремонтных работ в
общежитии. Стоимость сделки составила 303 тыс. 207 грн.
Ремонтные работы проводятся с целью создания надлежащих условий
проживания переселенцев. Согласно договору, на протяжении 2015 года
подрядчик должен выполнить ряд ремонтных работ, а именно:
отремонтировать комнаты в общежитии, при этом заменив в них
электропроводку, окна и двери, а также отремонтировать коридор, кухню,
душевую и прачечную (В Николаеве отремонтируют общежитие для
переселенцев
//
Центр
журналистских
расследований
(http://nikcenter.org/newsItem/22336). – 2015. – 02.11).
2 ноября в городе Сватово Луганской области на 100%
восстановлено водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение в
жилом секторе.
С целью оценки обстановки и определения возможных дальнейших
возгораний, в течение ночи на территории склада было организовано
дежурство 2 пожарных танков. Продолжают функционировать 3 полевые
кухни и 3 палатки для организации обогрева и жизнеобеспечения местного
населенные и личного состава.В настоящее время в пункты обогрева ГСЧС
обратились за помощью 820 человек (в течение ночи обратились 40 человек)
(В Сватово восстановили газо-, электро- и водоснабжение // CXID-INFO
(http://cxid.info/v-svatovo-vosstanovili-gazo--elektro--i-vodosnabjenie-n125785).
– 2015. – 02.11).
Спикер Администрации Президента Украины по вопросам АТО
Александр Мотузяник:
Международный Комитет Красного Креста передал 14 грузовиков с
гуманитарной помощью для жителей оккупированных территорий Донбасса.
Через
контрольный
пункт
въезда-выезда
«Новотроицкое»
проследовало 14 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного
Комитета Красного Креста для жителей оккупированных территорий
(Красный Крест передал жителям оккупированного Донбасса 14
грузовиков
гуманитарной
помощи
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/358775/krasnyyi_krest_peredal_jitelyam_okkupirovan
nogo_donbassa_14_gruzovikov_gumanitarnoyi_pomoschi). − 2015. – 01.11).
На беду в Сватово откликнулись и украинские города, и
международные фонды.
В оперативный штаб по ликвидации пожара, который работает
круглосуточно поступают обращения не только с Луганщины, но и со всех
уголков Украины. Спрашивают, чем можно помочь. В частности, из
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Харькова уже отправились строительные бригады, которые будут помогать в
восстановлении инфраструктуры и жилищного фонда. Откликнулись все
международные организации. Они будут обеспечивать поставку шифера,
стекла, промышленного дерева, цемента и др. (В Сватово уже едут
строительные бригады из Харькова. Откликнулись и международные
фонды // «ОстроВ» (http://www.ostro.org/lugansk/proisshestviya/news/4848
88/). – 2015. – 31.10).
Представители организации «Каритас Зноймо» из Чехии оказали
помощь переселенцам из Донбасса, которые временно проживают во
Львове и Львовской области.
Львов стал завершающим пунктом поездки чешских благотворителей в
Украину, которая началась 18 октября. За это время они посетили горячие
точки в Восточной Украине, побывали в Мариуполе, Краматорске,
Славянске, Харькове и Черкассах.
Чешские благотворители помогают средствами на лекарства и
продукты наиболее нуждающимся вынужденным переселенцам из Луганской
и Донецкой областей, а также из Крыма. Помощь осуществляется через
«Каритас-Львов УГКЦ». Всего в «Каритас» Львова обратилось более 500
семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах (Чешская
организация «Каритас»оказала помощь внутренним переселенцам с
Донбасса
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/26166-cheshskaya-organizatsiya-karitas-okazala-pomocshvnutrennim-pereselentsam-s-donbassa/). – 2015. – 30.10).
У Луганській області в Сєвєродонецьку 29 жовтня стартує набір у
патрульну поліцію. Набір триватиме до 19 листопада.
Надати анкети в приймальну комісію зможуть громадяни України
віком від 21 до 35 років незалежно від статі. Вимоги до кандидатів: повна
загальна середня або вища освіта, наявність водійського посвідчення
категорії «В», вільне володіння українською мовою, відсутність судимостей,
гарне фізичне здоров'я і моральна стійкість (Ще в одному місті стартує
набір
у
поліцію
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/18705-eshhe-v-odnom-gorode-startuet-nabor-vpoliciju.html). – 2015. – 29.10).
Мешканці опаленого війною Донбасу потребують допомоги й
дедалі частіше звертаються по неї до військових Збройних Сил України.
Зокрема, офіцери групи військово-цивільного співробітництва сектору
допомагають місцевим мешканцям повертатися до мирного життя та
відновлювати їхні домівки та міста. Так, нещодавно була проведена робота з
розбирання завалів в місті Мар'їнка. Разом із професійними рятівниками
частин ДСНС військові знайшли під завалами фрагменти тіла загиблого
місцевого 63-річного жителя. Пошукові роботи в цьому районі не
припиняються і сьогодні.
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Окрім цього, військовослужбовці групи військово-цивільного
співробітництва сектору займаються відновленням мобільного зв’язку в
регіоні. Наприклад, у населеному пункті Георгіївка, що на Донеччині,
нещодавно відновили вишку та обладнання одного з українських операторів.
Так, нормальний стабільний зв’язок з’явився і в прилеглих до Георгіївки
населених пунктах.
Загалом завдяки зусиллям наших військовослужбовців за останній
місяць було відновлено зв’язок у близько 10 населених пунктах, і тепер
десятки тисяч людей можуть користуватися мобільними телефонами
(Військовослужбовці Збройних Сил України відновлюють міста Донбасу
та повертають їх до мирного життя // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248591778&cat_id=2
44277212). − 2015. – 29.10).
Голова Запорізької облдержадміністрації Григорій Самардак
провів зустріч з делегацією Міністерства закордонних справ Республіки
Польща та генеральним консулом Республіки Під час зустрічі сторони
обговорили питання продовження співпраці.
Заступник міністра закордонних справ Польщі Конрад Павлік:
Нині наша країна веде з нашим регіоном активну роботу щодо
допомоги вимушеним переселенцям із зони АТО. Одним із найбільш
визначних проектів стали понад 360 тонн німецько-польського гуманітарного
вантажу, що забезпечили життєво необхідними продуктами понад 11 тисяч
постраждалих від конфлікту на Донбасі. Наразі, польські волонтери
розуміють зміну потреб вимушених переселенців, тож робитимуть акцент на
вимогах сучасності.(…)
Також учасники зустрічі обговорили питання проведення реформи
децентралізації в Україні та на Запорізькій землі. Так, за словами польських
партнерів, нині Україна увійшла до десятки країн, що в пріоритеті надання
допомоги від їхньої держави. Причому співпраця вестиметься не тільки на
центральному рівні, а і з регіонами. В першу чергу, для налагодження більш
ефективного порозуміння представники делегації порадили виходити на
міста-побратими (Григорій Самардак: «Ми активно співпрацюємо із
закордонними партнерами, аби взяти від них найкращий досвід у
проведенні реформ» // Запорізька обласна державна адміністрація
(http://www.zoda.gov.ua/news/29128/grigoriy-samardak-mi-aktivnospivpratsjujemo-iz-zakordonnimi-partnerami,-abi-vzyati-vid-nih-naykrashiydosvid-u-provedenni-reform.html). – 2015. – 29.10).
Сразу два поселка Новоазовского района, находящихся в «серой
зоне», вернулись под юрисдикцию Украины в соответствии с минскими
соглашениями.
Представители СБУ и ВСУ инициировали встречу с жителями этих
населенных пунктов и обсудили с ними вопросы восстановления каналов
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поставки продуктов, гуманитарной помощи и товаров массового
потребления.
Местные жители были обеспокоены отсутствием телекоммуникаций
(вышка с оборудованием мобильных операторов подвергалась обстрелу
боевиков в начале года и стала недееспособна), мобильной связи и
Интернета. Представители силовых ведомств обещали решить вопрос в
кратчайшие сроки. Это уже не первые населенные пункты из «серой зоны»
возвращаются к нормальной жизни и будем надеяться не последние (Под
Мариуполем населенные пункты возвращаются из «серой зоны» под
контроль
Украины
//
Корреспондент.
Донбасс
(http://korrespondentdonetsk.com.ua/news/info/1/5557). – 2015. – 29.10).
Председатель
Донецкой
областной
военно-гражданской
администрации Павел Жебривский подписал распоряжение о создании
Антикоррупционного штаба при облгосадминистрации.
В состав новосозданного ведомства войдут юристы, специалисты по
экономике в сфере государственных закупок, сотрудники областной
прокуратуры, областных управлений СБУ, МВД, территориального
отделения Антимонопольного комитета Украины и Государственной
финансовой инспекции.
Основной задачей штаба станет полный контроль за процедурой
тендерных торгов.
Главой Антикоррупционного штаба назначен заместитель председателя
Донецкой ОВГА по вопросам координации работы правоохранительных
структур Виктор Ремский (При Донецкой ВГА создан Антикоррупционный
штаб // Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/details/262434/). – 2015. –
29.10).
Восемь семей-переселенцев из Донбасса, которые воспитывают
приемных детей, получат благотворительную помощь от общественной
инициативы «Восстановление Донбасса».
Помощь получат семьи, которые выехали из зоны проведения АТО и
на данный момент временно проживают в Донецкой, Днепропетровской,
Полтавской, Киевской и Хмельницкой областях.
В перечень предметов благотворительной помощи входят мультиварки,
канцелярские и гигиенические наборы, а также 19 комплектов постельного
белья. Кроме того, программу оказания благотворительной помощи
планируют расширить еще на несколько семей из Донецкой и Луганской
областей («Восстановление Донбасса» продлжает оказывать помощь
семьям
переселенцев,
воспитывающим
приемных
детей
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/25671vosstanovlenie-donbassa-prodolzhaet-okazyivat-pomocsh-semyampereselentsam-vospityivayucshih-priemnyih-detey/). – 2015. – 28.10).
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Громадська організація «Українці Донбасу і Криму» святкує
новосілля. В Івано-Франківську урочисто відкрили Центр по роботі з
переселенцями. Приміщення всеукраїнському об’єднанню надала місцева
влада, яка тісно співпрацює з організацією.
На Прикарпатті всеукраїнське об’єднання «Українці Донбасу і Криму»
свою діяльність розпочало на початку цього року. У Центрі по роботі з
переселенцями будуть проводитися семінари, тренінги та майстер-класи (В
Івано-Франківську урочисто відкрили Центр по роботі з переселенцями //
NEWS.IF.UA (http://news.if.ua/news/41265.html). – 2015. – 28.10).
ООН снова начала поставлять гуманитарную помощь на
оккупированные территории Украины в Луганской области.
Координатор по гуманитарным вопросам и представитель ООН в
Украине Нил Уокер:
Наша организация работает во всех направлениях, чтобы оказать
гуманитарную помощь самым нуждающимся слоям населения, которые
проживают на неконтролируемых украинским правительством территориях.
16 тысяч тонн гуманитарной помощи уже готово для отправки. Этот
груз включает в себя продовольствие, материалы для ремонта жилищ,
медикаменты и другие предметы, которые необходимы для восстановления
районов, пострадавших от боевых действий.
ООН готова оказать помощь 50 тысячам населения в скором времени, в
зависимости от полученного разрешения от боевиков Донецкой области
(ООН поставляет помощь в Луганскую область // 0.2015ВикиЛекс
(http://news.wikilex.com.ua/2015/10/oon-postavlyaet-pomoshh-v-luganskuyuoblast/ ). – 2015. – 27.10).
В Северодонецке Луганской области с 29 октября начнется набор в
патрульную полицию.
Предоставить анкеты в приемную комиссию смогут граждане Украины
в возрасте от 21 до 35 лет независимо от пола. Требования к кандидатам:
полное общее среднее или высшее образование, наличие водительского
удостоверения категории «В», свободное владение украинским языком,
отсутствие судимостей, хорошее физическое здоровье и моральная
устойчивость (Набор в ряды патрульной полиции в Луганской области:
какие документы нужны? // CXID-INFO (http://cxid.info/nabor-v-ryadypatrulnoy-policii-v-luganskoy-oblasti-kakie-dokumenty-nujny-n125666). – 2015.
– 27.10).
Новоград-Волинська міська рада прийняла рішення щодо надання
пільг із харчування у навчальних закладах міста дітям учасників АТО
та внутрішньо переміщених осіб.
Встановлена пільга сягає 50% вартості харчування дітей в навчальних
закладах. Учням, вихованцям встановлюється 50-відсоткова знижка вартості
харчування з дня подання заяви (У школах Новограда-Волинського діти
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учасників АТО та переселенців отримали пільгу на харчування //
ЖИТОМИР.today (http://zhitomir.today/news/society/u_shkolah_novograda_
volinskogo_diti_uchasnikiv_ato_ta_pereselentsiv_otrimali_pilgu_na_harchuvan
nya-id10453.html). – 2015. – 27.10).
Разрушенный летом 2014 года мост под Славянском будет
восстановлен одним из первых в рамках реализации инфраструктурных
проектов. Это пообещал председатель Донецкой облгосадминистрации
Павел Жебривский.
Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский:
Ждать я не собираюсь. В парламенте проголосовали за изменения в
бюджетный кодекс, которые предусматривают использование 1,7 млрд грн с
временно неподконтрольной территории для нужд Донецкой и Луганской
областей. Также есть достаточно дешевый кредит от Европейского
инвестиционного банка на 200 млн евро, большую часть которого будет
выплачивать правительство. Денежный ресурс направим на восстановление и
строительство инфраструктуры, и одна из ключевых задач – восстановление
мостов. Восстановление разрушенного моста под Славянском – это дело
чести для Донецкой ОГА, потому что ездить через понтоны и каждый день
видеть ужасное напоминание войны – невозможно (Жебривский пообещал
восстановить
под
Славянском
мост
//
Донецкие
вести
(http://www.donetskie.com/news/incident/zhebrivskiy-poobeshchal-vosstanovitpod-slavyanskom-most/57682/). – 2015. – 26.10).
Общественная
инициатива
«Восстановление
Донбасса»
презентовала в Киеве конкурс архитектурных проектов «Восстановим
Донбасс вместе».
Мероприятие состоялось в Киевском национальном университете
строительства и архитектуры в рамках открытия Форума КиевАрх 2015 и
выставки дипломных проектов выпускников украинских ВУЗов по
специальности «архитектура» и «дизайн».
Конкурс «Восстановим Донбасс вместе» был объявлен общественной
инициативой «Восстановление Донбасса» среди молодых архитекторов и
дизайнеров в пяти номинациях: жилье для переселенцев, объекты культуры,
объекты здравоохранения, объекты образования и жилой дом для
многодетной семьи/детского дома семейного типа.
В каждой из номинаций будут определены проекты-победители,
авторы которых получат приз в размере 10 тыс. гривен, а также два
специальных приза.
Наиболее яркие из работ будут предложены для реализации органам
власти и инвесторам («Восстановление Донбасса» презентовало в Киеве
свой конкурс архитектурных проектов // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/25478-v-kieve-prezentovali-konkursarhitekturnyih-proektov-dlya-vosstanovleniya-donbassa/). – 2015. – 27.10).
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«Польская
гуманитарная
акция»
увеличивает
помощь
пострадавшим от конфликта на Донбассе среди гражданского населения.
Сотрудник миссии «Польской гуманитарной акции» в Украине
Пиотр Колодзей:
Мы помогаем пожилым людям, распространяем при посредничестве
сети местных столовых теплые блюда. До сих пор мы их выдали около 60-ти
тысяч. А вскоре начнем очередные действия. Прежде всего, хотим увеличить
группу пожилых лиц, которым передадим продукты. Планируем, что это
будет около 2 тыс. человек в день.
Накануне зимы они получат также теплую одежду. Необходимые вещи
приобретаются
в
Украине.
Это
элемент
поддержки
местных
предпринимателей − производителей пищевых продуктов и промышленных
товаров (Польская миссия увеличит помощь пострадавшим от
конфликта на Донбассе // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/25340-polskaya-missiya-uvelichit-pomocsh-postradavshimot-konflikta-na-donbasse/). – 2015. – 27.10).
Швейцария направила очередной конвой с медикаментами и
реагентами для очистки воды общим объемом 505 тонн.
Стоимость гуманитарного груза, распределенного на 31 автомобиль,
составила около 1 млн долларов. Такую помощь получили жители
Красноармейска, Мариуполя и неподконтрольного Донецка.
Также в рамках нынешней гуманитарной помощи коммунальному
предприятию «Вода Донбасса» предоставлены необходимые химические
реагенты, в частности, сульфат алюминия, гипохлорит кальция и хлорная
известь для дезинфекции питьевой воды для местного населения по обе
стороны линии разграничения.
Кроме того, четыре больницы в Донецке обеспечены реагентами для
проведения лабораторных анализов, цитостатическими препаратами и
другими медицинскими материалами.
Доставка гумконвоя была возможна при поддержке Управления ООН
по координации гуманитарных вопросов и других международных
организаций (Предприятию «Вода Донбасса» и четырем больницам
Донецка доставили гумпомощь из Швейцарии // Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/25343-predpriyatiyu-vodadonbassa-i-chetyirem-bolnitsam-donetska-dostavili-gumpomocsh-izshveytsarii/). – 2015. – 27.10).
Областные власти поставили задачу ввести реальный механизм
возмещения убытков жителям разрушенного дома в Лисичанске.
Руководители области посетили дом № 17, кв. Октябрьской
революции, который был разрушен в результате прошлогодних активных
боевых действий, пообщались с местными жителями и ознакомились с
информацией о проблем с предоставлением компенсации убытков. Главная
задача – выяснить, где и по какой причине остановилось специальное
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постановление Кабмина о судьбе этого дома, и предложить реальный
алгоритм возмещения убытков. Планируется подготовить новое обращение к
Премьер-министру Украины относительно решения этого вопроса (ЛугОВГА
обратится к премьеру из-за разрушенной многоэтажки //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/24671lugovga-obratitsya-k-premeru-iz-za-razrushennoy-mnogoetazhkoy-vlisichanske/). – 2015. – 22.10).
22 жовтня, керівник Луганської обласної військово-цивільної
адміністрації Георгій Тука взяв участь у відкритті відділення ПАТ КБ
«ПриватБанк» у місті Рубіжному.
Директор східного управління «ПриватБанку» Едуард Мізін:
У нас планується відкриття ще чотирьох відділень до кінця року. Зі
свого боку обіцяю, що якість наданих послуг буде на високому рівні.
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
Я з радістю відгукнувся на запрошення «приватівців» взяти участь у
цьому заході з двох причин. Перша: відкриття нового відділення банку – це
завжди шлях до миру, оскільки під час збройного конфлікту страждають у
першу чергу банківські установи. Коли повертається банк – це перша ознака,
що в місто повертається мир і стабільність. Друга: я клієнт цього банку з того
моменту, коли почав займатися волонтерською діяльністю. За цей час через
рахунки нашої організації пройшли мільйони, і ми не знали ніколи ніяких
проблем з точки зору обслуговування наших карт. Зараз іде процес
впровадження в області системи електронного урядування, і ми спільно з
«ПриватБанком» будемо його здійснювати. Це можливість отримувати низку
державних сервісів, використовуючи термінали і відділення банку (У
Луганській області спільно з ПриватБанком буде впроваджуватися
система електронного урядування // Сайт Луганської обласної військовоцивільної адміністрації (http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/2015/10/22/
news_69070.html). – 2015. – 22.10).
Більш ніж 300 переселенців знайшли роботу на ярмарку вакансій.
Т.в.п. заступник голови облдержадміністрації Вадим Глушко:
У цей складний для країни час не можна залишати людей, які
рятуються від війни, сам на сам зі своїм болем та проблемами. Влада
зацікавлена в тому, щоб вони мали гідну роботу, і ми намагаємося допомогти
в цьому. Наприклад, в області діє програма з компенсації роботодавцям
витрат на оплату праці прийнятих на роботу переселенців.
На ярмарок вакансій було запрошено майже 50 компаній-роботодавців,
які пропонували як нові, так і вже діючі, але вакантні робочі місця.
Переселенці з Донбасу та інших окупованих територій України мали
можливість професійно реалізуватись в машинобудівній, металообробній,
харчовій, транспортній, легкій промисловості та ІТ-галузях, у сфері послуг та
торгівлі. Роботодавці шукали лікарів, вчителів, бухгалтерів, менеджерів,
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інженерів. Серед пропозицій роботи були як вакансії держслужбовців, так і
можливості працевлаштування для людей без кваліфікації.
Під час заходу відвідувачі також ознайомлювались з потребами
сучасного ринку праці та соціальними послугами, які надає Державна служба
зайнятості. (…) До уваги учасників заходу запропонували 33 тисячі вакансій
в цілому по Україні, більше 2000 вакансій по Харківській області, у тому
числі 1700 – в обласному центрі, серед яких були і пропозиції, що
передбачали забезпечення житлом. Безпосередньо на заході було
представлено більше 700 вакансій. За попередніми підрахунками, кількість
учасників ярмарку перевищила 1720 осіб. Крім того, тут було оформлено
більш ніж 300 попередніх домовленостей з працевлаштування (…) (Більш
ніж 300 переселенців знайшли роботу на ярмарку вакансій // Офіційний
сайт Харківської облдержадміністрації (http://kharkivoda.gov.ua/news/
76932). – 2015. – 22.10).
В Славянске стартовали работы по замене труб канализационного
коллектора по улице Полярной. По словам чиновников, это поможет
стабилизировать водоснабжение нескольких районов города с населением в
более чем 20 тыс. человек. На ремонт планируют потратить 4,8 млн.грн.
Окончание работ наметили на декабрь этого года. По информации
водоканала, в Славянске еще пять коллекторов нуждаются в замене труб
Деньги на починку трубы выделены из экологического фонда
областного
бюджета
Донецкой
областной
военно-гражданской
администрации (В Славянске ремонтируют канализацию за 4 млн грн //
Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/details/261794/). – 2015. – 22.10).
22 жовтня в Житомирі завдяки об’єднанню зусиль влади,
громадськості та в рамках спільного проекту Міністерства соціальної
політики України, громадської ініціативи «КримSOS», Міжнародної
організації «Stabilization Support Services» за фінансової підтримки
Уряду Великобританії 21 дитина із числа внутрішньо переміщених осіб
отримала комплекти шкільних підручників.
Ці діти зараз навчаються у Житомирській загальноосвітній приватній
школі І-ІІІ ступенів «Сяйво», яка не перебуває на державному забезпеченні.
Завдяки грантовому проекту програми Радників та за підтримки обласної
державної адміністрації було виділено кошти на закупівлю більше 100
шкільних підручників (У Житомирі реалізовано грант на шкільні
підручники для дітей переселенців // Житомирська обласна державна
адміністрація (http://oda.zt.gov.ua/u-zhitomiri-realizovano-grant-na-shkilnipidruchniki-dlya-ditej-pereselencziv.html). – 2015. – 22.10).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський:
Сьогодні (03.11, – ред.) особисто пересвідчився, що роботи з
життєзабезпечення Мар’їнки та Красногорівки тривають повним ходом.
Електрики відновлюють живлення, напередодні сапери провели
розмінування навколишньої території. До лінії газу поки доступу немає, але,
сподіваюсь, до початку суворих морозів питання з відновленням
газопостачання цих населених пунктів буде вирішено. Готовність допомогти
у цьому висловили представники Червоного Хреста.
Фактично зараз усі зусилля обласної влади спрямовані на прокладання
цієї «дороги життя». Ще 3 червня в результаті терористичних атак місцеві
мешканці залишились без газу та світла. Нині люди повертаються до своїх
будинків, чи не кожного дня в місцевих школах збільшується кількість учнів.
Наше завдання – якомога швидше повернути жителям прифронтової зони
відчуття цивілізації і турботи.
Одним із таких кроків після кількамісячної перерви стало відновлення
роботи КПВВ «Курахове», закритого внаслідок обстрілів бойовиків.
Найближчим часом Донецька ОДА разом із Прикордонною службою
України планують відкрити оновлений пункт пропуску за кілька кілометрів
від діючого. Це дозволить повністю вивести із «сірої зони» міста Мар’їнку,
Красногорівку
та
Костянтинівку
(Павло
Жебрівський
//
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=489937124522145&set=a.115490091
966852.17598.100005175844287&type=3. – 2015. – 03.11).
На сьогоднішньому брифінгу (03.11, − ред.) для ЗМІ в
облдержадміністрації йшлося про хід створення спроможних об’єднань
територіальних громад в області. Директор Офісу реформ у Луганській
області Сергій Тихоновський та експерт Офісу реформ у Луганській області
Ігор Агібалов.
На цей час вже створено чотири об’єднані територіальні громади:
Новопсковська, Новоайдарська, Білокуракинська та Щастинська. У двох з
них – Новопсковській та Білокуракинській – відбулися місцеві вибори
депутатів територіальних громад та їх голів. У Новоайдарській
територіальній громаді вибори не відбулися у зв’язку з постановою ЦВК,
якою були визначені території, де вибори проводити неможливо.
Наприкінці жовтня Щастинською міською громадою, Петрівською
селищною та Передільською сільською громадами було прийнято рішення
про об’єднання в спроможну територіальну громаду. Але зараз виникають
труднощі, в тому числі у зв’язку з їх приналежністю до різних районів
області.
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Сергій Тихоновський зауважив, що Верховною Радою України не було
прийнято жодного рішення щодо законодавчого оформлення подібних
об’єднань.
На цей час Сєвєродонецька міська, Борівська та Сиротинська селищні,
Бборовенська, Єпіфанівська, Смолянинська, Чабанівська сільські ради
надали згоду на добровільне об’єднання та утворили спільну робочу групу
для підготовки проектів рішень щодо об’єднання.
Директор Офісу реформ у Луганській області Сергій
Тихоновський:
Не існує нормативної бази процедури реєстрації об’єднаних
територіальних громад як суб’єкта права.
Чотири створені об’єднані територіальні громади в області, як і 50
відсотків по всій Україні, не відповідають Перспективному плану. В
Бюджетному кодексі передбачається фінансова підтримка лише тих громад,
що були створені відповідно до Перспективного плану. Тому на
національному рівні вирішується питання підтримки великих громад.
Експерт Офісу реформ у Луганській області Ігор Агібалов:
Сьогодні формуються паспорти Білокуракинської та Новопсковської
об’єднаних територіальних громад, де буде визначено, яка частина
соціально-економічної інфраструктури відійде до володіння громад.
Директор Луганського регіонального відділення Асоціації міст
України Наталія Бойко:
Луганське
відділення
безпосередньо
займається
залученням
міжнародних організацій, фондів до ефективного впровадження
децентралізації місцевої влади. Так, у обраних пілотних громадах –
Шастинській, Новопсковській та Кремінській – найближчим часом буде
втілений проект з проведення низки просвітницьких заходів, метою якого є
донесення до пересічного громадянина, що реформа місцевого
самоврядування позитивно вплине на його життя (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/483560161
826289. – 2015. – 03.11).
С наступлением холодов в пгт Станица Луганская спасатели
установили пункт обогрева для граждан вблизи пешеходного пункта
пропуска.
В Луганской области каждый гражданин может посетить пункт
обогрева и дождаться в нем своей очереди. С момента открытия пункт
обогрева уже посетило 129 человек, среди которых 21 ребенок (Донбасс SOS
// https://vk.com/wall-68158751_12276. – 2015. – 03.11).
3 листопада, голова Луганської обласної державної адміністрації –
керівник обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука підписав
розпорядження № 528, відповідно до якого з обласного бюджету додатково
виділено 4 млн грн. для надання матеріальної допомоги постраждалим
внаслідок надзвичайної ситуації у Сватовому. На одне домогосподарство або
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квартиру буде надано 5 тис. грн. (Луганська обласна державна
адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/483499765165662. –
2015. – 03.11).
Сегодня (3.11) на базе нашего Центра консультативной помощи
переселенцам в Киеве начали предоставление помощи в виде осязаемых и
нужных в каждой семье предметов. На данный момент это домашний
текстиль, средства личной гигиены и канцелярские товары для детейпереселенцев
(Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/posts/681670461935096. –
2015. – 03.11).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Ремонтні бригади почали відновлювальні роботи у школах і одному з
багатоквартирних будинків у Сватовому. Їм на допомогу скоро прибудуть
будівельні бригади із Києва та Харкова. Всього у місті потребують
відновлення 59 багатоквартирних і 600 приватних будинків, а також
приблизно 20 об’єктів соціального і громадського призначення (Геннадій
Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1654429978172509. –
2015. – 03.11).
С ноября Юго-Западная железная дорога восстанавливает сообщение с
Донбассом. С 11 ноября начнется движение пассажирского поезда
Хмельницкий-Константиновка. Поезд будет курсировать три раза в неделю
(Восстановление Донбасса // https://www.facebook.com/Vosstanovleniye
Donbassa/photos/a.547169122051898.1073741828.544530008982476/681439965
291479/?type=3. – 2015. – 02.11).
Помочь переселенцам, которые перебрались на подконтрольные
территории, снова взялась Чешская гуманитарная организация «Человек в
беде». На этот раз волонтеры будут формировать списки нуждающихся
семей, чтобы выделить им по 300 долларов финансовой помощи.
Проект заработал в Красноармейске и Димитрове, но подавать свои
документы могут все семьи имеющие статус внутренне перемещенного лица
или проживающие в прифронтовой зоне. В случае, когда семья переселенцевбеженцев живет у другой семьи бесплатно, то принимающая сторона может
также подать заявку на денежную помощь.
В соответствии с критериями будут отобраны только наиболее
пострадавшие семьи.
Сколько именно семей отберут, волонтеры пока не говорят. Помочь
хотят тем, кто переехал в Артемовский, Добропольский, Александровский,
Марьинский, Константиновский, Попаснянский и Краснолиманский районы
или в Дружковку, Дзержинск, Селидово, Краматорск, Красноармейск,
Димитров, Марьинку или Красногоровку (Свободный Донбасс //
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https://www.facebook.com/freedonbas.ua/photos/a.536519319787551.107374182
6.536398193132997/741698252602989/?type=3. – 2015. – 31.10).
На рахунок Сватівського районного бюджету вже перераховано 10 млн
грн, що були виділені з обласного бюджету відповідно до розпорядження
голови Луганської обласної держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації Георгія Туки. Ці кошті будуть спрямовані
на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації у місті Сватовому та надання
матеріальної допомоги постраждалим (Луганська обласна державна
адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/482535798595392. –
2015. – 30.10).
Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Павлик:
Правительство Польши выделит Украине $230 тыс на развитие
предпринимательства в пострадавших от боевых действий восточных
регионах страны.
До сегодня мы, в основном, сосредотачивались на оказании
гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам. Существует
необходимость связать гуманитарную помощь и помощь в развитии. Данный
проект не только поможет улучшить материальное положение внутренне
перемещенных лиц, но и позитивно скажется на экономике восточных
регионов и Украины. Польша в новой программе сотрудничества на 20162020 годы сократила число приоритетных стран до 10 с 20, но Украина попрежнему занимает высокое место в этом списке.
Директор Программы развития ООН (ПРООН) в Украине
Янтомас Химстра:
ПРООН совместно с правительством Украины будет отвечать за
распределение выделяемых средств. Целью проекта является проведение
тренингов по развитию навыков предпринимательства, предоставление
юридических консультаций по регистрации бизнеса и грантовая поддержка
для открытия собственного дела. Единственным, что является лучше
получения воды, еды и убежища от кого-либо – это заработать их
самостоятельно (Донецк Новости − Афиша 62.ua // https://vk.com/wall15817105_148285. – 2015. – 30.10).
Программа Развития ООН выделила 6,2 миллиона гривен победителям
первого раунда грантового конкурса для предпринимателей Донецкой
области. Среди победителей первого этапа – 31 проект по восстановлению
или
созданию
бизнеса
(Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/680594152042727/?type=3. – 2015. – 30.10).
Голова Донецької військово-цивільної державної адміністрації
Павло Жебрівський:
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Учора (28.10, – ред.) підписав розпорядження про створення при
Донецькій облдержадміністрації Антикорупційного штабу. Хочу, щоб
фахівці, які увійдуть до його складу, не просто моніторили тендерні
процедури, а ще на стадії підготовки до торгів виявляли порушення.
Державні закупівлі завжди були ласим шматком для корупціонерів.
В команді працюватимуть юристи, фахівці з економіки, співробітники
обласної
прокуратури,
СБУ,
МВС,
територіального
відділення
Антимонопольного комітету України та Державної фінансової інспекції.
Очолив штаб мій заступник з питань координації роботи
правоохоронних структур Віктор Ремський (Павло Жебрівський //
https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/488666764649181. – 2015. – 29.10).
25 миллиардов на 10 лет. В Донецкой области представили Программу
развития автомобильных дорог (Единый Реестр ущерба инфраструктуры
Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1081. – 2015. – 29.10).
29 жовтня у Сєвєродонецьку стартував набір до нової поліції. Заявки
почали приймати з 9 години ранку. Опівдні відбулася офіційна церемонія
представлення набору, в якій взяли участь заступник голови Луганської
облдержадміністрації Юрій Клименко, народний депутат України Мустафа
Найєм, заступник голови патрульної поліції України Євген Жуков, начальник
ГУМВС України у Луганській області Юрій Покиньборода.
Народний депутат України Мустафа Найєм:
Ми відкриваємо східне управління патрульної поліції в Україні, яке
буде обслуговувати Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. З сьогоднішнього
дня до 19 листопада в усіх бажаючих є можливість записатися. Окрім того,
на сайті МВС є можливість заповнити анкету онлайн. Ми набираємо 240
співробітників і думаємо, що 25 листопада вже розпочнемо навчання.
Розуміючи специфіку регіону, навчання поліцейських буде проходити довше
та приблизно через півроку на вулицях Сєвєродонецька, Лисичанська та
Рубіжного з’являться перші поліцейські.
Начальник ГУМВС України у Луганській області Юрій
Покиньборода:
Сьогодні ми перевертаємо нову сторінку в реформуванні
правоохоронної системи Луганщини. Ми запрошуємо молодь, яка хоче
змінити до кращого область. Чесних, порядних, добросовісних. Приходьте і
давайте разом наводити порядок.
Участь заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій
Клименко:
Сьогодні у Сєвєродонецьку перші кроки робить патрульна служба.
Найважливіший критерій оцінювання правоохоронних органів – це довіра
звичайних людей. У нас більше року в області проходить АТО. Згадуючи
2014 рік, коли під час проведення бойових дій були підрозділи, що
здійснювали злочини, та зраду, з якою ми тоді зіткнулися, довіра до
правоохоронних органів була підірвана. І тому нам так важливо повернути її.
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Я маю надію, що з введенням патрульної поліції у корні зміниться довіра до
правоохоронних органів (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/482333348615637. – 2015. – 29.10).
На засіданні колегії облдержадміністрації під час розгляду питання
щодо стану справ в агропромисловому комплексі області та перспектив його
розвитку перший заступник голови ОДА Єлизавета Пушко-Цибуляк
подякувала аграріям області за їх сумлінну працю, за те, що, незважаючи на
складні умови сьогодення, вони втричі збільшили надходження до бюджетів.
Першочерговим завданням Департаменту агропромислового розвитку ОДА є
розв’язання проблеми існуючих збитків аграріїв області. Тому разом із
керівництвом районів вони мають підрахувати та врахувати всі збитки, не
забути жодного сільгоспвиробника.
Перший заступник голови ОДА Єлизавета Пушко-Цибуляк:
Ми розробимо чіткий та зрозумілий алгоритм відрахування збитків в
агропромисловому комплексі області. А вже готовий план дій буде
узгоджено з Урядом України.
Також
вона
дала
доручення
директору
Департаменту
агропромислового розвитку ОДА Григорію Кравченку доопрацювати
програму розвитку АПК області з урахуванням специфіки регіону в умовах
проведення АТО, а спільно з районами розробити пропозиції щодо
підтримки галузі тваринництва області, що вкрай важливо.
(…) Усі наші зусилля будуть спрямовані на вирішення найважливіших
проблем не тільки в аграрному секторі, а й в інших галузях економіки
області: залучення інвестицій, відшкодування збитків та пошук ринків збуту
не тільки в Україні, але й за її межами. Ми будемо створювати режим
найбільшого сприяння нашим аграріям. У першу чергу – змінити податкову
політику для нашого регіону, що є зоною ризикованого землеробства. А
скасування відповідного оподаткування для аграріїв не можна допустити
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/482288045286834/?type=3. – 2015. – 29.10).
3 ноября 2015 года по ходатайству председателя Донецкой
облгосадминистрации Павла Жебривского в границах транспортного
коридора Донецк-Курахово открывается контрольный пункт въезда/выезда
«Курахово».
Данное решение принято в связи с увеличением количества людей,
пересекающих линию разграничения, и необходимостью разгрузить уже
работающие пункты пропуска «Зайцево», «Новотроицкое», «Гнутово».
КПВВ «Курахово» будет работать в определенном порядке, пока
оборудовано 8 рабочих мест для контролеров (Единый Реестр ущерба
инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1079. – 2015. –
28.10).
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28 жовтня відбулося друге в цьому році засідання колегії Луганської
обласної державної адміністрації, де розглядалися питання стану справ в
агропромисловому комплексі області та перспективи його розвитку,
оформлення документації державними підприємствами та органами
державної влади, в користуванні яких перебувають земельні ділянки, але
право на них не зареєстровано, виконання Указу Президента України від 18
березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту
учасників антитерористичної операції».
Про стан справ в сільському господарстві Луганщини розповів
директор Департаменту агропромислового розвитку ОДА Григорій
Кравченко, зазначивши, що в області очікується зібрати 1032,0 тис. тонн
зернових, середня врожайність – 26,3 ц/га. На цей час на території,
підконтрольній українській владі, знаходиться 83 підприємства переробної
промисловості, або 14,6 % від загальної кількості підприємств області.
Решта, близько 567 підприємств, залишилися на окупованій території.
У Луганській області залишилося 840 сільгосппідприємств різної
форми власності, в користуванні яких знаходиться 734,8 тис. га земель
сільськогосподарського призначення, що підтверджує статус області як
аграрної.
Валова продукція агропромислового комплексу Луганської області за 9
місяців поточного року, у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року,
склала 81,9 % (при середньо українському показнику – 94,7 %), у тому числі
в галузі рослинництва – 92,3 %, в галузі тваринництва – 61,5 %.
Департамент агропромислового розвитку рекомендує малим та
середнім фермерським господарствам об’єднуватися в кооперативи та бачить
розвиток тваринництва саме у великих агроформуваннях.
Директор Департаменту агропромислового розвитку ОДА
Григорій Кравченко:
(…)Головне завдання аграріїв – не скорочувати робочі місця, а
створювати нові. Бо аграрний сектор – це головний наповнювач бюджету на
селі. Ми повинні в повному обсязі забезпечити населення області
продуктами харчування високої якості та за низькою ціною (Луганська
обласна державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/
482114645304174. – 2015. – 28.10).
В рамках проектов ПРООН «Быстрое реагирование на социальные и
экономические проблемы внутренне перемещенных лиц в Украине» и
«Экономическое и социальное восстановление Донбасса», финансируемых
Правительством Японии, продолжается конкурсный отбор на участие в
учебной программе ПРООН «Развитие навыков предпринимательской
деятельности среди ВПО и местного населения Донецкой на Луганской
областей». Исполнителем учебной программы является ООО «Территория
Бизнеса».
Программа призвана поддержать участников в их стремлениях начать,
восстановить, расширить собственное дело и помочь сформировать
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необходимую психологическую, экономическую и правовую платформу для
создания эффективного бизнеса и получения прибыли.
В рамках данной программы в течение сентября-декабря 2015 года
будет проведено 48 тренингов в городах: Киев, Полтава, Кременчуг,
Харьков, Северодонецк, Краматорск, Мариуполь, Запорожье, Бердянск,
Днепропетровск, Кривой Рог и Одесса.
Продолжительность одного обучения – 5 дней (Единый Реестр
ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1077. –
2015. – 28.10).
Федеральное
правительство
Германии
оказало
поддержку
гуманитарному проекту Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН на Востоке Украины в размере 4,5 млн евро.
Федеральное правительство Германии оказывает поддержку
Всемирной продовольственной программе (ВПП, WFP) ООН в реализации
гуманитарного проекта «Emergency Assistance to civilians affected by the
conflict in Eastern Ukraine» взносом в размере всего 4,5 млн евро.
Цель проекта, осуществляемого с конца 2014 года и расширенного с
учетом сохранения тяжелого положения на Востоке Украины, заключается в
обеспечении основных потребностей в продовольствии в целом более
полумиллиона людей, страдающих от конфликта в Восточной Украине
(Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall77209591_1074. – 2015. – 28.10).
У селі Богородичне ЮНІСЕФ ремонтує школу, що прийняла 168 дітей
із зони АТО.
З 1 вересня 2014 до школи села Богородичне пішло ще 168 школярів –
дітей
із
сімей
вимушених
переселенців
(Славянск
//
https://www.facebook.com/Sloviansk/posts/919231858171716. – 2015. – 28.10).
27 жовтня у смт Станиці Луганській запрацював пішохідний пункт
пропуску з окупованої територією.
Після проходу пропускного режиму на людей чекали автобуси, які
могли відвести їх по двом напрямках області: Біловодськ та Сєвєродонецьк.
Бажаючи могли також відвідати ринок, який розташований поблизу та
відділення Ощадбанку.
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
Переоцінити відкриття пункту пропуску дуже складно. Оскільки у
Луганській області довгий час не було жодного офіційного переходу. Це
було обумовлено масою причин. В першу чергу, лінія розмежування в
Луганській області проходить уздовж річки. Мости були зруйновані, і ті
місця, де перехід був можливий представляли собою місця постійних
бойових дій. У Станиці був зроблений саме пішохідний прохід, оскільки міст
є й досі зруйнованим. Ми також плануємо відкрити логістичний центр у
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Новотошківському, який можливо, стане повноцінним пунктом пропуску.
Також розглядається можливість відкриття КППВВ в районі міста Золоте.
Поспілкувавшись з людьми на КППВВ основні їх запитання
стосувалося процедури оформлення перепусток.
Вже давно ми ведемо інформаційну компанію щодо оформлення
перепусток. Кожен раз і я, і прикордонники, і СБУ, і інші структури
наголошували на необхідності оформлення перепусток. Ми неодноразово
казали, що перехід буде відбуватися тільки по перепусткам. Ніхто ні на які
поблажки йти не буде.
Керівник Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації
Юрій Золкін:
У нас вчора відбулась не менш важлива подія, в нас розблоковані
держані реєстри. Отримання спадку, договорів куплі-продажу, договірних
відносини по землі та інші послуги можна буде оформити у Станиці. Це для
нас початок життя (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/481834541998851. – 2015. – 27.10).
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Швейцарія направила новий гуманітарний вантаж на схід України за
сприяння Мінрегіону. 31 вантажівка доставила медикаменти та реагенти для
очищення води у Красноармійськ, Маріуполь та Донецьк. Загальний обсяг
допомоги склав 505 тон вартістю близько 1 млн доларів. Ми щиро вдячні
нашим швейцарськім партнерам за допомогу, а також за підтримку України у
такий складний для нашої країни час (Геннадій Зубко //
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1652523505029823. – 2015. –
27.10).
Голова Донецької військово-цивільної державної адміністрації
Павло Жебрівський:
Зараз посилено працюємо з Представництвом ЄС в Україні над
організацією на початку грудня в місті Артемівськ виїзної колегії Донецької
облдержадміністрації.
На заході очікуємо послів і дипломатів на чолі з Яном Томбінським,
представників ЄБРР та інших фінансових організацій, готових надавати
мікрокредитування для розвитку дрібного і середнього бізнесу. Обласна
влада в свою чергу готується презентувати програму інвестиційних
пропозицій та інфраструктурних проектів на території Донеччини.
Також 3 грудня в Краматорську облдержадміністрація спільно з
Донецькою торгово-промисловою палатою за підтримки Програми ООН в
Україні проводять ХІ Міжнародний економічний форум «Відкритий
Донбас».
Планів багато, а сил і енергії для їх втілення у мене не забракне.
Донбас повинен відчути свіжу кров у вигляді інвестицій, створення нових
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робочих місць і розуміння перспектив (Павло Жебрівський //
https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/488130821369442. – 2015. – 27.10).
В Киевском национальном университете строительства и архитектуры ,
на открытии Форума
КиевАрх 2015 и выставке дипломных проектов
выпускников ВУЗов архитектуры и дизайна мы презентовали свой конкурс
«Восстановим Донбасс вместе».
Это конкурс молодых архитекторов и дизайнеров, которые предложат
наилучшие проекты по восстановлению объектов на Донбассе
(Восстановление Донбасса // https://www.facebook.com/Vosstanovleniye
Donbassa/photos/a.547169122051898.1073741828.544530008982476/679694515
466024/?type=3. – 2015. – 27.10).
ООН предоставит финансовую помощь 2,5 тыс. переселенцев в
Мариуполе. Помощь будет рассчитана на самые слабозащищенные
категории, такие как беременные женщины, многодетные семьи, семьи,
среди членов которых люди с ограниченными возможностями
(Восстановление Донбасса // https://www.facebook.com/Vosstanovleniye
Donbassa/photos/a.547169122051898.1073741828.544530008982476/679506298
818179/?type=3. – 2015. – 26.10).
Выплаты семьям-переселенцам составили 2,69 млдр грн.
Такую цифру озвучило Министерство социальной политики.
По их данным на 26 октября 2015 года в Украине числится 1 551 434
переселенцев из Крыма и Донбасса.
Это 1 221 844 семей, половина из которых,из которых 560 343
обратились за назначением пособия. Сейчас такую помощь получают 530 010
семей-переселенцев. Суммарно это 2,69 млрд грн. (Донбасс SOS //
https://vk.com/wall-68158751_11483. – 2015. – 26.10).
Відбулося перше засідання робочої групи з впровадження заходів,
спрямованих на стабілізацію споживчого ринку області.
За дорученням голови Луганської обласної держадміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації Георгія Туки утворена
робоча група щодо впровадження заходів, спрямованих на стабілізацію
споживчого ринку області.
Днями відбулося перше засідання робочої групи під головуванням
першого заступника голови облдержадміністрації Єлизавети ПушкоЦибуляк, де були розглянуті питання щодо рівня цін на соціально значущі
продукти харчування, лікарські препарати, обсяги виробництва та реалізації
місцевих виробників на споживчому ринку області, моніторингу закупівель
продуктів за бюджетні кошти тощо.
За результатом засідання прийняті рішення щодо запровадження
постійного моніторингу дотримання цінової політики у сфері закупівель за
бюджетні кошти продуктів харчування для бюджетних та комунальних
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установ, взаємодії місцевих товаровиробників з торгівельними мережами
тощо
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/481480832034222. – 2015. – 26.10).
Про підготовку житлово-комунального господарства області до роботи
в осінньо-зимовий період 2015-2016 років йшлося на сьогоднішньому
брифінгу для ЗМІ за участю директора Департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва облдержадміністрації Людмила Діденко.
Директор Департаменту житлово-комунального господарства та
будівництва облдержадміністрації Людмила Діденко:
Це питання є одним з першочергових у роботі обласної влади. Ще в
травні був розроблений план з організаційних заходів щодо підготовки ЖКГ
до опалювального сезону, сформовані штаби по територіях області. На жаль,
через постійні обстріли на лінії розмежування роботи не проводилися в
плановому режимі.
Щоденні роботи з відновлення електро-, водо- та газопостачання
призвели до дестабілізації об’єктів ЖКГ та ресурсного дисбалансу, що
уповільнило підготовку соціальної сфери до зими.
Область готова до опалювального сезону майже на 100 %. На початок
жовтня всі котельні були технічно готові, усі системи наповнені теплоносієм.
(…)
У зв’язку з ремонтними роботами, що тривають на об’єктах соціальної
сфери, існують певні труднощі в с. Трьохізбенці (Новоайдарський район),
Троїцькому, Новотшківці (Попаснянський район). Але до закінчення
шкільних канікул ці роботи будуть завершені. (…)
З метою виконання завдання Уряду України з економії природного газу
в області 18 котельних переведені на альтернативні види палива. Це
скоротить споживання природного газу на 2,5 млн м куб. (…) (Луганська
обласна державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/
480843205431318. – 2015. – 23.10).
У Луганській області спільно з ПриватБанком буде впроваджуватися
система електронного урядування.
22 жовтня керівник Луганської обласної військово-цивільної
адміністрації Георгій Тука взяв участь у відкритті відділення ПАТ КБ
«ПриватБанк» у місті Рубіжному.
Директор східного управління «ПриватБанку» Едуард Мізін:
У нас планується відкриття ще чотирьох відділень до кінця року. Зі
свого боку обіцяю, що якість наданих послуг буде на високому рівні.
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
Я з радістю відгукнувся на запрошення «приватівців» взяти участь у
цьому заході з двох причин. Перша: відкриття нового відділення банку – це
завжди шлях до миру, оскільки під час збройного конфлікту страждають у
першу чергу банківські установи. Коли повертається банк – це перша ознака,
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що в місто повертається мир і стабільність. Друга: я клієнт цього банку з того
моменту, коли почав займатися волонтерською діяльністю. За цей час через
рахунки нашої організації пройшли мільйони, і ми не знали ніколи ніяких
проблем з точки зору обслуговування наших карт. Зараз іде процес
впровадження в області системи електронного урядування, і ми спільно з
«ПриватБанком» будемо його здійснювати. Це можливість отримувати низку
державних сервісів, використовуючи термінали і відділення банку
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/480627222119583. – 2015. – 22.10).
Георгій Тука провів особистий прийом громадян.
Під час прийому очільник області розглянув 10 звернень, серед яких
одне колективне. Люди зверталися з питаннями поновлення на посаді,
допомоги у відчуженні майна у зв’язку з неможливістю платити податки на
землю та інших (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/480554382126867. – 2015. – 22.10).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Комісар Ради Європи з прав людини Нільс Мужнієкс:
Враховуючи масштаби і складність проблем, що постали перед
внутрішньо переміщеними особами, і гостроту гуманітарної ситуації, слід
підготувати конкретний план дій із наголосом на найбільш актуальні потреби
і проблеми захисту переміщених осіб. Особливу увагу необхідно приділити
ґрунтовному вирішенню житлових питань та забезпеченню переселенців
засобами існування.
Цей план дій має також включати заходи з інтеграції вимушених
переселенців до громад, що їх приймають, та гарантій захисту цих осіб від
дискримінації на місцях їхнього перебування, забезпечення їм доступу до
правосуддя, а також захисту їх права на власність та права участі у виборах.
Необхідно знайти відповідні рішення, які поєднали б заходи безпеки та
інтереси місцевого населення, зокрема, надання їм можливості вільного
пересування по лінії зіткнення в будь-якому напрямку. Існуючі обмеження на
свободу пересування, зокрема, громадського транспорту і товарів, потрібно
звести до мінімуму і переглядати на регулярній основі.
Всі сторони мають невідкладно докласти активні і прагматичні зусилля
для полегшення доступу гуманітарної допомоги до громад, що потерпіли
внаслідок конфлікту, та інших уразливих груп населення. Процедури доступу
до цієї допомоги мають бути спрощені, а перешкоди, що лежать на її шляху –
усунуті. У взаємодії з гуманітарними огранізаціями необхідно створити
спеціалізовані гуманітарні коридори.
Українська влада повинна без подальшого зволікання ухвалити
правила спрощення та надання юридичної сили документам, що засвідчують
особу, – свідоцтвам про народження та свідоцтвам про освіту неповнолітнім
та батькам новонароджених дітей, які проживають в регіонах, що не
контролюються урядом (Бойовики повинні усунути перешкоди для
гуманітарної допомоги – комісар Ради Європи // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27342750.html). – 2015. – 04.11).
Існують три основні міфи щодо ВПО, які сприяють стигматизації
переселенців й подолання яких має стати завданням кожного ЗМІ, що
відчуває свою відповідальність за становлення здорової української
нації та держави.
Міф 1. Переселенці з Криму − патріоти, переселенці з Донбасу −
сепаратисти.
Одним з міфів, що побутує в українському суспільстві щодо ВПО, є
теза, що переселенці із Криму є патріотами, а переселенці з Донбасу −
сепаратистами. «Пояснення» полягає у тому, що перші поїхали із півострова,
щоб не жити в Росії, а другі, просто тікаючи від війни (…).
Міф 2. Донбас − російський край, мешканці Донбасу − ненавидять
Україну.
Експертний погляд
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(…) Походження цього міфу пов'язане з тим, що більшість українців
знають про Донбас лише із повідомлень зі ЗМІ, які публікують здебільшого
«смажені» факти про чергові прояви навіженої українофобії на Донбасі. Те,
що для продукування достатньої для щоденного споживання кількості таких
проявів українофобії достатньо навіть 1% українофобів серед мешканців
Донбасу, лишається поза увагою. Так само лишається поза увагою й те, що
відсутність проявів любові до України на окупованих територіях є не
свідченням браку цієї само любові, а лише наслідком того, що проявити її
відкрито за умов окупації небезпечно для життя. (…)
Міф 3. Переселенці не хочуть працювати, грабують, байдикують.
Попри те, що трапляються всякі поодинокі випадки, соціологія
показує, що реальний портрет переселенця заперечує даний стереотип. Якщо
не брати численну категорію пенсіонерів й говорити про людей
працездатного віку, то виїхали насправді найбільш активні та патріотично
налаштовані люди, які в разі повноцінної інтеграції здатні принести Україні
велику користь.
Політолог Станіслав Федорчук:
По-перше, влада повинна врешті створити окрему інституцію, яка буде
опікуватися стратегічною політикою щодо окупованих територій та ВПО.
(…)
По-друге, фактом свідомості всіх без винятку українців має стати теза
про те, що мешканці Донбасу не винні в окупації їхнього краю. (…)
Заступник керівника західноукраїнського офісу «Крим.СОС»
Олександра Сорокопуд:
ВПО − це не лише політична категорія, але також і ідентичність.
Справжня інтеграція переселенців відбудеться тоді, коли вигоди від
інтеграції переважатимуть вигоди від статусу переселенця (Стигматизація
Донбасу ллє воду на млин політики Путіна // galinfo
(http://galinfo.com.ua/articles/mif_pro_daunbas_ta_separiv_llie_vodu_na_mlyn
_polityky_putina_210691.html). − 2015. − 04.11).
Заместитель главы Луганской областной военно-гражданской
администрации Ольга Лишик:
(…) Не все переселенцы являются безработными, ведь с началом
боевых действий, с оккупированных территорий переместились много
учреждений и организаций. В то же время все населенные пункты Луганской
области участвуют в программе ООН-Хабитат. Есть также поддержка
развития малого бизнеса. Это животноводство, аграрный сектор, но также и
маленький, «свой», бизнес: открытие пасеки, теплицы, – все, что поможет
человеку выжить своей семьей. Сегодня мы должны поддержать наших
людей – не только переселенцев, но и местное население, – в открытии
собственного бизнеса, по восстановлению предприятий, которые были
разрушены.
Директор Донецкого областного центра занятости Валентина
Рыбалко:
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(…) Обеспечение права на труд является важным элементом адаптации
переселенца. С этой целью в области проходит информационная кампания
для достижения максимальной осведомленности населения. Проводят
анкетирование для определения потребностей в трудоустройстве, а также
рассказывают о возможной помощи со стороны службы занятости. (…)
Среди проблем, с которыми сталкиваются переселенцы при
трудоустройстве кроме общего недостаточного количества свободных мест
неготовность работодателя брать на работу человека на неопределенный
срок, ведь большинство переселенцев ожидаемо планируют вернуться как
можно быстрее в свои дома, а также нежелание последних менять профессию
или повышать квалификацию. Люди не хотят переучиваться. Они имеют
профессию, и они застыли в этом состоянии. Поэтому переквалифицировать
их и создать новое рабочее место – это, к сожалению, психологически очень
трудно (Трудоустройство – одна из лучших форм адаптации внутренне
перемещенных лиц – директор Донецкого областного центра занятости
// Ukraine Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ru/37169-l-emploi-est-lundes-meilleurs-moyens-d-aider-les-personnes-deplacees-retourner-la-vienormale). − 2015. − 03.11).
Народний депутат України, доцент Донецького національного
університету Олексій Рябчин:
Ситуація з переміщеними вишів наочно демонструє той хаос, у якому
знаходиться державна політика стосовно Донбасу. Пройшло більше року з
того часу, коли 16 вищих навчальних закладів і 10 наукових установ
Донбасу переїхали: хто до своїх філій на звільненій території регіону, а хто
до Вінниці, Харкова, Кривого Рогу. (….)
Першим нагальним питанням є відсутність доступного житла – і для
студентів, і для професорсько-викладацького складу. Не рідкістю є
ситуація, коли викладачі всю свою зарплату вимушені віддавати за оренду
житла, а виживати за рахунок підробітку.
У Вінниці після переїзду сюди Донецького національного
університету взагалі ціни на оренду квартир зросли майже вдвічі. (…)
Наявність місць у гуртожитках важливе ще для того, щоб забрати
нашу молодь з окупованої території, де їй весь час промивають мозок.
Тільки уявіть: відсутність доступних місць для проживання – це
головна причина, чому університети не набрали достатню кількість
абітурієнтів, які могли самостійно фінансувати своє навчання, але не
можуть дозволити собі дорогу оренду житла. (…)
На власні очі бачив у багатьох містах, де розташовані переміщені
ВНЗ, гуртожитки, які при мінімальному ремонті та відновленні
комунікацій могли б прийняти сотні студентів із окупованих міст Донбасу!
Варіантом вирішення проблеми могло б стати проведення аудиту
житлового фонду гуртожитків навчальних закладів міст, у яких
знаходяться переміщенні виші.
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Це дало б змогу перевірити ефективність його використання і
подальшого заселення студентів. Нагадаю, відповідно до закону «Про
вищу освіту», студенти мають право на тимчасове, на час навчання, житло.
Кошти на ремонт таких приміщень можна виділити завдяки
прийнятим змінам до Бюджетного кодексу, що дозволяють
перерозподілити видатки місцевих бюджетів тимчасово окупованих
територій.
Окрім того, ремонт або облаштування гуртожитків для студентів може
бути гарним проектом для інвесторів або державно-приватного
партнерства. Після переїзду вишу додому можна отримати готовий
бюджетний хостел, який буде приносити прибуток.
Разом із тим, проблеми відновлення ресурсної бази є не лише
матеріальними: не меншою мірою на ситуацію впливає і недосконалість
правового регулювання. Відсутність окремих нормативно-правових актів
або їх невизначеність робить неможливими придбання необхідних
ресурсів навіть за наявності коштів (…) (Перемістили виші з окупованих
територій. І що далі? // Українська правда (http://life.pravda.com.ua/
columns/2015/10/26/202309/). – 2015. – 26.10).
Проголосувати на місцевих виборах зможуть тільки ті з числа
переселенці, хто отримав документи на постійне місце проживання на
територіях, вільних від окупації.
Політологи пояснюють, що народні депутати не прийняли відповідне
рішення через те, що не встигли підготувати усі необхідні документи, що
могло б стати приводом для фальсифікації на виборах.
Політолог Микола Бучин:
Ми маємо розуміти, що навіть коли вносились відповідні проекти, які
могли б надати право голосувати переселенцям, то часу на виконання таких
умов було замало. Оскільки для прийняття відповідного законопроекту
необхідний час на виконання певних технічних умов (Депутатам забракло
часу, щоб дозволити переселенцям голосувати, – політолог // Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/news/2015/10/25/deputatam_
zabraklo_chasu_shchob_dozvolyty_pereselentsyam_golosuvaty__politolog_6359
50). – 2015. – 25.10).
Експерт з економічних питань Юрій Буздуган:
Це (підписання Президентом закону, яким місцевим бюджетам
дозволяється використовувати кошти з окупованих територій, – ред.)
позитивне рішення, яке демонструє те, що відбувається остаточне
повернення регіону до складу України. (…) Донбас потрібен лише тій
країні, яка проводитиме індустріалізацію. (…)
Це буде вже третя індустріалізація. Перша була у 1927-37 рр., після
Другої світової – була друга, а зараз є потреба проводити третю. Питання
навіть не в ресурсах, а в волі. Це 100 років тому не було вільних грошей, а
зараз ринок перенасичений. (…)
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Добре, що підписано закон щодо Донбасу, оскільки це ще дає надію на
індустріалізацію (Президент підписав закон, яким остаточно повертає
Донбас до складу України – експерт // Слово і Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2015/10/23/pogljad/ekonomika/prezydent-pidpysavzakon-yakym-ostatochno-povertaye-donbas-do-skladu-ukrayiny-ekspert). – 2015.
– 23.10).
Керівник Всеукраїнської організації у справах вимушених
переселенців Оксана Ермішина:
Не давати людям брати участь у житті громади, для якої вони платять
податки, тобто формують бюджет цього району відрахуваннями із зарплати,
вони офіційно працевлаштовані, це не те що некоректно, це – порушення всіх
міжнародних стандартів.
Українські та експерти-міжнародники називають це «ударом по іміджу
України».
За міжнародними стандартами, внутрішньо переміщені особи, а у нас
саме такий статус, якщо вони вважають себе частиною цієї території, вони
мають право голосувати. Наприклад, у Німеччині, якщо ви проживаєте
більше трьох місяців там, то маєте право брати участь у місцевих виборах як
виборець. Що стосується внутрішньо переміщених осіб у всьому світі, вони
також мають таке право (Переселенці без права голосу на виборах – удар по
міжнародному іміджу України – активіст // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27322048.html). – 2015. – 23.10).
Зараз в Україні 16 ВНЗ, що виїхали торік з тимчасово
непідконтрольних уряду територій до своїх філіалів в інші міста
Донецької та Луганської областей або в інші регіони.
Директор Координаційного центру переміщених ВНЗ з Донецької
та Луганської областей Олександр Кульга:
Разом з ними переїхали приблизно 1/3 професійно-викладацького
складу і студентів.
9 ВНЗ забезпечені матеріально-технічною базою на 30%, ще 5 не
мають жодної одиниці техніки.
Центр (Координаційний центр переміщених ВНЗ з Донецької та
Луганської областей, − ред.) проводить спільну роботу з Комітетом
Верховної Ради над проектом закону про внесення змін до Митного кодексу,
що спростять ввезення обладнання, подарованого вишам міжнародними
партнерами, та веде переговори з British Council щодо програм обміну
Народний депутат України Олексій Рябчин:
Ці виші знаходяться у різному стані: деякі з них використали ці
виклики для того, щоб не лише залишитися на мапі України, але й
розвинутися, але багато з цих вузів знаходяться у стані повільної смерті.
Найкраще впоралися з викликами Донецький національний університет,
Луганський національний університет та Східноукраїнський національний
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університет ім. Даля – там сформувалися потужні команди, здатні залучати
донорські кошти і лобіювати свої інтереси, проте з іншими ситуація гірша.
Проблему нестачі житла можливо було б вирішити шляхом проведення
аудиту житлового фонду і ремонту гуртожитків, що потребують мінімальних
капітальних вкладень, а для фінансування переміщених ВНЗ – частину із 1,5
мільярдів гривень, що наразі заморожені на окупованій території. Вже існує
законопроект про виведення цих коштів на підконтрольну Україні територію
і є відповідне звернення до голів Донецької та Луганської військовоцивільних адміністрацій. Крім того, 2 тижні тому для переміщених вузів
скасували дію Постанови Кабінету Міністрів №65, згідно з якою
заборонялося використовувати бюджетні кошти для проведення ремонтних
робіт (Деякі з 16 переміщених ВНЗ використали ці виклики як поштовх
для розвитку, але деякі знаходяться у стані повільної смерті – Олексій
Рябчин // Ukraine Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ua/36345peremishheni-vnz). – 2015. – 23.10).
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Прогнози
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:
Я очікую звіт української статистики. За моїм даними, це в нас перший
квартал за всю історію, коли буде зростання ВВП. Так він незначний, так він
невеликий – до 1%.
Це є сигналом того, що прогнози по росту української економіки у
2016 році здійсняться (Яценюк очікує зростання ВВП України на 1% //
Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/news/27344772.html). –
2015. –04.11).
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв:
Україна в 2016 році зможе обійтися без закупівлі російського газу. Це
буде досягнуто за рахунок розширення імпорту газу з Європи і зниження
споживання газу в Україні. Україна 31 жовтня завершує закупівлю у
«Газпрому» двох мільярдів кубометрів газу за ціною 227 доларів за кубометр,
рішення про продовження імпорту газу залежить від його ціни.
На сьогодні ціна європейського газу нижча за ціну, встановлену
«Газпромом». З 1 листопада повного припинення імпорту російського газу не
відбудеться, але обсяги будуть значно скорочені («Нафтогаз»: Україна в
2016 році зможе обійтися без російського газу // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27333173.html). – 2015. – 29.10).
Політичний експерт Інституту соціальних технологій «Соціополіс»
Ярослав Макітра:
Виконання вимог ЄС труднощів не становитиме. До моменту, коли
питання сирійської міграції буде вичерпано, в Україні вже буде створено
Антикорупційну прокуратуру, адже зараз це всього-на-всього питання часу.
Європа кине всі свої трудові ресурси на допомогу сирійським
біженцям, а для українців, на жаль, тепер просто не вистачить робочих місць.
Тому можу припустити, що одержання безвізового режиму перестало бути
питанням першорядної важливості. Ми можемо поступово і без поспіху
виконувати інструкції, дані нам ЄС, і чекати, поки хвиля міграції вщухне і
все стабілізується.
Можливо, незабаром певні обмеження і норми отримання візи
послабляться з огляду на виконання Україною інструкцій, але до цілковитого
здобуття безвізового режиму потрібно перечекати хвилю мігрантів та
стабілізувати політичну ситуацію в країні. (…)
Поки ми не приборкаємо корупцію, жодного реального руху до
безвізового режиму з Україною з боку Європи не побачимо. Тим не менш,
своє лояльне ставлення до України ЄС уже неодноразово виявляв, а міграція
сирійців просто дає Україні більший зазор часу для виконання інструкцій
(Ярослав Макітра: ЄС більше стурбований сирійськими біженцями, ніж
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Україною
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/18833-es-bolshe-ozabochen-sirijjskimibezhencami-nezheli.html). – 2015. – 29.10).
Вице-спикер парламента, член Конституционной комиссии Оксана
Сыроед:
Изменения в Конституцию Украины в части правосудия могут быть
одобрен до конца 2015 г.
В планах направить в Конституционный суд, получить заключение и
проголосовать в первом чтении в течение этой сессии, то есть до нового года
(Конституционная реформа в части правосудия может быть одобрена
до конца года // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/62916-konstitutsionnaya-reforma-v-chastipravosudiya-mozhet-byt-odobrena-do-kontsa-goda). – 2015. – 29.10).
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв:
Я думаю, що в 2016 році можна буде сміливо сказати, що ми зможемо
повністю обійтися без російського газу.
Це буде досягнуто за рахунок розширення імпорту газу з Європи і
зниження споживання газу в Україні (…) (Україна в 2016 році зможе
обійтися без російського газу // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/novini/item/62922-ukraina-v-2016-rotsi-zmozhe-obiitysiabez-rosiiskoho-hazu). – 2015. – 29.10).
Депутат від БПП Сергій Лещенко:
Якщо Україна не виконає вимоги Плану дій з візової лібералізації
зараз, то вона може отримати безвізовий режим як мінімум через декілька
років.
Якщо ми згаємо час, ми можемо увійти в спіраль конфлікту по
прокуратурі та іншим питанням. (…)
Можемо отримати паузу на декілька років в питанні візової
лібералізації (ЄС може відкласти безвізовий режим для України на кілька
років
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/novini/item/62914-yes-mozhe-vidklasty-bezvizovyi-rezhymdlia-ukrainy-na-kilka-rokiv). – 2015. – 29.10)
Експерт-міжнародник Андрій Бузаров:
Є багато факторів, які перешкоджають введенню безвізового режиму
для України, і це проблеми, пов'язані не лише з міграційними складнощами,
яких зазнає Європейський союз. Я думаю, що в цілому консенсус буде
знайдено і безвізовий режим для України буде. Є інший момент: Україна, на
мій погляд, виконала ще не всі вимоги щодо лібералізації. У нас є внутрішні
проблеми – серйозні перешкоди у вигляді зняття депутатської
недоторканності, наприклад. Погано те, що серед політичної еліти немає
консенсусу в деяких аспектах.
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З 1 січня 2016 року введення безвізового режиму є малоймовірним,
навіть якщо звіт Єврокомісії буде на користь України.
Будуть інші причини, за якими його буде відкладено. Але це не
означає, що безвізовий режим не введуть. Я глибоко переконаний, що
глобально питання із затвердження безвізового режиму для України вже
прийнято за лаштунками європейської політики. Але як це реалізувати, щоб
це було зручно і Україні, і ЄС? По суті, останній рік Україна займається тим,
що готується до введення безвізового режиму – це впровадження
біометричних паспортів, деякі питання, що стосуються реформування
системи законодавства. Але тут питання більше політичне, пов'язане з тим,
що відбувається в ЄС. Ще одну проблему Європейський союз не хоче собі
додати.
Мені здається, не зовсім правильним є підхід, коли деякі представники
МЗС заявляють про те, що все готово і ми готові з 1 січня вступати в
Шенгенську зону. Заявляли, що з січня 2015-го, з травня 2015-го, з січня
2016-го. Але це були нічим не підтверджені політичні заяви, які вводять в
оману. Тут більше треба дивитися на те, яких конкретних результатів
досягнуто. А поки що немає жодних передумов, аби говорити про те, що з 1
січня 2016 року однозначно буде безвізовий режим. Потрібно почекати,
можливо до середини 2016 року (Андрій Бузаров: Введення безвізового
режиму з Нового року малоймовірне // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/18551-vvedenie-bezvizovogo-rezhima-snovogo-goda-malover.html). – 2015. – 28.10).
Политолог Владимир Фесенко:
В мире авторами подобных законодательных инициатив (относительно
налоговой реформе, − ред.) выступают правительства, а не депутаты. Но
законы принимают с учетом мнений других заинтересованных сторон,
причем на подготовительной стадии. Увы, у нас этого не произошло, что
усложнило процесс. Но учитывая, что конфликт между правительством и
депутатами может повлиять на наши отношения с МВФ, его постараются
быстрее уладить. (…) Можно поддержать либеральные инициативы, но
политика – это искусство согласовывать баланс интересов. Налоговая
реформа не только должна создавать максимально благоприятные условия
для бизнеса, но и должна быть направлена на то, чтобы максимально
наполнять бюджет. Я не верю в то, что резкое снижение налогов так же резко
выведет бизнес из тени, мы слышим подобные разговоры уже 15 лет. Вопрос
сложный, поэтому у меня есть сомнения, что депутаты успеют изменить
Налоговый кодекс до конца этого года (Налоговая реформа:
неконструктивная позиция Минфина vs проект закона Комитета по
налоговой и таможенной политике // Інформаційний портал Українські
реалії
(http://ukrreal.info/statti/item/62433-nalogovaya-reformanekonstruktivnaya-pozitsiya-minfina-vs-proekt-zakona-komiteta-po-nalogovoj-itamozhennoj-politike). – 2015. – 27.10).
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Політолог, політичний аналітик Інституту євроатлантичної
співпраці Володимир Горбач:
Можу сказати, що все абсолютно реалістично і абсолютно реально. У
мене сумнівів у реальності безвізового режиму з ЄС немає. Питання лише в
тім, щоб була політична воля і здатність наших органів влади приймати
рішення і втілювати їх у життя. Тепер нам до грудня (у грудні 2015 року
Україна чекає звіту Єврокомісії, − ред.) необхідно закінчити позитивний звіт
Єврокомісії.
Швидше за все, безвізовий режим з ЄС буде введено десь у другій
половині наступного року, однак це може затягнутися і до кінця року.
Не думаю, що буде якийсь опір змінам до законодавства заради самого
опору. Це може бути просто нерозуміння ситуації, а не спеціально
організований опір. Якщо змін законодавства не буде, то ми не отримаємо
позитивну відповідь від Єврокомісії (Володимир Горбач: Візи до ЄС
можуть скасувати десь у середині наступного року // Аналітична служба
новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/18417-vizy-v-es-mogut-otmenit-gde-tov-seredine-sledujus.html). – 2015. – 27.10).
Політолог Павло Нусс:
Політика Президента Порошенка в частині внесення змін до
Конституції України та імплементації Закону про децентралізацію більш ніж
затребувана і актуальна сьогодні, адже завдяки низці положень як майбутньої
нової Конституції, так і в комплексі законів про децентралізацію, Гарант
Конституції, Президент, отримує механізм блокування рішення місцевих рад,
якщо ці рішення не відповідають національним інтересам або несуть загрозу
територіальній цілісності та національній безпеці країни. (…)
Упевнений, у грудні поточного року український парламент проголосує
за зміни до Основного закону країни трьомастами (плюс) голосами у другому
читанні, і зміни набудуть чинності (…) (Політолог П. Нусс: Вибори
демонструють необхідність невідкладного внесення змін до Конституції
// Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/1047). –
2015. – 26.10).
Одне з провідних рейтингових агентств – Standard & Poor's –
підвищило рейтинги України з переддефолтного рівня SD/D до B-/B.
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