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Аналітичний коментар
Л. Дем’яненко,
н.с. ФПУ,
канд. філол. наук
«Безвізовий звіт» та перспективи візової лібералізації для України
2015 рік закріпив за Україною імідж країни, яка фактично змушена в
щоденному режимі вирішувати питання політичного і економічного
виживання. Необхідно відзначити, що обвал національної валюти,
економічна криза, безробіття, тотальне зубожіння стали не тільки проблемою
керівництва країни, але загрожували стати загальноєвропейською проблемою
з усіма «витікаючими» наслідками.
У середині грудня 2015 року Європейська комісія ухвалює рішення про
початок технічних процедур щодо практичного запровадження безвізового
режиму з Україною.
Безвізовий режим з країнами Європейського союзу для громадян
України стане реальністю вже в 2016 році. Про це йдеться в заяві Президента
України Петра Порошенка з нагоди рішень Європейського Союзу щодо
безвізового режиму з Україною.
Єврокомісія офіційно опублікувала «безвізовий звіт» («Шостий звіт
щодо імплементації Україною Плану дій візової лібералізації»), який, попри
те, що констатує виконання Україною всіх вимог плану лібералізації, побічно
визнає, що наша країна ще не завершила виконання деяких пунктів плану в
частині боротьби з корупцією. Однак Єврокомісія погодилася запустити
процес скасування віз, не очікуючи, коли Україна завершить виконання цих
пунктів. Вона базується на обіцянці української влади завершити цю роботу.
Зокрема, прем’єр та президент України надали Євросоюзу гарантії, що
в першому кварталі 2016 року будуть зроблені наступні кроки:
1. Ефективний запуск Національного антикорупційного бюро.
2. Формування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зміна
закону про прокуратуру.
3. Остаточне створення та початок роботи Національної агенції з
питань запобігання корупції.
4. Внесення змін до закону про Агенцію з повернення активів, а також
законів про спецконфіскацію та арешт майна.
5. Внесення змін до Держбюджету, де буде передбачене фінансування
згаданих органів (http://espreso.tv/news/2015/12/18/yevrokomisiya_oficiyno_
opublikuvala_quotbezvizovyy_zvitquot. − 2015. − 18.12).
Президент України Петро Порошенко зазначив: «... рішення
Єврокомісії, крім того, що дає зелене світло запровадженню безвізового
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режиму, є сигналом про визнання реформаторських зусиль України. В тому
числі – у сфері юстиції, боротьби з корупцією, створення нових
правоохоронних органів... Якщо у безвізовому забігу ми витримали довгий
семирічний марафон, то у справі боротьби з корупцією, запуску абсолютно
нової антикорупційної системи в Україні – це був справжній спринт».
Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер зазначив: «Єврокомісія
затвердила позитивний звіт про візову лібералізацію для Грузії, Косова та
України. 17 грудня ми разом із Дональдом Туском (президентом
Європейської ради) і Петром Порошенком провели переговори і усунули
останні перешкоди для позитивного звіту Єврокомісії про безвізовий режим
для України».
Член Єврокомісії з внутрішніх справах Дімітріс Аврамопулос зазначив,
що Україна виконала вимоги Євросоюзу про лібералізацію візового режиму, і
Європейська Комісія з 2016 року пропонуватиме скасувати візи для
власників біометричних паспортів (http://www.newsru.ua/ukraine/18dec2015/
realnost.html. − 2015. − 18.12).
Але українці також зможуть користуватися старими закордонними
паспортами й шенгенськими візами в них і після запровадження безвізового
режиму з Євросоюзом за біометричними паспортами. У цьому запевнила
заступниця міністра закордонних справ із питань євроінтеграції Олена
Зеркаль. «Звичайно, що для того, щоб поїхати в Європейському Союз – так,
як і зараз – у Вас можуть спитати прикордонники, чи є у Вас зворотній
квиток, чи є у Вас бронювання в готелі, у кого Ви будете жити і коли Ви
повертаєтеся назад. Вони також можуть спитати, чи є у Вас поліс страховий –
для того, щоб пересвідчитися, що Ви не становите ризику і що Ви не
збираєтеся залишитися в Європейському Союзі. Так само буде і по
біометричних
паспортах»,
–
уточнила
вона
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/9/7094827/. − 2016. − 09.01).
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін ще 19 грудня заявив
про те, що: «Безвізовий режим буде! Коли саме – через 5 місяців або за рік, –
залежить від ефективності реформ в Україні. Я дуже сподіваюся, що
безвізовий режим в українців буде через 5-7 місяців», – сказав він і додав
пояснюючи, що візовій лібералізації передуватиме така процедура:
Єврокомісії буде потрібен місяць або трохи більше часу, щоб внести
пропозицію про надання Україні безвізового режиму, після чого це питання
розглянуть країни-члени ЄС. І тільки потім ухвалять відповідне рішення
Ради
ЄС,
яке
має
затвердити
Європарламент
(http://ukr.obozrevatel.com/news/14327-klimkin-ochikue-na-bezvizovij-rezhim-zes-u-travni-lipni-2016-roku.htm. − 2015. − 19.12).
Перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій також
прогнозує, що за півроку вдасться владнати всі технічні моменти щодо
лібералізації візового режиму України з Європейським Союзом. Заступник
спікера зазначив, що очолював робочу групу у Верховній Раді щодо
напрацювань так званих «безвізових» законів, тому впевнений, що саме за
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півроку вдасться врегулювати всі процедури й запровадити безвізовий режим
з Євросоюзом.
Поряд з цим є місце і негативним думкам експертів, наприклад,
припущення висловив директор Українського інституту менеджменту
політики Руслан Бортник: «Українці можуть розраховувати на безвізовий
режим з Євросоюзом після вирішення кризи на Донбасі − приблизно у
2017 році. Я думаю, що в травні 2016 року шансів на отримання безвізового
режиму з Європейським Союзом практично немає, навіть говорити про це не
варто. Думаю, навіть з 1 липня шанси на безвізовий режим у нас 30 % на
70 %. Швидше за все, ми його отримаємо після закінчення кризи на сході,
десь у 2017 році».
На думку Бортника, шанс із безвізовим режимом для України − це
частина «великих» домовленостей між США і Європою для підтримки нашої
держави. «У цій підтримці США дає гроші через МВФ і безпосередньо
гарантії від Міністерства фінансів США, а Європа сприяє політичній
інтеграції», − підсумував експерт (http://www.amn.com.ua/podiyi/ekspertpoyasnyv-chomu-2016-roku-ukrayina-shhe-ne-otrymaye-bezvizovyj-rezhym-zyes/. − 2015. − 20.12). До речі, Євросоюзу необхідно до 7 місяців для того,
аби завершити всі бюрократичні процедури для впровадження безвізового
режиму з Україною та Грузією.
На противагу цьому, голова ОБСЄ, міністр закордонних справ
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що в України є хороші шанси
для скасування візового режиму з Європейським союзом.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що «Глава МЗС
Німеччини оптимістично оцінює шанси скасування візового режиму для
українських громадян».
Міністр з питань економічного співробітництва і розвитку ФРН Герд
Мюллер, додав, що Україна залишатиметься у фокусі федерального уряду,
допомога буде розширена (http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/12/70950
76/). − 2016. – 12.01).
Зокрема, нещодавно зробила заяву заступник голови МЗС з питань
євроінтеграції Олена Зеркаль: «Міністри будуть розглядати не
зовнішньополітичну ситуацію, а ситуацію в сфері безпеки. Їх позиція стане
формуватися на основі певних фактів. Ми повинні забезпечити виконання
зобов’язань, які ми взяли на себе, прийняти необхідні закони, надати
інформацію щодо фінансування антикорупційних інституцій».
За словами представника МЗС, все залежить саме від того, як швидко
Україна зможе переконати міністрів юстиції та внутрішніх справ країн ЄС у
тому,
що
всі
умови
виконані
і
цей
процес
незворотній
(http://espreso.tv/news/2016/01/09/rada_yes_rozglyane_bezvizovyy_rezhym_dlya
_ukrayiny_v_berezni_abo_chervni_mzs. − 2016. − 09.01).
Також Кабмін оприлюднив реальність безвізового режиму між
Україною та Євросоюзом.
Як зазначається, скасування віз означатиме для держави зміцнення
довіри міжнародного співтовариства, посилення безпеки українських
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кордонів, отримання правоохоронними органами України онлайн доступу до
баз даних Інтерполу.
Серед позитивних змін для українців – скасування візового збору,
спрощення подорожей і здешевлення квитків, зміцнення родинних контактів
з українцями, які проживають у країнах Шенгенської зони.
Відзначений позитив і для бізнес-середовища. Зокрема, йдеться про
зменшення адміністративних бар’єрів та витрат.
Водночас, як наголошують у Кабміні, безвізовий режим не означає
безконтрольність. Скасування віз не дає права українцям на постійній основі
проживати в країнах ЄС, навчатися чи працювати, а також зберігає правило
перевірки документів на кордоні. Порушення ж правил, зокрема щодо
терміну перебування у Шенгенській зоні, загрожуватиме штрафом,
видворенням чи забороною в’їзду в ту чи іншу країну ЄС
(http://zik.ua/news/2016/01/04/cherez_pivroku_ukraintsi_izdytymut_do_yes_bez_
viz_parubiy_660117. − 2016. − 04.01).
І все ж таки позитиву набагато більше, 17 січня президент Литви Даля
Грибаускайте заявила: «Україна за 2 роки зробила величезну роботу з
підготовки до лібералізації. …залишилася лише політична процедура −
затвердження радою ЄС. …У звіті ЄК констатує, що Україна виконала всі
умови для того, щоб рекомендувати включити її в список країн, з якими у ЄС
діє безвізовий режим. Думаю, цілком можливо, що протягом цього року,
наприкінці 2016-го або на самому початку 2017-го Україна отримає
безвізовий режим в ЄС» (http://www.newsru.ua/ukraine/18jan2016/gribabezviz.
html. − 2016. − 18.01).
Президент України Петро Порошенко впевнений, що на початку лютого
Верховна рада виправить низку «безвізових законів», які були спотворені під
час розгляду у ВР в листопаді, і цього разу будуть голоси за їх схвалення.
Він також пояснив причини, через які доводиться повертатися до
розгляду законів, вже ухвалених восени. Зокрема, він зазначив, що мають
бути скасовані скандальні бюджетні норми, які забороняли впровадження
електронних декларацій про доходи в 2016 році, а також змінене
законодавство про Державну агенцію з повернення та управління активами.
«Це агентство, з повернення вкрадених в Україні коштів, має працювати
ефективно. Ці зміни мають були проголосовані в перші дні (нової сесії), на
початку лютого. І я впевнений, що вони будуть проголосовані».
Порошенко впевнений, що зараз Рада погодиться повернутися до
урядової версії. «В чому відмінність від того (стану), що ми мали
напередодні нового року? Тоді не всі вірили, що це (скасування віз для
українців) є можливим. Тоді окремі керівники фракцій мені в очі казали:
Петро Олексійович, не буде цього, ніхто нам не дасть безвізовий, і не треба
нас дурити і проштовхувати (під мотивом безвізового) якісь речі.
Зараз ситуація кардинально інша – зараз усі переконані, що так, це
реальність. І Єврокомісія на консультаціях цього року знову чітко
наголосила: Україна виконала ПДВЛ. Тому ми не маємо втрачати темпів. Я
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не дам зупинити цю позицію (ухвалення необхідних змін)», − підкреслив
Петро Порошенко (http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/01/14/70433
82/). − 2016. – 14.01).
Тож найближчим часом Петро Порошенко подасть до парламенту пакет
законів, ухвалення яких пришвидшить ухвалення рішення про
запровадження безвізового режиму з ЄС. Cеред них, зокрема,
є
законопроект, котрий повертає декларування всіх доходів державних
службовців в електронному вигляді.
Таким чином, точна дата розгляду питання про лібералізацію
безвізового режиму залежить від того, наскільки швидко Україна буде
впроваджувати необхідні реформи. Принаймні, є перспектива, що в кінці
2016-го або ж на початку 2017-го року все ж таки Єврокомісія запропонує
включити Україну до списку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до
Шенгенської зони на короткотривалий термін без віз.
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Ігор Ткачук, в. о. генерального директора УДППЗ «Укрпошта»:
Укрпoшта прoдoвжує активнo зміцнювати свoї пoзиції на
міжнарoдній арені. Діяльність націoнальнoгo oператoра пoштoвoгo
зв’язку впрoдoвж усьoгo 2015 рoку була спрямoвана на реалізацію
зoбoв’язань, щo випливають із Угoди прo асoціацію між Українoю та ЄС
у сфері пoштoвих та кур’єрських пoслуг.
Упрoдoвж 2015 рoку здійснювалися захoди щoдo сертифікації системи
адресування Укрпoшти на відпoвідність стандартам Всесвітньoгo
пoштoвoгo сoюзу. Укрпoшта прoйшла тести та внесена дo реєстру ВПС.
Прoцедура нагoрoдження Сертифікатoм відбудеться в 2016 рoці.
У 2015 рoці oцінені результати впрoвадження прoекту щoдo
мoдернізації системи автoматизoванoї oбрoбки міжнарoднoї пoшти в місцях
міжнарoднoгo пoштoвoгo oбміну, який здійснювався за рахунoк Фoнду
підвищення якoсті служби для країн, щo рoзвиваються, ВПС. В результаті
аудиту реалізації Прoекту на рахунoк Укрпoшти з бoку ВПС перерахoвані
кoшти в сумі 125 192,88 дoларів США як oстанній транш пo прoекту.
Наразі прoвoдяться перегoвoри щoдo фінансoвoї підтримки з бoку
Фoнду підвищення якoсті служби ВПС чергoвoгo прoекту Укрпoшти під
назвoю «Удoскoналення вирoбничoгo прoцесу перевезення внутрішньoї та
міжнарoднoї пoшти на маршрутах шляхoм викoристання автoмoбілів,
oбладнаних підйoмним гідрoбoртoм» на суму 1 099 200,00 дoл. США для
закупівлі 24 автoмoбілів.
У 2015 рoці Укрпoштoю нарешті ухваленo рішення щoдo вступу дo
Групи спoживачів пoштoвих платіжних пoслуг ВПС «PosTransfer»
(«Пoстрансфер»). Ця Група буде здійснювати цілий кoмплекс захoдів для
рoзвитку пoштoвих платіжних пoслуг. Для сприяння у рoбoті Групи
підгoтoвленo електрoнний збірник прo пoштoві платіжні пoслуги, фахівцями
здійснюється рoзрoбка нoвих платіжних пoслуг та рішень, серед яких
Interconnection Hub, мoбільні платежі, електрoнний гаманець, платежі
електрoннoї кoмерції тoщo.
Такoж рoзрoбленo стандарти якoсті пoштoвих платіжних пoслуг, які
стануть oснoвoю для запрoвадження сертифікації якoсті пoслуг і
майбутньoї системи oплати в залежнoсті від якoсті. Oстатoчний варіант
Oпераційнoгo керівництва пoштoвими платіжними пoслугами буде
затвердженo в 2016 рoці.
Для адаптації діючoгo закoнoдавства України дo закoнoдавства ЄС
був рoзрoблений План імплементації Директиви ЄС №97/67/ЄС від
15.12.1997 (з дoпoвненнями), якoю встанoвлюються регулятoрні рамки
надання пoштoвих пoслуг в ЄС. Цей План імплементації був схвалений
рoзпoрядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015.
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Такoж був рoзрoблений прoект Дoрoжньoї карти для впрoвадження
та застoсування пoлoжень вищезазначенoї Директиви. Наразі Дoрoжня
карта прoхoдить узгoдження з усіма зацікавленими стoрoнами.
Крім тoгo, підгoтoвлені прoпoзиції щoдo внесення змін дo Закoну
України «Прo пoштoвий зв’язoк».
Всі ці захoди здійснювалися у тісній співпраці з експертами з
Єврoпейськoї кoмісії – учасниками Групи підтримки України в прoцесі
єврoінтеграції (Укрпoшта активнo зміцнює свoї пoзиції на міжнарoдній
арені // http://blog.liga.net/user/itkachuk/article/20562.aspx. – 2016. – 13.01).
Олег Гетман, менеджер групи з реформи банківського сектору
ініціативи Реанімаційний Пакет Реформ:
На початку 2015 року Національна рада реформ визначила
податкову реформу як одну з пріоритетних, і для її реалізації сформовала
Цільову команду реформ. В рамках роботи групи буди проведені
відкриті та галузеві платформи, на яких різноманітні авторські
колективи
представили
свої
напрацювання
щодо
напрямів
реформування податкової системи України. Але вже в червні 2015 року
стало зрозуміло, що Міністерство фінансів збирається одноособово
розробити податкову реформу і представлені напрацювання будуть
проігноровані, що змусило авторські колективи консолідуватися і вже
на початку літа 2015 року представниками експертного, наукового,
бізнесового і громадського середовища на основі проаналізованого
міжнародного досвіду та враховуючи результати досліджень
проблематики вітчизняної податкової системи була розроблена єдина
Концепція податкової реформи, яка стала спільним компромісним
продуктом багатьох авторських колективів.
Мета податкової реформи була визначена, як створення конкурентних
податкових умов для сталого розвитку України, що мало бути досягнуто за
рахунок наступних завдань:
1. Створення сприятливих умов для розвитку економіки
2. Унеможливити корупцію
3. Суттєво зменшити податковий тиск
4. Відновити довіру між державою і бізнесом
5. Збільшити надходження до бюджету через зростання економіки
Розроблена Концепція пройшла широке обговорення, в тому числі і на
Всеукраїнському податковому форумі 20 серпня 2015 року, де отримала
схвалення від учасників.
Пізніше, дана концепція знайшла підтримку у депутатів Комітету
Верховної ради з питань податкової та митної політики, що дозволило,
об’єднавши зусилля, сформувати єдину концепцію і голова Комітету Ніна
Южаніна представила її на Національній ради реформи, на якій також була
представлена і концепція Міністерства фінансів. За результатами
обговорення було прийнято рішення Національної ради реформ сформовати
робочу групу по доопрацюванню податкової реформи з представників
Блогосфера
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Мінфіну, народних депутатів та представників громадскості для створення
спільного компромісного документу.
Але внаслідок того, що представник Міністерства фінансів прийняв
участь лише у першому засіданні, проігнорувавши наступні, це рішення так і
не було виконано.
Не зважаючи на це, депутатами разом з авторськими колективами
розпочали спільну роботу над доопрацюванням концепції податкової
реформи і розробки відповідного законопроекту. Результатом спільної
роботи протягом місяця стала розробка і реєстрація законопроекту №3357.
Від Реанімаційного пакету реформ в цей законопроект увійшли
напрацювання щодо електронного кабінету платника податків, спрощення
адміністрування ПДВ та норми щодо створення відкритого реєстру для
відшкодування ПДВ. Ці та інші напрацювання робили законопроект
прогресивним, якій міг би стати справжнім локомотивом змін в економіці і
сформувати нову систему відносин між платниками податків і фіскальними
органами. Разом з цим, він мав і суттєві недоліки, а саме, система ставок,
запропонована в законопроекті №3357 створювала значний фіскальний
розрив, подолати який можна було або відмовою від зменшення окремих
ставок, або через зниженням державних витрат, або через впровадження
компенсаторів.
Розуміючи, що даний законопроект не має шанси на прийняття якщо не
буде прийнято відповідне рішення, експертами РПР проведені розрахунки та
організовано декілька експертних круглих столів, на яких були розглянуті
макроекономічні аспекти проекту і сформовані окремі пропозиції щодо
подолання цього розриву і які були узагальнені в резолюцію.
Наявність значного фіскального розриву призвело до того, що цей
законопроект не знаходив достатньої підтримки як всередині країни, так і у
міжнародних експертів. Конфронтація між законодавчою і виконавчою
гілкою владою посилювалася, що змусило Реанімаційний пакет реформ на
ситуацію що склалася наступною заявою. Міністерство фінансів заручилося
підтримкою Міжнародного валютного фонду і представило альтернативну
концепцію на Національній раді реформ 8 грудня 2015 року. Національна
рада прийняла рішення взяти за основу концепцію Міністерства фінансів та
доповнити її нормами законопроекту №3357 в частині адміністрування та
подати компромісний варіант. Але Міністерством фінансів знову було
проігноровано рішення Національної ради реформ і був зареєстрований
законопроект №3630, який так і не включив у повному обсязі відповідні
норми законопроекту №3357, а окремі норми законопроекту мали
корупційну складову.
Як наслідок, депутати категорично відмовилися підтримувати
законопроект №3630 і прийняли рішення внести зміни до Податкового
кодексу лише в частині ставок податків та ті що покращують
адміністрування. Результат компромісу був зареєстрований у вигляді
законопроекту №3688.
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До цього законопроекту ввійшло наступні вимоги та напрацювань
Реанімаційного пакету реформ:
1. Суттєво знижено фіскальне навантаження на заробітну плату, що є
вагомим економічним аргументом для детінізації заробітних плат (ставку
ЄСВ у 2016 році знижено до 22%, скасовано відрахування робітника, ставка
ПДФО на 2016 рік встановлена в розмірі 18%).
2. Забезпечено публікацію всієї необхідної інформації відносно сум
відшкодованого ПДВ та заборгованості по відшкодуванню у відкритому
реєстрі. Це дозволить зробити процес відшкодування ПДВ прозорим та
набагато менш корупційним.
3. Реалізовано захист податкового кредиту, унеможливлення його
зняття на формальних підставах.
4. Скасовано підстави для таких корупційних можливостей податківців,
як анулювання реєстрації платника ПДВ за відсутності за його
місцезнаходженням, або неподання до державного реєстратора відомостей
щодо підтвердження статусу юридичної особи.
5. Збережено спрощену систему оподаткування, яку, на думку
експертів не можливо реформувати без проведення податкової реформи
загальної системи. Здійснено компромісне помірковане реформування
спрощеної системи, спрямоване на зменшення зловживань (зменшення
верхньої границі обсягів річних надходжень для третьої групи до 5 млн на
рік).
24 грудня 2015 року законопроект №3688 був проголосований
Верховною радою, чим зроблено перші позитивні кроки у реформуванні
податкової системи України.
Разом з законопроектом 3688 було прийнято не менш важливі проекти,
такі як №3629 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», яким
підвищується якість бюджетного процесу, №3628 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України», яким наділяється необхідними
повноваженнями Міністерство фінансів України для проведення верифікації
одержувачів пенсій, соціальних виплат та іншої державної допомоги.
Цими проектами було розпочато системні зміни, направлені на
підвищення ефективності державних видатків, скорочення корупції та
шахрайства, підвищення якості бюджетного процесу та зниження видатків
бюджету.
Після ухвалення цих важливих законопроектів було розглянуто та
ухвалено Державний бюджет на 2016 рік. Він має ряд недоліків, які можливо
буде виправити на початку 2016 року, але за макроекономічними
показниками він є прогресивним.
За розрахунками експертів у 2016 році відбудеться зниження видатків
бюджету з урахуванням квазіфіскальних з 49-50% від ВВП (у 2015 році) до
42-43% від ВВП (у 2016). Згідно останніх досліджень оптимальній рівень
прерозподілу через публічні фінанси для країн, схожих на нашу за рівнем
інституціонального розвитку, не повинан перевищувати 37% від ВВП, тому
для досягнення економічного зростання необхідно продовжити скорочення
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видатків ще декілька років з метою досягти оптимального рівня
перерозподілу в розмірі 36-37%.
При всіх цих позитивних змінах не обійшлося і без сюрпризів. Разом з
прийнятими позитивними нормами у проекті 3688 деяким народним
депутатам в день голосування вдалося суттєво погіршити механізм
відшкодування ПДВ, закладений у цей проект, який передбачав відкритий
реєстр, згідно якого відшкодування здійснювалось у хронологічному
порядку, без можливості ручного втручання.
В процесі розгляду проекту на засіданні ВР норми щодо прозорого
автоматичного відшкодування ПДВ стали темою для палких дискусій та
торгів. Після декількох сигнальних голосувань протягом дня за проект 3688
стало зрозуміло, що у Коаліції не вистачає голосів для позитивного
голосування. І тоді, на закритій Раді фракцій, деякими народними депутатами
з групи «Партія «Відродження» було запропоновано внести корупційну
норму та розділити реєстри на відшкодування ПДВ на дві частини «звичайна» черга, та «пільгова» (для своїх), за певними критеріями, які
дискримінують малий та середній бізнес. Після погодження цієї правки та
внесення її у зал колишні представники Партії регіонів надали потрібні
голоси, яких не вистачало для позитивного голосування.
Вважаємо, що ця норма спрямована на збережені корупції при
відшкодуванні, продовжить нищити український експорт малого і середнього
бізнесу, роблячи українські товари неконкурентоспроможними на світових
ринках. Експерти Реанімаційного пакету реформ звернулись до Президента
України та народних депутатів з проханням внести проект змін до
Податкового кодексу як невідкладний на початку січня 2016 року для
усунення цієї норми та прийняти відповідні зміни до 01 лютого 2016 року повернути єдиний реєстр для відшкодування ПДВ.
Експерти Реанімаційного пакету реформ вважають, що повноцінна
податкова реформа, яка має бути прийнята до 1 червня 2016 року,
обов’язково повинна включати реалізацію наступних задач:
1. Забезпечити функціонування повноцінного електронного кабінету
платників податків з 2016 року.
2. Доопрацювати та імплементувати окремий рахунок для
відшкодування ПДВ з відкритим реєстром заявників.
3. Розробити законодавчі зміни щодо удосконалення механізмів
нарахування і сплати податку на майно для посилення бюджетної
децентралізації.
4. Ліквідувати податкову міліцію і сформувати служби фінансових
розслідувань з повною її демілітаризацією та виключно зі слідчими
функціями.
5. Позбавити районні відділи ДФС контрольних функцій і перетворити
їх на сервісну службу.
6. Здійснити перехід до оподаткування розподіленого прибутку.
Експерти та представники громадського середовища та бізнесу
сподіваються, що розпочаті позитивні зміни будуть продовжені у 2016 році
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та на початку 2017 року ми будемо мати зручну, стабільну та недискеційну
податкову систему (Податкова реформа: перемоги і зради 2015 року //
http://blogs.lb.ua/oleg_getman/325433_podatkova_reforma_peremogi_i_zradi.ht
ml. – 2016. – 13.01).
Александр Стародубцев, директор департамента государственных
закупок Министерства экономического развития и торговли Украины:
Прошедший год стал поворотным для реформы системы
государственных закупок. Поэтому я попробую подвести некоторые
итоги работы нашей команды за 2015 год.В целом мы перевыполнили те
задачи, которые ставили себе год назад. Напомню о базовых целях
реформы госзакупок: сделать процесс закупок полностью прозрачным и
простым для анализа, а также упростить доступ бизнеса к торгам. Эти
две задачи также приводят к двум понятным результатам: мы экономим
деньги госбюджету и поднимаем доверие к системе, к реформе и к
изменениям в стране в целом. Далее остановлюсь на ключевых итогах
работы по основным направлениям.
Законодательство и международная политика
В 2015 году мы разработали и провели два важных закона. Напомню,
после провала с законопроектом №1551 в конце 2014 года, мы приняли
решение развести законодательное закрепление электронной системы и
остальные вопросы на два отдельных законопроекта (2087а и 3559). Как
показал 2015 год, это решение было верным.
1. Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере
госзакупок о приведении их в соответствие с международными стандартами
и принятии мер по преодолению коррупции (законопроект 2087а), куда
вошли все нормы, кроме электронных закупок, а именно: антикоррупция
(раскрытие конечных бенефициаров компаний-участниц, повышение
прозрачности процедур и т.п.), дерегуляция (самодекларация, запрет на
требование справок из публичных реестров), гармонизация с
международными нормами (увеличение срока на подачу предложений на
тендеры свыше европейских порогов, несколько технических норм для GPA).
2. Закон «О публичных закупках» (законопроект 3559), куда вошли
нормы по электронным закупкам (электронная подача предложений, оценка,
документооборот,
электронное
обжалование),
а
также
по
профессионализации закупок (центральные закупочные органы - ЦЗО - и
возможность не создавать тендерные комитеты и нанимать профессионалов
по трудовому договору).
3. Также было принято постановление КМУ о пилотном проекте
ProZorro в допороговых торгах (что позволило уже в 2015 году перевести
часть госзакупок в электронную форму и сэкономить около 500 млн.грн.), о
пилотном проекте для Минобороны (оборонное ведомство перевело
госзакупки как до, так и свыше пороговых сумм в электронную форму) и
несколько постановлений о продлении пилота. А также целый пакет
приказов МЭРТ, которые обеспечивали деятельность системы.
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4. На международном фронте – Украина получила добро на
присоединение к GPA - Соглашению ВТО о государственных закупках
(Agreement on Government Procurement). Кроме того, была согласована и
реализуется дорожная карта по гармонизации украинской системы
публичных закупок с Директивами ЕС (технически будет утверждена КМУ
после начала действия двухстороннего Соглашения).
ИТ-система
5. По системе ProZorro: мы запустили в пилотном режиме MVP
(минимальный жизнеспособный продукт) электронной системы госзакупок.
В пилоте завершено более 22 тыс. тендеров на сумму более 4 млрд грн,
сэкономлено почти 0,5 млрд грн бюджетных средств. Всего в системе
сегодня почти 38 тыс. тендеров на сумму 6,7 млрд грн. В ProZorro
зарегистрировались более 2,3 тысяч заказчиков и почти 8 тысяч
поставщиков. Первым массовым приходом закупщиков в систему мы
обязаны представителям гражданского общества и Национальной Раде
Реформ.
6. На базе семейства продуктов Qlik мы создали одну из лучших в мире
систем для анализа и мониторинга тендеров. Она обеспечивает простой и
понятный доступ к данным об электронных тендерах в режиме реального
времени.
7. Как известно, система ProZorro имеет двухуровневую структуру, и
пользовательский интерфейс находится на торговых площадках. Именно на
них ложится работа по обеспечению подключений поставщиков. Сегодня к
системе уже подключены 6 электронных торговых площадок в продуктивном
режиме. Еще 5 площадок, в том числе площадка ПриватБанка, вошли в
пилотный проект и активно готовятся к запуску.
8. Проведен ИТ-аудит электронной системы. Кроме того, система
ProZorro активно продвигалась за пределами Украины: в Австрии,
Великобритании, Грузии, Кипре, Мексике, Польше, Швейцарии, Южной
Корее. Три государства высказали свою заинтересованность в использовании
ProZorro как основы для разработки собственных систем госзакупок.
9. Мы также провели ИТ-аудит старой системы. Разблокировали
возможность нормально пользоваться бесплатным кабинетом заказчика.
Кроме того, ликвидировали возможность принудительной модерации
«Зовништоргвыдавом» - так называемого исправления технических ошибок.
Улучшена навигация и юзабилити системы, налажена постоянная выгрузка
базы данных гостендеров для нужд гражданских активистов и всех
желающих – это позволяет мониторить и анализировать «бумажные»
госзакупки. Также строим человеческий, клиентоориентированный сервис
для заказчиков (продлено время приема объявлений, организована единая
линия поддержки, развернут CRM и т.д).
Инфраструктура
10. В 2015 году Министерство экономического развития и торговли
реорганизовало департамент регулирования госзакупок. Среди прочего, мы
ликвидировали функцию мониторинга, существенно оптимизировали число
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сотрудников, сменили офис - теперь вся команда ProZorro базируется в
здании ГП «Зовништоргвыдав». В самом ГП «Зовништорвыдав» сменили
менеджмент и провели существенную реорганизацию, а также создали
независимый офис Прозорро для координации развития ИТ-системы,
продвижения реформы и обучения в регионах.
11. Создали службу маркетинга на базе ДП «Зовништоргвыдав». С ее
помощью произвели большое количество промо-материалов, в т.ч. видеоролик для ТВ. Провели первую итерацию реформы разъяснений (вскоре
разъяснения будут полностью переведены в электронный вид), создали
ресурс.
Обучение закупкам
12. В 2015 году команда ProZorro провела более 50 региональных
обучающих семинаров. Из них большая часть - совместно с электронными
торговыми площадками. Также провели несколько таргетированных
семинаров для отдельных целевых аудиторий (бизнеса, заказчиков и т.д.).
Провели большое количество семинаров и конференций, активно
сотрудничаем со СМИ: интервью, комментарии, авторские колонки.
Постоянно поддерживаем живые дискуссии в Фейсбуке.
Финансирование
13. На реализацию реформы мы не потратили ни копейки бюджетных
средств. По состоянию на 31 декабря 2015 года мы потратили около 40 тыс
долларов пожертвований от электронных площадок на развитие пилотного
проекта. Еще порядка 70 тыс долл от WNISEF на создание ИТ-системы.
Затем 50 тыс евро от GIZ на функционирование офиса ProZorro (в основном
на создание ИТ-системы). Еще на $4,5 тыс Фонд»Відродження» поддержал
работу органа обжалования ProZorro. Все средства проходили через
Транспаренси Интернешнл Украина, где можно получить детальный отчет о
каждой потраченной копейке. Стоит отметить, что это только фактически
оплаченные средства. Еще ведутся разработки по контрактам с постоплатой.
14. Получено подтверждение по дальнейшему финансированию.
Состоянием на 31.12.2015 электронные площадки подтвердили поддержку на
$70 000, WNISEF - на $150 000, GIZ - на €70 000. Основное направление
расходов – система ProZorro. Нужно отметить, что очень много было
получено бесплатной волонтерской помощи в виде консалтинга, обучения,
работ и ресурсов. Мы даже организовали специальную доску почета доноров
в переговорной.
15. И самое главное – мы привлекли в реформу большое количество
патриотично настроенных людей, как абсолютно новых, так и действующих
сотрудников департамента и ГП, а также экспертов сферы (не только
украинских:). Без этой команды ничего бы не было. В том числе и этого
блога, и этих еженедельных апдейтов. И наша команда продолжает расти.
Присоединяйтесь (Путь ProZorro. 15 главных достижений реформы
госзакупок в 2015 году // http://blogs.lb.ua/aleksandr_starodubtsev/325358_put_
prozorro_15_glavnih_dostizheniy.html. – 2016. – 12.01).
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Володимир Гошовський, доктор юридичних наук, народний
депутат України 4 скликання:
Нинішня дискусія щодо суті запропонованої судової реформи
чомусь зводиться лише до одного важливого, але дуже вузького аспекту
– що робити з нинішнім суддівським корпусом? Президентська команда
стоїть на позиції тотальної переатестації суддів, активісти з «РПР» –
звільнення усіх суддів та набору нових виключно на конкурсній основі.
Уряд займає позицію ближче до громадських активістів, але – готовий
до компромісів.
До обговорення цього питання підключилась навіть Венеціанська
комісія. Аналізуючи зміни до Конституції щодо судової реформи, вона
особливо звернула увагу на той аспект, що навіть переатестація має носити
виключний, а не всеохоплюючий характер і не повинна використовуватись
як потенційний важіль тиску держави на суддів. Дискусія на цю тему
настільки відірвалась від реалій, що її учасники навіть не звертають увагу на
соціологію (приміром, R&B Group, чи Судовий індекс ЄБА), згідно з якою і
громадяни, і бізнес відзначають поліпшення ситуації у судовій сфері,
підвищення кваліфікації суддів та рівня справедливості їх рішень, прозорості
судового процесу та якості ухвалених рішень. Тому справжня судова
реформа повинна зосередитись насамперед на тих моментах, де суспільство
звертає увагу на необхідність покращення ситуації без популістського
«разрушим до основания, а затем…».
Головним завданням альтернативної судової реформи, основні ідеї якої
я пропоную нижче, є вирішення тих проблем, які заважають громадянам
отримати справедливий, ефективний, швидкий, доступний захист і
поновлення порушених прав. Альтернативна судова реформа передбачає
відмову від застосування популістських кроків (перезавантаження суддів),
що замість ефективного правосуддя на роки паралізує можливість його
здійснення.
Нижче відранжовані за значенням основні блоки, які, на думку
українців, вимагають суттєвого поліпшення. На відміну довготривалого і
сумнівного переформатування системи – я пропоную швидкі та невитратні
заходи, які здатні вже у найближчій перспективі дати принципово нову
якість українського суду.
1. Вдосконалення суперечливого і несправедливого законодавства.
Ключовими завданнями є глобальне оновлення законодавства (зокрема,
прийнятого 10-24 роки тому) з його кодифікацією і усуненням
суперечностей; поліпшення законотворчого процесу (запровадження
обов’язку прийняття з новим законом «пакету» супроводжуючих законів або
змін до інших законів; недопущення розгляду законів за прискореною
процедурою та обов’язкове глибока юридична експертиза поправок на друге
читання; обов’язковий перехідний період до введення в дію, протягом якого
фахові експерти зможуть звернути увагу на виявлені недоліки і ризики, та
запропонувати шляхи їх розв’язання).
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Як окреме завдання – системне оновлення Кримінального кодексу і
Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема в частині
звуження розмаху діапазону санкцій; приведення самих санкцій у
адекватність до дійсної тяжкості злочину чи правопорушення; перегляд меж
відповідальності за статтями, м’якість покарань за якими не стримує, а
навпаки – стимулює скоєння злочину.
Ще одне завдання (на це звертають увагу судді зі значним досвідом) –
відновлення механізму виправлення судового рішення, навіть без наявності
скарг, у разі, якщо під час перевірки з’ясовувалось, що суддею винесено
неправомірне рішення чи невірно застосована та чи інша норма закону (поки
не будуть усунуті численні прогалини у чинному законодавстві).
2. Забезпечення подолання корупції при ухваленні судових рішень.
Пропонується запровадження більш жорсткого покарання за хабарництво під
час судового розгляду справ, у т.ч. з обов’язковим застосуванням
додаткового покарання – довічної заборони на професійну юридичну
діяльність; конфіскація усього майна особи, чия корупційна діяльність
доведена.
Для звуження корупціоногенної можливості «гратися» нормами
законодавства пропонується внесення змін до: 1) кримінального
законодавства в частині звуження підстав для маніпулювання великим
переліком пом’якшуючих чи обтяжуючих обставин; скорочення переліку
лояльних для злочинця підстав для звільнення від відбування покарання; 2)
процесуального законодавства, яке, з одного боку, зменшить можливості
додатковими процедурами або затягувати час судового розгляду, або
штучним неприроднім скороченням термінів звужувати можливості сторін
ефективно захищати свої права.
Пропонується
запровадження
відкритих
для
громадськості
«електронних досьє» на кожного суддю, у якому будуть висвічуватись
«червоні картки» за кожне скасоване рішення з запровадженням адекватної
системи відповідальності, а у разі перевищення критичної маси – аж до
запуску процедури звільнення судді.
Зниженню корупція сприятиме підвищення рівня оплати суддів з
запровадженням системи гнучкого преміювання в залежності від результатів
роботи, та матеріального покарання за недодержання строків розгляду справи
чи визнання в апеляційній чи касаційній інстанції рішення судді як
неправосудного.
3. Запровадження дієвих механізмів відповідальності судей за
незаконні рішення. Пропонується запровадження можливості стягнення з
судді шкоди, завданої в результаті прийняття неправосудного рішення, та
запровадження заборони судді на просування у кар’єрі у разі накопичення
певної кількості червоних карток.
4. Забезпечення виконання судових рішень. Пропонується створити на
базі Державної виконавчої служби Мінюсту Службу судових виконавців, яка
буде віднесена до судової гілки влади і забезпечуватиме останній елемент
відновлення порушених прав чи відшкодування завданої шкоди, з наданням
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її представникам право самостійно встановлювати та затверджувати у суді
висновок про ухилення відповідача від виконання судового рішення, з
наданням права суду як застосовувати до такого відповідача додаткові
санкції, так і збільшувати розмір компенсації на користь позивача.
Доповнити її могла б мережа приватних виконавців, можливість появи якої
допускав і Мінюст. Необхідно запровадити систему преміювання за
своєчасне і повне виконання рішення суду, а виконавчий збір повинен бути
встановлений на рівні, який би повністю покривав усі необхідні дії для
виконання судового рішення.
5. Підвищення реальної незалежності суддів. Головним завданням є
відсторонення несудових органів від формування судової гілки влади,
зокрема: позбавлення політичних гравців (Верховної Ради та Президента)
брати участь у формуванні Вищої ради правосуддя; наділення Верховного
Суду України ексклюзивним правом вносити законопроект про порядок і
процедуру створення та реорганізації / ліквідації судів.
Додатковим кроком для підвищення незалежності суддів є посилення
кримінального покарання за вчинення тиску на суддю із запровадженням
обов’язкової 10-тирічної заборони на зайняття посади в органах державної
влади; а також надання суддям права документувати усіма доступними
засобами факти тиску на них з боку політиків та чиновників з публічним
оприлюдненням такої інформації.
6. Вдосконалення організації судової системи та судочинства.
Пропонується підтримуваний у тому числі і Венеціанською комісією перехід
до реально триланкової судової системи:
Функції нинішніх спеціалізованих судів переходять до загальних
місцевих суддів разом зі штатом та коштами.
Держава має організувати гідне фінансування судів, технічне їх
забезпечення в обсязі, яке дозволить досягти цільового показника рівня
довіри до суду та задоволення судовими сервісами до 75% вже у 2017 році та
95% – у 2018 році.
Важливим моментом є збільшення чисельності суддів відповідно до
нормативів навантаження, яке обраховуватиметься з урахуванням статистики
щодо середньої тривалості розгляду справи за їх категоріями, а також
адекватним збільшення чисельності апаратів судів.
Має бути запроваджена прозора та об’єктивна система кар’єрного
просування суддів.
З формальної на ефективно функціонуючу має бути перетворена
система підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів.
Кожному судді повинна бути забезпечена можливість регулярно брати участь
у спеціалізованих семінарах з представлення кращих практик судочинства,
до викладання яких залучатимуться діючі судді вищої судової інстанції, які
не мали «червоних карток».
Насамкінець, про питання, яким маніпулюють противники реформ – на
неї немає коштів, і взяти їх - ніде.
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За даними ДСА України, для нормального функціонування судової
системи необхідне близько 3,9 млрд. грн. Різниця між нинішнім рівнем
фінансування і потребою – 1,2 млрд. грн. Як мінімум половину цієї суми
можна винайти в ході реформування суміжної системи прокуратури – тільки
приведення чисельності прокурорів до європейських нормативів (приміром,
10 на 100 тис. населення, як у Німеччині) здатне економити близько 650 млн.
грн. Решта – цілком відшукувана сума з урахуванням: а) можливого
скорочення частини обслуговуючого персоналу судів у результаті
оптимізації мережі судів та спрямуванням зекономлених коштів на
покращання матеріально-технічного становища судів; б) перегляду рівня
судового збору, який повинен включати у себе усі необхідні видатки для
здійснення функції судочинства (Справедливий, ефективний, швидкий,
доступний захист - завдання альтернативної судової реформи //
http://blogs.lb.ua/volodymyr_goshovskiy/325341_spravedliviy_efektivniy_shvidki
y.html. – 2016. – 12.01).
Руслан Демчак, народний депутат Верховної Ради України VIII
скликання:
На сьогодні в Україні відсутні органи досудового врегулювання
спорів між фінансовими установами та споживачами. Хоча такі органи
функціонують у всіх країнах ЄС та багатьох інших країнах світу.
Створення інституту фінансового омбудсмена може стати доступною
альтернативою державній судовій системі.
Фінансовий омбудсмен виступає посередником при виникненні
конфліктних ситуацій між фінансовими інститутами (банки, кредитні спілки,
страхові компанії) та громадянами. При цьому фінансовий омбудсмен не
виконує контрольно-наглядові функції, однак, при систематичному
порушенні прав клієнта він має право інформувати про це регулятора.
Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до
2020 року передбачається, що реалізація проекту по створенню фінансового
омбудсмену, буде завершена до кінця червня 2016 року.
Функції фінансового омбудсмена в Україні будуть сфокусовано на
розгляді звернень громадян, вирішенні спорів та узагальнені
правозастосовної практики з метою виявлення системних проблем.
Механізм в дії такий. Перед зверненням до омбудсмена громадянин
звертається до фінансової установи, до якої у нього є претензії. Протягом
певного терміну – у різних країнах він становить від 10 днів до 8 тижнів –
установа повинна дати відповідь. Якщо він не влаштовує клієнта, тоді він
звертається до фінансового омбудсмена.
Максимальне обмеження по сумі спору складає близько 200 тис. грн.
Для порівняння, у Європі такий поріг складає – 100 тис. євро, в Росії менше –
300 тис. рублів.
Рішення омбудсмену є обов’язковим, якщо сторони його приймають. У
разі ж неприйняття право на судове розслідування зберігається за
учасниками процесу.
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Як правило, використання механізмів альтернативного вирішення
спорів підвищує довіру споживачів до ринку фінансових послуг, забезпечує
пришвидшене та менш витратне розв'язання спорів, ніж це здійснюється у
судовому порядку. За кордоном ці механізми популярні не тільки серед
споживачів, але і серед надавачів фінансових послуг.
Передбачається, що процедура вирішення спору не буде перевищувати
трьох місяців, що скоротить час розгляду справи мінімум на 50% від того
терміну, який витрачається на це сьогодні.
Запровадження фінансового омбудсмену також передбачає зменшення
витрат фінансових установ на розгляд справ на 25% вже протягом першого
року діяльності, а в подальшому на 50%.
Відповідно до зарубіжної практики, прозорість та довіра фінансовому
омбудсмену сягає 40% підтримки серед споживачів фінпослуг. Цьому сприяє
також і доступність цього сервісу. Звернення споживачів, як правило,
безкоштовне, або здійснюються за мінімальну ціну. Крім того, в таких
випадках відсутня потреба у сторони мати представника або адвоката.
Перевагою також є об’єктивне зниження навантаження на
регуляторів та судову гілку влади. Компетентність спеціалістів
фінансового інституту омбудсмену сприяє тому, що менше ніж 10% рішень
оскаржуються в судах.
Українська модель фінансового омбудсмена буде складатись із 32 осіб,
з яких 24 будуть безпосередньо займатись прийняттям та аналізом скарг. Як
показує досвід інших країн, зазначена кількість осіб розглядає більше 5000
скарг на рік. При цьому, наприклад у Вірменії кількість скарг-звернень на
рівні 4 тис/рік, у Великобританії понад 1,5 млн./рік.
Одним з принципових питань при створенні інституту фінансового
омбудсмена стає вибір механізму його фінансування. Попередня приблизна
оцінка бюджету по створенню фінансового інституту в Україні – 10 млн.
грн. Джерелами фінансування виступатиме ринок у відповідній пропорції
та/або за кількістю поданих скарг, що є міжнародною практикою.
Пропонується два види внесків: залежно від розміру активів станом на кінець
попереднього року або залежно від кількості рішень фінансового
омбудсмена, стороною яких є фінансова установа, за попередній квартал.
Створення інститутів фінансового омбудсмена важливо тим, що
фінансова грамотність, фінансова культура в країні буде підвищуватися, а
практика, напрацьована омбудсменом, матиме значення для подальшого
розвитку законодавчої системи (Альтернатива державній судовій системі
// http://blog.liga.net/user/rdemchak/article/20542.aspx. – 2016. – 12.01).
Валентин Орехов, журналист:
Самые позитивные результаты 2015 года, которые помогают не
потерять веру в будущее Украины.
Европейская комиссия приняла решение о безвизовом режиме для
Украины.

Блогосфера

19

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

7 − 13 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Европейская Комиссия обнародовала полный текст отчета
относительно предоставления безвизового режима для граждан Украины.
Документ обнародован на официальном сайте Еврокомиссии в декабре 2015
года.
Таким образом, ЕК считает, что Украина выполнила все критерии,
установленные по четырем блокам второй фазы Плана действий по визовой
либерализации с ЕС. Вероятно, что в текущем году визы для украинцев
отменят.
Непостоянное членство в Совбезе ООН.
В ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН в октябре прошлого
года были избраны пять непостоянных членов Совета Безопасности на
период 2016 - 2017 годов, в том числе Украина.
Для того, чтобы быть избранным непостоянным членом Совбеза ООН,
Украине необходимо было набрать 118 голосов. По результатам голосования
объявлено, что за Украину было отдано 177 голосов, что вызвало в
сессионном зале аплодисменты.
Теперь Украина сможет созывать заседания Совбеза и формировать
повестку дня. Решение вступило в силу с 1 января 2016 года.
Отказ от российской энергозависимости.
Украина существенно снизила зависимость от поставок углеводородов
из России и значительно увеличила импорт газа из ЕС.
По итогам прошлого года, из России импортировано газа менее 40% от
общего количества. Соответственно, более 60% газа закуплено Украиной в
ЕС.
А с января 2016 года страна и вовсе отказалась от российской «газовой
иглы».
Украинское правительство, отказавшись от закупки российского газа
из-за высокой стоимости, наглядно продемонстрировало, что наше
государство в состоянии оставаться энергетически независимым и не
закупать сырье у Газпрома.
Спортивные достижения и победы.
По итогам 2015 года Украина может гордиться своими спортсменами.
Сборная Украины по футболу вышла на Евро-2016. В ноябре ушедшего
года сборная Украины сыграла вничью со сборной Словении, получив
путевку на Евро-2016. Следующим летом во Франции Украина будет играть
в группе с Германией, Польшей, и Северной Ирландией.
На чемпионате мира по борьбе, который прошел в сентябре в ЛасВегасе, украинские борцы греко-римского стиля получили четыре награды и
заняли третье место в командном зачете самых сильных сборных мира.
Золото, серебро и две бронзы дали борцам три пропуска на Летние
олимпийские игры-2016, которые пройдут в Рио-де-Жанейро.
Мария Музычук стала чемпионкой мира по шахматам, а Наталья Букса
выиграла юниорский чемпионат мира. Обе наши девушки обыграли в финале
россиянок. В декабре Международная федерация шахмат включила Марию
Музычук в тройку лучших шахматисток мира.
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Украинские автогонщики Юрий Протасов и Павел Черепнин стали
вице-чемпионами мира в мировой серии ралли WRC 2.
Новая структура и качественное изменение правоохранительных
органов.
Радует то, что начало реформе положено. Парламент согласовал
создание Антикоррупционного бюро, Национального бюро расследований,
дал добро на создание Национальной полиции, сократил полномочия
Генпрокуратуры.
Украина переживает настоящий полицейский «реформаторский бум».
Чтобы присоединиться к патрульной службе, нужно пройти серьезный
конкурсный отбор. При этом, количество желающих вступить в ряды
полиции не уменьшается. По словам главы МВД, обновление полиции в
среднем составляет около 80%: только каждый 5-й полицейский ранее
работал в милиции или внутренних войсках.
Открытость и интерактивность работы новой полиции значительно
улучшила уровень доверия к правоохранителям. Еще во время Революции
Достоинства, милиции доверяло не более 5% граждан, а уже сейчас – после
полицейской реформы, уровень доверия вырос до 80%.
Впрочем, удачный старт полицейской реформы может сойти на нет в
случае отсутствия работы над ошибками и внедрения дальнейших изменений
в работе полиции. Патрульная служба – лишь часть общей реформы
правоохранительной системы.
Свободный доступ к имущественным и земельным реестрам.
С октября 2015 года открыт доступ к информации об имущественных
правах. Теперь можно проверить, какая недвижимость принадлежит
высокопоставленным чиновникам и народным избранникам. С декабря на
сайте МВД в тестовом режиме заработал и реестр транспортных средств.
Новый закон о государственных закупках.
В сентябре президент подписал новый закон о госзакупках, который
приближает наше законодательство к европейским стандартам, упрощает и
делает прозрачным проведение тендеров. Украина присоединится к
«Соглашению о государственных закупках» и наши предприниматели смогут
принимать участие в тендерах стран-участниц ВТО.
Открытие веб-портала о публичных финансах.
Теперь использование бюджетных средств можно отследить онлайн на
портале Публичных финансов Украины.
Кабинет министров Украины запустил веб-портал, который открывает
доступ к подробной информации об использовании государством публичных
средств.
С 1 января 2016 к системе присоединились также расходы всех
государственных и коммунальных предприятий, таким образом,
использование бюджета стало максимально прозрачным.
Административная реформа и децентрализация власти.
В прошлом году заработали изменения в Бюджетный и Налоговый
кодексы в части децентрализации налогов. В Кабмине говорят, что доходы
Блогосфера
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местных бюджетов, благодаря переданным налоговым сборам, выросли на
40%.
Среди общей массы положительных изменений есть и те, которые
может испытать на себе каждый украинец.
Заработал сайт электронных петиций к президенту Украины.
В августе 2015 года Президент Украины Петр Порошенко подписал
Указ, которым утвердил порядок рассмотрения электронной петиции,
адресованной президенту Украины, и дал старт работе соответствующего
сайта. В настоящее время идет сбор подписей под 5 тысячами обращений,
ответ дан президентом на 32 предложения.
Среди прочих, есть официальные ответы на петиции об увеличении
ответственности государственных чиновников-взяточников, сокращении
численности депутатского корпуса, вступлении Украины в блок НАТО,
отмене депутатской неприкосновенности.
Выдача биометрических паспортов для выезда за границу.
Биометрические паспорта выдаются украинцам с 1 января 2015 года.
Паспорт износоустойчив, малогабаритен и обладает высокой степенью
защиты, однако, все преимущества документа нового образца можно будет
ощутить только после либерализации визового режима со странами ЕС.
Справок стало гораздо меньше.
Что положительного. С 1 октября 2015 года чиновники лишены права
гонять (посылать) граждан за выписками и справками из государственного
реестра о праве на недвижимое имущество и реестра юридических лиц и
физлиц-предпринимателей. К сожалению, это касается не всех злополучных
справок.
Стали доступны электронные госулуги на iGov.
Среди них – регистрация в МРЭВ автомобиля с пробегом,
выдача/замена/обмен паспортов, регистрация места проживания, выдача
документов и их дубликатов, подтверждающих государственную
регистрацию актов гражданского состояния и даже прием заявлений о
взяточничестве чиновников.
Сейчас на сайте заявлено уже более 400 услуг, однако, еще не все
услуги доступны в большинстве регионов Украины. Наибольшее количество
услуг пока доступны только в Киевской и Днепропетровской областях.
Открытие первого центра предоставления админуслуг гражданам.
Единый центр предоставления административных услуг открылся в
Одессе 16 октября прошлого года. Он стал первым в Украине учреждением, в
котором в сжатые сроки можно оформить любые документы – от паспорта до
регистрации недвижимости.
Например, паспорт можно оформить за один день, стать
предпринимателем за три часа. При его создании за основу был взят
успешный грузинский опыт. Центр обслуживания граждан – первый и
удачный пример административной реформы в Украине, который
реализуется в Одессе.
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Открытие центра даст одесситам возможность оформить документы в
кратчайшие сроки, а сама процедура будет прозрачной и открытой.
Предоставляют услуги одесситам более 50-ти администраторов, которые
были отобраны через открытый конкурс. Плохо то, что этот центр пока что
единственный в Украине.
Главным же достижением прошлого года и высшей ценностью
является целостность Украинского государства и мирное сосуществование
разных национальностей и народностей на территории страны.
Хочется верить и надеяться, что новый год принесет нашей стране
намного больше хорошего, чем уходящий. В конце концов, воцарится мир, а
украинцы будут жить в достатке и спокойствии (Через тернии к звездам //
http://blog.liga.net/user/vorehov/article/20539.aspx. – 2016. – 11.01).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Независимый политолог из Баку Хусейн Панахов:
Соглашение между ЕС и Украиной о создании зоны свободной
торговли после восьми лет переговоров 1 января 2016 года вступило,
наконец, в силу.
(…) Процесс переориентации Украины на европейский рынок будет
долгим и трудным. (…) Согласно официальным данным украинской
статистики, более 30% экспорта страны уже идет в Европу. Кроме того, по
данным российской государственной статистики, объем двусторонней
торговли между Россией и Украиной сократился с 50,6 миллиарда долларов в
2011 году до 13 миллиардов в 2015-м. В последние годы украинские
компании повышали качество своей продукции, подгоняя его под
европейские стандарты в ожидании соглашения о свободной торговле.
Рынок ЕС − самый требовательный в плане качества и стандартов, и
поэтому реализация новых мер по контролю качества станет главным
вызовом для украинских производителей. Тем не менее, по данным
Института экономических исследований и политических консультаций, 71%
украинских компаний рассчитывают на получение прибыли от соглашения о
свободной торговле в течение предстоящих пяти лет. Кроме новых мер
контроля качества и открытой конкуренции с солидными европейскими
компаниями, новое торговое соглашение дает Украине преимущественное
право доступа к крупнейшему потребительскому рынку в мире с 500
миллионами покупателей (…) (Ukraine signed the FTA with the EU. Now
what? // New Eastern Europe (http://www.neweasterneurope.eu/articles-andcommentary/1860-ukraine-signed-the-fta-with-the-eu-now-what). – 2016. –
14.01).
На розгляд першого у 2016 році пленарного засідання
Європарламенту (ЄП), яке розпочнеться 18 січня у Страсбурзі, буде
винесено резолюцію щодо імплементації угод про асоціацію Євросоюзу з
Україною, Грузією та Молдовою.
Литовський депутат Пятрас Ауштрявічюс:
(…) У політиці з країнами-партнерами ЄС має демократичний підхід
асоціативного партнерства. (…) Структури ЄС повинні мати ширші
повноваження, щоб ефективно допомагати своїм партнерам по асоціації
проводити реформи. Адже для таких масштабних змін їм потрібно більше
нашої підтримки. Внесення змін до Конституції ще не гарантує реальних
змін у системі правосуддя. Критично важливим є оновлення суддівського
корпусу, для здійснення якого ще не розроблений навіть проект відповідного
закону.
Єврокомісар з питань юстиції Вєра Юрова:
Незважаючи на складну зовнішньополітичну ситуацію та труднощі в
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економіці, за останні місяці Україна продемонструвала значний прогрес у
втіленні реформ. Я хочу привітати з цим українську владу і закликати її
продовжувати свої зусилля, щоб перейти до нового рівня реформ у боротьбі з
корупцією, змінах судової системи та антидискримінаційного законодавства.
Заступниця виконавчого секретаря з політичних питань офісу
Європейської служби зовнішніх справ Гельґа Шмід:
Зараз головним викликом для Києва є практична імплементація
реформ. ЄС продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність України.
Але ми звертаємося до всіх сторін із проханням виконати мінські
домовленості у повному обсязі
Представниця офісу єврокомісар з питань політики сусідства
Катерина Матернова:
Україна продемонструвала вражаючі зусилля у стабілізації економіки
та зміцненні банківського сектору. Той факт, що з початком застосування
зони вільної торгівлі між Україною та ЄС угода про асоціацію запрацювала
на повну потужність, є значним кроком для євроінтеграції України. Адже це
призводитиме до подальших реформ у країні. У 2016 році в рамках програми
«Східного партнерства» Брюссель виділить Україні фінансову підтримку, яка
"опоможе малому та середньому бізнесу пройти процес адаптації до
стандартів та вимог ЄС (Європарламент оцінить втілення Києвом реформ
у
рамках
угоди
про
асоціацію
//
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/uk/європарламент-оцінить-втілення-києвом-реформ-урамках-угоди-про-асоціацію/a-18980832). – 2016. – 14.01).
Міжнародний валютний фонд підтвердив відповідність прийнятої
українським парламентом проекту державного бюджету.
Міністр фінансів України Наталя Яресько:
У ході розгляду закону депутати Верховної Ради, вперше в проекті
державного бюджету внесли ряд змін, які були узгоджені з МВФ, а по-друге,
відмовились запроваджувати новий Податковий кодекс, який був прийнятий
головою Національної ради реформ і сформувати основу для проект закону
про державний бюджет Міністерством фінансів, узгодженої з МВФ. В даний
час, фахівці з МВФ завершили оцінку українського законодавчого пакета.
МВФ підтверджує, що прийнятий проект державного бюджету в
цілому відповідає цільовій програмі співробітництва (MFW zatwierdził
projekt ukraińskiego budżetu na 2016 rok // WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/4093-mfw-zatwierdzil-projekt-ukrainskiegobudzetu-na-2016-rok.html). – 2016. – 14.01).
Украина – несмотря на войну – в определенной мере
стабилизировалась как общество и государство, чего многие не ожидали.
Для Украины 2016 год начинается под знаком надежды: с начала года
эта страна – подготовка к этому осуществлялась в течение нескольких лет –
полностью ассоциирована с Евросоюзом, а «Глубокое и всеобъемлющее
соглашение о свободной торговле» (DCFTA) вступило в силу. Кроме того, в
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середине нынешнего года для украинцев, а также для грузин, начнет
действовать безвизовый режим с Евросоюзом. Таков он − прогресс в рамках
программы Евросоюза под названием «Восточное партнерство», которое, на
самом деле, охватывает шесть стран (Hoffnung für die Ukraine // DIE
WELT(http://www.welt.de/print/welt_kompakt/debatte/article150942221/Hoffnu
ng-fuer-die-Ukraine.html). – 2016. – 13.01).
Український міжнародний валютний резерв збільшився на 5,8
млрд доларів після надання МВФ допомоги, що врятувала країну від
фінансового колапсу.
Зараз резерв складає 13,3 млрд доларів, що є першим підвищенням за
підсумками року за період з 2010, що дає Україні можливість вільно дихати,
аби відродити економіку (The $5.8 Billion Boost That Saved Ukraine From
Collapse: Chart // Bloomber.com (http://www.bloomberg.com/news/articles/
2016-01-13/the-5-8-billion-boost-that-saved-ukraine-from-brink-of-collapse). –
2016. – 13.01).
Эксперт Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук:
Он (закон о госслужбе, − ред.) вступит в силу 1 мая. Закон
предусматривает очень много принципиальных инноваций. Первая из них –
переход Украины к исключительно конкурсному отбору на все должности
государственной службы. Чтобы понять разницу – сейчас руководителей
центральных органов исполнительной власти, руководителей структурных
подразделений министерства, глав местных администраций назначают на
свободное усмотрение политики. Они выбирают тех, с кем комфортно
работать, и это не всегда самые профессиональные люди. Закон эту практику
прекращает и обязывает проводить открытые конкурсы.
Для этого вводится новая коллегиальная организация, в которую
войдут представители общественности. Очень важно следить, как эта
комиссия будет сформирована. Если комиссия будет адекватна, она позволит
защитить всю госслужбу от политически-партийных и бизнес воздействий.
Это наибольшее достижения закона. Есть и меньшее, например,
урегулирование оплаты труда – попытка ограничить финансовый произвол
чиновников в виде различных доплат. (…)
Закон может заработать в течение шести месяцев – года, если
правильно его внедрят. Для этого нужны адекватные заработные платы.
Экономить нужно на других вещах. Кроме того, Европейский Союз готов в
значительной мере финансировать эту реформу – речь идет о сотнях
миллионов евро (…) (Эксперт об электронных паспортах и конкурсе на
госслужбу
в
Украине
//
Правда.Ру
(http://www.pravdatv.ru/2016/01/12/200599/ekspert-ob-elektronnyh-pasportah-i-konkurse-nagossluzhbu-v-ukraine). – 2016. – 12.01).
Проведенный в Нидерландах опрос перед референдумом об
ассоциации Украина-ЕС обещает однозначное «нет» ратификации этого
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документа. Первый опрос общественного мнения, данные которого были
обнародованы 9 января, прогнозирует неутешительные результаты: более
половины опрошенных заявили, что будут голосовать против соглашения,
еще четверть – что «скорее всего» не поддержат документ.
Эксперт Центра европейских политических исследований (CEPS) в
Брюсселе Гийом ван дер Лоо:
В случае, если жители страны скажут «нет» ассоциации с Украиной,
Гаага окажется в очень сложной ситуации. Хотя плебисцит и является
консультативным, то есть по сути ни к чему не обязывает правительство
Нидерландов, игнорирование его результатов сделает кабинет Марка Рютте
уязвимым для оппонентов. (…)
Дополнительно осложняет ситуацию и тот факт, что референдум
пройдет во время председательства Нидерландов в ЕС. Если ты хочешь
определять повестку дня для Евросоюза как председательствующее
государство и таким образом возглавлять ЕС, а затем блокируешь подобное
соглашение, то это достаточно проблематично. Особенно с учетом того, что
голландское правительство является проевропейским и само выступает в
поддержку соглашения с Украиной. И это понятно, ведь, конечно, ничто в
этом соглашении никоим образом не вредит Нидерландам.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер:
Я хочу, чтобы они (голландцы, − ред.) поняли, что важность этого
вопроса выходит за пределы Нидерландов. Я надеюсь, что голландцы не
будут голосовать по причинам, не имеющим ничего общего с соглашением
(Нидерландский камень преткновения ассоциации Украины и ЕС //
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/ru/нидерландский-каменьпреткновения-ассоциации-украины-и-ес/a-18974109). – 2016. – 12.01).
Украинские экологи, правозащитники и общественные активисты
объединяются в «Общественную экологическую платформу» чтобы
стимулировать власти повышать экологические стандарты в энергетике
до европейского уровня.
Координатор проектов по энергоэффективности Национального
экологического центра Украины Анна Шумейко:
Средний возраст угольных станций составляет 50 лет, а то и больше,
коэффициент их полезного действия не превышает 46 процентов. Они –
потенциально аварийные объекты.
Этот вывод подтверждается результатами общественной экологической
экспертизы Трипольской ТЭС. По данным экологов, на ее долю приходится
82 процента общего объема вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу
всеми промышленными предприятиями Киевской области.
В 2015 году участники климатического саммита ООН в Париже
подписали соглашение об отказе от использования ископаемого топлива до
2050 года. Для Украины это означает отказ от тепловых и газовых
электростанций, считают украинские экологи.

Огляд зарубіжних ЗМІ

27

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

7 − 13 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Председатель правления биоэнергетической ассоциации Георгий
Гелетуха:
Парижские договоренности предусматривают ограничение повышения
средней температуры на планете двумя градусами. По меньшей мере, это
означает остановку угольной енергетики. Это потребует коренного
пересмотра украинской энергетической стратегии, развития возобновляемой
энергетики и внедрения энергоэффективности.
Положительным моментом на сегодня, есть составление двух
национальных планов, согласно которым возобновляемые источники энергии
должны быть увеличены в энергобалансе Украины к 2020 году до 11
процентов, а сокращение общегосударственного потребления энергии
составит девять процентов. (…) На Украине необходимо создать
конкурентный энергетический рынок (…) (Украинские экологи
объединяются для проведения реформы енергетики // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/украинские-экологи-объединяются-для-проведенияреформы-энергетики/a-18974721). – 2016. – 12.01).
Глави міністерств закордонних справ Європейського Союзу
обговорять питання про безвізовий режим з Україною в березні або
червні, в залежності від швидкості реалізації необхідних реформ.
Заступник міністра закордонних справ європейської інтеграції
Олена Зеркаль:
Від того, як ми скоро виконаємо всі вимоги і зможемо покращити наше
законодавство, залежить термін, протягом якого Рада ЄС прийме наше
поданнґ, тобто в березні або червні (Рада ЄС розгляне питання про
скасування віз для України в березні або червні // WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/4026-rada-ue-rozpatrzy-kwestie-zniesieniawiz-dla-ukrainy-w-marcu-lub-czerwcu.html). – 2016. – 09.01).
Бывший комиссар ЕС по вопросам расширения и политики
добрососедства Штефан Фюле:
Правительство в Киеве должно продолжать борьбу с коррупцией.
Развитие Украины идет по правильному пути. Украинская экономика снова
начала набирать дыхание, бои на востоке страны утихли, а минские
соглашения медленно выполняются.
В то же время, в 2016 году перед правительством в Киеве по-прежнему
стоят другие жизненно важные задачи – особенно деолигархизация,
децентрализация и борьбе с коррупцией. С 1 января вступило в силу
соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины с
Евросоюзом. Решение украинского кризиса должно стать позитивным
сдвигом для Европы (Экс-комиссар Евросоюза: Украина идет по
правильному пути // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/экс-комиссаревросоюза-украина-идет-по-правильному-пути/a-18968509). – 2016. –
09.01).
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі опублікувало нові
ціни для товарів з країн Європейського Союзу, який набув чинності
1 січня 2016 року
ЄС для України знижує швидкість ввізного мита на рівні першого року
ЗВТ навіть в 2014 році в рамках автономних торгових преференцій, тому
тримати глибокий і всебічний ЗВТ відзначає початок зниження Україною
митних зборів на товари з ЄС. Міністерство також зазначає, що, паралельно з
режимом вільної торгівлі протягом двох років буде продовжувати працювати
в режимі GSP зменшується (загальна система преференцій), з якою Україна є
використання протягом багатьох років у той час як експорт до країн ЄС.
Проведений Міністерством аналіз показує: в 2016 році буде більш
вигідно експортувати в рамках ВСП 547 тарифних ліній, тарифної
класифікації ЄС. У 2017 року таких ліній залишатиметься 424. З цією вивозу
відповідно до режимом вільної торгівлі, ви повинні отримати сертифікат
походження EUR.1 форм, які з 1 січня 2016 року видається митними
органами України, а експорт в рамках ВСП повинен отримати сертифікат
форми І, який видається тргово-промисловою палатою.
Міністерство опублікувало на своєму офіційному сайті список товарів
в кодах комбінованої номенклатури ЄС, ставки ввізних мит, які в 2016 році
були нижче, в рамках ВСП; список тарифних квот і ставки імпортного мита в
рамках квоти для України та ЄС.
Міністерство підкреслює, що набуття чинності угоди про вільну
торгівлю не приведуть до великого збільшення європейських товарів в
Україну, тому що нульове мито розміщуються лише на 70% від всіх
імпортних товарів. Для інших товарів буде діяти перехідний період, або
встановлюють обмеження режиму (SWH: Zerowe cła są wprowadzane tylko na
70% wszystkich towarów importowanych na Ukrainę // WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/3999-swh-zerowe-cla-sa-wprowadzane-tylkona-70-wszystkich-towarow-importowanych-na-ukraine.html). – 2016. – 09.01).
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер переконував голандських
виборців не виступати проти угоди про асоціацію України з ЄС,
оскільки це «може відкрити двері континентальній кризі».
Оглядачі вважають, що результати голосування, призначеного на 6
квітня, свідчитимуть про поширення євро скептицизму серед глоандців, ніж
про реальну опозицію щодо торговельної угоди з Києвом, яка передбачає
ширше співробітництво з Брюселем.
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер:
Давайте не будемо перетворювати цей референдум на голосування
щодо Європи. Я щиро сподіваюся, що голандці не скажуть «ні» справі, яка не
має стосунку до угоди про ЄС як такої (Juncker warns Dutch voters over
major
consequence
of
Ukraine
referendum
//
EurActiv.com
http://www.euractiv.com/sections/global-europe/juncker-warns-dutch-votersover-major-consequence-ukraine-referendum-320830). – 2016. – 09.01).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Посол України в Австрії Олександр Щерба:
Австрія включила Україну в список пріоритетних країн, які
отримуватимуть техдопомогу. Спеціальна місія МЗС Австрії відвідає Київ у
лютому (Австрія надаватиме Україні технічну допомогу // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/01/13/7043329/). − 2016.
– 13.01).
Міністр фінансів Наталія Яресько:
Ухвалення закону про державний бюджет на 2016 рік, що відповідає
домовленостям між Україною та МВФ, − це важлива, але не єдина умова для
надання Україні нового траншу кредиту фонду.
Не менш важливими умовами є подальший прогрес в антикорупційній
сфері та інших структурних реформах.
Таким чином, при ухваленні рішення щодо надання Україні нового
траншу керівництво МВФ буде оцінювати виконання всіх попередніх умов та
структурних маяків, виконання яких має термін до кінця грудня 2015 року, а
не лише питання ухвалення держбюджету-2016.
Лише після належного виконання Україною всіх попередніх умов та
всіх структурних маяків ми можемо очікувати призначення спеціального
засідання Ради директорів МВФ, на якому може бути ухвалене рішення щодо
надання Україні чергового траншу.
Залежно від переговорів щодо фінального, оновленого меморандуму
щодо програми співробітинцтва з МВФ це може відбутися наприкінці січня
або вже в лютому. (…)
На даний момент МВФ вже завершив свою оцінку бюджету та
відповідного пакета законодавства, прийняття якого було потрібно для
ухвалення бюджету на 2016 рік. МВФ погодився з тим, що ухвалений
бюджет в цілому відповідає цілям програми.
Ми не виключаємо можливості обговорення з МВФ виконання проекту
меморандуму, всіх попередніх умов та структурних маяків у віддаленому
режимі (у режимі електронної пошти та телефонних дзвінків).
У такому разі приїзд місії МВФ не є необхідним для ухвалення надання
Україні нового траншу кредиту.
Після цього приїзд місії відбуватиметься у звичайному режимі − за
півтора-два місяці після надання траншу, для оцінки прогресу виконання
Україною умов для надання наступного траншу (…) (Що чекає на бюджет2016. За мотивами таємного Меморандуму з МВФ // Екорномічна правда
(http://www.epravda.com.ua/publications/2016/01/11/575902/). − 2015. − 11.01).
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Уряд у щоденній своїй діяльності продовжує виконувати Програму
діяльності Кабінету Міністрів і інформувати громадян про стан її
виконання. Електронний звіт Програми та останні зміни в он-лайн режимі
відображені на сайті program.kmu.gov.ua. Зазначимо, що лідерами з
виконання Програми діяльності Уряду є Міністерство молоді та спорту
(93,9 %), Міністерство оборони (88,9 %) та Міністерство аграрної політики та
продовольства (87,8 %). Загалом у середньому 89,3 % завдань уже виконано
або знаходиться на стадії виконання.
Триває реформа органів внутрішніх справ. Станом на 29 грудня 2015
року в підрозділах патрульної служби працює більше 5,2 тис. патрульних
поліцейських (Майже 90 відсотків завдань Програми діяльності Кабінету
Міністрів уже виконано або знаходиться на стадії виконання // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248757030&
cat_id=244276429). − 2016. – 11.01).
Вице-премьер-министр регионального развития, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко:
Самым важным вопросом является реализация запланированных в
Коалиционном соглашении реформ.
Самое главное убедить политиков двигаться в направлении тех реформ,
которые были еще подписаны в Коалиционном соглашении 2014 года и
выполнении его до конца в 2016 году.
2016 год будет переломным в осуществлении реформ и изменении
ситуации в экономике Украины, чего ждут все украинцы (Зубко назвал 2016ый год переломным для реформирования экономики Украины // 112.ua
(http://112.ua/politika/zubko-nazval-2016-yy-god-perelomnym-dlyareformirovaniya-ekonomiki-ukrainy-283827.html). − 2016. – 08.01).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне
антикорупційне бюро відкрили понад 20 кримінальних проваджень.
Це справи про хабарництво та економічні злочини. Більшість підозр
повідомлено у справах про хабарництво.
Також в антикорупційній прокуратурі знаходиться близько 30
кримінальних проваджень, які були передані Генеральною прокуратурою.
Антикорупційна
прокуратура
сподівається
передати
назад
Генпрокуратурі частину цих справ після вступу в силу відповідного закону
(Антикорупційні бюро і прокуратура відкрили понад 20 справ // INSIDER
(http://www.theinsider.ua/politics/5694e9dbced3b/). – 2016. – 12.01).
Децентралізація та реформа державного управління
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Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Мінрегіон відібрав найкращі проекти створення Центру надання
адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах. Вони
стануть прототипом для ЦНАПів по всій Україні. Захід проводиться спільно
з Проектом німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ)
«Реформа управління на сході України».
Обрані проекти ЦНАП мають оптимальні параметри і можуть стати
типовим проектом для інших громад. Єдиний центр дозволить громадянам за
кілька годин отримати необхідний документ, довідку чи зареєструвати
бізнес. Це наближає послуги до людей і робить їх життя більш комфортним.
Це крок до знищення неефективної бюрократичної машини дозволів та
реєстрації, яка всі ці роки лише заважала нормальному розвитку економіки.
(…) Надання адміністративних послуг це додаткові кошти, якими
наповнюватимуться місцеві бюджети.
Навіть ті громади, що не пройшли до другого туру конкурсу,
отримають необхідну консультаційну, експертну, методичну та іншу
підтримку щодо організації діяльності ЦНАПів (Мінрегіон обрав прототип
ЦНАП, які створять у всіх громадах, − Геннадій Зубко // Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України (http://www.minregion.gov.ua/decentralization/newsdecentralization/minregion-obrav-prototip-tsnap-yaki-stvoryat-u-vsih-gromadahgennadiy-zubko/). − 2016. – 12.01).
Президент Петро Порошенко підписав закон, що передає обов'язки
фінансування державних соціальних видатків на рівень місцевих
бюджетів, скорочує їх розмір, а також посилює контроль за їх
одержувачами.
Документ перекладає на місцеві бюджети фінансування широкого
переліку виплат і пільг, які зараз виплачуються з держбюджету. Також закон
подовжує дію норми про невиплату пенсій працюючим депутатам,
прокурорам, суддям та іншим високопосадовцям до кінця 2016 року, а
максимальний розмір призначення нових пенсій встановлює на рівні 10 740
гривень.
У той же час документ урізує соціальні витрати бюджету.
Наприклад, змінює порядок безкоштовного харчування дітей в школах.
Дітей-інвалідів будуть безкоштовно годувати лише в 1-4 класах замість
усього періоду навчання. Також в 1-4 класах безкоштовне харчування, яке до
сьогоднішнього дня надавалося всім дітям, передбачено лише для дітей з
малозабезпечених сімей (Порошенко схвалив скорочення соцвидатків і
передачу їх на місцевий рівень // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/82315-poroshenko-skhvaliv-skorochennyasotsvidatkiv-i-peredachu-ikh-na-mistseviy-riven-). − 2016. – 10.01).
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Вице-премьер-министр − министр регионального развития,
строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко:
Мы практически оставили в бюджете все те налоги, все те поступления,
которые касались бюджетной децентрализации в 2015 году. Практически все
налоги, которые направлялись в местные бюджеты, были оставлены.
Дополнительно,
на
развитие
территорий,
была
предусмотрена
государственная поддержка (В госбюджете-2016 сохранены практически
все местные налоги в рамках децентрализации, − Зубко // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/368084/bez_reformirovannyh_sudov_ostalnye_reform
y_obrecheny_na_proval_avakov). − 2016. – 10.01).
Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман:
У січні ми завершуємо роботу над запуском ряду нових елементів
електронного парламенту у Верховній Раді, над якими ми почали працювати
у 2015 році. Впровадження технологій електронного урядування, на мій
погляд, – одна з найважливіших складових реформування системи
управління в державі. Хотів би зазначити, що органи місцевого
самоврядування тут поки випереджають центральні органи влади. Зараз
багато з того, що ми почали впроваджувати у Вінниці ще кілька років тому, я
разом з моїми колегами намагаюся впроваджувати і на загальноукраїнському
рівні (…) (Гройсман: нові елементи електронного парламенту запустять
у січні // Голос Столиці (http://newsradio.com.ua/2016_01_10/Grojsman-novelementi-elektronnogo-parlamentu-zapustjat-u-s-chn-3881/). – 2016. – 10.01).
Дерегуляція та розвиток підприємництва
13 січня, на своєму засіданні Уряд прийняв рішення про
підписання Угоди з Європейським Союзом про участь України у
програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього
бізнесу (COSME) (2014−2020)».
COSME – провідна програма ЄС з бюджетом 2,3 млрд євро,
спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого та
середнього підприємництва (МСП), що реалізується в рамках стратегії
«Європа 2020».
Приєднання України до Програми сприятиме розвитку українського
підприємницького середовища і консультативних та аналітичних послуг,
пов’язаних із експортно-імпортною діяльністю підприємств, розширенням
торговельно-економічних зв’язків, приведенню українського законодавства у
сфері малого та середнього підприємництва до європейських стандартів, а
також створенню умов для популяризації підприємництва та формування
культури бізнесу. У рамках програми передбачена участь України у таких
складових Програми, як: покращення умов доступу МСП на ринки;
покращення регуляторних умов функціонування МСП; формування культури
ведення бізнесу.
Передбачається участь України у таких складових Програми:
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− покращення умов доступу МСП на ринки. Полягає в отриманні
консультативних та аналітичних послуг, пов’язаних із супроводженням
експортно-імпортної діяльності підприємств, їх інтернаціоналізацією та
розширенням торговельно-економічних зв’язків;
− покращення регуляторних умов функціонування МСП. Зазначений
напрям спрямований на визначення та усунення зайвих регуляторних
бар’єрів на внутрішньому ринку ЄС, імплементацію Акта Малого Бізнесу для
Європи (Small Business Act for Europe) в третіх країнах, забезпечення
діяльності мережі Уповноважених з питань МСП (SME Envoys), а також
участі третіх країн в їх роботі, створення секторальних робочих груп з метою
обміну досвідом між представниками профільних органів державної влади
тощо;
− формування культури ведення бізнесу. Здійснюватиметься у формі
різноманітних освітніх програм (у т. ч. із залученням коштів в рамках
програми «Еразмус для підприємців»), проведення секторальних тренінгів,
семінарів, програм з обміну, стажувань тощо (Україна приєднається до
програми ЄС з конкурентоспроможності підприємств малого і середнього
бізнесу
(COSME)
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248761303&cat_id=2
44276429). − 2016. – 13.01).
Реформа системи національної безпеки та оборони
Президент України Петро Порошенко:
2016 рік мною оголошено роком Повітряних Сил. У контексті цього
передбачається провести реорганізацію та підвищити ефективність
Повітряних Сил, у першу чергу, це стосується протиповітряної оборони.
Необхідно не лише відновити озброєння та техніку ППО, але й навчити
людей користуватися високотехнологічним обладнанням і бути готовими до
його застосування.
У Державному бюджеті Міністерству оборони виділено 57 млрд грн,
або 2,5% ВВП. Це – мінімально необхідна потреба армії, але це максимум,
який може потягнути наша економіка. І лише ефективне використання цих
коштів забезпечить вирішення першочергових завдань, що стоять перед
національним військом (В 2016 продовжиться активне реформування
Збройних Сил України – Верховний Головнокомандувач // Президент
України Петро Порошенко (http://www.president.gov.ua/news/v-2016prodovzhitsya-aktivne-reformuvannya-zbrojnih-sil-ukra-36603). – 2016. –
11.01).
Програма розвитку українського експорту
Премьер-министр Арсений Яценюк:
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На этой неделе состоится первый запуск экспериментального поезда
Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан, который поможет Украине
поставлять товары в обход России.
Представители Министерства инфраструктуры и «Укрзализницы»
сейчас проводят переговоры в Баку. С той целью, чтобы на этой неделе
запустить первый экспериментальный поезд по маршруту Украина-ГрузияАзербайджан-Казахстан, что фактически даст Украине возможность найти
альтернативный путь для поставки товаров в обход российского эмбарго. Я
поручаю министру инфраструктуры после завершения переговоров
проинформировать нас. Я так понимаю, что это планируется на пятницу...
Это позволит расширить список тех товаров, которые мы сможем поставлять
в эти страны (В Кабмине нашли способ поставлять товары в Грузию,
Азербайджан и Казахстан в обход России // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/368834/v_kabmine_nashli_sposob_postavlyat_tovary_
v_gruziyu_azerbayidjan_i_kazahstan_v_obhod_rossii). − 2016. – 13.01).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Кабінет Міністрів України на засіданні 13 січня ухвалив фінальний
пакет документів, необхідних для завершення першого етапу реформи
системи технічного регулювання. Головним завданням першого етапу було
законодавче забезпечення переходу на європейські стандарти й процедури.
Завдання нового етапу реформи − зняти зайві бар’єри для доступу
українських промислових товарів на ринки ЄС.
До фінального пакета документів увійшли технічні регламенти на
засоби вимірювальної техніки, модулі оцінки відповідності, а також план
заходів щодо оптимізації мережі державних лабораторій. Однак загальний
об’єм документації, затвердженої на першому етапі реформи, був набагато
більшим. Так, було прийнято 24 постанови і видано 7 наказів
Мінекономрозвитку. Із 27 актів європейського секторального законодавства,
визначених Угодою про асоціацію, в Україні прийнято 24 технічних
регламенти, з яких 21 вже є обов’язковим до застосування. Загалом в Україні
прийнято 47 технічних регламентів, 45 з яких розроблено на основі актів
законодавства ЄС, 41 технічний регламент вже є обов’язковим до
застосування.
Ухвалення всіх цих документів було необхідною умовою для реалізації
ключових законів реформи системи технічного регулювання. Мова йде про
закони: «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про технічні
регламенти та оцінку відповідності», «Про стандартизацію», які були
ухвалені протягом 2014−2015 років.
Головне завдання нового етапу – підписання угод про оцінку
відповідності та прийнятність промислових товарів (Agreements on
Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods, ACAA).
Підписання угод ACAA означатиме, що торгівля товарами між ЄС та
Україною буде проводитися на тих самих умовах, які застосовуються в
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торгівлі між країнами-членами ЄС. Крім того, продовжиться затвердження
технічних регламентів і налаштування ринкового нагляду, який є одним із
ключових елементів нової системи технічного регулювання.
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавичус:
ЄС має економічне і стратегічне значення для українських виробників.
Новими можливостями, які відкриває для них Угода про асоціацію, треба
правильно скористатися. А для цього ми реформуємо нашу застарілу систему
стандартизації та приводимо її у відповідність до європейської. Це зніме всі
штучні бар’єри щодо торгівлі з ЄС.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов:
Cьогодні завершується величезний етап реформування системи
технічного регулювання. Протягом цього етапу Мінекономрозвитку створило
засади для переходу від неефективної і застарілої радянської системи
контролю безпечності промислової продукції до сучасної європейської
системи. Європейська система ідеологічно відрізняється від пострадянської.
Стара система базувалася на обов’язкових стандартах, ГОСТах, які
регулювали абсолютно всі характеристики товару чи послуги. Відповідно,
дотримання цих ГОСТів контролювалося шляхом аналізу окремих одиниць
товару, які надавали самі виробники. Звісно, такий підхід не давав гарантію,
що решта одиниць товару з цієї партії також відповідають ГОСТу.
Європейська система, навпаки, надає більше свободи виробнику – він
мусить дотримуватися лише загальних вимог щодо безпеки (саме вони й
закріплені в технічних регламентах), а характеристики товару виробник може
обирати на власний розсуд. При цьому контроль за безпекою товарів у
європейській системі здійснюється через ринковий нагляд. (…)
У 2015 році було скасовано дію понад 15 773 ГОСТів, розроблених до
1992 року. Цей крок звільняє підприємницьку ініціативу і сприяє розвитку
конкуренції, а отже створенню нових, інноваційних товарів та послуг.
Крім того, Національне агентство з акредитації України отримало
визнання з боку Європейської кооперації з акредитації за всіма напрямами
акредитації (випробувальні та калібрувальні лабораторії, органи із
сертифікації, а також органи з інспектування). Це дозволить розбудувати в
Україні ефективну систему сертифікації та ринкового нагляду (Айварас
Абромавичус: Ми переходимо від старої системи з обов'язковими
ГОСТами до європейської моделі технічного регулювання // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248761093&
cat_id=244276429). − 2016. – 13.01).
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль:
Голландцы не хотят ратифицировать Соглашение об ассоциации ЕС с
Украиной на референдуме, что повлечет за собой срыв безвизового режима,
не из-за отношения к Украине, а в связи с недовольством политикой
Евросоюза.
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Проблемой может стать позиция голландцев относительно самого
существования Евросоюза.
Мы здесь будем работать очень плодотворно с голландцами, чтобы
последствия этого референдума были положительные. Нидерланды
председательствуют в Европейском Союзе в течение первого полугодия. Для
них это вопрос принципа. И это очень трудно для них внутри − понять
необходимость вообще участия правительства в воздействии на
общественное мнение.
Сейчас мы имеем очень хорошее сотрудничество с голландцами − как
на уровне государственных учреждений, так и на уровне гражданского
общества. Я думаю, что если мы все вместе поработаем, а у нас есть такие
планы по координации усилий и украинских, и голландских, то мы сможем
решить этот вопрос в положительном смысле (Срыв безвизового режима с
ЕС: в МИД Украины объяснили позицию голландцев // Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/82480-sryvbezvizovogo-rezhima-s-es-v-mid-ukrainy-obyasnili-pozitsiyu-golland). − 2016. –
11.01).
Заступниця міністра закордонних справ із питань євроінтеграції
Олена Зеркаль:
Українці зможуть користуватися старими закордонними паспортами й
шенгенськими візами в них і після запровадження безвізового режиму з
Євросоюзом за біометричними паспортами.
Українці й далі зможуть користуватися своїми старими паспортами, в
яких є візи – і вони зможуть ними користуватися до кінця терміну дії цих віз.
Звичайно, що для того, щоб поїхати в Європейському Союз – так, як і
зараз – у Вас можуть спитати прикордонники, чи є у Вас зворотній квиток, чи
є у Вас бронювання в готелі, у кого Ви будете жити і коли Ви повертаєтеся
назад. Вони також можуть спитати, чи є у Вас поліс страховий – для того, що
пересвідчитися, що Ви не становите ризику і що Ви не збираєтеся
залишитися в Європейському Союзі.
Так само буде і по біометричних паспортах (Українці зможуть їздити
в ЄС із «шенгенками» і при безвізовому режимі // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/9/7094827/). − 2016. – 09.01).
Керівники міністерств закордонних справ країн розглянуть
питання щодо безвізового режиму Україні в березні або червні 2016 року.
Заступник голови Міністерства закордонних справ Олена Зеркаль:
Від того, як швидко ми зможемо переконати міністрів юстиції та
внутрішніх справ країн Європейського Союзу в тому, що ми все виконали і
продовжуємо удосконалювати (законодавство, – ред.), і цей процес
незворотній, залежить те, коли Рада розглядатиме це питання – у березні або
в червні (Рада ЄС може розглянути питання безвізового режиму в червні
// Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/28121-mid-sovetes-mozhet-rassmotret-vopros-bezvizovogo.html). – 2016. – 09.01).
Офіційна інформація
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій
області відбулася зустріч очільника поліції краю з представниками
Консультативної місії Європейського Союзу з питань реформування
сектору цивільної безпеки в Україні.
Створено Головне управління національної поліції в Чернівецькій
області, до якого ввійшли п’ять кущових відділів поліції (Чернівецький,
Кіцманський, Сторожинецький, Кельменецький і Новоселицький). Також
нещодавно завершився відбір кандидатів до патрульної поліції Чернівців та
15 січня розпочнеться навчання патрульних поліцейських, яке триватиме два
місяці. Після складання присяги поліцейські розпочнуть свою роботу на
вулицях міста. На поліцейських, які зараз працюють у ГУНП, чекає
атестація, яка і визначить, хто із них надалі буде працювати у поліції.
Також делегати місії ЄС позитивно оцінили свої пропозиції щодо
встановлення камер спостереження в обласному центрі та запропонували
подальше обговорення та підтримку впровадження зазначеної новації. (У
Чернівецькій області працюють представниками Консультативної місії
ЄС // Від і до (http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/u_cherniveckii_oblasti_
pracjujut_predstavnikami_konsul_tativnoi_misii_es/). – 2016. – 13.01).
12 січня в Чернівецькій обласній державній адміністрації за участю
заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації
Руслана Сенчука відбувся практичний семінар з питань запровадження
проектного менеджменту в об’єднаних громадах Чернівецької області. У
семінарі взяли участь голови та представники об’єднаних територіальних
громад Чернівецької області.
Заступник голови − керівник апарату обласної державної
адміністрації Руслан Сенчук:
Реформа з децентралізації в області успішно перейшла у практичну
фазу. У нас діють 10 об'єднаних територіальних громад, які отримали
можливість прямих міжбюджетних відносин з Державним бюджетом
України. Крім того вони мають можливість отримати додаткове
фінансування за рахунок Фонду регіонального розвитку та міжнародних
донорів. Але гроші отримають лише ті громади, які докладатимуть зусиль та
проявлятимуть ініціативу (Реформа децентралізації в області успішно
перейшла у практичну фазу – Руслан Сечук // Чернівецька обласна
державна
адміністрація
(http://www.bukoda.gov.ua/news/reformadetsentralizatsii-v-oblasti-uspishno-pereishla-u-praktichnu-fazu-ruslansenchuk). – 2016. – 12.01).
Голова Львівської ОДА Олег Синютка:
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Упродовж 2015 року у Львівській області зі служби у правоохоронних
органах звільнили 1233 осіб, фіскальної служби – 237 працівників та органів
прокуратури – понад 100 осіб. Серед них, на підставі Закону України "Про
очищення влади" своїх посад позбулись 17 людей: 14 правоохоронців, 1
працівник податкової та 2-є осіб працівників прокуратури.
Вже з 11 січня 2016 року вступила в дію нова структура
облдержадміністрації, відповідно до якої значно скоротилась чисельність
працівників апарату – на 30% та структурних підрозділів – на 20% (Торік
«люстрацію» у правоохоронних, фіскальних органах та прокуратурі не
пройшли 17 осіб // Львівська обласна державна адміністрація
(http://loda.gov.ua/news?id=19818). – 2016. – 12.01).
У Ковелі відбудеться енергетичний форум «Сонце не виставляє
нам рахунки, або енергія нізвідки», який організовує та проводить
«Фундація розвитку громад» при підтримці Ковельської міської ради.
Мета заходу – навчити заощаджувати кошти для власних потреб у
побуті та бізнесі, використовуючи альтернативні джерела енергії, - пише Про
Ковель (У Ковелі відбудеться енергетичний форум // Інформаційне
видання «Слово Волині» (http://slovovolyni.com/ukr/volyn/44148/). – 2016. –
12.01).
Євросоюз виділить кошти на модернізацію міжнародних
автомобільних пунктів пропуску «Красноїльськ» і «Дяківці». Україна
отримає 30 мільйонів євро грантової допомоги від ЄС завдяки продовженню
4 програм прикордонного співробітництва, нещодавно підписаних
Міністерством економічного розвитку та торгівлі України з Єврокомісією.
Також на кордоні з Угорщиною побудують пункт пропуску водного
сполучення Вилок для байдарочників.
Частина гранту сприятиме розвитку сучасної ІТ-інфраструктури
відділів прикордонної та митної служби, зниженню вразливості
прикордонних територій від ризику повеней, покращенню забруднень від
хімічних звалищ і скидання стічних вод у регіоні Нижнього Дунаю,
проведенню експертного оцінювання для інтеграції української і молдавської
електричних систем в енергетичну мережу ENTSO-E ( ЄС надасть 30 млн.
євро на модернізацію двох буковинських пунктів пропуску // Чернівці
Таймс
(http://times.cv.ua/2016/01/10/es-nadast-30-mln-jevro-namodernizatsiyu-dvoh-bukovynskyh-punktiv-propusku/). – 2016. – 10.01).
У Кipoвoгpaдськiй oблaстi пoбудують зaвoд, дe будуть виpoбляти
opгaнiчнi сoнячнi бaтapeї i пoбудують сoнячну eлeктpoстaнцiю. Цi двa
oб’єкти будує пiдпpиємствo «Чистi eнepгeтичнi тeхнoлoгiї».
Диpeктop
дeпapтaмeнту
iннoвaцiйних
впpoвaджeнь
«ПpoмКoнвepсiя» Сepгiй Кaмiнський:
Кoмпaнiя вжe викупилa для oблaштувaння зaвoду пpoмислoвe
пpимiщeння. Пoтpiбнe oблaднaння плaнують чaсткoвo зaкупити, a чaсткoвo –
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вигoтoвити сaмoстiйнo з мaтepiaлiв i кoмплeктуючих укpaїнськoгo
виpoбництвa.
Пo всьoму свiту нaлiчується близькo дeсяти пoдiбних пiдпpиємств, a в
Укpaїнi цeй зaвoд стaнe пepшим. Нaд пpoeктoм бaтapeй дeсятки poкiв
пpaцювaли вчeнi. Для виpoбництвa будуть викopистoвувaти opгaнiчнi
мaтepiaли, i вoни будуть дeшeвшe зaкopдoнних aнaлoгiв. Нa виpoбництвo
плaнують витpaтити сiм мiльйoнiв гpивeнь, a чepгa нa гoтoву пpoдукцiю
poзписaнa нa чoтиpи poки впepeд (На Кіровоградщині планують
будівництво заводу // Правдоруб (http://www.pravdorub.kr.ua/infrastructure/
na-kirovogradshhini-planuyut-budivnitstvo-zavodu.html). – 2016. – 09.01).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Експерти Реанімаційного Пакету Реформ вважають, що повноцінна
податкова реформа, яка має бути прийнята до 1 червня 2016 року,
обов’язково повинна включати реалізацію задач, без яких реформа буде не
ефективна
(Реанімаційний
пакет
реформ
//
https://www.facebook.com/platforma.reform/posts/571039559715547. – 2016. –
13.01).
Сьогодні, 13 січня, Закон №925-VIII «Про внесення змін до деяких
законів України щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого
самоврядування як юридичних осіб» (законопроект №3106) оприлюднено в
газеті «Голос України».
Pаконом врегульовано відносини, що виникають у зв'язку з державною
реєстрацією новоутвореного та утвореного у результаті злиття, приєднання,
поділу або перетворення органу місцевого самоврядування як юридичної
особи.
Закон також усуває недоліки правового регулювання питання
правонаступництва об'єднаних територіальних громад, їх сільських,
селищних, міських рад та виконавчих комітетів таких рад.
Документ узгоджує з законодавством процедуру реорганізації органів
місцевого
самоврядування
в
процесі
добровільного
об'єднання
територіальних
громад
тощо
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1090360437695052. – 2016.
– 13.01).
За підтримки Прем’єр-Міністра та Уряду України запущено «1991
Open Data Incubator» – перший в Україні некомерційний інкубатор ІТпроектів на основі відкритих державних даних.
Мета проекту – трансформувати великі обсяги відкритих державних
даних у ресурс для створення стартапів, що надають сервіси українським
громадянам, компаніям і державним органам.
Проект покликаний «оцифрувати» такі сектори економіки як
агробізнес, енергетику, інфраструктурні проекти, державні послуги для
громадян і створити внутрішні аналітичні системи в державі, налагодивши
взаємодію ІТ-розробників, громадських організацій та аналітичних центрів з
органами
державної
влади
(Урядовий
портал
//
https://www.facebook.com/KabminUA/photos/a.525372227496176.96323686.210
809715619097/1094396807260379/?type=3&theater. – 2016. – 13.01).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Новини з соціальних мереж
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Видача посвідчень про народження дитини, паспортів, реєстрація
шлюбів, видача ліцензій чи реєстрація бізнесу, дозволи на будівництво чи
оренда землі – все це відтепер повноваження місцевої влади. Однак держава
вимагає якості надання послуг і буде контролювати це (Децентралізація
влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1089812027749893.
– 2016. – 12.01).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Єдиний центр надання послуг дозволить громадянам за кілька годин
отримати необхідний документ, довідку чи зареєструвати бізнес, наблизить
послуги до людей і зробить їх життя більш комфортним. Це крок до
знищення неефективної бюрократичної машини дозволів та реєстрації, яка
всі ці роки лише заважала нормальному розвитку економіки (Геннадій Зубко
// https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1678132502468923. – 2016. –
12.01).
Найбільш вдячною реформою в Україні є реформа місцевого
самоврядування, що здійснюється з дотриманням принципу децентралізації
влади.
Директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак:
(…) Це високоінтелектуальна реформа, як і будь-яка, що зв’язана з
організацією діяльності апарату.
Попри застереження, в деяких областях створилися громади, попередні
розрахунки по яким не підтверджують їх спроможності.
Ми запропонували новий законопроект. Він буде розставляти дуже
чітко акценти. (…) Спочатку затверджується Перспективний план, який
ідеальний з точки зору науки, методології. Але є ситуації, якщо, до прикладу,
за планом має об’єднатися в одну громаду 15 сільрад, то достатньо одній
заблокувати це питання і робота зупиниться (…) Тому ми пропонуємо, що
якщо з цих 15-ти об’єднається половина, або половина населення, або
половина площі, тоді уряд оголошує їх спроможними і дає їм необхідні
фінансові ресурси. А інші ради, які залишилися, можуть з часом приєднатися
шляхом довиборів депутатів до сформованої ради ОТГ. Тобто є можливість
розширювати таку об’єднану громаду без внесення змін до Перспективного
плану. Після цього не буде тиску з боку політиків (Офіс Реформ у
Закарпатській області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=892661480842101&id=779338445507739. – 2016. – 12.01).
Саме реформа системи Національної безпеки і оборони є однією з
найбільш прогресивних на думку українців (згідно з даними трекінгу
Сприйняття реформ, який здійснює TNS Ukraine спільно з Національна рада
реформ / National Reforms Council). Президент України заявив про те, що у
2016 році буде продовжено реформування Збройних Сил країни, зокрема,
буде проведено реорганізацію Повітряних Сил, продовжиться створення Сил
Новини з соціальних мереж
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спеціальних операцій, відновлення бойового складу Військово-Морських
Сил та розвиток Високомобільних десантних військ (Національна рада
реформ / National Reforms Council // https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/
887803011338231. – 2016. – 12.01).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
У січні ми завершуємо роботу над запуском низки нових елементів епарламенту у Верховній Раді, над якими ми розпочали працювати у 2015
році.
Впровадження технологій електронного врядування, на мій погляд, −
одна з найважливіших складових реформування системи управління в
державі. Хотів би зазначити, що органи місцевого самоврядування тут наразі
випереджають центральні органи влади. Зараз багато з того, що ми почали
впроваджувати у Вінниці ще декілька років назад, я разом з моїми колегами
намагаюсь впроваджувати і на загальноукраїнському рівні.
До речі, за підсумками щорічного моніторингу впровадження
електронного урядування, який проводиться неурядовими організаціями
серед українських міст, Вінниця у 2015 році і далі є одним з лідерів з
розвитку
електронного
урядування
(Володимир
Гройсман
//
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/photos/a.149490445219878.1073
741829.149481385220784/336884099813844/?type=3&theater. – 2016. – 10.01).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Ми підійшли до впровадження справжньої децентралізації вперше так
близько за усі роки нашої незалежності. Уже другий рік діятиме фінансова
децентралізація, розпочався процес створення спроможних громад,
відбувається перерозподіл повноважень на користь органів місцевого
самоврядування. Сподіваюсь, що цього року ми зможемо зробити ще один
важливий крок, щоб реформа стала незворотною.
Свого часу саме вона стала ключем до успіху багатьох країн Старого
світу. Сьогодні ми йдемо їхнім шляхом, і нам варто дослухатись до думки
європейських фахівців щодо децентралізації, особливо таких поважних і
авторитетних як Алан Делькамп. Відступати назад у наших реформах, а тим
більше у цій, ключовій, ми не маємо права (Володимир Гройсман //
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/336148946554026. – 2016.
– 08.01).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Посол США Джеффрі Пайєтт:
Дуже багато компаній розглядають інвестування в Україну.
Їх дуже багато. Можу назвати кілька прикладів: Cargill – велика
сільськогосподарська компанія, якій хотілося б робити більше в Україні.
Вони брали участь у нашому інвестиційному саміті в липні, жовтні
виконавчий директор компанії приїжджав сюди з міністром торгівлі США.
Інший приклад − американський виробник ядерного палива
Westinghouse, який вже працює з Україною у питанні постачання ядерного
палива і зробив спеціальні пропозиції, щоб поліпшити продуктивність
атомних станцій України з метою отримання безкоштовного електрики.
У липні в Ужгороді я відвідав американську компанію Jabil, яка
виробляє електроніку. Вони б хотіли робити в Україні більше – збільшити
виробництво, а також створити додаткові робочі місця.
Таких прикладів дуже багато, саме тому 2016 рік буде дуже цікавим.
У вас тепер є діюча угода про зону вільної торгівлі з ЄС, з приводу
якого дуже багато були налаштовані скептично. Однак тепер ЗВТ – це
реальність, і думаю, що певні компанії переглянуть своє ставлення до
України. Адже великий ринок з 45 мільйонами людей в серці Європи –
приваблива платформа для виробництва за відносно низькою ціною для
всього європейського ринку (Посол США: дуже багато компаній хочуть
інвестувати
в
Україну
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/13/7095221/). − 2016. – 13.01).
Владимир Мысик − автор громкой поправки в части электронного
декларирования доходов − категорически опровергает, что его
деятельность и коллег по ВР направлена на срыв безвизового режима
между Украиной и ЕС.
Поправка Мысика касалась переноса электронного декларирования
доходов с 2016 года на 2017-й, и с этой нормой бюджет подписан
президентом. Обязательное электронное декларирование − одно из условий
Евросоюза, выдвинутых Украине для отмены виз.
Нардеп Владимир Мысик:
Автора законопроекта «О противодействии коррупции» допустили
ошибку, они не предусмотрели сроки. Выходит, что с 1 января 2016 года все,
кто подпадает под действие этого закона, обязаны задекларировать свои
доходы в электронной форме. А это не только народные депутаты. Это и
директора школ, детсадов, руководители предприятий, входящих в
коммунальную форму собственности, представители местной власти поселковые и районные депутаты. А как они должны это сделать?
Антикоррупционное агентство не провело разъяснительную работу. С
депутатами понятно, они всегда находятся под прицелом. А вы позвоните
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директору школы или поселковому депутату и спросите у них, сдали ли они
электронные декларации. Они даже не знают, что обязаны декларировать.
База декларирования в этом году расширилась в пять раз. А за
несвоевременное декларирование или допущение ошибок при заполнении
предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на 2
года. При этом реестры, при помощи которых можно проверить свое
имущество, работают очень слабо, в них много путаницы и недочетов. Кроме
того, ошибки при заполнении документов могут служить инструментом
шантажа неугодных лиц − «Или вы увольняетесь, или мы возбуждаем
уголовное дело».
Как заполнять декларацию, никто не знает. Вы точно знаете чем
владеете? А ваши родители, бабушки и дедушки, дети? Вопрос не до конца
понятный по внукам, бывшим женам, внебрачным детям. К тому же
банковскую и врачебную тайны никто не отменял. А в документе нужно
указать все финансовые операции. Т.е. директор сельской школы должен
раскрыть информацию о том, сколько потратил на свое лечение или лечение
ребенка, о чем станет известно всему селу.
Должен быть сайт агентства, горячая линия, где бы каждому
желающему предоставили юридическую помощь в заполнении декларации.
Но их нет. ИАнтикоррупционного агентства тоже нет. Его не существует.
Своей поправкой к бюджету я всего лишь подставил под сомнение, что
агентство заработает до марта. Не заработает. И электронного
декларирования нет. А обязательство и уголовная ответственность есть, и
срок подачи истекает в марте (…) (Мысик: «Антикоррупционного
агентства нет» // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/82674-mysik-antikorruptsionnogo-agentstva-net).
− 2015. − 12.01).
Преподаватель курса Финансы Эдинбургской бизнес-школы в
Восточной Европе, партнер Kompan Consulting Иван Компан:
(…) В первый же рабочий день года, 4 января, торги в Китае были
вначале приостановлены, а потом и полностью прекращены «автоматическим
прерывателем» (…). Еще одно автоматическое прекращение торгов
случилось 7 января, ознаменовав весьма пессимистическое начало нового
торгового года.
Китайский шторм, естественно, донесся и до развитых рынков,
полностью нивелировав все позитивные новости из США и Европы. (…)
Для американских индексов это худшее начало года, начиная с 1929-го,
и самая плохая неделя, начиная с 2011-го, когда рейтинговое агентство
Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг американского правительства
на фоне споров о возможном размере государственного долга США. (…)
В этой ситуации осуществление быстрых и радикальных реформ
становится для Украины не просто одним из, а, пожалуй, единственно
возможным вариантом развития. Паровоз бурного глобального роста,
компенсирующего отсталость и неэффективность нашей экономики, страну
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уже не вывезет, как это было в середине 00-х. Экспортировать, как раньше,
сырье и товары, с низкой добавленной стоимостью, по высоким ценам и за
счет этого поддерживать экономику на плаву больше не получится.
Звезда сырьевых экономик, к счастью для Украины, почти погасла. (…)
Выбора не осталось: без настоящих реформ ни один инвестор,
умеющий создавать стоимость, ни внешний, ни внутренний, денег в Украину
не вложит. А без реформ и инвесторов у нас нет будущего, и никакой МВФ
нам не поможет (Спасет ли нас МВФ? // Новое Время
(http://nv.ua/opinion/kompan_pf/spaset-li-nas-mvf-90525.html). − 2015. −
12.01).
Народний депутат Верховної Ради України VIII скликання Руслан
Демчак:
На сьогодні в Україні відсутні органи досудового врегулювання спорів
між фінансовими установами та споживачами. Хоча такі органи
функціонують у всіх країнах ЄС та багатьох інших країнах світу. Створення
інституту фінансового омбудсмена може стати доступною альтернативою
державній судовій системі.
Фінансовий омбудсмен виступає посередником при виникненні
конфліктних ситуацій між фінансовими інститутами (банки, кредитні спілки,
страхові компанії) та громадянами. При цьому фінансовий омбудсмен не
виконує контрольно-наглядові функції, однак, при систематичному
порушенні прав клієнта він має право інформувати про це регулятора.
Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до
2020 року передбачається, що реалізація проекту по створенню фінансового
омбудсмену, буде завершена до кінця червня 2016 року.
Функції фінансового омбудсмена в Україні будуть сфокусовано на
розгляді звернень громадян, вирішенні спорів та узагальнені
правозастосовної практики з метою виявлення системних проблем.
Механізм в дії такий. Перед зверненням до омбудсмена громадянин
звертається до фінансової установи, до якої у нього є претензії. Протягом
певного терміну – у різних країнах він становить від 10 днів до 8 тижнів –
установа повинна дати відповідь. Якщо він не влаштовує клієнта, тоді він
звертається до фінансового омбудсмена.
Максимальне обмеження по сумі спору складає близько 200 тис. грн.
Для порівняння, у Європі такий поріг складає – 100 тис. євро, в Росії менше –
300 тис. рублів.
Рішення омбудсмену є обов’язковим, якщо сторони його приймають. У
разі ж неприйняття право на судове розслідування зберігається за
учасниками процесу.
Як правило, використання механізмів альтернативного вирішення
спорів підвищує довіру споживачів до ринку фінансових послуг, забезпечує
пришвидшене та менш витратне розв'язання спорів, ніж це здійснюється у
судовому порядку. За кордоном ці механізми популярні не тільки серед
споживачів, але і серед надавачів фінансових послуг.
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Передбачається, що процедура вирішення спору не буде перевищувати
трьох місяців, що скоротить час розгляду справи мінімум на 50% від того
терміну, який витрачається на це сьогодні.
Запровадження фінансового омбудсмену також передбачає зменшення
витрат фінансових установ на розгляд справ на 25% вже протягом першого
року діяльності, а в подальшому на 50%.
Відповідно до зарубіжної практики, прозорість та довіра фінансовому
омбудсмену сягає 40% підтримки серед споживачів фінпослуг. Цьому сприяє
також і доступність цього сервісу. Звернення споживачів, як правило,
безкоштовне, або здійснюються за мінімальну ціну. Крім того, в таких
випадках відсутня потреба у сторони мати представника або адвоката.
Перевагою також є об’єктивне зниження навантаження на регуляторів
та судову гілку влади. Компетентність спеціалістів фінансового інституту
омбудсмену сприяє тому, що менше ніж 10% рішень оскаржуються в судах.
Українська модель фінансового омбудсмена буде складатись із 32 осіб,
з яких 24 будуть безпосередньо займатись прийняттям та аналізом скарг. Як
показує досвід інших країн, зазначена кількість осіб розглядає більше 5000
скарг на рік. При цьому, наприклад у Вірменії кількість скарг-звернень на
рівні 4 тис/рік, у Великобританії понад 1,5 млн./рік.
Одним з принципових питань при створенні інституту фінансового
омбудсмена стає вибір механізму його фінансування. Попередня приблизна
оцінка бюджету по створенню фінансового інституту в Україні – 10 млн.
грн. Джерелами фінансування виступатиме ринок у відповідній пропорції
та/або за кількістю поданих скарг, що є міжнародною практикою.
Пропонується два види внесків: залежно від розміру активів станом на кінець
попереднього року або залежно від кількості рішень фінансового
омбудсмена, стороною яких є фінансова установа, за попередній квартал.
Створення інститутів фінансового омбудсмена важливо тим, що
фінансова грамотність, фінансова культура в країні буде підвищуватися, а
практика, напрацьована омбудсменом, матиме значення для подальшого
розвитку законодавчої системи (Альтернатива державній судовій системі
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/82606-alternativa-derzhavniy-sudoviy-sistemi). −
2015. − 12.01).
2016 год стартует с подготовки поправок в Налоговый кодекс.
Анализ документа позволил понять, какие правки не были согласованы
с МВФ, на чем фонд настаивает, и как опять депутаты будут переписывать
многострадальный Налоговый кодекс.
Предыдущее письмо Украины к директору-распорядителю МВФ
Кристине Лагард основывалось на том, что экономика ослаблена
девальвацией, неожиданно высокой инфляцией, большим, нежели
планировалось, дефицитом текущего счета платежного баланса, резким
сокращением производства и падением в других отраслях.

Експертний погляд

47

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

7 − 13 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
В нынешнем проекте письма о намерениях к новому меморандуму
чувствуется более оптимистичный тон с акцентом на положительные
тенденции в экономике.
При этом Минфин и другие подписанты признают несвоевременное
выполнение двух «маяков», касающихся критерия эффективности для
чистых международных резервов и создания антикоррупционной
прокуратуры.
«С учетом шагов, которые мы уже сделали, и обязательства в рамках
программы просим завершить второй пересмотр и предоставить транш в
сумме 1 182,1 млн СПЗ (специальных прав заимствований, 1,7 млрд
долларов. – ред.)», − говорится в проекте письма.
Отказ от легализации игорного бизнеса и принятый сценарий отмены
льгот для аграриев не были согласованы с МВФ.
Руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital
Александр Паращий:
Фонд требовал дефицита 3,7% и долгосрочных норм, касающихся
расширения налоговой базы. Расширение базы налогообложения произошло.
«Глобально» требования МВФ Украина выполнила.
Отдельные риски по сотрудничеству с фондом в том, как будет
решаться вопрос с «кредитом Януковича» на 3 млрд долл. (…)
Исполнительный директор «CASE−Украина» Дмитрий Боярчук:
В список несогласованных с МВФ решений вошли и такие
нововведения в НК, как два реестра на возмещение НДС или, например,
дальнейшее существование упрощенной системы налогообложения. (…)
Принятые вместе с бюджетом законы, в том числе касающиеся
верификации социальных расходов, позволяют рассчитывать на позитивное
решение со стороны фонда по дальнейшему сотрудничеству с Украиной.
Первый замглавы комитета по вопросам бюджета Василий
Амельченко:
При корректировке бюджета нужно соблюдать баланс здравого смысла
и потребностей государства, а не «вестись» на требования МВФ. Давайте
проживем квартал по принятым законам и поймем, реагирует ли бизнес на
уменьшение ЕСВ или нет. Уже тогда, в зависимости от полученного
результата, будем править.
Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и
таможенной политики Нина Южанина:
Предложенный для аграриев механизм по отходу от льготного режима
уплаты НДС не может заработать с 1 января. Мы общались по этому поводу
с сотрудниками ГФС. По их словам, такая система могла бы заработать с 1
апреля. Но поскольку правительство заинтересовано в том, чтобы отмена
спецрежима состоялась как можно скорее − это наше обязательство перед
МВФ, − возможно, процесс будет ускорен.
Определенный переходной период нужен. Хотя бы 30 рабочих дней
(Що чекає на бюджет-2016. За мотивами таємного Меморандуму з МВФ
// Екорномічна правда (http://www.epravda.com.ua/publications/2016/01/11/
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575902/). − 2015. − 11.01).
Эксперт американского Brookings Institution, дипломат, бывший
посол США в Украине Стивен Пайфер:
(…) В вопросе реформ Киев предпринял важные шаги в сложных
условиях. Но президенту Порошенко и руководству страны нужно делать
больше, и делать это быстрее. Это означает реформы в сфере
государственной администрации, дерегуляции бизнеса, приватизации
госпредприятий, а также дальнейшие шаги по строительству
конкурентоспособного и прозрачного энергетического сектора. При этом
важно избежать популистских шагов, которые бюджет государства себе
позволит не может.
Ускоренные реформы означают также более активные усилия по
борьбе с коррупцией. (…) Генпрокуратуре нужна встряска, и страна отчаянно
нуждается в реформе системы правосудия, чтобы граждане и бизнес помогли
верить в честность судебной системы.
Если серьезный прогресс в этих сферах так и будет отсутствовать,
украинское общество будет все больше расставаться с иллюзиями, что уже
показывают результаты соцопросов. И Украина не может позволить Западу
думать, что она медлит с реформами; это может повредить поддержке со
стороны США и ЕС.
Если Киев ускорит проведение реформ, Западу следует увеличить
масштабы помощи. Это означает предоставить Украине дополнительные $510 млрд кредитов и грантов, чтобы создать зону комфорта для более
радикальных реформ. (…)
Украину ждет нелегкий путь и, к сожалению, к концу года выбраться
из кризиса ей не удастся. Тем не менее, Киев сейчас может принять решения,
которые направят страну на верный путь, который начнет реализацию
обещаний Евромайдана и обеспечит продолжение поддержки Запада (…)
(2016:
Тяжелый
год
для
Украины
//
Новое
Время
(http://nv.ua/opinion/pifer/2016-tjazhelyj-god-dlja-ukrainy-90410.html). − 2015.
− 11.01).
Співзасновник Громадянської Платформи Нова Країна Валерій
Пекар:
(…) Рейтинг України за рівнем економічної свободи − 162 місце, а
минулого року було 155, тобто «покращення вже сьогодні». Ми у хвості, і
компанія тут характерна: Конго, Іран, Туркменістан, Зімбабве, Венесуела,
Куба.
Що означає економічна свобода? Це комплексний показник, що
включає верховенство права, у тому числі захист прав власності, свободу від
корупції, невтручання держави в економіку (помірні податки, помірні
державні витрати), ефективність регулювання у сфері бізнесу та трудових
відносин, відкритість ринків для торгівлі, інвестицій, фінансових операцій.
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Питання таке: як довго країна з високою політичною свободою може
залишатися з низькою економічною свободою?
Зрозуміло, що, спираючись на політичну свободу, люди будуть
намагатися вибороти свободу економічну. Адже політична свобода потрібна
не сама по собі, а для забезпечення достойного життя. Можливість
критикувати уряд на кожному розі без будь-яких наслідків задовольняє лише
слабке суспільство, а українці довели, що вони точно не є слабким
суспільством.
Врешті, або економічна свобода значно підвищиться, і тоді мільйони
людей (як свого часу зробили європейці) кинуться заробляти собі чесною
працею на нові квартири, машини та подорожі, витрачаючи енергію на
позитив, а не на протест.
Або, для забезпечення економічної несвободи, елітам доведеться
почати потроху зменшувати свободу політичну. (…)
Найперші кроки до економічної свободи − податкова, бюджетна та
судова реформи. Це невиконане завдання 2015 року є першим пріоритетом
нині (…) (Україна на «шпагаті». Між модернізацією та корупцією //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/articles/2016/01/11/7095038/). −
2015. − 11.01).
Политолог Вадим Карасев:
(…) Главных реформ люди ожидают в экономике (налоги) и в юстиции
(правоохранительная, судебная, антикоррупционная).
− В экономике нет видения модели экономического развития в новых
условиях. Украине нужно решить какое место страна должно занять на
европейском и мировом рынке. Возможные стратегии: (1) экономика
производства, тогда реформы для создания благоприятных условий для
инвестиций и модернизации. (2) экономика экспорта и потребления, тогда
реформы для создания хороших условий торговли. Определившись со
стратегией
можно
будет
выходить
на
стабильное
налоговое
законодательство. (…)
− В 2016 году станет ясно, будут ли конкретные результаты реформ,
которые почувствует общество либо будет общественное разочарование. (…)
− Импульсом конституционной реформы стали децентрализация и
реализация Минских соглашений. Но уже в процессе стало ясно, что
существующая постсоветская конституция не отвечает современным
запросам общества и государства. Децентрализация – необходимая реформа,
но уже недостаточная. (…)
− Украине необходима новая европейская Конституция по всем
основным параметрам, а не по отдельным направлениям. (…)
− Визовая либерализация с ЕС – это аванс для власти и первая реальная
реформа для людей. Власть заинтересована в этой реформе, потому что пока
реальных реформ внутри страны нет. Это реформа повлияет на
евроинтеграционные устремления Украины. Страна будет более трезво
оценивать все издержки и все выгоды от европейской интеграции, уменьшая
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издержки и увеличивая выгоды, преимущества, преференции от зоны
свободной торговли, ассоциации, а, в будущем, и от членства в ЕС (…)
(Вадим Карасев: Украине необходима новая Конституция //
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/82491-vadim-karasev-ukraine-neobkhviaianovaya-evropeyskaya-konstitutsiya). − 2015. − 11.01).
Народний депутат Вікторія Пташник:
При підготовці реформи місцевого самоврядування експерти вивчали
досвід Польщі і Франції. Я була разом з делегатами у Франції і спостерігала
за діючими префектами, задавала питання, як ці префекти діють. Нас, власне,
цікавили негативні моменти, щоб ми могли уникнути їх.
Мене вразило, що у Франції у префекта величезний штат працівників.
Префект – це особа, яка працює 24 години на добу і має бути доступний 24
години. І має приміщення, де він і живе, щоб забезпечити цей доступ.
Для чого ми створюємо інститут префектів? Ми передаємо управління
та грошові потоки на місця. Повної автономії бути не може, це підґрунтя для
федералізації та сепаратизму. Тому має бути від держави представник на
місцях. Це і є префект. Його завдання − ефективно працювати та реагувати на
усі незаконні рішення, які приймаються органами місцевого самоврядування.
Щоб реагувати, має бути не одна особа, а має бути якийсь штаб.
Та концепція, яка закладена в змінах до Конституції та в законопроекті
про префекти – не заміна понять. Основний наголос зроблений на
повноваженнях органів місцевого самоврядування. Префектура створюється,
щоб не відбувалось порушень на місцях, і був зв’язок між державою, і тим
що відбувається на місцях.
Реформа не робиться за один день, Франція йшла багато років, ще за
часів Наполеона. Головне – віддати владу та кошти регіонам, і вони будуть
діяти правильно.
У Франції є також процедура консультації з префектом, бо це
професіонал. Хочеться, щоб це був не політик, який буде агітувати за свою
політичну силу. Саме тому, ми намагаємось запровадити конкурс як у
Франції.
В законі вказано, що це не політична особа, держаний службовець.
Якщо ти йдеш на посаду префекта, маєш вийти з усіх політичних партій. Для
того, щоб забезпечити професійність префекта, буде конкурс, потім
професійне навчання.
У префекта є повноваження аналізувати всі акти, які приймаються
органами місцевого самоврядування. Є окрема категорія актів, що
загрожують територіальній цілісності, державному суверенітету чи безпеці,
що протирічить Конституції. На них префект може більш чітко відреагувати
– проінформувати Президента, який потім звертається в Конституційний суд.
(…)
Порівнюючи досвід польських і французьких префектів, ми беремо
щось середнє. У Польщі воєвода своїм рішенням скасовує акти органів
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місцевого самоврядування. Сам. Без Конституційного суду. Якщо органи
місцевого самоврядування не погоджуються з цим, вони можуть подавати
позов до суду. У Франції префект звертається до суду, який вже виносить
рішення.
Ми взяли середнє: префект може зупинити, лише тоді, коли він
звернеться до суду. Далі суд вирішує. Тут є певний сенс, баланс. (…)
Наразі передбачається власне обрання префекта району, а також
окремо функціонуватиме префект області. Він матиме менше роботи, ніж
префект району.
Я виступаю за те, щоб люди, які працюють мали гідну та достойну
заробітну плату. Тільки тоді ми можемо набирати професійних технократів.
Префект – це державна особа, яка діятиме відповідно до закону про
державну службу. Ми в законі заклали механізми оплати праці не тільки з
державного бюджету, а й з міжнародної допомоги, щоб наші службовці не
працювали за 2000 тис грн. (…) (Префект має контролювати за
розширеними повноваженнями на місцях, – В. Пташник // Громадське
Радіо
(http://hromadskeradio.org/terytoriya/prefekt-maye-kontrolyuvaty-zarozshyrenymy-povnovazhennyamy-na-miscyah-v-ptashnyk). − 2015. − 11.01).
Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», член комитета ВР
по вопросам правовой политики и правосудия Владислав Голуб:
(…) Реформирование судебной ветви власти сейчас должно быть
приоритетом номер один. Мы можем провести отличную реформу полиции
или здравоохранения, но «на выходе» все равно оказываемся в суде. А он
одним своим решением может нивелировать даже самые лучшие изменения.
Поэтому сюда нужно направить все государственные силы. Необходимо
провести юридически-политическую процедуру. Уволить всех − это так
называемая «тяжелая версия». Потому что мы получим правовой кризис.
Ведь в судах идет рассмотрение дел. Кроме того, не нужно забывать, что есть
и нормальные судьи, для которых честь намного важнее, чем одноразовая
выгода. Поэтому я выступаю за более «мягкий» вариант (Уволив всех судей,
Украина столкнется с правовым кризисом, − нардеп от БПП Голуб //
Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/368503/uvoliv_vseh_sudeyi_ukraina_
stolknetsya_s_pravovym_krizisom_nardep_ot_bpp_golub). − 2016. – 11.01).
Спільна заява груп «Пенсійна реформа» та «Податкова реформа»
РПР щодо прийняття Законопроекту 3688 та зниження ставки ЄСВ до
22 % з 2016 року.
24 грудня 2015 року Верховна Рада України проголосувала за
законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2016 році №3688, яким крім іншого, зменшується розмір
ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ) з диференційованої 36,76−49,7% до
єдиної ставки в розмірі 22%. Ми підтримуємо цей крок, який був
обумовлений необхідністю суттєвого зниження навантаження на заробітну
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плату і був передбачений Коаліційною Угодою, Програмою діяльності
Кабінету Міністрів України, Меморандумом з МВФ, а також був ключовою
реформою, що була передбачена Дорожньою картою реформ Реанімаційного
Пакету Реформ.
Варто відзначити, що суттєве зниження ЄСВ призвело до принципово
іншої ситуації, яка існувала до цього в сфері публічних фінансів. З одного
боку, ця реформа дає можливості для розвитку економіки, детінізації
заробітних плат та у подальшому – зростання доходної частини бюджету.
Проте, з іншого боку, зниження ставки ЄСВ, який на сьогодні є основним
джерелом наповнення «пенсійної ємності» (загальні витрати необхідні для
фінансування усіх пенсійних зобов᾿язань держави, що забезпечуються як з
Пенсійного Фонду, так і з Державного бюджету), призвів до різкого
підвищення частки фінансування пенсій з Державного бюджету з 32 % у
2015 році до 55 % у 2016 році. По факту, це означає:
− Остаточну втрату пенсійною системою України її страхового
принципу;
− Припинення існування солідарної пенсійної системи у тому вигляді,
в якому вона передбачена відповідно до чинного законодавства про
загальнообов᾿язкове пенсійне страхування;
− Неспроможність держави забезпечити сьогодні рекомендований
міжнародними нормами коефіцієнт заміщення втраченого заробітку пенсією
на рівні 0,5, що означає фактично остаточну ліквідацію принципу соціальної
справедливості у пенсійному забезпеченні;
− Частка наповнення «пенсійної ємності» з Державного бюджету буде і
надалі зростати, що може мати негативні соціально-економічні та політичні
наслідки.
Зважаючи на викладене вище та з метою попередження негативних
соціальних, економічних і політичних наслідків, пропонуємо Кабінету
Міністрів України напрацювати спільно з експертним середовищем наступні
законодавчі ініціативи:
− Запровадити за результатами ретельних актуарних розрахунків та
моделювання довгостроково стійку (умовно-накопичувальну) систему
пенсійного забезпечення у 1-у рівні;
− Негайне запровадження другого обов᾿язкового накопичувального
рівня системи пенсійного забезпечення шляхом перерозподілу ЄСВ: 20 % −
на умовно-накопичувальний і 2 % на обов᾿язковий накопичувальний
(індивідуальний пенсійний рахунок фізичної особи в недержавному
пенсійному фонді) з подальшим поступовим зростанням ставки відрахувань
на 2-ий рівень;
− «Брутизація» заробітної плати, тобто – часткове перенесення
навантаження зі сплати ЄСВ з роботодавця на робітника, що матиме
позитивні соціально-психологічні наслідки у частині усвідомлення реальних
зобов᾿язань особи щодо власної участі у забезпеченні гідного життя після
виходу на пенсію;
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− Позбавити пенсійну систему невластивих для неї видатків шляхом
внесення змін до законодавства України, а саме: визначення поняття «пенсія»
виключно як платежу, який забезпечується за рахунок страхових внесків та
здійснюється виключно із настанням віку, визначеного законодавством. Всі
інші зобов᾿язання держави, такі як пенсії за вислугу років, по інвалідності,
спеціальні пенсії, різноманітні надбавки до пенсій, тощо визначити у
законодавстві як «соціальні доплати», що повинні залежати від майнового
цензу та піддаватися верифікації;
− Забезпечити негайну верифікацію всіх соціальних і пенсійних виплат,
як це передбачено у прийнятих законопроектах № 3628 і № 3629, а також
розробити нові механізми виключення з соціальної частини пенсійного
забезпечення тих осіб, які за своїм майновим станом не потребують
отримання додаткових благ від держави (Спільна заява груп «Пенсійна
реформа» та «Податкова реформа» РПР щодо прийняття
Законопроекту 3688 та зниження ставки ЄСВ до 22 % з 2016 року //
Реанімаційний пакет реформ (http://www.rpr.org.ua/ua/news/2016-01/0/466).
− 2016. – 11.01).
Директор економічних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин:
Не можна сказати, що приймемо бюджет, і все стане добре. Або
займемося приватизацією, і стане ще краще. Тут треба починати з того, що
влада повинна представити чітке бачення того, що має бути. Не слайди, а
цілі, завдання, інструменти, механізми і ресурси. Навіщо нам потрібна така
програма? Тому що ми не знаємо, яка у нас мета на 2016 рік: виконання
бюджету чи підвищення добробуту населення, чи залучення інвестора. А
хотілося б зрозуміти.
Серед таких цілей насамперед має бути забезпечення прав власності і
прав кредиторів. Буде краще, якщо ми, нарешті, покажемо, що права
кредиторів у нас дотримуються не за політичними мотивами, а на основі
юридичних вимог.
Друге важливе завдання уряду полягає у стимулюванні економічної
діяльності. Йдеться не про фінансування окремих галузей чи надання
преференцій, а про те, аби залишити незмінним адміністративне і податкове
поле і не вносити туди зміни кожного місяця.
Третій пункт, який потребує реалізації у 2016 році, − прозоре
виконання бюджету, стимулювання зростання доходів громадян і проведення
відкритої і активної приватизації − без пересудів і звинувачень в
упередженості (Уряд повинен представити чітку програму економічних
реформ
на
2016
рік
//
Центр
Разумкова
(http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=5940). − 2016. – 11.01).
На протяжении 2015 года эксперты Индекса Мониторинга Реформ
(іМоРе) отслеживали законодательные изменения, которые могут
продвинуть Украину на пути экономических реформ. Успехи отказались
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не так велики – из двадцати пяти двухнедельных раундов мониторинга
приемлемая скорость реформ наблюдалась только в трѐх, причѐм это было
связано с давлением внешних обстоятельств, например, необходимостью
выполнить требования МВФ и Мирового банка для получения денежного
займа.
Чтобы узнать, были ли проведены действительно успешные реформы,
мы провели специальный опрос. Из списка 20 законодательных актов,
набравших наибольшее количество баллов в процессе мониторинга,
экспертам іМоРе предложили выбрать пять, которые были успешно
воплощены в жизнь и могут по праву называться полноценными реформами.
Просуммировав голоса отданные за дополняющие друг друга
законодательные акты, мы получили список из 5 реформ, которые
действительно меняют Украину.
1. Открытие доступа к государственным реестрам данных.
В октябре 2015 года своим постановлением (№835 от 21.10.2015)
Кабмин определил перечень из более 300 реестров и баз данных, которые
должны стать доступными обществу до мая 2015г. Постановление Кабмина,
получившее 5,0 баллов по методологии іМоРе, является только частью
изменений. Так, ранее был обновлѐн закон о доступе к публичной
информации (изменения согласно закону № 319-VIII от 09.04.2015), а также
принят закон, открывающий доступ к базе данных о движимом и
недвижимом имуществе (№597-VIII от 14.07.2015). Последнее событие было
оценено экспертами іМоРе в 4,0 балла, а весь комплекс мер по открытию
данных признан наиболее успешной реформой в опросе, поскольку
максимальная открытость должна дать украинскому обществу мощный
рычаг борьбы с коррупцией.
Что изменилось: На сегодня сайт, где должны быть собраны все
реестры и базы данных в соответствии с постановлением Кабмина, работает
в тестовом режиме. В то же время, отдельные министерства и ведомства
расширяют доступ к своим данным на собственных веб-ресурсах. С октября
2015г. Минюст открыл доступ к реестру недвижимого имущества с
возможностью поиска не только по параметрам объекта, но и по фамилии
владельца, за что выступали гражданские активисты.
2. Повышение прозрачности использования бюджетных средств.
В марте 2015 года был принят Закон Украины «Об открытости
использования публичных средств», который обязал все органы
государственной власти и местного самоуправления, а также госпредприятия
обнародовать свои транзакции, а также договора закупок (кроме секретных).
В апреле был принят дополняющий Закон, обязывающий распорядителей
бюджетных средств публиковать информацию о бюджете по бюджетным
программам и показателям, а также размещать на своих официальных сайтах
паспорта бюджетных программ. В сентябре было принято постановление
правительства о порядке публикации информации о движении средств на
Едином казначейском счету, и в тестовом режиме запущен портал e-data.

Експертний погляд

55

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

7 − 13 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Портал позволяет искать транзакции по ЕДРПОУ или названию отправителя
или получателя.
Что изменилось: Ранее отчетность по использованию бюджетных
средств была доступна лишь в очень обобщенном виде − в форме отчетов
Госказначейства. Портал e-data позволяет увидеть все трансакции по
перемещению бюджетных средств и платежей госпредприятий.
3. Приведение тарифов на газ и тепло для населения к экономически
обоснованному уровню.
В марте 2015г. Национальная комиссия, осуществляющая
регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ)
приняла решение повысить тариф на газ для населения в 5 раз до 7,188 грн за
куб.м. Решение в ступило в силу с 1 апреля 2015г. Повышение газовых
тарифов для населения получило наибольшую экспертную оценку − 9
баллов, поскольку способствовало положительным изменением в нескольких
сферах: снижению дефицита государственных финансов, уменьшению
возможности для коррупции в газовой сфере и укреплению энергетической
независимости через более экономное потребление газа. В тоже время, это
решение ожидаемо вызвало негативную реакцию населения, которое было
вынуждено существенно повысить расходы на оплату газа и тепла.
Что изменилось: Улучшились финансовые показатели НАК
«Нафтогаз» и снизилась его потребность в гос. поддержке. В 2014г.
государство оказало компании поддержку на сумму 97 млрд грн, из которых
75 млрд грн фактически представляли собой энергетическую субсидию. В
2015 уровень гос. поддержки снизился более, чем в 3 раза, до 29,7 млрд грн.
Субсидирование в газовой сфере стало более адресным, а значит,
эффективным и справедливым. Если раньше государство через низкие
тарифы субсидировало всех потребителей, в том числе тех, кто дешевым
газом обогревал личные бассейны, то теперь субсидии предоставляются
только малоимущим напрямую из бюджета. Появились первые признаки
внедрения энергосберегающих технологий.
4. Запуск национальной полиции.
Первые видимые результаты реформы милиции граждане смогли
увидеть в июле, когда в Киеве заработала патрульная служба. Именно
блестящая имплементация стала ее отличительной чертой, тогда как во
многих случаях хорошие законы остаются на бумаге. Среди важных
моментов имплементации нужно отметить конкурсный отбор полицейских,
подготовка с помощью американских инструкторов, относительно высокая
зарплата, материальное обеспечение патрульной службы за счет средств
доноров. Сейчас реформа органов внутренних дел продолжается. 7 ноября
2015 года вступил в силу Закон Украины «О Национальной полиции», в
связи с чем милиция в Украине полностью прекратит свое существование 31
декабря 2016 года (до этого времени еще будет функционировать ГАИ и
подразделения общественной безопасности).
Что изменилось: Патрульной полиции удалось завоевать доверие
граждан, что в целом уже невероятное событие, учитывая уровень доверия к
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власти в целом. По результатам опросов, уровень доверия к патрульной
полиции как минимум вдвое выше, чем уровень доверия к милиции.
5. Реформа госзакупок.
Реформа госзакупок – один из столпов в борьбе с коррупцией и
неэффективным расходованием государственных средств. Ее результаты
пока можно увидеть на примере пилотного проекта ProZorro, который был
запущен в феврале 2015 года. В результате снижения коррупционной
составляющей и увеличения конкуренции за это время для государства
удалось сэкономить порядка 500 млн. грн. или 12-18% от суммы сделок. А с
принятием 25 декабря закона «О публичных закупках» новые правила игры с
использованием системы ProZorro теперь будут установлены в масштабах
страны. Так, согласно закону, с 1 апреля 2016 года закупки центральных
органов исполнительной власти, а с 1 января 2017 года − закупки всех
госучреждений (больниц, садиков, школ) − суммой от 50 тыс грн. будут
проходить через электронную систему.
Что изменилось: В сфере госзакупок уменьшилась коррупция и
выросла конкуренция. В результате действия пилотного проекта уже удалось
сэкономить 0,5 млрд. грн. Минэкономики оценивает потенциальную
экономию для государства от полного внедрения проекта на уровне 30 млрд.
грн. в год, а потенциально – до 50 млрд. грн. в год или 3% ВВП, что
сопоставимо с расходами гос. бюджета на охрану здоровья. Кроме того,
украинским компаниям открывается доступ к рынку госзакупок за рубежом
общим объемом 1,7 триллиона долларов. Дополнительный «бонус» – закон
обеспечивает имплементацию нескольких директив ЕС в рамках Соглашения
об Ассоциации (5 Реформ, Которые Меняют Украину // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2016/01/07/5-reform-kotorye-meniayut-ukrainu/). − 2015.
− 07.01).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Европейский инвестиционный банк профинансирует 17 проектов в
Донецкой области на общую сумму 205,7 млн грн.
По состоянию на 01.01.2016 к финансированию за счет средств только
первого транша Европейским инвестиционным банком отобрано 17 проектов
на общую сумму 205,7 млн грн. Преимущественно это проекты по
термомодернизации учебных заведений и медицинских учреждений,
капитальному ремонту общежитий.
На финансирование мероприятий по реализации проектов в рамках
Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины будет
направлено 400 млн грн. в виде предоставления субвенции из
государственного бюджета местным бюджетам.
Реализация проектов первого транша должна быть завершена к
сентябрю 2016 года (Европейский инвестиционный банк профинансирует
17 проектов в Донецкой области // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/31359-evropeyskiy-investitsionnyiy-bankprofinansiruet-17-proektov-v-donetskoy-oblasti/). – 2016. – 13.01).
Зампредседателя Луганской областной военно-гражданской
администрации Елизавета Пушко-Цибуляк:
Уже был проведен первый этап отбора инвестиционных проектов на
150 млн грн (для восстановления детских садов, школ, больниц, объектов
дорожного хозяйства), и направлен в Министерство регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства УкраиныСегодня также
объявлен конкурс на отбор подобных объектов на сумму 50 млн грн (На
Луганщине проведен первый этап отбора инвестиционных проектов на
150 миллионов для восстановления инфраструктуры // Остров
(http://www.ostro.org/lugansk/economics/news/490171/). – 2016. – 13.01).
Председатель Луганской военно-гражданской администрации
Георгий Тука:
Луганская
область
восстановила
262
объекта
социальной
инфраструктуры в 2015 году.
В частности, речь идет о школах, больницах, медицинских пунктах.
Большая часть средств, выделяемых области из государственного бюджета
идут именно на восстановление инфраструктуры региона.
Тука надеется, что в 2016 году удастся восстановить 70% разрушенной
инфраструктуры области (На Луганщине за год восстановлено 262 объекта
Офіційна інформація
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социальной инфраструктуры, − Тука // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/31259-na-lugancshine-za-godvosstanovleno-262-obekta-sotsialnoy-infrastrukturyi-tuka/). – 2016. – 12.01).
Глава Донецкой военно-областной гражданской администрации
Павел Жебривский:
Донетчину уже с весны ожидают приятные сюрпризы. А с весны –
Донецкая область – это сплошная строительная площадка и много пилотных
проектов. На это человеческий и финансовый ресурс есть. Восстановление
Донбасса является моей первостепенной задачей. Нам удалось привлечь 2,4
млрд. грн. бюджетных средств на восстановление инфраструктуры,
договориться с Европейским инвестиционным банком о финансировании
восстановления трех мостов, начать внедрение электронной медицины.
Кроме того, планируется запустить центр предоставления административных
услуг и агентство регионального развития. Также в планах проведение
открытых бюджетных торгов через специальную систему «ProZorro». И это
далеко не все планы на 2016 год, но все они являются важным этапом на
пути восстановления Донбасса (Жебривский пообещал Донецкой области
приятные сюрпризы // Донбасс Times (http://dontimes.com.ua/zhebrivskiypoobeshhal-donetskoy-oblasti-priyatnyie-syurprizyi/). – 2016. – 12.01).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України
Відкрито
рахунки
для
надання
одноразової
допомоги
постраждалим та внутрішньо переміщеним особам.
Міністерство соціальної політики повідомляє, що у зв’язку зі складною
ситуацією, в якій опинилися постраждалі та внутрішньо переміщені особи, з
метою надання їм підтримки відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України відкрито рахунки для зарахування коштів від фізичних і юридичних
осіб для надання одноразової допомоги особам вищезазначених категорій
(Відкрито рахунки для надання одноразової допомоги постраждалим та
внутрішньо переміщеним особам // Чернівецька міська рада
(http://chernivtsy.eu/portal/4/vidkryto-rahunky-dlya-nadannya-odnorazovoyidopomogy-postrazhdalym-ta-vnutrishno-peremishhenym-osobam-79703.html). –
2016. – 13.01).
Мовлення програм першого каналу «Українського радіо» (УР-1) в
Донецькій та Луганській областях поновили 5 січня.
Мовлення відновлено на виконання рішення Комісії з питань
забезпечення
стабільного
функціонування
системи
національного
телебачення і радіомовлення при Мінінформі.
Тепер «Українського радіо» зможуть слухати жителі Волноваського,
Старобешівського, Костянтинівського, Красноармійського районів Донецької
області, частково жителі Горлівки і Донецька, а також СтаничноОфіційна інформація
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Луганського, Біловодського районів Луганської області та частково жителі
міста Луганськ, яке контролюють бойовики.
Заступник міністра інформаційної політики, голова Комісії при
МІП Тетяна Попова:
Вжиті заходи забезпечили мешканців районів Донецької та Луганської
областей якісним мовленням Українського радіо.
Міністерство спільно з концерном РРТ продовжують розширювати
географію покриття українських мовників на сході України (Українське
радіо частково повернулося на Донбас // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/11/7094977/). − 2016. – 11.01).
Кількість внутрішніх переселенців в Україні з тимчасово
непідконтрольних Києву районів Донбасу та анексованого Росією Криму
перевищила мільйон осіб.
Згідно з оперативною інформацією, з тимчасово окупованої території
та районів проведення АТО до інших регіонів переселено 1 мільйон 14 тисяч
583 особи.
За даними ДСНС, найбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено
у Луганській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій,
Київській областях та Києві. Найменше − від двох до чотирьох тисяч − у
Тернопільській,
Чернівецькій,
Рівненській,
Закарпатській,
ІваноФранківській та Волинській областях.
Місцевими органами виконавчої влади постійно проводиться пошук
приміщень, придатних для розміщення внутрішньо переміщених осіб. На цей
час визначено 659 об’єктів різної форми власності, в яких можливе
розміщення 11 тисяч 178 внутрішньо переміщених осіб (Кількість
внутрішніх переселенців в Україні перевищила мільйон // Громадське
Радіо (http://hromadskeradio.org/2016/01/11/kilkist-vnutrishnih-pereselenciv-vukrayini-perevyshchyla-milyon). − 2016. – 11.01).
Управління звільненими територіями
13 січня 2016 року Уряд своїм розпорядженням вніс зміни до
перспективних планів формування територій громад Луганської та
Миколаївської областей, що створює підстави для запровадження
прямих міжбюджетних відносин об’єднаних територіальних громад
вказаних областей з державним бюджетом України.
Проект розпорядження був розроблений Мінрегіоном України у зв’язку
з необхідністю корегування перспективних планів формування територій
громад Луганської та Миколаївської областей для створення правових
підстав для запровадження прямих міжбюджетних відносин бюджетів
об’єднаних громад з Державним бюджетом України.
Можливість переходу на нову систему відносин з Державним
бюджетом отримали дві об’єднані територіальні громади Луганщини
(Білокуракинська та Новопсковська) і одна громада Миколаївщини
Офіційна інформація
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(Куцурубська), в яких 25 жовтня 2015 року було проведено перші місцеві
вибори (Об'єднані громади Луганщини та Миколаївщини матимуть
прямі відносини з Держбюджетом, − розпорядження Уряду //
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/decentralization/news-decentralization/obyednani-gromadi-luganshhini-ta-mikolayivshhini-matimut-pryami-vidnosini-zderzhbyudzhetom-rozporyadzhennya-uryadu/). − 2016. – 13.01).
У контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії розмежування в
районі проведення АТО, пасажиро-транспортний потік дещо
збільшився. Контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло майже на 4,5 тисячі
осіб та близько на 1 тисячу транспортних засобів більше, ніж позаминулої
доби.
Для розвантаження черг учора на КПВВ «Зайцеве», за рішенням
керівництва Держприкордонслужби, термін пропускних операцій для
пропуску громадян та транспортних засобів в обох напрямках продовжувався
до 19.00.
Зараз контрольні пункти працюють в штатному режимі (Ситуація в
контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі
проведення
АТО
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248754691&cat_id=2
44277212). − 2016. – 10.01).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
«Mercy Corps» восстановила более 200 частных домов и 100
квартир в Луганской области. Ремонтировали по принципу хотя бы «одна
теплая и сухая комната» в доме.
Координатор «Mercy Corps» в Украине Брайан Милаковский:
В основном организация работает с пенсионерами, инвалидами и
людьми, которые физически не смогли уехать во время боевых действий.
Возвращение многих людей в прифронтовую зону после
относительной тишины означает, что мы должны продолжать эту программу.
Потому что многие дома нежилые. Может мы на них не смотрели в первом
этапе, а сейчас надо, потому что люди возвращаются.
До марта 2016 года планируется отремонтировать 205 квартир в
Попаснянском районе, 35 частных домов в селе Крымское и более 20 в
Сватово. Но жители Луганской области уже сейчас могут оставить заявки на
программу, которая стартует весной 2016 года (Во сколько обойдется
восcтановление разрушенной инфраструктуры Донбасса? // Радіо
Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/27486148.html). – 2016. –
13.01).
Міжнародна медична організація «Лікарі без кордонів» відкрила
пункт першої допомоги й установила вісім туалетів на блокпосту в
Майорську Донецької області.
Пункт першої допомоги включає намет і мікроавтобус, оснащені
медичним обладнанням, де медична команда MSF надає першу допомогу
людям.
Команда MSF складається з доктора, медсестри й асистента. В
екстрених випадках команда MSF надає невідкладну допомогу пацієнтові й
направляє його в лікарню в Артемовську.
Майорськ – це другий блокпост, де MSF надає невідкладну медичну
допомогу. Перший було відкрито у Зайцевому, де MSF надала медичну
допомогу понад 1400 особам (На блокпосту в Майорську з'явилися пункти
допомоги й туалети від «Лікарів без кордонів» // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/13/7095216/). − 2016. – 13.01).
Переселенцы в Славянске, Краматорске и Запорожье могут
получить грант на профессиональную переподготовку от БФ «Каритас
Украины» в рамка проекта «Профессия для новой жизни».
Краткосрочные курсы будут оплачены переселенцам, которые прошли
конкурсный отбор и стали участниками проекта (Переселенцы могут
получить
гранты
на
профпереподготовку
//
http://restoringdonbass.com/novosti/31317-pereselentsyi-poluchit-grantyi-naprofperepodgotovku/). – 2016. – 12.01).
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На Днепропетровщине переселенцам помогают платить за
коммунальные услуги. Государственные компенсации получают все, кто в
этом нуждается, независимо от того, снимает человек жилье или живет в
модульном городке.
Заместитель директора департамента соцзащиты ОГА Юрий
Петренко:
Платить за коммунальные услуги переселенцам помогает государство.
Ежемесячно нетрудоспособным компенсируют 884 грн., работоспособным –
442 грн. В 2015-м такую помощь в области получили 56 тысяч переселенцев.
На компенсацию имеют право все дети, пенсионеры, инвалиды и другие
льготники, а также работающие переселенцы (…) (На Днепропетровщине
переселенцам помогают платить за коммунальные услуги // Dnepr.info
(http://dnepr.info/news/na-dnepropetrovshhine-pereselentsam-pomogayut-platitza-kommunalnye-uslugi). – 2016. – 12.01).
На Хмельниччині жінок-переселенок взяли «під опіку» канадці.
Їм допоможуть започаткувати власний бізнес. Для цього у 4 регіонах на
базі громадськиї організацій вже діють регіональні консультаційні центри,
куди можуть звертатись жінки-переселенці за захистом своїх прав. Проект
фінансує Канадський фонд місцевих ініціатив CFLI.
Загальною метою проекту є підвищення економічної активності жінокпереселенців через надання юридичної та іншої підтримки у започаткуванні
власного бізнесу, просування та захист їхніх трудових прав, захист від
дискримінації за ознакою статі.
В місті Хмельницькому вже діє регіональний консультаційний центр та
обладнано робоче місце з комп'ютером та доступом до мережі Інтернет, яким
можуть скористатися переселенці для пошуку потрібної їм інформації (На
Хмельниччині жінок-переселенок взяли «під опіку» канадці // depo.ua
(http://khm.depo.ua/ukr/khm/na-hmelnichchini-zhinok-pereselenok-vzyali-pidopiku-kanadtsi-12012016145000). – 2016. – 12.01).
В сентябре 2015 года в Запорожье открыт региональный офис БО
«Благотворительный фонд «Горение», который наладил активное
сотрудничество с центрами социальных служб для семьи, детей и
молодежи
области.
Социальные
работники
и
юристы
этой
благотворительной организации оказывают бесплатную правовую поддержку
внутренне перемещенным лицам, семьям бойцов АТО, семьям, оказавшимся
в сложных жизненных обстоятельствах, приемным семьи и другим.
Для максимального охвата юридическими услугами людей, которые в
них нуждаются, еженедельно специалисты выезжают в районы области и
предоставляют консультации по месту жительства или по месту
организованных встреч. За период сотрудничества и до конца прошлого года
юридические консультации были предоставлены 229 лицам, в том числе 82
внутренне перемещенным лицам, 68 лицам из семей, оказавшихся в сложных
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жизненных обстоятельствах, 70 участникам АТО и членам их семей, девяти
приемным родителям, опекунам и воспитателям. (В Запорожье бойцам ато
и переселенцам оказывают бесплатную юридическую помощь // Акцент
(http://akzent.zp.ua/news/v-zaporozhe-bojcam-ato-i-pereselencam-okazyvajutbesplatnuju-juridicheskuju-pomosch). – 2016. – 11.01).
Программа развития ООН в Украине в этом году реализует проект
по обучению переселенцев frontend-разработке.
В рамках проекта обучение пройдут 210 переселенцев. Для них
программа абсолютно бесплатна.
За 4 месяца переселенцев обучат техническим навыкам, для них
проведут серию тренингов softskills, чтобы они смогли быстрее
адаптироваться к новым условиям, помогут составить резюме, организуют
стажировки в стартапах и научат как правильно искать первую работу.
Программа реализуется в рамках Проекта Программы Развития ООН
«Быстрое реагирование на социальные и экономические проблемы внутренне
перемещенных лиц в Украине» при финансовой поддержке правительства
Японии (Переселенцам предлагают бесплатно начать карьеру ITспециалиста
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/31158-pereselentsam-predlagayut-besplatno-nachatkareru-it-spetsialista/). – 2016. – 11.01).
У рамках Проекту ООН «Швидке реагування на соціальні та
економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні», що
фінансується урядом Японії, в приміщенні Переяслав-Хмельницького
міськрайонного центру зайнятості (Київська область) відбувся
соціально-психологічний тренінг для внутрішньо переміщених осіб
«Знай права. Шукай роботу. Організуй бізнес». Тренінг проводили
правозахисна організація «Права людини» спільно з громадською
організацією «Для спільної справи».
Тренери-консультанти Людмила Перевертень та Віталій Дроботун
навчали, як ефективно шукати бажану роботу, та консультували щодо
законодавства про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.
Представник громадської правозахисної організації «Права людини» в
Переяслав-Хмельницькому районі юрист Олександр Лук’яненко відповів на
всі запитання правового характеру, які цікавили присутніх. У тренінгу взяли
участь 17 осіб. Під кінець зустрічі всі присутні учасники отримали новорічні
подарунки від ГО «Права людини» («Знай права. Шукай роботу. Організуй
бізнес» // «Вісник Переяславщини» (http://visnik-press.com.ua/?p=48468). –
2016. – 09.01).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Днями Заступник Луганської облдержадміністрації Єлизавета ПушкоЦибуляк Єлизавета Пушко-Цибуляк відвідала з робочою поїздкою місто
Рубіжне. В рамках поїздки вона відвідала Рубіжанську міську раду та
виробництво Фармбіотест.
На одному із перспективних підприємств області ТОВ «КДЦ»
Фармбіотест» вона відзначила що створення промислових кластерів, які б
включали процеси видобутку, обробки та реалізації має стати пріоритетним
завданням економічного розвитку та інвестиційного потенціалу Луганщини.
Під час відвідин Рубіжанської міської ради перший заступник
облдержадміністрації обговорила з чиновниками питання ЖКГ та
підвищення інвестиційно привабливості міста (Луганська обласна державна
адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/504673776381594. –
2016. – 13.01).
Областное руководство Запорожской области готово разместить 300
переселенцев
с
Донбасса
(Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/706240672811408/?type=3&theater. – 2016. –
13.01).
Вслед за Георгием Тукой, масштабные восстановительные работы
анонсировал и донецкий губернатор Павел Жебривский (Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/706225589479583/?type=3&theater. – 2016. –
13.01).
Перший заступник голови Луганської облдержадміністрації
Єлизавета Пушко-Цибуляк:
2016 рік Луганщина розпочала із затвердженими місцевими
бюджетами, які забезпечують життєдіяльність області. Загальний обсяг
обласного бюджету перевищує 2,5 млрд грн, а обсяг зведеного бюджету
області перевищує 5 млрд грн. Ці кошти забезпечать функціонування
бюджетних закладів охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, проведення
культурних та спортивних закладів тощо, а також дадуть змогу забезпечити
надання матеріальної допомоги, соціальні гарантії держави для
малозабезпечених та пільгових категорій громадян, субсидії населенню.
На сьогоднішній день у місцевих бюджетах на рахунках є 500 млн грн,
які після державної казначейської звітності кінця лютого будуть розподілені
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на розвиток, тобто на відбудову об’єктів, придбання обладнання та інші
заходи капітального характеру.
Крім того, є залишок у розмірі 952 млн грн ресурсу обласного
бюджету, який буде спрямований на відновлення об’єктів соціальної
інфраструктури, дорожнього господарства, здійснення заходів з
енергозбереження, придбання медичного обладнання.
Що за кошти обласного бюджету планується створити центр із
сучасним обладнанням з надання медичної допомоги хворим з нирковою
недостатністю, гемодіалізом. Також особливу увагу обласна влада приділяє
створенню перинатального центру, забезпеченню сучасними рентген
апаратами кожного районного медичного закладу. Важливою задачею, яку
обласна влада має вирішити, є придбання, мабуть із централізованих коштів,
апарату МРТ для однієї з обласних лікарень. Бо в приватних лікарнях
обстеження на цьому апараті для людини дуже коштовне.
У сфері освіти першочергове завдання – визначитися з
функціонуванням не укомплектованих шкіл, є бачення виділити фінансові
ресурси на діяльність та створення навчально-виховних комплексів у
невеликих населених пунктах, дитячих садочків, початкових шкіл,
спортивних залів тощо.
Поряд з тим, буде вивчатися питання реалізації програми «Шкільний
автобус», на що передбачаються також додаткові кошти з державного
бюджету.
Не залишаться поза увагою об’єднані територіальні громади. У
бюджеті-2016 для цього передбачена цільова субвенція на розвиток
інфраструктури. Головою обласної державної адміністрації – керівником
військово-цивільної адміністрації Георгієм Тукою перед об’єднаними
територіальними громадами поставлено завдання визначити об’єкти, що
потребують оновлення, ремонту та реконструкції, сформувати кошторис по
них, для фінансування з державного бюджету.
Крім того, у державному бюджеті передбачений Фонд регіонального
розвитку, де визначені кошти для Луганської області. Вже було проведено
перший етап відбору інвестиційних проектів на 150 млн грн (для відновлення
дитячих садочків, шкіл, лікарень, об’єктів дорожнього господарства), та
направлено до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України.
Також оголошений конкурс на відбір подібних об’єктів на суму 50 млн
грн.
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/504545736394398:0. – 2016. – 12.01).
На Луганщині відновлює свою роботу Луганське обласне вище
училище фізичної культури і спорту.
Відповідне протокольне доручення за підсумками колегії ОДА було
підписане 30 грудня 2015 року заступником голови Луганської ВЦА Юрієм
Клименко
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/504200063095632. – 2016. – 12.01).
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Продовольственная программа United Nations начала раздачу
гуманитарки
луганчанам
(Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/705913016177507/?type=3. – 2016. – 12.01).
В Донецкой и Луганской областях с 5 января восстановлено вещание
программ первого канала «Украинского радио» (Новости Луганска //
https://www.facebook.com/lugansk.news/posts/1025188504205602. – 2016. –
11.01).
ПРООН поможет переселенцам начать карьеру IT-специалиста
(Восстановление Донбасса // https://www.facebook.com/Vosstanovleniye
Donbassa/photos/a.547169122051898.1073741828.544530008982476/705447172
890758/?type=3&theater. – 2016. – 11.01).
В Славянске, Краматорске и Запорожье переселенцы могут получить
грант
на
профессиональную
переподготовку
(Славянск
//
https://www.facebook.com/Sloviansk/photos/a.691407407620830.1073741828.69
1404007621170/954234774671424/?type=3&theater. – 2016. – 10.01).
Литовці привезли для обласної станції переливання крові обладнання
на 7 000 євро.
Сєвєродонецька обласна станція переливання крові отримала медичне
обладнання серед якого сепаратор крові та запаювач ПВХ трубок. Всього
обладнання було привезено на суму приблизно 7 000 євро. Допомогу надала
активно діюча у Литві організація «Союз стрільців Литви».
Представника організації зустрілися з керівником Луганської обласної
ВЦА. Під час зустрічі очільник області подякував за надану допомогу та
обговорив з ними шляхи розвитку Луганської області (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/502331176
615854. – 2016. – 07.01).
Напередодні Різдва Христового від Всеукраїнського об’єднання
громадян «Країна» керівник Луганської обласної військово-цивільної
адміністрації Георгій Тука був нагороджений Орденом «За розбудову
України».
Нагороду очільнику області була вручена за заслуги по економічному
розвитку Луганської області, за активну роботу по вдосконаленню системи
місцевого самоврядування на теренах України та за активну участь у
волонтерському русі на підтримку захисників України (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/502324369
949868. – 2016. – 07.01).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Адвокат, руководитель «Луганской правозащитной группы»
Наталия Целовальниченко:
Новый закон о защите прав переселенцев поможет избегать многих
юридических сложностей и бюрократических проволочек, имевших место
ранее.
Очень положительным моментом является упрощение ряда
бюрократических процедур. Очень жаловались переселенцы, что они
вынуждены каждые полгода отстаивать огромные очереди, проходить ряд
инстанций для того, чтобы просто продлить действие своей справки
внутренне перемещенного лица. Это сокращает значительно и
административный ресурс и ресурсы времени самих переселенцев.
Однако, настораживает то, что Кабинет министров не сможет
выполнять свои обязанности, согласно этому закону, достаточно оперативно.
Согласно закону №2166, у Кабинета министров есть только 3 месяца на то,
чтобы привести в соответствие к нему свои решения и постановления.
Мы видим уже не по одному случаю, что действия Кабмина
существенно запаздывают. Например, в соответствии со статьей десятой
Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных
лиц», Кабинет министров должен был в течение трех месяцев принять
комплексную программу. То есть это должно было быть сделано до февраля
2015 года. Как мы знаем, только 16 декабря 2015 года он удосужился
утвердить эту комплексную программу. Однако в силу того, что бюджетный
процесс имеет свои этапы, эта комплексная программа не попала в
бюджетный процесс на этот год.
Кроме того, в новый закон не попали нормы об участии переселенцев в
местных выборах, проблемах статуса переселенцев, как члена
территориальной громады, где они проживают (Новый закон о статусе
переселенцев так и не дал им права голосовать – адвокат // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27485594.html). – 2016. – 13.01).
Глава Всеукраинской организации по делам вынужденных
переселенцев Оксана Ермишина:
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, более миллиона
человек переселены из неконтролируемой территории Донбасса и районов
проведения АТО в другие регионы Украины. При этом в ведомстве
подчеркивают, что местные органы исполнительной власти постоянно ищут
помещения, пригодные для размещения внутренне перемещенных лиц. В
настоящее время определено 664 объекта различной формы собственности, в
которых возможно размещение только 11 тыс. 202 человек.
На самом деле, мы видим несколько искаженную статистику ГСЧС.
Они уже год говорят о миллионе переселенцев, но они имеют в виду тех, кто
прошел через них или через волонтеров. Они не учитывают тех, кто
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переселялся самостоятельно. Официальная статистика – это более 1 млн 600
тысяч по состоянию на январь 2016 года. Поэтому речь даже о меньшей
цифре, чем 1%. При этом не стоит забывать, что в эти задекларированные 11
тысяч мест по факту не может заселиться никто. Если позвонить по
телефонам, которые они указывают на своем сайте, то окажется, что
информация устарела. Эта цифра заявлялась еще в начале 2015 года, и с тех
пор она не изменилась, потому что данные не обновляются. Они не могут
никого и никуда поселить, и я могу сказать, что из этих 1 млн 600 тысяч
переселенцев в местах так называемого компактного проживания в
настоящий момент находится не более 7%. Все остальные переселенцы
самостоятельно арендуют квартиры, живут у родственников. Потому что
реально расселяться негде.
Неудовлетворительно обстоят дела и с обеспечением рабочими
местами временных переселенцев. По факту же нет ни одной реальной
государственной программы, а без государственной программы по созданию
новых рабочих мест ничего сделать невозможно. Предлагают переселенцам
обратиться в центр занятости, а как работает центр занятости, думаю, знают
не только переселенцы. Туда можно прийти, чтобы стать на учет и получить
статус безработного, а статус безработного переселенцу не нужен, так как
ему необходимо оплачивать аренду квартиры и весьма немалые
коммунальные услуги. Поэтому люди пытаются как-то выжить, ищут работу.
И именно поэтому у нас очень серьезно перенаселены крупные города −
Киев, Днепропетровск, Харьков, Запорожье.
На 2016 год была принята только одна комплексная программа,
которая регламентирует строительство жилья и создание новых рабочих
мест, но при этом нет механизмов ее внедрения (…) (В бюджете-2016 о
жилье для переселенцев забыли − эксперт // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/31369-v-byudzhete-2016-o-zhile-dlyapereselentsev-zabyili-ekspert/). – 2016. – 13.01).
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной
группы по урегулированию ситуации в Донбассе, народный депутат
Ирина Геращенко:
Реинтеграция оккупированных территорий Донбасса – это вопрос
времени и усилий не только Украины, всего мира, но и жителей этих
территорий.
Кажется, очевидно, на тех территориях еще живут в условиях
абсолютной информационной блокады и пропаганды (…) есть непонимание
того, что происходит в Украине. Какие устремления Киева по отношению к
Донбассу? У нас стремление одно – это мир (…) (Реинтеграция
оккупированного Донбасса в Украину − дело не одного года, − Геращенко //
новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/details/267219/). – 2016. – 08.01).
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Прогнози
Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді Андрій
Забловський:
Україна вже досягла «дна», якщо врахувати всі раніше пережиті
політичні і економічні шоки. Тому в 2016-му буде потихеньку спостерігатися
позитивна динаміка від реалізації економічної частини Угоди про асоціацію з
Євросоюзом. Крім того, очікується, що в країну прийде більше інвестицій
(Нам потрібно перетерпіти цей рік і в 2017 почнеться зростання −
експерт // znaj.ua (http://znaj.ua/news/regions/35235/ukrayincyam-potribnopereterpiti-cej-rik-i-v-2017u-pochnetsya-zrostannya.html). − 2016. – 14.01).
Эксперт
Аналитического
центра
«Политика»
Владимир
Цыбулько:
Первое, что произойдет уже в этом году, – отмечает Владимир
Цыбулько, – превращение реформ в необратимый процесс. Это будет
пересечением определенной точки невозврата. (…)
Украина сейчас становится членом Совета безопасности ООН, и это
как раз шанс улучшить наши международные позиции, плюс очень активно
будет идти подготовка безвизового пакета с ЕС. Есть несколько плоскостей,
в которых Украина довольно успешно прогнозируемо развивается. Важно
другое: сейчас позиция Турции и Израиля проукраинская. Этот перелом надо
дооформить. Также надо оформить прогнозируемые отношения с Китаем. Со
вступлением в силу соглашения о ЗСТ Украина становится для Китая очень
интересной, поскольку ее переговорные позиции повышаются. А для Китая
это новая схема проникновения на европейские рынки. Главное для Украины
– правильно этим распорядиться. (…)
Эксперт по экономическим вопросам Андрей Блинов:
Наша экономика роста не покажет, разве что возможно уменьшение
темпов ее падения. Причем для такого положения дел существуют как
минимум три причины. Первый фактор –инвестиционный процесс. Он
остается вялым. Уровень инвестиций в последние годы падает, и в этом году
я не вижу каких-то новых принципиальных источников для них. Потому что
все проблемы, которые существовали в виде высоких ставок, рискованных
условий кредитования, остаются. Кроме того, нет и серьезного намерения
правительства, начиная с января, проявлять определенную активность.
Третий момент – уровень потребления населения. Возможно, он не будет
падать, как в прошлом году. В этом году, исходя из состояния бюджета и
ожидаемых доходов граждан, продолжится уже не такое значительное, но все
же сокращение розничного товарооборота, возможно, на 5-7%.
Соответственно, это тоже не будет стимулировать развитие бизнеса.
Если говорить об инфляции, то Национальный банк прогнозирует 12%.
Однако я более склонен к тому, что мы выйдем на показатели 15-20%. Все
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это будет происходить в условиях, если Украина будет оставаться в
программе МВФ. Мы знаем, что в течение января этот вопрос будет
решаться, будет анализ украинского бюджета, налогового законодательства
со стороны МВФ на соответствие меморандума. Сейчас мы видим, что
кризис отражается на мировых площадках, видим длительное удешевление
углеводородов, видим, что еще больше дешевеют руды, продукция
химической промышленности и даже сельскохозяйственная продукция. Пока
мы не видим на мировом рынке слом тренда, который изменится с
нисходящего на восходящий. Если это произойдет, то тогда, возможно, это
будет дополнительным фактором для подъема украинской экономики (На
экономическое чудо рассчитывать не приходится // Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/statti/68573-naekonomicheskoe-chudo-rasschityvat-ne-prikhoditsya). − 2016. – 12.01).
Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Німеччини ФранкВальтер Штайнмаєр:
В України є хороші шанси для скасування візового режиму з
Європейським союзом.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник:
Глава МЗС Німеччини оптимістично оцінює шанси скасування візового
режиму для українських громадян (Україна має хороші шанси для
безвізового режиму з ЄС − Штайнмаєр // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/12/7095076/). − 2016. – 12.01).
Президент Українського аналітичного центру Олександр
Охріменко:
Результати відкриття Зони вільної торгівлі з ЄС, яка запрацювала з 1
січня 2016 року, поки що будуть непомітними для пересічних українців.
Українці цього (відкриття ЗВТ з ЄС, – ред.) не побачать. Якщо уважно
послухати офіційні виступи євроспільноти, то вони прямо говорять, що
якість позитивні зміни в економіці України можна буде побачити десь за 5-7
років після створення зони вільної торгівлі. А взагалі, створення ЗВТ – це 10
років, так прописано в Угоді про асоціацію. Через 10 років – так, справді, ми
побачимо зміни. Поки що вони є незначними. У 2016-му не буде дешевих
товарів. Адже навіть якщо знижуватиметься мито, то товари ж усі в євро, а
ніхто не продаватиме собі у збиток. Тому, якщо ви перерахуєте ціну в євро за
курсом, то навіть автівки у гривні подорожчають, бо курс євро зростає. І те
саме стосується ліків, речей (Олександр Охріменко Українці поки що не
відчують результатів від відкриття Зони вільної торгівлі // Анеалітична
служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/28419-ukraincy-poka-nepochuvstvujut-rezultatov-ot-otkry.html). – 2016. – 12.01).
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Інфографіка

(Инфографика: кого украинцы считают ответственным за борьбу
с коррупцией в стране? // dnepr.info (http://dnepr.info/news/infografika-kogoukraintsy-schitayut-otvetstvennym-za-borbu-s-korruptsiej-v-strane). − 2016. –
13.01).
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(Кількість внутрішніх переселенців в Україні перевищила мільйон //
Громадське Радіо (http://hromadskeradio.org/2016/01/11/kilkist-vnutrishnihpereselenciv-v-ukrayini-perevyshchyla-milyon). − 2016. – 11.01).
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(Путь переселенца: полезная инфографика // Индустриалка
(http://iz.com.ua/ukraina/88680-put-pereselenca-poleznaya-infografika.html). −
2016. – 11.01).
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(Офіс реформ у Чернівецькій області //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1174126562615811&id=1
029946487033820. – 2016. – 09.01).
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(5 Реформ, Которые Меняют Украину // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2016/01/07/5-reform-kotorye-meniayut-ukrainu/). − 2016.
− 07.01).

(Що дасть українцям безвізовий режим з ЄС: міфи та реальність
(Інфографіка)
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ru/suspilstvo/81073-bezvizoviy-rezhim-mifi-ta-realnistinfografika). − 2016. − 04.01).
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