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Аналітичний коментар
Т. Копитко,
пров. б-р ФПУ
Заміна ідентифікаційного документу українців у контексті
зближення із Європейським Союзом
У межах виконання Угоди про асоціацію з ЄС, Уряд України на
прикінці минулого року затвердив законопроект (№3224) щодо
запровадження на території нашої держави внутрішніх паспортів нового
зразка, а саме – ID-карток. Для реалізації даної ініціативи було виділено
близько 50 млн. гривень. Як передбачається у відомстві державної
міграційної служби України, з часом ID-картки поступово замінять
звичайний паперовий документ радянського стилю. Такий документ містить
фотографію, ім'я, особистий номер, зразок підпису та біометричну
інформацію.Усе це записано в електронному чипі або на магнітній смузі. На
українській картці біометричних даних не буде, також не передбачений і
електронний підпис.
Як зазначають посадовці, головною метою такого нововведення є
питання створення на території України нової системи ідентифікації та
забезпечення національної безпеки, а також, на думку начальника управління
Державної міграційної служби України в Запорізькій області Олександра
Харіна, перехід на новий формат обумовлений двома причинами: «Перша –
це крок вперед. Сьогодні при втраті паспорта, щоб встановити особу,
потрібно зробити величезну кількість запитів. Завдяки новим паспортам
тільки по відбитку пальця можна відразу ідентифікувати особу. Друга
причина – це стовідсотковий захист від підробки документа, оскільки чіп
захищений. Кожному паспорту буде присвоєно пін-код, який буде знати
лише
власник».
(http://dmsu.gov.ua/novyny/u-rehionakh/362-zaporizkaoblast/3957-kerivnik
upravlinnya-sluzhbi-zaporizkoji-oblasti-vzyav-uchast-uteleprogrami prisvyachenij-vprovadzhennyu-vnutrishnikh-pasportiv-u-viglyadiplastikovoji-kartki. – 2016. – 19.01).
Відповідно до запланованих державних нововведень, вже з 1 січня
2016 р. в Україні офіційно ввійшли в обіг нові електронні паспорти які, як
передбачається, протягом п’яти років мають замінити звичайні паперові
документи всіх громадян України. У контексті даного питання є доцільним
висвітлити основні принципи отримання та оформлення ID-картки. У пресслужбі Управління державної міграційної служби України, зазначається, що
електронний паспорт громадянина України матиме вигляд пластикової
картки розміром 54 х 85,6 мм. У нього буде імплантовано безконтактний
електронний носій. Паспорт нового зразка міститиме інформацію про назву
держави, ім’я, стать людини, дату народження, всі дані про строк дії даного
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документу, ким виданий та коли, а також відцифрований образ обличчя
людини та її особистий підпис.
Також, варто звернути увагу на те, що паперові паспорти на пластикові
поступово мінятимуть упродовж 5 років, тому немає необхідності вже завтра
чи через місяць терміново бігти і міняти звичайний паспорт. У зв'язку з цим
ажіотажу довкола цього питання не очікується. До того ж, згідно з
постановою Кабміну, якщо людина через релігійні переконання не хоче мати
паспорт з електронним носієм, вона може відмовитися від цього. Такому
громадянину оформлюється просто картка встановленого зразка, без чіпа. А
сама людина має при оформленні написати відповідну заяву про відмову від
електронного носія у своєму паспорті.
Отримати паспорт можна в органі Державної міграційної служби.
Якщо необхідно або просто дуже хочеться отримати ID-картку вже з нового
року, потрібно звернутися зі своїм паперовим паспортом у територіальний
орган ДМС. Приносити з собою фото не потрібно – його зроблять у службі.
Але потрібно буде заповнити заяву-анкету персональних даних. На сьогодні
отримувати паспорт вперше поки що можна з 16 років і згідно з діючим
законодавством, тільки 16-річні громадяни вже мають право подавати заявуанкету на отримання паспорту особисто. Норма про 14-річний вік отримання
паспорту прописана у законопроекті № 3224 (про внесення змін до деяких
законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію
Європейським Союзом візового режиму для України), який наразі ще не
прийнятий Верховною Радою. Однак, керівник прес-служби ДМС Сергій
Гунько, зазначає, що у постанові Кабміну № 302 від 25 березня 2015 року
прописано, що: «Кожен громадянин України незалежно від віку зобов’язаний
отримати паспорт» і паспорт оформляється громадянам України починаючи
від народження та незалежно від віку на кожні 10 років». Але якщо
керуватись нормою діючого законодавства, то говорити про цей пункт
постанови Кабміну недоцільно, – каже Гунько.Виготовлятимуть паспорт у
термін від 10 до 30 днів, згідно з постановою Кабміну. Однак за тим самим
законопроектом № 3224, у разі його прийняття ВР, ці терміни можуть бути
змінені. Ще один момент: якщо у паспорті допущено помилку в інформації,
вона має бути виправлена, а паспорт – замінений.
Також, всіх громадян України турбує питання, скільки коштуватиме
новий паспорт і взагалі, як має поміститись такий об’єм інформації на
пластику розміром 5х8 см. За словами, Президента України, вартість
електронного документу буде
близько 160 гривень без ПДВ. Але
прагматичні експерти зазнають, що це тільки собівартість. Разом з вартістю
послуг ціна може скласти від 200 до 300 гривень. Є інформація, що тим, хто
отримуватиме ID-картку вперше, обіцяють видавати її безкоштовно. Новий
електронний паспорт міститиме відомості про шлюб громадян, про
реєстрацію за місцем проживання на електронному носії, а не на самій
пластиковій картці (так звана змінна інформація). Внесення нових даних до
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змінної інформації відбуватиметься тільки за письмового клопотання
громадянина, але це не стосується інформації про місце реєстрації особи.
Так званий «строк придатності» ідентифікаційного документу буде
тривати упродовж десяти років, далі його потрібно буде замінювати. Як
пояснив Сергій Гунько, така вимога щодо заміни ID-карток через певний
проміжок часу є нормальною у світовій практиці. У багатьох країнах
електронні
паспорти
видаються
терміном
на
5
років
(http://www.volynpost.com/news/62294-osnovni-fakty-pro-zaminu-paperovyhpasportiv-na-id-kartky. – 2015. – 16.12).
Нещодавно у своєму інтерв’ю в.о. Голови ДМС України Максим
Соколюк розповів, що паспорт нового зразка буде оформлюватись за тим же
принципом, що і закордонні біометричні паспорти. «Громадяни на сьогодні
мають право оформлювати закордонний паспорт у будь-якому відділенні
державної міграційної служби. З 1 січня ми це переносимо і на внутрішній
паспорт. На сьогодні система видає біометричні паспорти для виїзду за
кордон. Ця ж система буде використовуватись для внутрішніх паспортів з
1 січня». Соколюк також додав, що документи можна буде оформити через
портал ДМС та єдиний державний портал адміністративних послуг. Вже з
11 січня Міграційна служба розпочала видавати паспорти громадянина
України у вигляді пластикової картки. Термін оформлення документа від 10
днів до одного місяця (http://www.volynpost.com/news/63384-u-lucku-vzhemozhna-otrymaty-novyj-pasport-u-vygliadi-id-kartky). – 2016. – 12.01).
Регіональні ЗМІ України повідомили, що вже із 11 січня на території
Чернігівської області розпочали безкоштовно оформлювати ІD-паспорти
громадянам України, де наразі встановлено обладнання у 8 підрозділах
УДМС Чернігівської області. Також, на Житомирщині до територіальних
підрозділів міграційної служби за перший тиждень оформлення паспортів
громадян України у вигляді id-картки уже звернулось 162 особи, в
Тернопільській області прийняли близько 87 заяв-анкет на документ нового
взірця (http://dmsu.gov.ua/novyny/u-rehionakh/374-ternopilska-oblast/3960-naternopilli-vprodovzh-tizhnya-prijnyato-87-zayav-na-oformlennya-pasporta-uviglyadi-id-kartki. – 2016. – 19.01). До того ж, на сайті міграційної служби вже
запущено сервіс перевірки написання прізвища та імені латинськими
літерами у паспорті громадянина України у формі картки та паспорті для
виїзду за кордон. Так, кожен охочий може ввести свої дані українською
мовою та побачити, як вони будуть записані у документах латиною.
На сьогодні в Україні питання доцільності заміни звичайних паперових
паспортів на ID-картки також турбує ряд експертів, які дещо критично
висловлюються з даного приводу. Перший заступник міністра внутрішніх
справ Ека Згуладзе запевнила, що новий документ, в першу чергу, потрібно
запроваджувати зважено та економно. «Для того, щоб це був ефективний
документ, не потрібно забувати – робити тільки те, що необхідно. Нам не
потрібна кольорова фотографія, вишуканий чіп. Потрібні тільки ті елементи,
які за мінімальні кошти виконують максимальні завдання. І повірте мені, що
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тоді не буде великої цінової різниці між вдосконаленням внутрішнього
паспорта і впровадженням нової ID-картки».
Водночас, експерт Сеоргій Сидоренко наголошує, що загалом запитань
до правлячої верхівки влади щодо паспортної реформи і взагалі щодо
виконання плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС іще багато і
головне, вбачає експерт, дана система ідентифікації, в першу чергу, має
гарантувати безпеку громадянам, тобто держава повинна зберігати дані про
кожного громадянина, щоб ніхто в разі втрати своєї ІD-картки не зміг
скористатись нею. (http://www.eurointegration.com.ua/visafree/2015/08/6/7036
711/. – 2015. – 05.08).
На думку експертів Реанімаційного Пакету Реформ та Центру
політико-правових реформ, саме ідея впровадження ідентифікаційних
документів європейського зразка є перспективним кроком в системі
загального реформування, але, нажаль, сама процедура здійснюється не
кваліфіковано. Так, експерт Центру політико-правових реформ Віктор
Тимощук, стверджує, що з-поміж гарантованих урядовцями позитивних
переваг, все ж таки є кілька інновацій, які не відповідають інтересам
громадян та держави. «Європа вимагає належної ідентифікації громадян за
внутрішніми документами. Для нас таким документом є паспорт. ID-карта –
це, по суті, той же паспорт, і це перший недолік, тому що таким чином
копіюється радянська система двох паспортів – звичайного і для виїзду за
кордон. У європейських країнах це посвідчення особи», – пояснив експерт.
Наступне – в цій карті не передбачено графічного нанесення інформації
про прописку. «Це, за задумом уряду, має бути зафіксовано тільки
електронно», – зазначає посадовець. Із життєвого досвіду ми знаємо, що в
будь-якій державній установі зазвичай дивляться на прописку. В такому
випадку виходить, що до цієї картки також потрібно буде носити «паперовий
додаток», в результаті чого будуть виникати певні незручності для
пересічних громадян. Краще було б нанести цю інформацію на карту
графічно.
І ще один не доопрацьований момент – формат документа. «Україна
вибрала найдорожчий варіант з електронним носієм, хоча вистачило б більш
дешевого, як у Молдові, без носія. В результаті чого, на сьогодні,
уповноваженим органам потрібно встановлювати дороге обладнання, щоб
приймати заявки на ці паспорти і обробляти їх. Всі органи та інші установи
потрібно обладнати спеціальними зчитувачами карт. Це багатомільйонні
інвестиції, час і незручності», – каже Віктор Тимощук. Дана ситуація яскраво
демонструє не стільки спрощення процедури, скільки зміну суб'єкта, який
буде проводити операції із замінити паспортів (http://www.pravdatv.ru/2016/01/12/200599/ekspert-ob-elektronnyh-pasportah-i-konkurse-nagossluzhbu-v-ukraine). – 2016. – 12.01).
З-поміж головних переваг впровадження ID-карток, на різноманітних
інформаційних ресурсах, також поширюється інформація, яка запевняє
громадян України, що в разі отримання такої картки, вони зможуть за
спрощеною процедурою перетинати кордон Європейського Союзу. Однак,
Аналітичний коментар
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варто спростувати дане твердження, адже навіть якщо ЄС надасть Україні
безвізовий режим, то внутрішній паспорт залишається головним документом
лише для пересування всередині країни та поїздок в країни СНД. Але
можливості їздити в Європу він не дасть і взагалі, глава наглядової ради
Інституту світової політики Віктор Шлінчак стверджує, що нові ID-паспорти
не мають відношення до безвізового режиму з ЄС. «Багато хто думає, що це
вимога ЄС у рамках лібералізації візового режиму. Насправді, це не зовсім
так. Європейці вимагають, щоб в українців були документи, які
передбачають електронне зчитування інформації. Юрист та президент
Української іноземної юридичної колегії Данило Курдельчук також
неодноразово досить скептично висловлювався у ЗМІ щодо нових IDпаспортів. На його думку, ці 50 мільйонів «по-хазяйськи» потрібно було б
витратити на ліки дітям. «Ще в Ризі стало ясно, що реальної надії на
безвізовий режим поки немає, ми всі це розуміємо. Тепер по суті: дійсно, 50
мільйонів для цих карток – крапля в морі. Оскільки це внутрішній документ,
то повинні бути і всередині країни зчитувальні пристрої для цих карток. Це
просто пропаганда, мовляв, ми щось робимо», – резюмував своє бачення
юрист.
Так чи інакше, враховуючи складну фінансово-економічну ситуацію, за
словами Петра Порошенка, нові паспорти дозволять вирішити одразу кілька
проблем: це швидший перехід до електронного урядування, підвищення
рівня захисту документів, а також важливий крок для візової лібералізації з
країнами Європейського союзу. А також – це «готовність та наявність
фінансування у держави та бажання у громадян України рухатись в напрямку
ліберизації безвізового режиму з Європейським Союзом».
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Блогосфера
Оксана Короткевич, експерт з питань енергетики Інституту
суспільно-економічних досліджень:
Започаткувавши суттєві реформи у 2015-му р., уряд має піти далі й
довести
справу
реорганізації
ринку
до
логічного
кінця.
Головна подія останнього року на внутрішньому газовому ринку
України – це, безумовно, закон про ринок природного газу. Документ загалом
вступив у дію з 1 жовтня 2015 року, хоча деякі положення його запрацюють
згодом. Крім того, для повного «завантаження» закону в українське правове
поле, потрібно реалізувати ще декілька змін до діючого законодавства. Деякі
законопроекти вже зареєстровані й очікують на свій розгляд.
Суттєвими новаціями, які можуть запрацювати вже найближчим
часом, у газовій сфері є обов’язкова плата за користування розподільними
мережами, а також передача мереж з балансу облгазів на баланс
новоствореної державної компанії або самого «Нафтогазу». З реалізацією
цих положень цим можуть бути труднощі. Чому? Орієнтовно 40% з
газорозподільних мереж (середнього та низького тиску) – це спірна
власність. Сьогодні не з’ясованими залишаються питання про технічні
параметри, юридичне закріплення прав власників на той чи інший об’єкт.
Крім того, наз’ясованою є доля приватних та комунальних мереж. Їхня
чисельність сьогодні становить трохи менше половини від загальної
кількості. А задекларовано, що лише державні мережі будуть платними. А як
бути з приватними та комунальними мережам?
Все це може ускладнитися і через проект закону (№3325), який
підготовлено з метою повного втілення у життя закону про ринок газу. У
ньому пропонується норма, відповідно до якої Кабінет міністрів визначає
певного суб’єкта господарювання державного сектора економіки, який
отримує державні ГРС й у подальшому передає їх у користування
операторам газорозподільних систем виключно на умовах платного
користування шляхом укладання договорів оренди.
На мій погляд, це не вирішить актуальні питання газорозподільної
галузі – залучення коштів у модернізацію критично застарілих основних
фондів, що створює небезпеку при їхній експлуатації. Залучити інвестиції
буде можливо, якщо інвестор буде переконаний у існуванні довгострокових
відносин користування ГРС, що практично виключається у разі
запровадження орендних відносин. Більше того, орендні відносини жодним
чином не стимулюють інвестора вкладати кошти у ГРС, оскільки збільшуючи
її вартість, орендар збільшує розмір орендної плати. Тому, враховуючи
українські реалії, бажано побутувати дійсну нову модель користування
газорозподільними мережами.
Іншою важливою подією останнього року також стала реформа
корпоративного управління «Нафтогазу». Своєю постановою Кабмін уже
Блогосфера
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затвердив новий статут НАКу та план реформи корпоративного управління.
Також відбулася передача 100% акцій компанії від Міненерго до МЕРТ.
Як відзначається у плані реформування – кінцевим власником НАКу є
громадяни України. Можливо тому українське керівництво ще до
реформування «Нафтогазу» почало працювати на народ, запровадивши з 1
квітня 2015 року «нові прозорі та обґрунтовані» тарифи на природний газ.
Отже в новому році потрібно буде знову повернутися до питання
тарифоутворення. Торік ситуація була настільки «комічна», наскільки й
трагічна. «Нафтогаз» зазначав, що не він впливав на тарифи, а НКРЕКП.
Уряд у свою чергу наполягав, що це зобов’язання України перед Світовим
банком. Замкнуте коло. Тимчасова парламентська слідча комісія з вивчення
об’єктивності тарифів досі не отримала роз’яснення від керівництва
«Нафтогазу» - що ж входить до цієї ціни (де ціна газу як товару складає 70%)
і з чого вона складається…
Рік 2015 закінчився, започатковані справді суттєві реформи. Але
потрібно ще більше зробити. Певним чином у підвішеному стані опинилася
внутрішня газовидобувна галузь. Питання розмірів рентних ставок напряму
зав’язано урядом до соціальної політики (субсидії). Цю проблему також
потрібно вирішувати з огляду на державні інтереси та створення
конкурентних умов для роботи державних та приватних компаній у цій
сфері.
Багато що залежить від функцій та місця регулятора. На якого
відповідно до закону про ринок газу дуже багато покладено. Чи буде він
справді незалежним та прозорим? Інші важливі питання, які потребують
вирішення найближчим часом: якою має бути плата за користування
газорозподільними мережами, й у якому вигляді, і яка компанія керуватиме
цими процесами (План Х. Чим житиме внутрішній газовий ринок у
новому році? // http://blog.liga.net/user/okorotkevich/article/20656.aspx. – 2016.
– 20.01).
Гройсман Володимир, голова Верховної Ради України:
Ще раз про децентралізацію. Для когось це лише абстрактне слово.
Для мене результат наших зусиль вимірюється дуже конкретними
речами – тим, як міняється життя людей в кожному нашому селі чи
місті.
Хочу ще раз нагадати про місто Чугуєв, яке нещодавно відвідав.
Завдяки децентралізації, бюджет Чугуєва минулого року зріс на 38%.
Результат переконливий: відремонтовано частину міських доріг, соціальних
об’єктів: дільниці сімейного лікаря та дитячі садочки; побудовано сучасний
спортивний майданчик. Я бачив це своїми очима.
Таких прикладів з різних областей України у мене уже десятки і я буду
і надалі ними ділитись (Результат наших зусиль вимірюється
конкретними речами // http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/volodymyrgroysman/rezultat-nashyh-zusyl-vymiryuyetsya-konkretnymy-rechamy. – 2016. –
19.01).
Блогосфера
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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Сьогодні об 11.00 на Фестивальному причалі в місті
Дніпропетровську прийняли присягу Україні нові патрульні
поліцейські.
950 поліцейських, що пройшли жорсткий відбір з 8123 кандидатів.
Конкурс пройшли 974 людини, змогли закінчити навчання 950. З них 86% з
вищою освітою, 23% – дівчата, кожен десятий – учасник АТО. Багато
спортсменів (1 майстер спорту міжнародного класу, 5 майстрів спорту та 32
кандидати в майстри спорту). 13% раніше служили в органах МВС (в
основному в добровольчих батальйонах МВС «Дніпро-1» і «Січеслав»).
Очолив патрульну поліцію міста Дніпропетровська старший лейтенант
поліції Богоніс Володимир Романович – в минулому бойовий офіцер
батальйону «Дніпро-1», який пройшов з полком всі бойові випробування
останнього часу... Він знає, що значить служити Україні. Як знали і його 30
загиблих однополчан, які склали голову за Україну...
Дніпропетровськ – 9-те місто, в якому запрацював новий поліцейський
патруль. Наступні міста – Івано-Франківськ (30 січня), Херсон (6 лютого),
Вінниця (14 лютого), Чернігів (21 лютого), Кременчук (27 лютого). Потім –
Черкаси, Полтава, Житомир, Чернівці, Рівне, Бориспіль, Запоріжжя,
Тернопіль, Слов'янськ-Краматорськ, Кіровоград, Кривий Ріг, СєверодонецькЛисичанськ-Рубіжне, Маріуполь і Суми.
Всього ж до травня 2016-го року в штаті нової патрульної поліції
країни працюватимуть шістнадцять тисяч нових поліцейських.
Крок за кроком прийдемо до успіху, як любив казати мудрий Мао. А
ми будемо йти швидкими кроками – і в створенні нових підрозділів, і в
переатестації колишніх працівників.
А новій Дніпровській поліції сніжок – то є прикмета до доброго путі
(Дніпропетровськ. «Невзирая на снег и дождь...» 950 нових патрульних
прийняли присягу! // http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/569b6e2d38
5e9/. – 2016. – 17.01).
Андрій Юсов, активіст Євромайдану, директор Школи
відповідальної політики:
Гадаю, що це буде непопулярний пост. Зради в ньому практично
нема, лише трохи перемоги, а саме – успіхи децентралізації.
Мабуть, децентралізація – одна з небагатьох реформ, яка дійсно
просувається майже без збоїв. За даними Нацради реформ, вона у нас на
другому місці за швидкістю виконання (для довідки: на першому – Програма
просування інтересів України в світі. Залишимо це без коментарів). Знаєте,
чому? Причина дуже проста, логічна, зрозуміла. І усвідомлювати цю причину
дуже важливо для розуміння, чому у нас досі лишаються проблеми у таких
сферах, як, наприклад, боротьба з корупцією.
Децентралізацією займаються. Нею опікуються – і провідні експерти
Ігор Коліушко, Юрій Ганущак, представник Реанімаційного пакету реформ
Блогосфера
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Іван Лукеря, і Адміністрація Президента, і віце-прем'єр Геннадій Зубко, і
представники профільних асоціацій. Слід віддати належне і по факту
головному децентралізатору країни Гройсману, для якого децентралізація
стала своєрідною ідеєю фікс. Саакашвілі колись назвав його одержимим
децентралізацією, а це непогана прикмета для реформатора.
Отже, що було зроблено за минулий рік.
Наразі найбільших успіхів досягнуто саме у фінансовій
децентралізації. Минулого і поточного року в місцевих бюджетах
залишатиметься 100% єдиного податку і місцевого акцизу. Ще одне
досягнення – об'єднання територіальних громад. Їх наразі 159, вони створені
на основі 794 громад. Для невеличких сіл і містечок це реальна можливість
отримувати кошти з бюджету на розвиток інфраструктури, будівництво шкіл,
лікарень, на які до того не вистачало грошей. На наступний рік в бюджеті
виділено 1 млрд гривень на розвиток інфраструктури ОТГ. Державний фонд
регіонального розвитку отримав 3 млрд. гривень. Крім того, додатково
передбачено 1,94 млрд. грн. субвенції місцевим бюджетам на соціальноекономічний розвиток окремих територій та 0,95 млрд. грн. коштів для
капітальних видатків за програмою «Підтримка державних та регіональних
інвестиційних проектів». У селах передбачено, що у місцеві бюджети буде
надходити сільгоспподаток в розмірі не менше 200 гривень з кожного гектара
землі с/г використання. Це дозволить отримати кошти для розвитку
інфраструктури у сільських місцевостях.
Крім того, у громад з'явилося більше можливостей для самостійного
збільшення доходів місцевих бюджетів.
Є, звісно, і проблеми. Наразі основними питаннями є фінансування
профтехучилищ та забезпечення пільгового проїзду для відповідних
категорій населення. Уряд намагався повністю перекласти ці витрати на
місцеві бюджети. Зокрема, ПТУ фінансуються на 50% з державного
бюджету, а інші 50% мають забезпечити місцеві. Великі міста, такі як Київ,
Харків ще можуть собі дозволити вирішувати ці проблеми самостійно, а для
маленьких міст це поки що є непосильною ношею. Зараз прибічники
децентралізації шукають найбільш адекватні шляхи для вирішення цих
питань. В тому числі, і на вчорашній нараді.
Слід розуміти, що всі досягнення – це скоріше проміжна перемога.
Справжні успіхи децентралізації залежать наразі від двох факторів.
По-перше, від політичної волі наших шановних парламентаріїв,
зокрема, для внесення змін в Основний закон. На жаль, зараз конституційне
закріплення децентралізації стало заручником ситуації на Донбасі. Зміни до
Конституції щодо особливостей здійснення місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької і Луганської областей, які мають визначатися
окремим законом (для зрадолюбів та всьопропальщиків це звучить як
«спецстатус Донбасу») зараз отримують різне трактування від багатьох
експертів та політичних сил. І це ставить під загрозу результативне
голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації. Будемо
сподіватись, що наші шановні парламентарії знайдуть компромісне рішення,
Блогосфера
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аби не завалити реформу з децентралізаціїі прийняти відповідні
законопроекти. Якщо ні – доведеться готувати план Б, тобто продовжувати
децентралізацію без змін Конституції. Це буде складно, але можливо.
Другий фактор – це влада на місцях. Бо децентралізація – «ето нє
только ценний мєх», але ще й відповідальність, яку мають проявляти
регіональні керівники. Отримати гроші з бюджету – це найпростіше, а ось
раціонально ними розпорядитись – це вже реальна робота, яку має
виконувати місцева влада. Крім того, у регіонів з'явиться набагато більше
можливостей самим впливати на наповнення місцевих бюджетів. Тому
відмовки на кшталт «Цього року держава не виділила грошей на вирішення
тої чи іншої проблеми» вже будуть не такими дієвими. Місцеві керівники
мають виявляти справжню винахідливість та хазяйновитість, аби їх рідне
місто чи село заробило більше грошей. І це великий плюс, оскільки це
викорінить і необхідність «вибивання» грошей у центральної влади, і
феномен «феодального покровительства», коли кошти йдуть у регіони, які
мають покровителя «згори», а ті місцевості, яким не пощастило мати «свого»
міністра або якогось впливового політика, потерпають від злиднів. Зрештою,
децентралізація, яка фактично є зміною правил гри, допоможе викорінити
корупцію, яка завжди існувала при розподілі бюджету саме в частині
фінансування регіонів.
Ну і не варто залишати поза увагою простих людей, місцевих
мешканців. Адже саме від їхньої реакції, від того, чи стало їм жити краще,
легше, комфортніше, і можна судити про успіх децентралізації. І саме
децентралізація повинна підштовхнути розвиток громадянського суспільства
на місцях. Тобто, таких проектів з контролю використання бюджетних
коштів, як «Наші гроші», мають бути сотні – на місцевому рівні.
Вже зараз виглядає, що реформа з децентралізації – стане першою
реформою, яку вдасться провести від початку і до кінця, а не залишити на
півдорозі, як це часто робиться у нас в країні. Хочеться вірити, що нарешті
прокляття недореформування буде знято, і децентралізація стане прикладом
для реформаторів і в інших сферах. Наприклад, у галузі охорони здоров'я, яка
наразі є чи не найзанедбанішою.
Колись Віктор Ющенко сказав, що Україна має стати країною
самоврядних громад. Він це лише казав. Ми маємо шанс втілити це в життя.
Сподіваюсь, не упустимо його (Децентралізація – швидкісний потяг, який
не варто зупиняти // http://blogs.pravda.com.ua/authors/yusov/5698d56979
d6a/. – 2016. – 15.01).
Геннадій Ткачук, народний депутат України:
Прoaнaлiзувaвши рoбoту Верхoвнoї Рaди зa 2015 рiк, мoжнa з
упевненiстю скaзaти, щo Укрaїнa пoступoвo, хoч i пoвiльнo, aле все-тaки
вихoдить з тiєї ситуaцiї, в якiй прoти влaснoї вoлi oпинилaся в минулoму
рoцi. Звичaйнo, в цьoму пoлiтичнoму рoцi булo чимaлo прoблемних
питaнь. Aле сьoгoднi перед нaми єдине зaвдaння - жити в єврoпейськiй
крaїнi. Укрaїнa викoнaлa всi вимoги ЄС в чaстинi лiберaлiзaцiї
Блогосфера
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безвiзoвoгo режиму. Це гoвoрить прo те, щo ми вже нiкoли не стaнемo
сaтелiтoм Рoсiї i не пoвернемся дo рaдянськoї системи, тoму щo Єврoпa
вiдкрилa для нaс свoї дверi.
В Укрaїнi з пoзитивним результaтoм тривaє децентрaлiзaцiя. Нaвiть в
умoвaх вiйни й екoнoмiчнoї кризи люди нa мiсцях oтримaли дoдaткoвi кoшти.
Крiм тoгo, ми стaли менш зaлежними вiд рoсiйських енергoнoсiїв, гaзу,
вугiлля електрoенергii. Реверсивнi пoстaвки гaзу з Єврoпи - це теж пoзитивнi
зрушення.
Не мoжнa не зaгaдaти i прo ствoрення нoвих aнтикoрупцiйних
iнститутiв. Це в першу чергу Aнтикoрупцiйне бюрo, Держaвне бюрo
рoзслiдувaнь тa Aнтикoрупцiйнa прoкурaтурa.
Тaкoж oдним з гoлoвних пoдiй 2015 рoку були мiсцевi вибoри. Це був
зaвершaльний етaп прoцесу перезaвaнтaження укрaїнськoї влaди пiсля
Ревoлюцiї Гiднoстi.
Нещoдaвнo гoлoвa Верхoвнoї Рaди Укрaїни Вoлoдимир Грoйсмaн
нaгaдaв укрaїнцям прo десятoк зaкoнiв, якi зaвдяки Пaрлaменту пoчaли дiяти
з 1 сiчня 2016.
Зoкремa, вступилa в силу угoдa прo вiльну тoргiвлю з ЄС, скaсoвaний
дoдaткoвий iмпoртний збiр, знизилaся стaвкa єдинoгo сoцiaльнoгo внеску з
рoбoтoдaвцiв дo 22% i скaсувaли ЄСВ, щo сплaчується прaцiвникaми.
Вiдтепер пaртiї будуть фiнaнсувaтися з держaвнoгo бюджету, це
зрoбить їх бiльш незaлежними вiд oлiгaрхiв тa клaнiв.
Тaкoж встaнoвленi нульoвa стaвкa ввiзнoгo митa нa електрoмoбiлi,
щoмiсячнi дoплaти iнвaлiдaм з дитинствa пiдгрупи A 1 групи;
сiльгoспвирoбники, щo вiднесенi дo четвертoї групи плaтникiв єдинoгo
пoдaтку, звiльненi вiд вiдшкoдувaння витрaт нa виплaту тa дoстaвку
пiльгoвих пенсiй, перерaхунoк пенсiй пенсioнерaм- вiйськoвoслужбoвцям
тепер прoвoдиться з дaти виникнення у пенсioнерa прaвa нa неї, a не з
мoменту пoдaчi всiх неoбхiдних дoкументiв.
Реєстрaцiю нерухoмoстi тa бiзнесу будуть здiйснювaти oргaни
мiсцевoгo сaмoврядувaння. Дo пoдaткoвoгo кoдексу внесенo пoлoження,
якими змiненo умoви рoзрaхунку цiни прoдaжу гaзу i утoчнений пoрядoк
oпoдaткувaння ПДВ oперaцiй з трaнспoртувaння тa рoзпoдiлу прирoднoгo
гaзу.
Oднaк пoпереду чекaє ще бaгaтo зaвдaнь. Вiрю, щo у 2016 рoцi Пaрлaмент тa
Кaбiнет мiнiстрiв прoдемoнструє злaгoджену рoбoту i Укрaїнa впевненo
рухaтиметься чiткo визнaченим курсoм (Україна продовжує поступово
виходити з кризи // http://blog.liga.net/user/gtkachuk/article/20592.aspx. –
2016. – 15.01).
Иван Надеин, глава Комитета энергетической независимости
Украины:
2015 год был насыщен на события и новости. Сфера энергетики
ощутимо преобразовалась, понемногу избавляясь от советского
наследия. Не все произошедшее можно оценить со знаком «плюс»,
Блогосфера
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многие решения вызывают вопросы, но в целом мы двигаемся в
правильном направлении.
Что можно выделить в качестве главных итогов года?
Несколько ключевых пунктов.
Пересмотр тарифов – уход от «совка» и движение к рыночным
ценам
В прошлом году мы испытали ценовую шокотерапию – тарифы на газ и
электроэнергию выросли в 2-3 раза. Но это необходимо было сделать еще лет
двадцать назад. Поступить как в Польше, например. Сегодня наши соседи,
благодаря переходу в 90-х на рыночные цены, потребляют в 2,2 раза меньше
газа, чем Украина и имеют одну из самых мощных экономик в Европе. Для
сравнения: валовый внутренний продукт в пересчете на одного человека в
Польше в 6,5 раз выше нашего.
Конечно, в условиях, когда падает экономика, повышение тарифов
вызывает большую волну возмущения. Но без этого никак. Каждый товар
или услуга имеют свою цену. Газ и электроэнергия – не исключение.
Попытка обмануть законы экономики приводит к очень плохим
последствиям для всех нас: к бездумному использованию энергоресурсов,
повышению зависимости от импорта, давлению на курс гривны и
экономическому падению.
Хотя следует отметить, что далеко не везде мы начали искоренять
совок. В теплокоммунэнерго, например, мало что изменилось. Та же
монополия, непрозрачность, коррупция, принцип «чем больше мы потратим,
тем больше заработаем» и прочие «радости». В общем, еще долго нам
придется чистить эти авгиевы конюшни.
Запуск программы энергосбережения
Годами мы говорили о том, как европейские страны дотируют
энергосбережение и стимулируют снижение потребления газа. Но только в
конце 2014 г. и в 2015 г. начали хоть что-то делать. Итог: почти 80 тыс.
«теплых» кредитов на сумму более, чем 1,3 млрд. грн. Конечно, с учетом
того, что энергомодернизация жилищного фонда потянет на сотни
миллиардов гривен, это капля в море. Но начало положено. Государство дало
сигнал, что оно готово помогать переходить на негазовые котлы, утеплять
дома, ставить счетчики и отказывается от тотальной газификации, когда
газовые магистрали прокладываются даже в отдаленные села.
Снижение потребления газа и электроэнергии
Динамика снижения потребления радует. По газу – «минус» 21,9%. По
электроэнергии – «минус» 12,2%. Мы еще далеки от европейских
показателей. Кроме того, нужно учитывать фактор падения экономики, это
тоже повлияло на объемы потребления. Но в целом тренд положительный.
Если еще в 2012 году мы потребляли 54,7 млрд. кубометров газа, то в 2015
году – уже 33,7 млрд. кубометров. Осталось сэкономить еще 13-14 млрд.
кубометров и мы сможем отказаться от импорта голубого топлива. Когда это
может произойти? Как ориентир правительство указывает 2025 год. Но
чтобы достичь этой цели, нужно сильно постараться.
Блогосфера
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Россия потеряла крупнейшего покупателя газа – Украину
А вместе с ней – как минимум $2,5 млрд.
Если в 2014 году импорт газа из России составил 14,5 млрд.
кубометров против 5,1 млрд. из стран ЕС, то в 2015 году это соотношение
кардинально изменилось.
10,3 млрд. кубометров мы импортировали из ЕС и только 6,1 млрд.
кубометров из России.
Для сравнения: в 2011 году Украина купила у «Газпрома» 40 млрд.
кубометров и занимало первое место в списке стран-покупателей
российского газа. Разница кардинальная
Рост биоэнергетики
За последние несколько лет биоэнергетика из чего-то экзотического и
непонятного для большинства населения превратилась в один из самых
быстрорастущих секторов экономики. По данным Биоэнергетической
ассоциации Украины, средние темпы роста в 2010-2014 гг. – 42%.
Последний год не стал исключением. Во всех украинских регионах
модернизируется котельные и переводятся с газа на биотопливо. Уже сейчас
благодаря биоэнергетике экономится более 3 млрд. кубометров газа, а к 2020
году этот показатель увеличится как минимум до 5,4 млрд.
В случае, если украинские чиновники, в первую очередь Национальная
комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере
энергетики и коммунальных услуг, перестанут стимулировать потребление
российского газа и создадут равные условия для всех производителей
тепловой энергии – тех, кто работает на газе и кто использует биотопливо,
экономия голубого топлива в 2020 году составит не менее 7,2 млрд.
кубометров. Так, как это предусмотрено Национальным планом действий по
возобновляемой энергетике до 2020 года.
В качестве резюме следует сказать, что в украинской энергетике еще
очень много проблем. Но итоги 2015 года внушают осторожный оптимизм.
Оправдается он или нет, увидим через год (Пересмотр цен на
энергоносители и снижение зависимости от России: итоги года в
энергетике // http://www.segodnya.ua/opinion/nadeincolumn/peresmotr-cenna-energonositeli-i-snizhenie-zavisimosti-ot-rossii-itogi-goda-v-energetike683296.html. – 2016. – 15.01).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства
Йоганнес Ган:
Єврокомісія в першому кварталі поточного року виступить із
пропозицією до Ради ЄС запровадити безвізовий режим для України.
Стосовно України залишаються певні зобов'язання, але ми очікуємо, що
незабаром буде звіт, ми отримаємо оцінку, і в першому кварталі ми зможемо
виступити з пропозицією про візову лібералізацію (Komisja Europejska w I
kwartale zaproponuje Radzie UE zniesienie wiz dla Ukraińców //
WSCHODNIK.PL (http://wschodnik.pl/ukraina/item/4181-komisja-europejskaw-i-kwartale-zaproponuje-radzie-ue-zniesienie-wiz-dla-ukraincow.html). – 2016.
– 20.01).
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк:
Главный судья украинских реформ – МВФ, поскольку именно он дает
Киеву деньги, заявил на заседании правительства. Один из основных
приоритетов – продолжение сотрудничества с МВФ как основным и
ключевым кредитором Украины и тем учреждением, которое оценивает –
есть реформы или нет реформ. Деньги они дают только тогда, когда реформы
есть. И потому их нужно продовжать. Также, Президент Украины будет
встречаться с директором-распорядителем МВФ в Давосе и должен обсудить
вопрос продолжения финансовой помощи Киеву (Яценюк: Судьи наших
реформ
–
те,
кто
дает
Украине
деньги
//
REGNUM
(http://regnum.ru/news/polit/2059336.html). – 2016. – 20.01).
Євродепутати закликали Єврокомісію продовжувати фінансову та
технічну підтримку України, проте при цьому пропонують прискіпливо
моніторити процес втілення реформ Києвом.
Єврокомісія має надати усю можливу допомогу Києву для того, щоб
Угода про асоціацію з Євросоюзом повноцінно запрацювала, а також, щоб
мінімізувати збитки, яких завдають українській економіці російські санкції,
запроваджені Москвою після введення в дію зони вільної торгівлі між
Україною та ЄС. Таким був головний меседж виступів більшості
євродепутатів, які взяли участь у дебатах «Угода про асоціацію з Грузією,
Молдовою і Україною», що відбулися 20 січня, у Страсбурзі під час
пленарного засідання Європарламенту (ЄП).
Голова делегації ЄП «Євронест» Гайді Гаутала:
Угода про асоціацію впливовим механізмом, який допоможе країнам,
що її підписали, провести всі необхідні реформи. А ми повинні надати їм усю
можливу допомогу і запропонувати скористатися найкращим досвідом
реформ країн-членів ЄС. Водночас, ми маємо переконатися, що про реформи
там говорять не лише заради шоу.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Німецький депутат Кнут Флекенштайн:
Не зупинятися на шляху реформ і продовжувати боротьбу з корупцією.
Український парламент має також ухвалити зміни до Конституції. Якщо
цього не буде зроблено, то це стане соромом і країна буде відкинута назад.
Депутат Латвії Сандра Калнієте:
Процвітання і розвиток України – стратегічний інтерес Брюсселя, адже
ЄС має з нею понад тисячу кілометрів спільного кордону. Україна –
найбільша держава Європи з розвиненою індустрією, потужним сільським
господарством і науковим потенціалом, а тому є перспективним ринком для
європейських інвесторів.
Згадки про референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, який
має пройти в Нідерландах у квітні, лунали чи не в кожному виступі під час
дебатів. І не кожен промовець був впевнений у тому, що нідерландці скажуть
«так» асоціації (Європарламент обіцяє допомогу Україні і не хоче реформ
заради шоу // Deutsche Welle (http://www.dw.com/uk/європарламент-обіцяєдопомогу-україні-і-не-хоче-реформ-заради-шоу/a-18994829). – 2016. – 2016.
– 20.01).
Среднеазиатский аналитик Рыскельды Сатке:
(...) Опыт Европейского Союза в продвижении реформ в Украине
может быть очень полезным и в бывших советских республиках
Центральной Азии. Однако, поскольку в Украине борьба против
повсеместной коррупции увязла в междоусобной политической борьбе,
перспективы для других государств, таких как Кыргызстан, который был
главным бенефициаром помощи ЕС в последние годы, могут оказаться не
радужными. (...)
Таким образом, задача по проведению реформ для борьбы с
коррупцией в Украине является важной задачей для имиджа ЕС. Брюссель
должен осознать это и пересмотреть свою стратегию по отношению к другим
государствам с похожими симптомами хронических проблем. Если Украина
их ничему не научит, то европейцы скоро обнаружат, что ЕС в очередной раз
впустую тратит время и деньги в Кыргызстане и в Центральной Азии, в
целом (Реформы на Украине: уроки для ЕС в Кыргызстане? // Central Asia
Analytical Network (http://caa-network.org/archives/6541). – 2016. – 20.01).
Верховный представитель Европейского союза по иностранным
делам и политике безопасности Федерика Могерини:
Совет ЕС на уровне глав МИД во время обсуждения ситуации на
Украине впервые поставил в центр дискуссии не выполнение минских
договоренностей, а внутренние реформы на Украине. Не в последнюю
очередь у нас была дискуссия по Украине, где мы подтвердили нашу полную
и единую поддержку в отношении полного выполнения минских
договоренностей; однако на этот раз с упором – может быть, впервые с такой
ясностью и целенаправленностью – не только и не столько на выполнении
минских (договоренностей), а на процессе реформ внутри Украины.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Мы признаем поразительную выдающуюся работу, которую провели
украинские власти за последние месяцы для того, чтобы конкретными
мерами продвинуть вперед планы реформ. Реформы на Украине должны
быть продолжены, и ЕС требуется более скоординированная поддержка
Киева в целях продолжения реформ. Все государства ЕС едины в одобрении
работы, проделанной украинскими властями в течение последних месяцев,
которая не вызывает никакого сомнения.
Но это не означает, что не надо искать средств помочь, поддержать эти
реформы, чтобы они были надежными с финансовой, социальной и других
точек зрения и чтобы при этом не подменять работу правительства,
парламента и президента – всю политическую систему. Нет, мы просто
хотим активно поддержать этот процесс, потому что из прошлого знаем, что
запуска процесса как такового недостаточно, нужно продолжать
концентрировать внимание на его внутренней и внешней устойчивости
(Могерини: реформы на Украине должны быть продолжены //
Investing.com
(http://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Могерини:реформы-на-Украине-должны-быть-продолжены-207268). – 2016. – 19.01).
Україна приєднається до програми ЄС для розвитку малого та
середнього бізнесу.
Кабінет Міністрів України прийняв рішення про підписання угоди з
Європейським союзом про вступ України до ЄС з метою забезпечення
конкурентоспроможності підприємств малого та середнього бізнесу на
період 2014-2020 рр.
Вступ України буде сприяти розвитку українського бізнесу,
консалтингових та аналітичних послуг, пов'язаних з діяльністю імпортноекспортних підприємств та розвитку торговельно-економічних відносин
через адаптацію українського законодавства, що регулює малий та середній
бізнес (МСБ) до європейських стандартів. Крім того, приєднання України до
програми буде створювати умови для стимулювання підприємництва та
створення бізнес-культури.
Покращення правових умов для функціонування малого та середнього
бізнесу спрямовано на виявлення та усунення непотрібних адміністративних
бар'єрів на внутрішньому ринку ЄС, реалізація Закону про малий бізнес для
Європи в треті країни, забезпечуючи функціонування мережі SMEEnvoys, а
також участь третіх країн у своїй роботі і про створення галузевих груп
Робота для обміну досвідом між відповідними державними органами.
Формування культури, пов'язаної з економічною діяльністю буде
здійснюватися за допомогою різноманітних освітніх програм (у даному
випадку за рахунок залучення коштів у рамках програми Erasmus для
підприємців»), проведення семінарів, галузевих семінарів, програм обміну,
стажування і т.д.
Слід зазначити, що COSME є ведучою програмою ЄС з бюджетом в 2,3
млрд євро. Його мета полягає у створенні сприятливих умов для розвитку
малого та середнього підприємництва у стратегії «Європа 2020». (Ukraina
Огляд зарубіжних ЗМІ

17

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

14 − 20 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
przystąpi do programu UE na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw //
WSCHODNIK.PL (http://wschodnik.pl/biznes/item/4172-ukraina-przystapi-doprogramu-ue-na-rzecz-rozwoju-malych-i-srednich-przedsiebiorstw.html). – 2016.
–19.01).
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
вказує на проблеми із темпами реформ в Україні. Про це він заявив в
понеділок, 18 січня, перед початком зустрічі зі своїми колегами з країн ЄС у
Брюсселі.
Міністр
закордонних
справ
Німеччини
Франк-Вальтер
Штайнмаєр:
В Україні ще багато треба зробити для реформи системи правосуддя та,
насамперед, у сфері боротьби з корупцією. Міністри закордонних справ країн
ЄС мають нині, серед іншого, обговорити ситуацію в Україні.
18 січня ж у Києві очікують на прибуття делегації німецьких та
французьких високопосадовців для обговорення втілення мінських
домовленостей. Представник від канцлерки ФРН Кристоф Гойсґен та статссекретар Маркус Едерер, а також спецпосланець президента Франції Жак
Одібер обговорюватимуть реформу виборчого права та конституційну
реформу (Штайнмаєр: Україні ще багато треба зробити для подолання
корупції // Deutsche Welle (http://www.dw.com/uk/штайнмаєр-україні-щебагато-треба-зробити-для-подолання-корупції/a-18986753). – 2016. –
18.01).
Президент Литви Даля Грибаускайте:
Для безвізового режиму України та ЄС бракує лише здійснення
політичних процедур. Вже 18 січня голови МЗС країн Євросоюзу планують
обговорити успіхи українських реформ. Ми
прогнозуємо отримання
Україною безвізового режиму з ЄС на початку 2017 року. Залишилася лише
політична процедура – затвердження радою ЄС. Гадаю, цілком імовірно, що
протягом цього року, наприкінці 2016 чи на самому початку 2017 року
Україна отримає безвізовий режим з ЄС (Грибаускайте прогнозує безвізовий
режим України з ЄС на початку 2017 року // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/uk/грибаускайте-прогнозує-безвізовий-режим-україниз-єс-на-початку-2017-року/a-18986168). – 2016. – 18.01).
Киев сближается с Евросоюзом и рассчитывает на значительные
перемены в своей экономике.
Министр сельского хозяйства Украины Алексей Павленко:
Мы ожидаем, что наша экономика в текущем году впервые вновь
вырастет примерно на один процент.
Это было бы весьма важным поворотным моментом. Ведь Украина
пока заплатила высокую цену за конфликт с Россией. Ее валовой внутренний
продукт за последние два года сократился почти на 20%. Государственный
долг увеличился более чем в два раза. Причиной небольшого роста
Огляд зарубіжних ЗМІ
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экономики является сближение с Европой, а также инвестиции в аграрный
сектор.
Павленко направился в Берлин для того, чтобы в рамках
международной конференции министров сельского хозяйства и проведения
Зеленой недели заняться рекламированием важнейшей экономической
отрасли своей страны. Сельское хозяйство Украины обеспечивает более 20
процентов в общих показателях экономики. И это единственный сектор,
который в настоящее время растет. В год на Украине производится 60
миллионов тонн зерновых. Более половины этого количества поставляется за
границу. По коэффициенту объема вывоза она является крупнейшим
экспортером зерна в мире. Инвестиции в технику и в семена должны
привести к тому, что урожай за несколько лет может почти удвоиться. В 2020
году, по планам Павленко, урожай зерновых будет составлять почти 100
миллионов тонн. Подобные показатели роста вызывают беспокойство у
немецких функционеров в области сельского хозяйства (Украина надеется
на Запад // ИNOСМИ (http://inosmi.ru/politic/20160118/235085200.html). –
2016. – 18.01).
В
Евросоюзе
выразили
обеспокоенность
недостаточным
прогрессом Украины при проведении реформ.
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини:
Евросоюз признает выдающуюся работу, проведенную украинскими
властями в последние месяцы. При этом, мало лишь начать процесс, а нужно
его продолжать и делать устойчивым (ЕС усиливает давление на Украину
из-за реформ // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/ес-усиливаетдавление-на-украину-из-за-реформ/a-18988185). – 2016. – 18.01).
Бывший посол Грузии в Украине, президента Ассоциации
налогоплательщиков Украины Григола Катамадзе:
Украина не сможет добиться успеха в реформировании страны, пока
будет пытаться слепо следовать примеру других государств, страна должна
найти собственную модель выхода из кризиса, которую надо воплащать не
по частям, а в комплексе.
То, что получилось в Грузии, – это не пример и не точное копирование
Сингапура, Швеции, Швейцарии или кого-то еще. Все, что было сделано,
сделано было в Грузии. Просто воспользовались теми наработками, которые
есть во всем мире. А этими наработками смогут воспользоваться только те
люди, которые очень любят свою страну, хотят ее преобразовать.
Для экономического роста Украины нужно провести капитализацию
страны, а для этого нужны радикальные экономические реформы. Кроме
того, изменения должны быть комплексными, не стоит реформировать
разные сферы по очереди, надо менять все и сразу.
Необходима полная перезагрузка, несмотря на то, что сейчас
происходит на Востоке Украины. Это большая проблема. Огромной
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проблемой также является и Крым… Но нельзя этим оправдывать отсутствие
реформ.
Как пример, 2008 год в Грузии, страна находилась в войне, но активные
реформы не мешали иностранным инвесторам вкладывать деньги в развитие
ее экономики, сумма которых в 2008 году составила 4,5 млрд долларов США,
что являтся очень высоким уровнем для маленькой Грузии.
Также, пинять на разницу в размерах стран тоже не стоит, все зависит
от желания политиков и комплексности подхода к реформам, а не от
численности населения или площади государства (Экс-посол Грузии
объяснил, почему в Украине не работают реформы // Свежие Новости
(http://1smiru.ru/eks-posol-gruzii-obyasnil-pochemu-v-ukraine-ne-rabotayutreformy/). – 2016. – 16.01).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Єврокомісар із політики сусідства й переговорів щодо розширення
Йоганнес Ган:
У 2016 році Європейський союз збільшить свої зусилля в підтримці
України, діятиме більш скоординовано та прозоро. Особливо це
стосуватиметься імплементації поглибленої та всеосяжної зони вільної
торгівлі. У цьому сенсі ми розширимо нинішні програми підтримки для
покращення бізнес-клімату, підтримки малого та середнього бізнесу та
допоможемо Україні знайти нові ринки.
Єврокомісія готує пропозицію про включення України до списку
держав, громадяни яких не потребують віз для подорожей «шенгеном».
Пропозиція Єврокомісії про скасування віз українцям може з’явитися
вже до кінця березня.
Євродепутати у своїх виступах закликали владу України продовжити
реформи, зокрема, внести конституційні зміни, спрямовані на забезпечення
незалежності системи правосуддя, боротьби з корупцією й реалізації
законодавства щодо недопущення дискримінації (Євросоюз цього року
розширить підтримку України і скасовуватиме візи – Ганн // Радіо
Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/news/27499758.html). – 2016. –
20.01).
Министр финансов Наталья Яресько обсудила с Еврокомиссией
условия для получения третьего транша в рамках макрофинансовой
помощи ЕС Украине.
Министр финансов Наталья Яресько:
Приятная встреча с другом и партнером Украины, еврокомиссаром по
экономическим и финансовым вопросам Пьером Московиси в Давосе. Мы
обсудили важные условия для получения третьего транша в рамках
макрофинансовой помощи ЕС Украине, а также каким образом мы будем
сотрудничать, чтобы ускорить реформу администрирования налогов и на
таможне. Наш успех на этом поприще, а также в рамках децентрализации и
борьбы с коррупцией − это основа для улучшения инвестиционного климата
в Украине (Яресько обсудила с Еврокомиссией условия получения
третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/photo_news/370103/yaresko_obsudila_s_evrokomissieyi_us
loviya_polucheniya_tretego_transha_makrofinansovoyi_pomoschi_ot). − 2016. –
20.01).
Міністр інформаційної політики Юрій Стець:
20 січня 2016 року, під час засідання Кабінету Міністрів України,
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Міністерство інформаційної політики України презентувало концепцію
реформи урядових комунікацій.
МІП бере на себе зобов'язання провести реформу системи урядових
комунікацій, впровадження якої дозволить покращити діалог із суспільством
та сформувати розуміння і підтримку реформ Уряду.
На реалізацію реформи урядових комунікацій, будуть залучені кошти
донорських організацій та держав-партнерів України.
Радник Міністра інформаційної політики з питань стратегічних
комунікацій Аліна Фролова:
Запропонована структура відповідає кращим європейським практикам.
Під час розробки документа було проведено аудит комунікативної діяльності
Уряду, опрацьовано понад 500 сторінок даних, розглянуто близько 12
комунікативних систем урядів інших країн та залучено досвід тих, які
найбільше відповідають сучасним викликам. Висновок – комунікативна
система Уряду потребує повного перезавантаження.
Та структура, яка формувалась десятиріччями та яку успадкував Уряд,
є застарілою та не виконує свої основні завдання. Її необхідно реформувати,
оскільки ми повинні не тільки інформувати населення, а й будувати діалог,
отримувати зворотний зв’язок.
Концепція передбачає виведення управління урядовими комунікаціями
на рівень Прем’єр-міністра, визнання комунікації однією зі стратегічних
функцій Уряду, створення окремого Урядового офісу комунікацій.
Роль Міністерства інформаційної політики України − створення умов
для формування конкурентного та незалежного інформаційного простору
України, захист інформаційного простору держави. В свою чергу, Урядовий
офіс комунікацій має займатися комунікативною підтримкою реформ і
діяльності Уряду.
Головним результатом реалізації реформи має стати підвищення рівня
довіри населення до дій Уряду, що знизить ризики хвилювання народу за
результати реформ. А сама комунікація Уряду стане професійною і етичною.
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк відзначив важливість
такої реформи та висловив підтримку її реалізації.
Реформ урядових комунікацій була розроблена за ініціативи МІП, за
участі Секретаріату Кабінету Міністрів України, групи незалежних експертів
та за підтримки Уряду Великобританії (Презентовано концепцію реформи
урядових комунікацій, розроблену Міністерством інформаційної політики
України Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=248775821&cat_id=244277212). − 2016. – 20.01).
Министр финансов Украины Наталья Яресько в рамках
Всемирного экономического форума в Давосе намерена обсудить с
международными партнерами вопросы реформ и сотрудничества.
Министр финансов Украины Наталья Яресько:
Прибыла в Давос в составе официальной украинской делегации
представлять страну на Всемирном экономическом форуме. Надеюсь на
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плодотворные встречи с иностранными коллегами, международными
партнерами и обсуждение вопросов дальнейших реформ и сотрудничества (В
Давосе Яресько намерена обсудить с международными партнерами
вопросы реформ и сотрудничества // 112.ua (http://112.ua/ekonomika/vdavose-yaresko-namerena-obsudit-s-mezhdunarodnymi-partnerami-voprosyreform-i-sotrudnichestva-286190.html). − 2016. – 20.01).
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
вказує на проблеми із темпами реформ в Україні. Про це він заявив в
понеділок, 18 січня, перед початком зустрічі зі своїми колегами з країн ЄС у
Брюсселі.
Міністр
закордонних
справ
Німеччини
Франк-Вальтер
Штайнмаєр:
Україні ще багато треба зробити для реформи системи правосуддя та,
насамперед, у сфері боротьби з корупцією.
Міністри закордонних справ країн ЄС мають нині, серед іншого,
обговорити ситуацію в Україні.
Представник від канцлерки ФРН Кристоф Гойсґен та статс-секретар
Маркус Едерер, а також спецпосланець президента Франції Жак Одібер
обговорюватимуть реформу виборчого права та конституційну реформу
(Штайнмаєр: Україні ще багато треба зробити для подолання корупції //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/839
20-shtaynmaer-ukraini-sche-bagato-treba-zrobiti-dlya-podolannya-koruptsii). −
2016. – 18.01).
Представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки
Федеріка Могеріні:
Українська влада зробила неймовірну роботу щодо просування вперед
процесу реформ.
(…) Ми сфокусувалися не тільки на Мінську, але на процесі реформ в
Україні, особливо реформи судової системи, державного управління,
децентралізації. Ми визнали неймовірну роботу, яку зробила українська
влада за останні місяці, щоб просувати вперед порядок денний реформ дуже
конктертними кроками.
В ЄС аплодували неймовірній роботі, яку зробила українська влада за
останні місяці, щоб запровадити та почати виконувати реформи. У цьому
відношенні у нас немає сумнівів.
ЄС повинен заохочувати та підтримувати цей процес, щоб він був
сталим, не замінюючи українську владу, уряд, президента, парламент,
місцеву владу, але активно підтримуючи цей процес.
Міністри закордонних справ країн ЄС поділяють оцінку стосовно того,
що ця робота повинна продовжуватися, особливо після вступу в дію
поглибленої та всеохоплюючої зони вільноі торгівлі. Також вони визнали
необхідність підтримувати українську владу краще скоординованим шляхом
між ЄС та державами-членами, щоб гарантувати продовження виконання
Офіційна інформація

23

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

14 − 20 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
порядку денного реформ, зиски яких отримають всі українці (Могеріні: ЄС
аплодує
реформам
в
Україні
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/01/18/7043546/). − 2016. –
18.01).
Рада Європейського Союзу із закордонних справ має намір
обговорити надання допомоги Україні в проведенні реформ.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики
безпеки Федеріка Могеріні:
На порядку денному також стоятиме наша допомога Україні. Не тільки
отримання свіжих новин щодо виконання мінських домовленостей, але також
і допомога Україні в контексті проведення реформ.
Допомога є вкрай важливою в контексті дії зони вільної торгівлі (Рада
ЄС із закордонних справ обговорить допомогу Україні в проведенні реформ
//
INSIDER
(http://www.theinsider.ua/politics/rada-yes-iz-zakordonnikhspravakh-obgovorit-dopomogu-ukrayini-v-provedenni-reform/). – 2016. – 18.01).
Країни Євросоюзу прагнуть підвищити комунікаційні зусилля і
«видимість» ЄС в Україні.
Пропозиції щодо конкретних заходів викладені у документі, авторами
якого є Данія, Швеція, Польща, Німеччина, Британія, Нідерланди, Румунія,
Естонія і Литва.
Низка інших країн доєдналися до підтримки цих ідей вже після
завершення формування документа.
«ЄС має і надалі грати активну роль у підтримці проведення реформ»,
– зазначають європейські дипломати.
В ЄС планують підсилити конкретну допомогу у розбудові нових
органів, а також реформі правосуддя, податкової та митниці – в документі
стверджується, що саме про ці сфери запитувала Україна.
Ще одна ідея, яка напевно буде реалізована – спільні поїздки
представників європейських країн в українські регіони (В ЄС готують план,
як посилити свою помітність в Україні // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/83948-v-es-gotuyut-plan-yakposiliti-svoyu-pomitnist-v-ukraini). – 2016. – 18.01).
Конституційна реформа
В Раде 18 января зарегистрирован депутатский законопроект №
3781 «О процедуре подготовки проекта новой Конституции Украины».
Как говорится в пояснительной записке, согласно принципу
народовластия, закреплено в статье 5 действующей Конституции Украины,
носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине
является народ, и право определять и изменять конституционный строй
принадлежит исключительно народу.
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Поэтому предлагается установить процедуру подготовки проекта
новой Конституции Украины, который выносится на всеукраинский
референдум по народной инициативе.
Для этого планируется создать специальный орган – Конституционное
Собрание Украины, определить порядок его формирования, деятельности.
Предполагается, что КС осуществляет свои полномочия в помещениях
архитектурного ансамбля Св. Софии Киевской.
Согласно проекту, Конституционное Собрание состоит из 300
народных представителей, избираемых по мажоритарной избирательной
системе относительного большинства в 75 территориальных 4-мандатних
избирательных округах. Председатель КС избирается из числа народных
представителей на пленарном заседании КС.
Запланированы такие этапы подготовки проекта новой Конституции:
1) инициирование процесса подготовки проекта новой Конституции
Украины;
2) созыв и деятельность Конституционного Собрания;
3) вынесение проекта новой Конституции на всеукраинский
референдум.
В проекте говорится, что Президент Украины обязан издать Указ о
созыве Конституционного Собрания в течение 1 месяца с момента получения
народного требования о проведении всеукраинского референдума по
принятию новой Конституции. Такой Указ будет правовой основой для
объявления ЦИК начала избирательного процесса в Конституционное
Собрание.
В течение 5 дней со дня принятия Конституционным Собранием
решения об одобрении проекта новой Конституции Украины и вынесения его
на всеукраинский референдум Президент издает Указ о назначении
всеукраинского референдума.
Также в законопроекте указано, что проект Конституции
разрабатывается на основе результатов широкихобщественных обсуждений,
обязательно проходит процедуру общественного обсуждения перед его
принятием Конституционным Собранием и вынесением на всенародный
референдум (Предложено вынести проект новой Конституции на
референдум
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/Like/84533-predlozheno-vynesti-proekt-novoykonstitutsii-na-referendum). – 2016. – 20.01).
Нардепы просят КСУ прояснить: действительно ли «чергова» –
значит буквально следующая (по хронологии) или же это просто какаялибо следующая сессия.
Нардеп Ирина Фриз:
Представление обусловлено необходимостью разъяснить сроки, когда
могут быть вынесены на рассмотрение изменения в Конституцию. Чтобы мы
имели все исчерпывающие аргументы перед принятием решения.
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Нет, процесс не тормозится. Мы должны иметь четкое понимание того,
что значит «чергова сесія», чтобы снять в дальнейшем любые вопросы
относительно законности принятия решения.
В связи с тем, что 22 числа начинается пленарная неделя, я думаю, что
решение Конституционного суда мы не будем ждать месяц, оно будет
гораздо раньше.
Нардеп Александр Третьяков:
(...) Я думаю, то 300 голосов в парламенте есть. Мы просто хотим
узнать, что такое следующая сессия, это же нормальный вопрос. Я просто
хочу узнать.
Народный депутат Виктор Чумак:
Представление в Конституционный суд подается для того, чтобы не
потерять наработанные изменения в Конституцию, которые могут быть
сильной переговорной позицией в Минском процессе. Конституция говорит,
что изменения могут быть приняты на «черговій сесії». В тексте
Конституции написано, что «чергові сесії» начинаются 2 февраля и 2
сентября (первые вторник февраля и сентября,– ред.) каждого года. И вот у
нас вопрос: что считать «черговой» сессией – это та, которая «течет» –
сегодняшняя или та, которая с февраля? Тогда и изменения в Конституцию
можно принимать с февраля и заканчивая сентябрем.
Я бы не говорит, что процесс внесения правок сознательно тормозится.
Я бы сказал, что дается больше времени на его реализацию.
Каким будет результат обращения в КС, мы увидим в ближайшее
время.
Наверное, и это (отсутствие голосов, – ред.) тоже имеет влияние.
Голосов нет (В АП решили отложить Конституцию // Інформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/84491-v-ap-reshiliotlozhit-konstitutsiyu). – 2016. – 20.01).
Народні депутати просять Конституційний суд пояснити, чи можна
затвердження змін до Конституції України перенести на наступну сесію
парламенту, оскільки діюча, третя сесія, закінчуються у січні.
Відповідне подання за підписом 51 народного депутата опубліковано
на сайті Конституційного суду.
Питання у нардепів виникли у зв’язку із внесенням змін до Конституції
щодо децентралізації влади, оскільки вони пояснюють, що через обмеження
в часі для прийняття відповідного закону парламент може не встигнути
розглянути його впродовж третьої сесії.
За основним законом України, зміни Конституції, які попередньо
схвалили більшістю Верховної Ради, вважаються прийнятими, якщо на
наступній черговій сесії парламенту за них проголосувала не менш ніж
третина депутатів.
Тобто парламент двічі має проголосувати за зміни до Конституції.
Нардепи просять пояснити суд, коли саме повинно пройти друге
голосування за ці зміни – чи на безпосередньо наступній сесії парламенту
Офіційна інформація

26

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

14 − 20 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
після сесії, на якій голосували перший раз, чи на будь-якій іншій наступній
сесії (Конституційний суд просять пояснити строки прийняття
децентралізації // INSIDER (http://www.theinsider.ua/politics/569f43be97
e64/). – 2016. – 20.01).
Підтримати проект Закону України «Про внесення змін до
Конституції України (щодо децентралізації влади)» на сесіях районних
та обласних рад, – з таким проханням до обласних та районних рад
звернулася Всеукраїнська асоціація районних та обласних рад.
Відповідного листа голова Асоціації Сергій Чернов направив головам
місцевих рад. Такого ж листа Асоціація адресувала і народним депутатам
України.
«Українське суспільство отримало роками очікувану можливість
здійснити децентралізацію влади та закріпити гарантії спроможності
місцевого самоврядування шляхом внесення змін до Конституції України.
Комплекс усіх необхідних змін міститься в законопроекті «Про внесення
змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)». Він передбачає
відхід від централізованої системи державного управління, створення
належних умов для розвитку спроможного місцевого самоврядування та
розбудови ефективної моделі територіальної організації влади в Україні.
Таким чином, відбудеться імплементація Європейської хартії місцевого
самоврядування та реалізація її ключових принципів – субсидіарності,
повсюдності місцевого самоврядування, його фінансової самодостатності», йдеться у листі Асоціації.
В документі також зазначається, що нарешті, обласні та районні ради
зможуть самостійно вирішувати питання місцевого значення, що відносяться
до сфери їх компетенції, отримавши правові підстави для створення власних
виконавчих органів.
В листі наголошується, що для остаточного прийняття проекту Закону
«Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)»
залишилося обмаль часу, оскільки голосування має відбутися у період
поточної сесії Верховної Ради України.
«Враховуючи викладене, звертаємося з проханням підтримати проект
Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади)» (реєстр. №2217а від 01.07.2015) на сесіях районних
та обласних рад» (Асоціація районних та обласних рад закликає депутатів
підтримати
децентралізацію
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1390). – 2016. – 20.01).
Заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор
Кононенко:
Законопроект про внесення змін до Конституції в частині
децентралізації планують внести до порядку денного роботи Верховної Ради
на четвер, 28 січня.

Офіційна інформація

27

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

14 − 20 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
На наступному тижні це питання стоїть на порядку денному. За моєю
інформацією, воно повинно з’явитися на порядку денному на четвер.
(…) Чи можливо, що законопроект не винесуть на голосування до
завершення поточної сесії? Виключно якщо це буде консенсус політичних
сил, в першу чергу членів коаліції, то можливо. Хоча з точки зору процедури
у нас останній тиждень цієї сесії, і питання має стояти на порядку денному.
Мені складно сказати, яка може бути юридична процедура не внесення в
порядок денний. (…)
Народний депутат від фракції «БПП «Солідарність» Віктор Чумак:
Зараз голосів по голосуванню за зміни до Конституції не вистачає.
(…) Згідно з законодавством, депутати мають проголосувати
отриманий з КСУ законопроект змін до Конституції 300 голосами на
наступній черговій сесії Верховної Ради (Зміни до Конституції в частині
децентралізації можуть розглянути 28 січня, – нардеп // Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua/news/2016/01/20/zminy_do_
konstytutsii_v_chastyni_detsentralizatsii_mozhut_rozglyanuty_28_sichnya__664
368). − 2016. – 20.01).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Глава антикорупційного бюро Артем Ситник:
Антикорупційні прокурори мають розпочати працювати з 10 лютого.
23 січня − другий етап тестування (антикорупційних прокурорів, −
ред). 10 лютого вони вже повинні приступати до роботи.
Старших детективів ми призначимо наприкінці січня, я думаю, того
ресурсу прокурорів, які є, вистачить.
Решту детективів ми призначимо в перших числах лютого і вийдемо на
90 % готовність.
Штат детективів, який треба сформувати, налічує 240 чоловік, зарплата
старшого детектива коливається в районі 30−35 тис грн.
У нас вже на 60 % сформовано відділення, яке буде займатися
забезпеченням безпеки учасників процесу − працівників прокуратури. Є в нас
оперативно-технічне управління, там свої ньюанси, ми його сформували на
60−70 %, тому, коли призначення антикорупційного прокурора стало
реальністю, ми зараз закінчуємо (90 % всіх антикорупційних детективів
будуть
призначені
в
лютому
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/18/7095799/). − 2016. – 18.01).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Уряд у бюджеті на поточний рік у повному обсязі профінансував
діяльність усіх антикорупційних органів.
(…) Створення умов для унеможливлення корупції − пріорітет для
уряду, найбільшою «годувальницею» для корупціонерів була сфера
держзакупівель (Яценюк каже, що на антикорупційну діяльність у 2016му гроші є // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/17/
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28

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

14 − 20 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
7095699/). − 2016. – 17.01).
Децентралізація та реформа державного управління
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Субвенція з державного бюджету об’єднаним територіальним
громадам на розвиток інфраструктури у розмірі 1 млрд грн
розподілятиметься за чіткою формулою і використовуватиметься для
посилення економічної спроможності та забезпечення територіальної
згуртованості громади.
Субвенція розподілятиметься між 159 об’єднаними громадами за
чіткою формулою, в залежності від кількості сільського населення і площі
громади. Це від 860 тис. грн для найменшої об’єднаної громади до 28 млн
грн для найбільшої (Краснолиманської) об’єднаної громади.
У проекті Порядку надання субвенції, вказано, що вона надається для
створення, модернізації інфраструктури об’єднаної територіальної громади
та може спрямовуватись на:

підвищення якості адміністративних послуг: створення ЦНАПів,
сучасних систем організації управління громадою — комунікаційних мереж,
баз даних;

реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель
бюджетних установ з метою їх використання чи адаптації до нових
повноважень та потреб з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих
технологій;

створення об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної
форми власності, а саме: дороги, мости, переходи, що покращують
доступність жителів поселень об’єднаної територіальної громади до об’єктів
та установ у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги;

закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до
навчальних закладів, спецтехніки для комунальних підприємств;

будівництво водогонів, систем водовідведення, збирання та
утилізації твердих побутових відходів, тощо;

інші об’єкти, які є важливими для посилення економічної
спроможності та забезпечення територіальної згуртованості громади.
Ця субвенція надається безпосередньо об’єднаним громадам, отже і
кінцеве рішення, які проекти за ці кошти реалізовувати, мають приймати самі
громади, тобто їхні ради після відкритих громадських консультацій. Досвід
показує, що у створенні якісних проектів розвитку громади потребують
експертної допомоги, підтримки та консультацій.
У зв’язку з цим пропонується створити при Мінрегіоні комісію у складі
представників ЦОВВ, всеукраїнських асоціацій органів місцевого
самоврядування, провідних експертів для проведення консультацій з
об’єднаними громадами та аналізу розроблених ними проектів перед
затвердженням цих проектів місцевими радами.
Офіційна інформація
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Таким чином, затверджуючи використання субвенції на реалізацію того
чи іншого проекту розвитку, рада громади орієнтуватиметься на висновок
провідних експертів з питань місцевого самоврядування, що гарантуватиме
максимально ефективне використання коштів державної підтримки для
розвитку громади.
Громадам невідкладно треба готувати проекти розвитку і подавати їх
до Мінрегіону, щоб вже цього року показати історії успіху, створивши якісно
нові умови надання послуг населенню (Державна субвенція на розвиток
інфраструктури об’єднаних громад перш за все має посилити їхню
економічну спроможність, − В’ячеслав Негода // Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України (http://www.minregion.gov.ua/press/news/derzhavnasubventsiya-na-rozvitok-infrastrukturi-ob-yednanih-gromad-persh-za-vse-mayeposiliti-yihnyu-ekonomichnu-spromozhnist-v-yacheslav-negoda/). − 2016. –
19.01).
Міністерством освіти і науки надано рекомендації з розроблення
положення про структурний підрозділ освіти виконавчого органу
об’єднаної територіальної громади, що мають на меті забезпечити
єдиний підхід до формування структурних підрозділів освіти місцевих
виконавчих органів об’єднаних територіальних громад.
Одним із значних управлінських повноважень, які отримали органи
місцевого самоврядування об’єднаних громад є право на формування власної
і ефективної системи забезпечення освітніми послугами населення своєї
громади.
У свою чергу, важливим елементом створення ефективної системи
адміністративного обслуговування освіт об’єднаних громад є максимальне
делегування адміністративних і навчально-методичних повноважень на
рівень навчального процесу (навчальних закладів) у поєднанні з належним
управлінням усередині самого закладу та забезпеченням якості освіти.
Такого роду децентралізація системи освіти об’єднаних громад
дозволить уникнути формування малоефективної і витратної для бюджету
виконавчого комітету об’єднаних громад структури.
Також у Міністерстві освіти радять майбутнім управлінням освіти
обрати таку модель адміністративного обслуговування освітою, яка би
базувалась на реалізації прямих функцій сектора освіти.
Акцентування прямих функцій означає, що такого роду завдання, як
фінансове обслуговування, послуги матеріально-технічного утримання
приміщень навчальних закладів може бути винесено в формат профільних
комунальних служб.
У Міносвіти також повідомляють, що відповідно до статті 14 закону
«Про співробітництво територіальних громад», об’єднана територіальна
громада може утворити власний або спільний з кількома іншими
об’єднаними громадами орган управління освітою чи делегувати відповідні
повноваження одному із суб’єктів співробітництва.
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Разом з тим, при визначенні функцій та їх розподілі слід уникнути
дублювання функцій інших органів влади та місцевого самоврядування.
Також у Міністерстві освіти і науки зазначають, що вважають вкрай
важливим збереження вертикалі у виконанні освітніх повноважень та завдань
діючих та створюваних органів управління освітою (Об’єднанні громади
матимуть свої управління освіти, – рекомендації МОН // Децентралізація
влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1377). – 2016. – 19.01).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
(…) Вже зараз органи місцевого самоврядування отримали ресурси на
виконання завдань завдяки фінансовій децентралізації, яку вдалося відстояти
у Державному бюджеті України на 2016 рік. Ці кошти потрібно інвестувати у
створення нових робочих місць та підтримку малого і середнього бізнесу.
Важливо, щоби ми, маючи децентралізацію в дії, почали предметно
займатись економікою, створенням нових робочих місць. Це є дуже важливо,
оскільки розвиток місцевої економіки якісно позначиться на відновленні
економічного потенціалу України (…) (Децентралізація забезпечить
створення нових робочих місць, – Володимир Гройсман //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1375). –
2016. – 18.01).
Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман:
Сьогодні в Україні проходять перші вибори старости в об'єднаній
територіальній громаді. Жителі селища Ірдинь Білозерської об'єднаної
територіальної громади (Черкаська область, – ред.) оберуть свого старосту,
який представлятиме їхні інтереси у виконавчому органі товариства. За
тиждень відбудуться вибори ще 30 старост об'єднаних громад по всій
Україні.
Це, на мій погляд, знакова подія. Сьогодні всі придивляються до
перших об'єднаних громад та їхніх успіхів, відчуття жителів цих громад
стануть найкращим підтвердженням того, що децентралізація − це
правильний шлях для нашої держави (В Україні проходять перші вибори
старости в об'єднаній територіальній громаді // Аналітична служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/29135-v-ukraine-prokhodjat-pervyevybory-starosty-v-obed.html). – 2016. – 17.01).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Мінрегіон спільно з Всеукраїнською асоціацією органів місцевого
самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» (УАРОР)
планують надати допомогу об’єднаним територіальним громадам у розробці
інфраструктурних проектів водопостачання та водовідведення.
Більшість зі 159 об’єднаних громад − це сільські території, де питання з
централізованим водопостачанням і водовідведенням стоїть дуже гостро і
потребує якнайшвидшого вирішення. Воно стане одним із першочергових
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завдань для органів місцевого самоврядування новостворених громад. Ми
розуміємо, що у цьому вони потребуватимуть експертної та технічної
допомоги.
Cьогодні за участі експертів УАРОР, фахівців Міністерства, Науководослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського
господарства, а також представників донорських організацій, зокрема Despro,
розробляються критерії, за якими буде відібрано декілька пілотних
об’єднаних громад з різних областей.
Такі громади отримають експертну та технічну допомогу у розробці
проектів у галузі водопостачання та водовідведення, які відповідатимуть
загальній стратегії їхнього розвитку. Реалізація цих проектів має стати
прикладом для подальшого впровадження таких практик по всій країні.
Маючи якісні проекти розвитку інфраструктури, громади матимуть
змогу залучити кошти на їх реалізацію.
Ресурс на реалізацію проектів розвитку громад є. Це і державна
субвенція на підтримку об’єднаних громад у розмірі 1 млрд грн, і Державний
фонд регіонального розвитку, де закладено 3 млрд грн, це і 2,9 млрд у
Держбюджеті на соціально-економічний розвиток регіонів від кредитних
установ чи міжнародних донорських організацій. Гроші є, але самих проектів
не вистачає. Минулого року через брак якісних проектів регіонального
розвитку, які мали розробити органи місцевого самоврядування спільно з
облдержадміністраціями, 18 % коштів ДФРР так і не були використані і
повернулися до Держбюджету. А це понад 520 млн грн, які можна було
спрямувати на поліпшення умов життя людей.
Мінрегіон надаватиме всебічну допомогу органам місцевого
самоврядування усіх рівнів, щоб такі проекти з’являлися, бо від цього
залежить не лише успіх реформи місцевого самоврядування і децентралізації,
а й те, наскільки швидко змінюватиметься життя людей на краще у кожній
громад (Мінрегіон спільно з УАРОР планують надати допомогу
об'єднаним громадам у розробці інфраструктурних проектів
водопостачання та водовідведення // Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
111
(http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-spilno-z-uarorplanuyut-nadati-dopomogu-ob-yednanim-gromadam-u-rozrobtsiinfrastrukturnih-proektiv-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/). − 2016. –
16.01).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
Кабінет Міністрів України ініціював приєднання України до
Статуту Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії
(IRENA).
Відповідний
проект
розпорядження,
розроблений
Держенергоефективності, був ухвалений на засіданні Уряду у середу.
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Участь України в IRENA дозволить подавати заявки до абудабійського
фонду розвитку (АDFD) щодо отримання пільгових кредитів.
В разі приєднання до Статуту, Україна отримає доступ до інформації
щодо використання відновлюваних джерел енергії, результатів новітніх
досліджень та передового досвіду.
Україна також отримуватиме всю наявну у IRENA інформацію та
доступ до прогресивних механізмів фінансування розвитку відновлюваної
енергетики.
Участь України в IRENA дозволить отримувати практичні поради
експертів щодо покращення нормативно-правової бази у сфері відновлюваної
енергетики та ефективно співпрацювати з розвинутими державами задля
розвитку цієї галузі (Україна приєднається до Статуту Міжнародного
агентства з відновлюваних джерел енергії // Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
(http://www.minregion.gov.ua/press/news/ukrayina-priyednayetsya-do-statutumizhnarodnogo-agentstva-z-vidnovlyuvanih-dzherel-energiyi/). − 2016. – 20.01).
14 січня відбулася робоча зустріч Голови Держенергоефективності
Сергія Савчука з представниками International Resources Group (IRG),
яке є виконавцем проектів USAID у різних країнах світу, у тому числі в
Україні.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
(…) Цього року ми також маємо наміри продовжити роботу з
Американською стороною та спільно з експертами проекту USAID розробити
механізми додаткового стимулювання субсидіантів до підвищення
енергоефктивності, створити національну базу даних будівель, у яких можуть
бути реалізовані енергоефективні заходи.
Американська сторона відзначила успіхи Уряду України з реалізації
Програми державної підтримки населення, ОСББ та ЖБК до впровадження
енергоефективних заходів і активну позицію Агентства у адаптації сучасного
світового досвіду підвищення енергоефективності та стимулювання
використання енергії з відновлюваних джерел.
Представник International Resources Group Андрій Міцкан:
Запроваджена Урядом програма «теплих» кредитів стала справжньою
«точкою» росту для української економіки, дозволила активізувати
внутрішній ринок енергоефективних матеріалів. USAID також зацікавлене у
подальшій співпраці у сфері енергоефективності та відновлюваної енергети
(Держенергоефективності та Агентство США з міжнародного розвитку
продовжує
співробітництво
у
сфері
енергоефективності та
відновлюваної
енергетики
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248765269&cat_id=2
44277212). − 2016. – 16.01).
Реформа правохоронної системи
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Заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько:
Реакция американской и европейской стороны (на реформы в
прокуратуре, − ред.), по моему мнению, является негативной. Они вложили
много ресурсов, в том числе финансовых, и человеческих, и, конечно,
результат их в определенной степени разочаровал (Запад разочарован
реформой украинской прокуратуры, − Касько // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/370049/zapad_razocharovan_reformoyi_ukrainskoyi_
prokuratury_kasko). − 2016. – 20.01).
Програма розвитку українського експорту
Президентом України на розгляд Верховної Ради України було
внесено розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України проект Закону про прийняття Протоколу про внесення змін до
Угоди ТРІПС (реєстраційний номер 0079 від 14.01.2016).
Метою Протоколу є включення до Угоди СОТ про торговельні аспекти
прав інтелектуальної власності (далі – Угода ТРІПС) додаткових положень
щодо гнучких механізмів примусового ліцензування, які зможуть
використовувати члени СОТ для виробництва та експорту фармацевтичної
продукції, забезпечуючи її доступність для споживачів.
Можливість використання таких механізмів, особливо у країнах з
недостатніми або взагалі відсутніми виробничими потужностями у
фармацевтичному секторі, була передбачена Декларацією про Угоду ТРІПС
та охорону здоров’я, положення якої знайшли свою реалізацію і правову
визначеність у Протоколі.
Набрання чинності Протоколом дозволить членам СОТ уникнути
проблем, пов’язаних із необхідністю захисту патентів на відповідну
фармацевтичну продукцію згідно з вимогами Угоди ТРІПС. Зокрема,
зазначені зміни до Угоди ТРІПС забезпечать правову можливість
здійснювати експорт фармацевтичної продукції, виготовленої за примусовою
ліцензією, до країн, які або взагалі не мають власних потужностей для їх
виробництва, або у фармацевтичному секторі яких наявних виробничих
потужностей недостатньо для задоволення власних потреб охорони здоров’я.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України –
Торговий представник України Наталія Микольська:
Прийняття Україною Протоколу сприятиме пришвидшенню набрання
ним чинності й активізації роботи членів СОТ із реалізації його положень.
Ми очікуємо, що ратифікація Протоколу й подальше набрання ним
чинності дозволить членам Світової організації торгівлі, у т. ч. Україні,
ефективно використовувати механізм примусового ліцензування стосовно
лікарських засобів для вирішення проблем охорони здоров’я, враховуючи
певні обставини та власні потреби. Це, передусім, сприятиме збільшенню
доступності фармацевтичної продукції в результаті надходження в обіг
інноваційних лікарських засобів за більш доступною ціною, обміну
сучасними технологіями і посилення співробітництва у цій сфері з іншими
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членами СОТ, нарощування потенціалу фармацевтичного сектору України та
експорту фармацевтичної продукції (Зміни до Угоди СОТ про торговельні
аспекти прав інтелектуальної власності сприятимуть зростанню
виробництва й експорту в Україні, − Наталія Ми кольська // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248773190&
cat_id=244276429). − 2016. – 20.01).
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
Україна зацікавлена у поглибленні співпраці з Швейцарією у сфері
реалізації інвестиційних проектів у сільському господарстві та проектів
технічної допомоги. Також з метою активізації торгівельно-економічного
співробітництва з Швейцарією в галузі АПК Мінагрополітики передало через
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України перелік продукції
харчової промисловості, яка може бути експортована до Швейцарії в
наступних роках.
Товарообіг сільськогосподарською продукцією між Україною та
Швейцарією за 11 місяців 2015 року склав $29,7 млн. Сума експорту
становила близько $8 млн, що на $1,8 млн більше у порівнянні з аналогічним
періодом 2014 року. У структурі експорту переважали зернові злаки ($2,5
млн), олія ($2,3 млн), насіння олійних культур ($1,2 млн), плоди, горіхи та
цедра ($720 тис.) і продукти переробки овочів та плодів ($595 тис.) (…)
(Олексій Павленко: Мінагрополітики працює над активізацією
торгівельно-економічного співробітництва з Швейцарією // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248770812&
cat_id=244277212). − 2016. – 19.01).
Президент Української зернової асоціації Володимир Клименко:
Незважаючи на високу конкуренцію, українські експортери зерна
посідають вагомі позиції. Те, що Україна поставляє зерно більше, ніж до 100
країн світу – заслуга злагодженої роботи Мінагрополітики.
В цьому маркетинговому році темпи експорту зерна України
перевищили обсяги минулого року приблизно на 15 %. За всім цим стоїть
величезна робота. І досягти таких високих результатів у зерновому секторі
нам вдалося завдяки злагодженій роботі із Мінагрополітики.
У сезоні 2014−2015 рр. був експортований рекордний для нашої
держави обсяг зерна у 34, 8 млн тонн. Станом на 14 січня 2016 року з
України вже було відправлено 22 млн. 488 тонн зернових. При цьому
виважений прогноз 2015−2016 рр. маркетингового періоду складає понад 36
млн тонн.
З фактично експортованого зерна 10 млн 634 тисяч тонн пшениці, 3
млн 916 тисяч ячменю та 7 млн 806 тисяч – кукурудзи. Також ми
експортували борошно – 151 тисяч тонн. Тобто, загалом Україна
експортувала вже 22 млн 692 тисячі тонн. Це результати лише за півроку. До
кінця маркетингового року ще залишилось відправити понад 14 млн тонн
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зерна (У цьому маркетинговому році темпи експорту зерна України
перевищили обсяги минулого року приблизно на 15 % // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248765572&cat_id=2
44277212). − 2016. – 16.01).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства ЄС
Йоганнес Ган:
Пропозиція Єврокомісії про скасування віз українцям може з’явитися
вже до кінця березня.
Досі існують деякі зобов’язання від президента і прем’єр-міністра, які
ще треба виконати. Але ми очікуємо, що дуже скоро отримаємо звіт, дамо
оцінку і в першому кварталі виступимо з пропозицією візової лібералізації
(Ган: пропозиція Єврокомісії про скасування віз українцям може
з’явитися
до
кінця
березня
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27495077.html). – 2016. – 18.01).
У рамках візиту до інституцій ЄС Міністр закордонних справ
України Павло Клімкін зустрівся з Першим Віце-президентом
Європейської Комісії з питань кращого управління, міжінституційних
відносин, верховенства права та Хартії основних прав Франсом
Тіммермансом.
Ключова увага була приділена питанням візової лібералізації.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін поінформував
про заходи, які вживаються Україною у сфері боротьби з корупцією, зокрема
у контексті започаткування роботи відповідних новостворених органів, а
також висловив сподівання щодо оперативного внесення Єврокомісією на
розгляд Ради ЄС та Європарламенту законодавчої пропозиції щодо
скасування візового режиму для українських громадян.
Перший Віце-президент Європейської Комісії з питань кращого
управління, міжінституційних відносин, верховенства права та Хартії
основних прав Франс Тіммерманс висловив повну підтримку
запровадженню безвізового режиму для українських громадян відповідно до
рекомендації ЄК від 18 грудня 2015 р. та готовність Єврокомісії і надалі
допомагати Україні в продовженні реформ у сфері внутрішніх справ та
юстиції (Павло Клімкін у рамках візиту до інституцій ЄС обговорив із
Франсом Тіммермансом питання візової лібералізації // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248769374&cat_id=2
44277212). − 2016. – 18.01).
Єврокомісія підтверджує, що в першому кварталі цього року
виступить з пропозицією до Ради ЄС ввести безвізовий режим для
України.
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Єврокомісар з політики сусідства і переговорів про розширення
Йоганнес Ганн:
Щодо України лишаються певні зобов’язання, взяті Президентом і
Прем’єр-міністром, які мають бути виконані. Але ми очікуємо, що дуже
скоро буде звіт, ми отримаємо оцінку і в першому кварталі ми зможемо
виступити з пропозицією (щодо скасування віз, – ред.) (Єврокомісія у
першому кварталі запропонує Раді ЄС ввести безвізовий режим для
України
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/01/18/yevrokomisiya_u_pershomu_kvartali_zaproponui
e_radi_yes_vvesty_bezvizovyy_rezhym_663535). − 2016. – 18.01).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
15 січня 2016 року в Talent Hub, відбувся круглий стіл «Процес
реалізації Стратегії регіонального розвитку в Черкаській області:
проблеми, досягнення та перспективи».
Круглий стіл проводився в рамках проекту «Регіональна політика в
Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку», який
реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м.
Чернігів) у партнерстві з громадською організацією «Академія стратегічних
досліджень» у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів,
Інститутом громадянського суспільства, Всеукраїнською асоціацією органів
місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»,
Офісом Ради Європи в Україні за підтримки Європейського Союзу.
Мета «круглого столу» полягала в створенні комунікаційного
майданчику влади, експертів, громадськості з підведення підсумків в частині
етапу розробки Стратегії та Плану її реалізації а також напрацювання
пропозицій щодо вдосконалення процесу реалізації Стратегії регіонального
розвитку у Черкаській області (Відбувся круглий стіл на тему реалізації
Стратегії регіонального розвитку в Черкаській області // ПРОЧЕРК
(http://procherk.info/news/7-cherkassy/39525-vidbuvsja-kruglij-stil-na-temurealizatsiyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-v-cherkaskij-oblasti). – 2016. –
19.01).
У Житомирській міській раді розпочато роботу із впровадження
системи, яка дозволить зробити процес проведення тендерів відкритим
та прозорим. 19 січня, в прес-центрі міської ради відбулася нарада з
працівниками виконавчих органів ради, які відповідають за проведення
державних закупівель
Перший заступник міського голови Олексій Ясюнецький:
Система «ProZorro» – це ефективний інструмент для того, щоб як
організатори торгів, так і постачальники проводили закупівлі прозоро. Також
це інструмент для громади, адже за його допомогою будь-яка людина, яка
має доступ до мережі інтернет, може зайти на сайт і в режимі он-лайн
подивитися, які державні підприємства чи установи з усієї України у даний
момент проходять торги. По завершенню тендерів також є можливість
переглянути угоди, які були укладені з постачальниками, і їхні умови. Тобто
система зроблена так, щоб максимально прозоро висвітлювати інформацію
про державні закупівлі установ та підприємств.
Для працівників виконавчих органів Житомирської міської ради буде
проведено навчання, під час якого кожен з них буде мати можливість якісно
підготуватися до роботи в он-лайн режимі і отримати відповіді на свої
запитання, інформують на сайті міськради (У Житомирі впроваджується
система закупівель «ProZorro» // Перший житомирський інформаційний
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портал (http://www.1.zt.ua/news/misto/u-zhitomiri-vprovadzhuyetsya-sistemazakupivel-prozorro.html). – 2016. – 19.01).
Упродовж двох днів – з 18 по 19 січня 2016 року – на Житомирщині
працювали консультанти Ради міжнародних наукових досліджень (IREX
USA) Брайен Меффорд та Генрі Келлам. Вони знайомилися, як на практиці
здійснюється реформа децентралізації влади, зокрема, наскільки активним та
послідовним є процес створення спроможних територіальних громад шляхом
об’єднання, чи готові жителі громад (міст і сіл) до отримання ширших
повноважень у вирішенні місцевих проблем, чи хочуть бути відповідальними
за розвиток території, прийняття управлінських рішень, контролю за діями
влади, які виклики існують сьогодні і чи взагалі люди вірять у перспективу
подальшої реалізації реформи.
Консультанти Ради міжнародних наукових досліджень (IREX USA)
Брайен Меффорд та Генрі Келлам:
Ми обрали Житомирщину не випадково. У Києві нам повідомили, що
вона – у числі кращих регіонів України, де реформи здійснюються якісно,
обдумано та послідовно. На прикладі вашої області ми також хотіли б
узагальнити деякі суспільні процеси в Україні, прагнення українців
змінювати шаблони організації життя на рівні своїх міст, містечок, сіл,
орієнтуючись на кращі практики світового досвіду, які дають позитивний
результат, спільно поміркувати, яка ще допомога потрібна. Проект реформи з
децентралізації влади в Україні, який в тому числі здійснюється за
фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), а
це – навчання , консультування, забезпечення участі у міжнародних грантах
та програмах, технологічне та методологічне сприяння, нові можливості та
багато іншого, є дуже важливим сьогодні для України на перехідному
періоді. Більше того, це важливо і для всіх країн, які прагнуть прогресу та
процвітання. (...)
Сторони обговорили варіанти допомоги міжнародних організацій
територіальним громадам області, які вже об’єдналися, можливості співпраці
з неурядовими організаціями, які підтримують рішучі зміни в Україні на
рівні територіальних громад та інше. Консультанти Ради міжнародних
наукових досліджень (IREX USA) також побували в Іршанській селищній
об’єднаній територіальній громаді, де ознайомилися з практичним
результатом здійснення реформи децентралізації влади в Україні
(Представники Ради міжнародних наукових досліджень (США) відвідали
Житомирщину // Рупор Житомира (http://ruporzt.com.ua/vlada/73484predstavniki-radi-mzhnarodnih-naukovih-dosldzhen-ssha-vdvdalizhitomirschinu.html). – 2016. – 19.01).
На запрошення Офісу реформ у Житомирській області до селища
Червоне Андрушівського району – адміністративного центру
новоутвореної об’єднаної територіальної громади 18 січня прибула група
експертів та консультантів Фундації менеджерських ініціатив на чолі з її
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засновником та головою правління п. Павелом Прокопом (м. Люблін,
Республіка Польща).
Упродовж декількох днів польські експерти спільно з представниками
ради селищної ОТГ, активною громадськістю працюватимуть над
створенням Стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади, яка
відповідатиме усім європейським параметрам і вимогам. У найближчій
перспективі цей документ стане головною «перепусткою» для
безперешкодної участі громади у будь-яких міжнародних програмах та
грантах ЄС.
Голова правління фундації Фундації менеджерських ініціатив
Павел Прокоп:
Для написання важливого документу територіальної громади –
Стратегії розвитку знадобиться максимум інформації у всіх сферах життя:
суспільство, освіта, інфраструктура, економічна активність, культура,
туризм, якість життя, місцева адміністрація та інше. Левову частку
відомостей про територіальну громаду вже надав Офіс реформ у
Житомирській області.
Наша мета – поділитися практичним досвідом польської євроінтеграції
та просування реформ у сфері місцевого самоврядування та децентралізації
влади, який ми самі не так давно переймали у Німеччини, Італії, Франції та
інших країнах. Думаємо, українські територіальні громади, які обрали
нелегкий шлях змін і пройшли для цього перший етап об’єднання територій,
зможуть використати його з максимальною користю та віддачею
(Червоненська громада отримає європейську Стратегію розвитку //
Житомирська
обласна
державна
адміністрація
(http://oda.zt.gov.ua/chervonenska-gromada-otrimae-evropejsku-strategiyurozvitku.html). – 2016. – 19.01).
Досягнення успішних результатів від реалізації проектів за
підтримки Європейського Союзу у сфері державної регіональної
політики – основна мета перебування на Вінниччині 18-19 січня
експертів Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в
Україні».
В рамках візиту експерти Програми ЄС відвідали офіс Проекту «Центр
адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій
області, де ознайомились з роботою команди Проекту та позитивно оцінили
умови надання послуг підприємцям-переселенцям і вжиті заходи з реалізації
Проекту.
Керівником Проекту Валерієм Нікітюком було презентовано виконання
плану заходів із реалізації проекту та обговорено завдання щодо його
успішного завершення (Успішна реалізація проектів за підтримки ЄС –
запорука розвитку територіальних громад Вінниччини // Вінницька ОДА
(http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0
%9F%D0%86A6BKGX). – 2016. – 19.01).
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Луцькі патрульні поліцейські з учорашнього дня проходять курси
підвищення кваліфікації. Навчання здійснюють кваліфіковані фахавці
Канади та Євросоюзу.
Начальник луцьких патрульних Антон Цюцюра:
Проходимо курси підвищення кваліфікації. Проводять кращі
спеціалісти Канади та Евросоюзу. Перший день дуже продуктивно. Стержень
патрульної поліції України, зараз ми на навчанні, яке організували канадійці
– також поліцейські які мають досвід роботи по 30 років,організатори
охорони проведень олімпійських ігор,учасники сотень місій по всьому світу!
Атмосфера крута, удосконалюємо навики ( Луцьких патрульних навчають
кращі спеціалісти Канади та ЄС // Інформаційне агентство Волинські
Новини
(http://www.volynnews.com/news/society/lutskykh-patrulnykhnavchaiut-krashchi-spetsialisty-kanady-ta-yes/). – 2016. – 19.01).
16 января в Харькове состоялся круглый стол «Коррупция STOP!
Итоги года». Обсудить коррупцию в Харькове и области 16 января
собралось около 150 участников от 52 организаций. С докладами выступили
23 спикера. В рамках форума члены Харьковского антикоррупционного
центра назвали основные коррупционные потоки и фамилии некоторых
чиновников, которые продолжают «осваивать» бюджетные деньги.
По данным Харьковского антикоррупционного центра коррупцией
пронизаны практически все коммунальные предприятия Харькова.
«Бизнесмены-чиновники» умудряются успешно зарабатывать и на детях. (…)
Итогом круглого стола «Коррупция STOP! Итоги года» стала
резолюцию, которую организаторы планируют представить на III
Антикоррупционном форуме. В дальнейшем подобные мероприятия будут
проходить раз в месяц, чтобы собирать информацию и готовить
практические решения и предложения для местных депутатов и народных
избранников (У каждого департамента области при проведении тендеров
на госзакупки есть свои подрядчики-фавориты, – в Харькове прошел
круглый стол «Коррупция STOP! Итоги года» // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/369592/u_kajdogo_departamenta_oblasti_pri_provede
nii_tenderov_na_goszakupki_est_svoi_podryadchikifavority_v). – 2016. – 18.01).
В Запорожье с завтрашнего дня начнут работу комиссии по отбору
кандидатов в новую патрульную полицию.
Известно, что каждая комиссия будет состоять из 5-6 человек. Среди
них – 2 человека от общественности, психолог, киевский полицейский и
представитель Национальной полиции. Решение о том, кто пройдет
первичный отбор, а кто нет, будет приниматься коллегиально.
Из представителей общественности в комиссии войдут лидер
запорожской «Самообороны Майдана» Дмитрий Харьков и политолог Роман
Пятигорец. (В Запорожье стартует отбор кандидатов в новую
патрульную полицию // Первый запорожский (http://1news.zp.ua/vРегіональні ініціативи

41

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

14 − 20 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
zaporozhe-startuet-otbor-kandidatov-v-novuyu-patrulnuyu-politsiyu/). – 2016. –
17.01).
17 січня на Фестивальному причалі м. Дніпропетровськ відбулася
церемонія складання присяги 950 патрульними поліцейськими, які
закінчили своє навчання.
У лавах патрульної поліції Дніпропетровська служитиме 54 учасники
АТО, а також близько 100 колишніх працівників міліції.
Уже сьогодні ввечері патрульні заступлять на своє перше чергування
вулицями обласного центру (У Дніпропетровську склали присягу 950
патрульних поліцейських // INSIDER (http://www.theinsider.ua/politics/569b
6e75e4110/). – 2016. – 17.01).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Провідний експерт з місцевого самоврядування та децентралізації
Анатолій Ткачук закликає об’єднані громади швидко розробляти проекти, що
можуть фінансуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального
розвитку, проекти, на які можна залучити кошти субвенції з Державного
бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1094813033916459. – 2016. – 20.01).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Продовжую ділитись прикладами, як децентралізація змінює життя
громад. Невелике місто Бровари. Минулорічний результат децентралізації
для Броварів – понад 85 мільйонів гривень додаткових надходжень.
Завдяки цим коштам громада міста відремонтувала низку вулиць,
придбала медобладнання для Центральної районної лікарні, провела ремонти
в школах та садочках. Приклади таких міст як Бровари – краще
підтвердження тези, що успіх кожної громади – це успіх України!
(Володимир Гройсман // https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/
photos/a.149490445219878.1073741829.149481385220784/340377162797871/?t
ype=3&theater. – 2016. – 20.01).
Центр політико-правових реформ спільно з РПР продовжує
всеукраїнську інформаційну кампанію «КонституціЯ», мета якої – надання
доступних роз’яснень про конституційну реформу та залучення до неї усіх
бажаючих
(Реанімаційний
пакет
реформ
//
https://www.facebook.com/platforma.reform/posts/573839059435597. – 2016. –
20.01).
Співзасновник EasyBusiness Даніїл Пасько:
Дерегуляція – це прості рішення, які радикально міняють економічну
ситуацію в країні, генерують приплив капіталу в реальний сектор економіки.
Власне, ми і шукаємо такі прості рішення.
Скасування мораторію на продаж землі – це ринок обсягом 50 млрд
доларів, який ми просто виключили з суспільного обігу. У 7 мільйонів
людей, які живуть на 1000 грн на рік, що вони їх отримують з оренди, ми
забрали ці самі 50 млрд доларів. Хоча одне просте рішення могло б
кардинально
змінити
становище
(EasyBusiness
//
https://www.facebook.com/easybusiness.in.ua/posts/976538749097064. – 2016. –
20.01).
Міністр фінансів України Наталія Енн Яресько:
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Приємна зустріч з другом та партнером України, Єврокомісаром з
економічних та фінансових питань П'єром Московісі у Давосі. Ми
обговорили важливі умови для отримання третього траншу у рамках
макрофінансовї допомоги ЄС Україні, а також яким чином ми будемо
співпрацювати, аби пришвидшити реформу адміністрування податків та на
митниці. Наш успіх на цьому поприщі, а також у рамках децентралізації та
боротьби з корупцією – це основа для покращення інвестиційного клімату в
Україні
(Наталія
Енн
Яресько
//
https://www.facebook.com/749479271788010/photos/a.753287404740530.107374
1828.749479271788010/941589499243652/?type=3&theater. – 2016. – 20.01).
Президент під час своєї щорічної прес-конференції визначив реформу
системи охорони здоров’я як одну з пріоритетних. У Міністерстві охорони
здоров’я (МОЗ) за реформу відповідає команда під керівництвом Заступника
Міністра – Ігоря Перегінця, фахівця з досвідом роботи у міжнародних
організаціях.
Заступник Міністра охорони здоров’я Ігор Перегінець:
Система охорони здоров’я України неминуче має рухатися у бік
розмежування замовника послуг (держава, у майбутньому страховий фонд) і
надавача послуг (лікарня).
Лікарня, як надавач послуг, має стати небюджетною установою і буде
зацікавлена у обслуговуванні великої кількості пацієнтів, щоб отримати
більше грошей від держави.
Відповідно вона захоче мати необхідну інфраструктуру, щоб
конкурувати за кращі послуги.
Наприклад, районна лікарня стане комунальним неприбутковим
підприємством. З ним договір на надання послуг буде підписувати майбутній
Регіональний фонд оплати медпослуг, який розпоряджатиметься коштами на
лікарні передбаченими у Держбюджеті.
Ми не будемо давати кошти так: «Тримай 3 млн гривень, надай
послуги населенню». Бо за таких обставин головний лікар 80% коштів
спрямує на зарплату й опалення, враховує інші витрати, а якісь 9%
залишиться на послуги пацієнтам, і вони продовжуватимуть за свій кошт
здавати аналізи.
Ми кажемо лікарні: «Купимо у вас послуги для людей. Але якщо вони
коштуватимуть саме стільки і будуть отакої якості. Якщо у вас нема такої
послуги, то і ми знайдемо іншу у сусідньому районі і заплатимо їй».
Так районні лікарні будуть зацікавлені продати державі послугу і
конкурувати за пацієнта. Відповідно, буде покращуватись якість
(Національна
рада
реформ
/
National
Reforms
Council
//
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/891630760955456. – 2016. – 20.01).
Офіс реформ у Дніпропетровській області спільно з департаментом
освіти та інститутом післядипломної педагогічної освіти провели вебінар на
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тему «Науково-методологічні аспекти в роботі керівних кадрів на шляху
реформування освітньої системи та її децентралізаційних змін».
У вебінарі взяли участь керівники відділів та управлінь освіти області,
керівники методкабінетів та голови громад.
Олена Тертишна поінформувала учасників вебінару про функціональні
аспекти створення спроможних територіальних громад, повноваження
громад, структуру виконавчого комітету, організацію роботи виконавчих
органів ОТГ, фомування бюджету громади, особливості функціонування
децентралізованої системи освіти (Дніпропетровський Офіс реформ //
https://www.facebook.com/ofisereformdp/posts/213083609034181. – 2016. –
20.01).
Міністр фінансів України Наталія Енн Яресько:
Активна робота Міністерства фінансів щодо підвищення ефективності
видатків бюджету – і, завдяки цьому, зниження їх в цілому – дозволила
Україні, вперше за роки незалежності, одним кроком майже вдвічі знизити
оподаткування зарплат, при цьому не порушивши загальний баланс
державних фінансів. ЄСВ було знижено майже вдвічі, до 22%, а сплата ЄСВ
працівниками у розмірі 3,6% була ліквідована взагалі. Рада чути та бачити
перші новини, що, завдяки цьому зниженню, українські підприємства вже
планують підвищувати зарплати працівникам.
На днях Президент України Петро Порошенко зазначив, що в рамках
недавнього візиту в Тернопільську область він відвідав компанію «СЕ
Борднетце-Україна», власники якої пообіцяли підняти зарплату мінімум на
10%. Про такі саме плани розповідають і інші компанії, що були опитані
агенціїю Інтерфакс. Ми вітаємо таке рішення і закликаємо й інші
підприємства
наслідувати
їм
(Наталія
Енн
Яресько
//
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=941066185962650&id=74
9479271788010. – 2016. – 19.01).
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та
політики безпеки Федеріка Могеріні:
ЄС повинен заохочувати та підтримувати процес реформ, щоб він був
сталим. Не замінюючи українську владу, уряд, президента, парламент,
місцеву владу, але активно підтримуючи цей процес (Ukraine Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/642491045853901. – 2016. – 18.01).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Важливе значення для реформи децентралізації в Україні має розвиток
місцевої демократії. Це питання здатне забезпечити відповідальність органів
місцевої влади як перед державою, так і громадою.
Механізм місцевої демократії, можливості впливу громадян на свою
владу має залишатися в полі нашої уваги, і прийняття конкретних
відповідних рішень.Спроможність, повноваження, подальша передача, і
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відповідальність, розвиток місцевої демократії – це мають бути три ключові
завдання, які дозволять нам змінити ситуацію в кращий бік. Найкраща наша
орієнтація – це успіх (Національна рада реформ / National Reforms Council
// https://www.facebook.com/NRC.ua/photos/a.754392304679303.10737418
28.754296698022197/890795964372269/?type=3&theater. – 2016. – 18.01).
Огляд реформ за 15–17 січня 2016 року: антикорупційна та реформа
правоохоронних органів – лідери за кількістю згадок у ЗМІ (Ukraine Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/photos/a.457495357686805.1073741829.4
57316364371371/642353632534309/?type=3. – 2016. – 18.01).
У селі Ірдинь на Черкащині завершились перші вибори сільського
старости в Україні. Голосування відбувалось прозоро і без порушень
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1093370887394007. – 2016. – 18.01).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Децентралізація дозволить створювати нормальні, якісні робочі місця,
вирішувати нагальні проблеми: змінити ситуацію в охороні здоров’я, в освіті,
в багатьох інших речах. От що хочуть сьогодні від нас отримати люди. І
базова позиція – це зміни до Конституції (Децентралізаці влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1093341254063637. – 2016.
– 18.01).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Перехід на електронну систему державних закупівель є обов’язковим,
без будь-яких винятків.
Система державних закупівель довгі роки була найбільшою
годувальницею корупціонерів. Щорічні втрати бюджету складають близько
50 млрд грн щороку. Лише косметичним ремонтом системи - не обійтися.
Потрібно було віднайти нове рішення, яке дозволить зробити систему
справедливою і прозорою назавжди. Таким рішенням стала система
електронних державних закупівель ProZorro.
У грудні парламент ухвалив Закон «Про публічні закупівлі», який
забезпечує повний перехід усіх державних закупівельників на електронну
систему. З квітня, в обов’язковому порядку, перейдуть міністерства,
відомства, великі державні компаній, а з серпня почнуть переходити всі інші.
Це дозволить уже цього року заощадити близько 5 млрд грн, а наступного
року – в декілька разів більше.
Заощаджені кошти − це нові дороги, шкільні автобуси та підручники,
це одяг для військових, соціальні виплати. Це гроші, які багато років просто
розкрадалися.
Перехід на електронну систему є обов’язковим, без будь-яких винятків.
Для цього є все необхідне: законодавча база, ефективна електронна система,
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самовіддана команда, яка працює задля успіху реформи, та повна підтримка
міжнародних партнерів (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України // https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/1018706098187038.
– 2016. – 18.01).
Заступник керівника Апарату Верховної Ради України Олександр
Мартиненко:
Якщо на місці не допомагають, а що гірше, ще й перешкоджають
вирішенню нагальних питань об’єднаних територіальних громад, потрібно
невідкладно інформувати про це орган виконавчої влади вищого рівня,
відповідні центральні органи виконавчої влади, Апарат парламенту для
вжиття невідкладних, відповідних заходів реагування (Децентралізаці влади
// https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1092319700832459. –
2016. – 16.01).
Малий та середній бізнес України отримає доступ до програми ЄС
COSME з бюджетом у 2,3 млрд євро.
На засіданні 13 січня Уряд ухвалив проект угоди про участь України у
програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього
бізнесу (COSME)». Це океан нових можливостей для українських
підприємців.
По-перше, це допомога у виході на зовнішні ринки, адже українські
бізнесмени зможуть отримати фахові консультації та аналітику,
супроводження експортно-імпортної діяльності та розширення торговельноекономічних зв’язків.
По-друге, у підприємців з'явиться можливість навчатися разом із
європейським бізнесом. Програма включає обмін досвідом, зокрема, із
залученням коштів у рамках програми «Еразмус для підприємців»,
різноманітні секторальні конференції, тренінги, семінари, програми з обміну,
стажування.
Вже скоро українські підприємці зможуть скористатись величезними
можливостями програми, завдяки якій вони зможуть шукати партнерів та
розвивати
ринки
збуту.
У
січні
на
сайті
Єврокомісії
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme з’явиться робоча програма COSME на
2016 рік із переліком усіх актуальних можливостей для підприємців і
організацій, що займаються підтримкою та розвитком МСБ (Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі
України
//
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/1017640938293554/?type=3&theater. – 2016. – 16.01).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Доповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мішель
Ніколетті:
Усі державні службовці в Україні мають пройти переатестацію.
Я думаю, що переатестація всіх державних службовців, не тільки
суддів, а й політиків, і навіть учителів є вирішальною.
Населення має бути впевненим, що ті люди, які працюють у
державному секторі і представляють державу – найкращі професіонали.
Переатестація має проводитися постійно впродовж усього періоду
роботи держслужбовців (Усі держслужбовці в Україні мають пройти
переатестацію, – доповідач ПАРЄ // Західна інформаційна корпорація
(http://zik.ua/news/2016/01/20/usi_derzhsluzhbovtsi_v_ukraini_mayut_proyty_pe
reatestatsiyu__dopovidach_664442). − 2016. – 20.01).
Голова підкомітету з питань підприємництва та технічного
регулювання парламентського Комітету з питань промислової політики
та підприємництва, народний депутат від фракції «Народний фронт»
Геннадій Кривошея:
Від стану безпеки нашої країни великою мірою залежить активність
вкладання коштів в економіку України – це перше. А друге – наявність
прозорих правил гри на ринку, кількості ліцензій, обмежень, умови
заходження бізнесу, гарантії для нього. Це залежить від ВР, уряду і
Президента, тобто від влади загалом.
Парламент ухвалив низку рішень для покращення інвестиційного
клімату. Та у найближчі 3-4 місяці потрібно напрацювати й прийняти у ВР
ще низку документів, які стосуються економіки, покращення умов роботи на
вітчизняному ринку, а також даватимуть змогу розвивати бізнес фактично з
нуля.
Для прикладу візьмемо електромобілі. Ми вже прибрали 8-10% акцизу
і можемо запускати новий ринок автомобільно бізнесу в Україні.
Заплановано і введення «канікул» щодо ПДВ. Ці напрацювання дадуть змогу
розвивати в нашій країні виробництво, приміром, акумуляторних батарей, а
також створювати СТО для автомобілів, що, окрім інвестицій, дасть країні
нові робочі місця.
Було чимало скарг, що підприємства беруть участь у конкурсах на
державні закупівлі, але останні п’ять років за перемогу з них вимагають 1020% відкату. Сьогодні ж у нас фактично державні закупівлі переведено на
електронні торги, чим прибрано корупційну складову. Це вже позитивне
зрушення. Але з корупційною складовою і надалі парламент, уяд і Президент
повинні боротися, щоб прибрати повністю.
Що ж до спрощення ведення бізнесу в Україні, вже нині прибрано 50%
ліцензій, спрощено систему отримання дозволів. Та попереду ще багато
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роботи, зокрема перехід автомобільного бізнесу на стандарт Євро-5: «Вся
Європа на цьому стандарті працює. У нас із цим ще є питання.
На шляху створення конкурентного ринку є проблеми. Адже є
застаріле лобі, яке бореться за виживання, намагається зберегти комфортні
для себе умови. Але процес розпочато. Правила удосконалюються.
Почитають працювати. Тут важливо не відступати (Геннадій Кривошея Є
застаріле лобі, яке бореться за виживання // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/29431-est-ustarevshee-lobbi-kotoroe-boretsjaza-vyzhivan.html). – 2016. – 20.01).
Директор Центру суспільних відносин Євген Магда:
Якщо порівнювати ситуацію, яка була за Януковича, то, скажімо, є
факт макрофінансової стабілізації, є факт зменшення газової залежності від
Росії – це все реальні факти. Тобто реформи відбуваються, але наскільки
вони ефективні – покаже час.
Показовими стали реформи силового блоку – поліції, Збройних Сил,
правоохоронних органів. Але найголовнішими для української влади в 2016
році мають бути реформи у боротьбі з корупцією.
Нині на боротьбу з корупцією є дуже великий суспільний запит і ця
реформа просто вкрай необхідна для України.
(...) Справа в тому, що потрібні зміни в самій системі. Політики мають
усвідомлювати, що перед ними на сьогодні стоїть важливе завдання –
змінювати країну і робити це максимально швидко (Політики не націлені на
реформи – експерт // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/Like/84459-politiki-ne-natsileni-na-reformi-ekspert).
–
2016. – 20.01).
Співробітник видання Atlantic Council Андерс Аслунд:
(...) Реформи у галузі енергетики обмежили можливості корупції,
скоротили державні субсилії, реструктуризовано заборгованість, закрито
понад третину банків, після проведення девальвації курс гривні тепер
стабільніший, ніж раніше.
Правда, за все це довелося заплатити високу ціну: зменшилося
виробництво, зросли ціни і знизився обмінний курс гривні. Що не змінилося,
так це рівень корупції і громадських послуг. Тому перед країною на цей рік
стоять дуже важливі завдання.
Реформа прокуратури і судів. Незважаючи на прийняття нових законів,
генеральний прокурор Віктор Шокін зумів зменшити до мінімуму ці зміни.
Шокін мусить залишити посаду, а реформи слід розпочати наново під новим
керівництвом. Десять тисяч суддів слід піддати процесу люстрації і судовій
системі призначити нових суддів.
Енергетика. Цього року слід закінчити ропочаті торік реформи в галузі
енергетики. Ціни на газ і електроенергію повинні бути на ринковому рівні і
передані під контроль незалежного регулятора. Слід розвинути ринок газу та
електроенергії, оподаткування незалежних продуцентів нафти і газу повинно
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бути розсудливим. Третина населення отримує соціальні субсидії, але їх не
повинні мати енергетичні компанії.
Державні установи і коруція. 1833 державні компанії є джерелом
особливої корупції. Більшість із них повинна бути продана на регіональному
рівні, а найважливіші 100 із них – переважно в газузі енергетики і транспорту
– приватизовані з можливою участю міжнародних покупців. Компанії
оборонної промисловості – це окреме питання, і російські покупці не можуть
бути допущені до участі в торгах.
Закон про державну службу. Хоча закон був схвалений торік, він має
бути запроваджений в життя навесні. Йдеться про те, щоб його відповідно
втілити. Зарплати державних службовців мусять бути збільшені. Слід
розмежувати політичні призначення від призначень на державні посади.
Приймання на державну службу повинно відбуватися на основі іспитів; слід
ввести норми проти конфлікту інтересів. (...)
Бюджет. Хоча дефіцит бюджету в Україні вдалося взяти під контроль, а
корупційні витрати скоротити, треба провести реформу схвалення бюджету,
щоб процес був прозорим.
Дерегуляція. Торік цей процес не проведено до кінця. Слід закрити
чимало контролюючих агентств. Після проведення дерегуляції Україна може
досяти значно вищого рівня в індексі Світового банку – Ease of Doing
Bussiness Index.
Освіта. (...) За приклад можна взяти шкільну систему Польщі.
Це, очевидно, не всі реформи, які слід провести в Україні. Є й інші,
наприклад у галузі охорони здоров’я, але це вимагає більше часу. Шість
перших проблем пов’язані з корупцією, а шкільна реформа порівняно дешева
і може бути проведена протягом одного року (Андерс Аслунд – сім головних
реформ перед Україною // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/84504-anders-aslund-sim-golovnikh-reformpered-ukrainoyu). – 2016. – 20.01).
Голова правління громадської організації «Всеукраїнське
об'єднання «Захист нації» Насіб Рагімов:
Часу на розкачування немає. Новостворені органи з боротьби з
корупцією повинні продемонструвати результативність максимально
швидко. Для цього в них не більше ніж півроку. Відсутність кримінальних
справ і судових розглядів ризикує вилитися у величезні проблеми для країни.
Знову ж, якщо до літа не буде відчутних результатів, значить, усі
антикорупційні починання були мертвонародженими. (...)
Але боротьба з корупцією в жодному разі не повинна перетворитися на
боротьбу з опонентами. На лаві підсудних мають сидіти у тому числі й ті,
кого сьогодні вважають наближеними до влади. Якщо не розірвати кругову
поруку й кумівство, гріш ціна всім починанням.
Потрібно зробити все, щоб справи не розвалилися в судах. Необхідна
реформа. А реформа судової системи можлива тільки в одному випадку –
коли суддів обиратиме населення в регіонах.
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Що дуже важливо, хтось повинен взяти на себе персональну
відповідальність за результативність антикорупційної боротьби. Інакше це
все – імітація бурхливої діяльності, адже колективною може бути тільки
безвідповідальність (Насіб Рагімов Якщо до літа не буде відчутних
результатів,
значить,
усі
антикорупційні
починання
були
мертвонародженими
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/29317-esli-k-letu-ne-budet-oshhutimykhrezultatov-znachi.html). – 2016. – 19.01).
Український політик, народний депутат Михайло Поживанов:
(...) Моя особиста позиція щодо децентралізації завжди полягала у
трактуванні цього поняття як суто економічного.
Так, на місця слід передати право на власний розсуд розпоряджатися
бюджетом і податками, і не більше того. Натомість нам пропонують зовсім
іншу модель.
Децентралізація має зміцнювати й посилювати державу, робити її
функціонально ефективною, а не підривати з середини.
Між тим замість децентралізації законотворцям підсовують
регіоналізацію (...). Тим паче, що система виборів в Україні, на жаль, не
надто ефективна для того, щоб привести до влади тих людей, яким громада
дійсно довіряє. (...)
Свого часу спікер ВР Володимир Гройсман так визначив
децентралізацію:«це коли люди обирають свою владу. Ця влада має
повноваження і кошти, для того щоб адекватно реагувати на запити
суспільства».
Золоті слова, ключове з яких – кошти. Саме їх і слід було віддати в
руки місцевим громадам, замість того, щоб вкотре перелицьовувати вивіску.
До речі, для того, щоб вирішити питання з грошима «на місцях», зовсім не
обов’язково вносити зміни до Конституції та натужно шукати 300 голосів.
Достатньо лише відкоригувати Бюджетний кодекс. (...)
Проблема місцевої влади завжди полягала у неспівставності своїх
завдань з мірою наповнення бюджету.
Нині середньостатистичний міський голова не має коштів ні на що,
окрім, хіба що, видачі зарплат бюджетникам та дотування комунальних
послуг. Але при цьому він має ламати голову над тим, як профінансувати,
приміром, програму з охорони здоров’я, виконувати яку його зобов’язала
держава. (...)
Зміни в ситуації, що склалася, безумовно, необхідні. Але це мають бути
зміни, зведені до максимально короткого і простого алгоритму дій. Інакше
вийде винятково балаканина на тему самоврядування громад (...) (Михайло
Поживанов: Ризики й проблеми децентралізації // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/84267-mikhaylo-pozhivanovriziki-y-problemi-detsentralizatsii). − 2016. − 19.01).
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Народний депутат України, заступник Голови Комітету з питань
запобігання і протидії корупції Ігор Попов:
З одного боку, Україна є парламентсько-президентською республікою,
і Верховна Рада України має надзвичайно широкі повноваження, повинна
формувати і контролювати Уряд, і нести повну відповідальність за його
роботу, стан економіки, соціальні питання, а частково і за питання
міжнародної політики та безпеки.
В той же час, опитування показують феноменально низький рівень
довіри до народних депутатів і Ради як інституції. (...) На все це є багато
причин, але багато чого в самій Раді можна і потрібно змінювати.
З усього комплексу змін можна виділити кілька груп: порядок
формування Верховної Ради (виборча система), питання змін регламенту та
дотримання норм політичної культури. Щодо виборчої системи – навряд чи
випробувана в жовтні 2015 року система виборів депутатів місцевих рад
може стати моделлю для виборів парламенту. Електоральні симпатії жителів
різних
областей
настільки
відрізняються,
що
говорити
про
внутрішньопартійну конкуренцію на загальноукраїнському рівні неможливо.
Найбільш цікава і відповідна до сучасного стану суспільства модель –
відкриті регіональні списки. Кожна область стає багатомандатним виборчим
округом, і в ньому розігруються мандати за умовно «польською» моделлю.
Партія отримує пропорційну до електорального результату кількість
мандатів, а персоналії їх володарів визначаються відповідно до набраних
преференцій кожним кандидатом. Подібний спосіб формування парламенту
вирішить, окрім справедливої репрезентації, кілька інших проблем. Всі
депутати будуть висуванцями партій, тому зникнуть аполітичні групи як
явище (...). Кожен депутат буде прив'язаний до області, і матиме більше
стимулів там працювати (...).
Найбільш часта візуально помітна проблема під час проведення
пленарних засідань – брак голосів для ухвалення рішень, часто навіть
технічних і безпроблемних. В середньому парламент проводить в місяць два
пленарні тижні, тобто 36 годин на місяць. На жаль, навіть цей обсяг часу
виглядає затяжким навантаженням для багатьох колег. Спроби давити на
свідомість, публікувати відвідуваність – не стали успішними. Пора
обговорити питання зміни кворуму. Якщо не збирається 226 необхідних
голосів при списочній кількості коаліції в 280 бійців – може, приймати
рішення простою більшістю від присутніх? І тоді опозиційні фракції зможуть
блокувати рішення і проводити свої – при кращій дисципліні явки? Оскільки
відроджується кнопкодавство, і навіть стає цинічно-демонстративним, знову
актуалізується питання введення сенсорної кнопки, технічно все давно готове
на 90%. Проблема кворуму є і у комітетах. На жаль, більшість комітетів
проводить засідання лише на сесійних тижнях, в середу о 15.00. В результаті
накоплюється вал нерозглянутих проектів, а одночасне проведення всіх
комітетів не дозволяє авторам із інших комітетів виступити зі своїми
аргументами. Спроби провести засідання комітету на відведеному для цього
тижні занадто часто закінчуються відсутністю кворуму. Можливо, пора
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рішення хоча би на комітеті приймати голосами тих, кому там цікаво
працювати? А замість пустих комітетських тижнів – робити додаткові
пленарні засідання? Вже зараз в черзі на розгляд в пленарному режимі – до
сотні законопроектів, частина з них переноситься вже по пару місяців. І в цій
дивній ситуації – Рада вже місяць не проводить пленарних засідань, вже
підстави для розпуску з'являються згідно Конституції.
Міжнародні експерти, які зараз готують свої пропозиції по
реформуванню Ради, звертають увагу на завелику кількість законопроектів,
які реєструються. Дійсно, досить часто реєструють старі тексти з минулих
скликань, або явно непрохідні проекти – для статистики законотворчості або
для піару. Проте, вирішити цю проблему нереально. Дозволити реєструвати
проект лише за авторством п'яти депутатів або після погодження фракцією –
зменшить вал може відсотків на 10. Адже вже у кожного нормального
депутата є мінімум 5 друзів у Раді, та і підтримку фракції він організує з
будь-якого приводу.
Щодо комітетів – то варто переглянути їх кількість і функції.
Структура комітетів повинна відповідати структурі уряду і міністерств, щоб
кожен мав чітко визначеного партнера в уряді і не сварилися через предмети
відання. Оскільки в соціальні комітети записується найменш охочих – варто
їх об'єднати у один. Так само стосовно кількох інших дублюючих сфер. (...)
Багато процедурних питань знімаються запровадженням новітніх
технологій. Останнім часом в цьому помітні позитивні зміни – з'явився
електронний протокол, розширено бездротовий доступ по всіх приміщеннях,
стала доступною наочна статистика по відвідуваннях депутатів, по
активності фракцій під час голосування. Все це заслуги нового керівника
апарату В.Слишинського, і це лише початок, очікуємо елементів
електронного врядування, дистанційної колективної роботи над
документами, аж до відмови від паперових носіїв всередині Ради.
Реформи потребує і матеріально-технічне забезпечення роботи
депутатів (...) (Ігор Попов: Як нам реформувати Раду // Інформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/84152-igor-popovyak-nam-reformuvati-radu). − 2016. − 19.01).
Генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного
бізнесу» Тарас Висоцький:
Квоти на ввезення продукції в Євросоюз не дозволять багатьом
українським виробникам повною мірою реалізувати свій експортний
потенціал.
Багато з цих квот українські виробники можуть заповнювати буквально
за 2-3 місяці, тобто їх обсяг є недостатнім з точки зору можливостей
українських виробників. В основному це зернові культури, це переробка
фруктів, овочів, це м'ясо птиці, мед, продукція тваринництва. По цих групах
ми могли би експортувати в ЄС набагато більше товарів, ніж нам дозволили.
В рамках переговорів європейці змогли відстояти ринки, які цікаві для
них з точки зору внутрішнього виробництва, і дати мінімальну квоту.
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Наприклад, в ЄС дуже розвинене виробництво м’яса птиці, там вже продукт з
доданою вартістю, а не первинна аграрна продукція, і вони
протекціоністськими засобами захистили свій ринок.
Українські агропродовольчі товари отримали більше привілеїв, ніж
європейські. За рахунок того, що зона вільної торгівлі була впроваджена
минулого року в односторонньому порядку, українські виробники могли
зекономити 280 млн. євро, а якщо повністю зможуть виконати квоти, то це
буде економія близько півмільярда євро. Якщо ж порахувати, скільки можуть
зекономити по агропродовольчій продукції європейські виробники, то ця
сума не є такої значною. Вона може коливатися від 50 до 100 млн. євро.
Тобто позитив є, але потенціал міг би бути ще вищим.
В Нідерландах дуже велику частку ВВП і експорту займає саме
агропродовольча продукція. Відповідно, вони зацікавлені максимально
закрити ринок ЄС для України, щоб гарантувати збут власної продукції (ЗВТ
з ЄС: Україна отримала від Європи мінімальні квоти на експорт —
експерт // Голос Столиці (http://newsradio.com.ua/2016_01_19/ZVT-z-SUkra-na-otrimala-v-d-vropi-m-n-maln-kvoti-na-eksport-ekspert-3543/). – 2016. –
19.01).
Аспирант (PhD candidate) Калифорнийсого университета в Беркли
Сергей Мелещук:
Существует немного факторов, более важных для долговременного
экономического развития, чем технологический прогресс.
Измерение уровня технологического развития или, другими словами,
производственных знаний, которые могут быть использованы для создания
лучшей и более дешевой продукции, является сложным заданием.
Рикардо Хаузманн и Сезар Идальго разрабатывают необходимый для
этого инструмент: Индекс экономической сложности – the Economic
Complexity Index, ECI. (...)
Создатели ECI начинают с предположения, что чем большим является
запас знаний страны о производственных процессах, тем больше продукции
страна может создавать и тем сложнее эта продукция будет. (...)
В целом, высокие значения ECI будут у стран, производящих более
разнообразную продукцию или более сложные товары. Любопытные
читатели могут ознакомиться с Атласом экономической сложности, чтобы
лучше понять математику, лежащую в основе ECI. (...)
Во-первых, на протяжении двух десятилетий позиция Украины в
рейтинге (ECI, – ред.) ухудшалась. Во-вторых, тенденции в странах ЕС и
странах, которые не входят в ЕС, отличаются. В то время как Венгрия,
Словакия и Польша относительно улучшили свои позиции, Украина, РФ,
Беларусь и Молдова в рейтинге опустились.
Мы можем сегментировать экспорт Украины по отраслям и товарам,
чтобы понять причины ухудшения измеряемой сложности украинской
экономики. (...)
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В 2014 году значительную часть украинского экспорта составляли
металлы, минеральные ресурсы, продукты растительного происхождения и
продукты питания, что даже превышает долю этих отраслей в 1996 году –
около 70%. Ожидаемо, в среднем эти отрасли входят в число наименее
сложных по показателю ECI.
Доля
более
сложных
отраслей
–
машиностроение,
электрооборудование, химическая продукция, транспортные средства – в
2014 году составила 15%, снизившись на 5% в сравнении 1996 годом. Можно
сделать вывод, что с середины 1990-х украинский экспорт не
переориентировался на более сложные отрасли. (...)
Значение ECI самой сложной экономики, Японии, составляло 2,20
(Украины – 0,42), четверть товаров имела ECI 2,24 и выше, половина товаров
имела ECI 1,07 и выше, четверть наименее сложных товаров имела ECI 0,43 и
ниже. (...)
Во-первых, в 2014 году (в Украине, – ред.) наблюдается большая
важность злаков - технологически несложной продукции. Во-вторых, нет
переориентирования производства на более сложные товары. Так, среди
изделий из металлов доля полуфабрикатов из стали выросла по сравнению с
долей более сложного горячекатаного железа.
Эти тенденции не повлияли бы плохо на позицию страны в рейтинге
ECI, если бы другие экономики развивались так же. Однако многие страны
повысили
сложность
экономик
и,
вероятно,
улучшили
запас
производственных знаний и технологий. (...)
Украинская экономика постепенно отставала от стран-лидеров с точки
зрения экономической сложности, поскольку структура экспорта не
изменилась в сторону более сложных отраслей и товаров. Хотя более низкие
значения индекса получила еще 81 страна, тенденция разочаровывает. (...)
Сам ECI не указывает на конкретные проблемы и не предлагает путей
их решения. Высокие значения ECI не должны быть главной целью
экономической политики, поскольку это может привести к ручным
манипуляциям с некоторыми отраслями и, как следствие, к нежелательным
искажениям работы этих отраслей.
Вместо этого руководству страны нужно понять, что именно не
позволяет бизнесу открывать новые технологические производства: нехватка
образованной рабочей силы, низкий уровень защиты инвестиций,
монополии, коррупция или налоговая система, угнетающая бизнес. А затем –
решить, что можно с этим сделать (Еволюція економічної складності
України:
біг
на
місці
//
Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/publications/2016/01/19/577309/). − 2016. − 19.01).
Учѐный-экономист,
член-корреспондент
Академии
технологических наук Украины Александр Пасхавер:
(…) Реформы не дают результаты в том же году, что и проведены. Если
вы делаете реформу в 2015 году (то есть, принят весь комплекс
необходимого законодательства), то оценивать первые практические
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результаты нужно в следующем году. В частности, те инициативы
украинской власти, которые касаются дерегуляции, прозрачности
информации о собственности и т. п., действительно должны облегчить жизнь
предпринимателей. Во-вторых, целый ряд реформ вообще не проведен и это,
конечно, безобразие.
Реформы могли бы быть более решительными. Это, в частности,
касается вопроса обновления судейского корпуса. (…) Исходя из тех
документов, которые я видел, Евросоюз склоняется к мнению, что нужно
действовать по улучшению, а не по уничтожению регуляции или судейского
корпуса. (…)
Можно сказать, Европейский Союз мешает нам быть радикальными.
Сложилось впечатление, что европейцы рассматривают Украину с той же
позиции, что и посткоммунистические страны Центральной Европы – ту же
Польшу, например. Они считают, что нужно улучшить наше
законодательство, а не радикально изменить. Однако У Польши не было
таких проблем, как у нас. Они просто вернулись в Европу, а нам предстоит
туда долгий путь. И мы не можем действовать настолько же умеренно, как
это делали страны бывшего коммунистического блока к западу.
Конечно, мы должны согласовывать свои действия с международными
донорами, но это не значит, что мы не можем действовать более решительно.
Всегда можно найти компромисс. Тем более в основном они нас, скорее,
торопят, нежели тормозят.
Вместе с тем, главная причина медлительного процесса преобразования
Украины заключается не в позиции европейцев, а в том, что у власти
находятся умеренные либералы из старого политического слоя. У них схожее
понимание пути развития страны с революционным слоем общества, однако,
в силу своего прошлого опыта они не склонны к решительности и зачастую
бывают непоследовательными. Из-за чего − медленный темп реформ (…)
(Александр Пасхавер: Почему же реформы идут так медленно //
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/84142-aleksandr-paskhaver-pochemu-zhereformy-idut-tak-medlenno). − 2016. − 19.01).
Директор економічних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин:
Під час щорічної прес-конференції Президент України Петро
Порошенко відзначив, що головним досягненням 2015 року є те, що Україна
зуміла «вистояти і створила умови для розвитку» наступного року. Зокрема,
Президент відзначив, що вдалося «уникнути дефолту, забезпечити
макроекономічну, фінансову і банківську стабілізацію».
Хочеться відразу відзначити, що стосовно макроекономічної
стабілізації Порошенко перебільшує. Якщо національна валюта, по суті, за
півтора роки обвалилася з 8 грн/дол. до 24 грн/дол., а інфляція за підсумками
минулого року досягла 43%, то стабільністю це не назвеш, як і падіння ВВП
приблизно на 10%, а також відтік інвестицій з країни.
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Можливо, малося на увазі, враховуючи положення, в якому
знаходилася держава у 2015 році, що могло бути і гірше, але тоді потрібно
було так і заявляти. Отже, озираючись на перераховані вкрай негативні
економічні результати, говорити про те, що ми досягли макроекономічної
стабілізації, означає видавати бажане за дійсне. Максимум, що можна тут
сказати: були зроблені дії для досягнення стабілізації, не видаючи це за
доконаний факт.
Проте уряду потрібно віддати належне. Наприклад, вже другу зиму
підряд, незважаючи на дуже складні умови і бойові дії, Україна залишається
з теплом. Цього року практично не ведуться розмови про віяльні
відключення, як це було у 2014-2015 роках.
Також потрібно відзначити, що прем'єр і міністр фінансів провели
дійсно складну і позитивну роботу для досягнення домовленостей з
міжнародними фінансовими організаціями (насамперед, МВФ) і
міжнародними кредиторами України (реструктуризація зовнішнього боргу),
завдяки чому фінансове становище країни виглядає не настільки
катастрофічним, як це було на початку 2015 року. Можна говорити, що таким
чином вдалося не допустити повного краху країни.
Порошенко у соєму виступі також відзначив, що чекає цього року
економічного зростання. Дійсно, багато хто розглядає 2016-й рік з
оптимізмом, хоча і дуже-дуже обережним, саме тому, що вдалося, як я вже
відзначив, уникнути краху. Також почали прийматися закони і нормативні
акти, які в принципі націлені на поліпшення економічного і соціальноекономічного стану країни.
Проте до всіх оцінок потрібно ставитися критично і раціонально (...)
(Президент Порошенко перебільшує економічні досягнення України у 2015
році // Центр Разумкова (http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_
id=5950). − 2016. − 19.01).
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой
политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка:
В конце 2015 года 2/3 средств банки держали в депозитных
сертификатах НБУ, а не кредитовали промышленность или сельское
хозяйство. (…)
Только за один 6 день января Нацбанк продал банкам депозитные
сертификаты на 34,462 мрд. грн. под ставки 18 − 21,22%. А, к примеру, 12
января –19,525 млрд. грн. У экспертов возникает логичный вопрос: зачем
банку кредитовать бизнес, если есть такой безрисковый инструмент НБУ с
выплатой процентов за счет дополнительной эмиссии? Как в такой ситуации
ожидать
возобновления
кредитования
реальной
экономики
и,
соответственно, экономического роста.
В Великобритании финансирование на выгодных условиях было
направлено в приоритетные сферы − кораблестроение, и обрабатывающую
промышленность. Особенно поддерживался экспорт. В то же время
ограничивалось потребительское кредитование и импортные операции. Во
Експертний погляд

57

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

14 − 20 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Франции кредитная политика вообще была частью общей промышленной
политики и была направлена на стимулирование финансирования
приоритетных отраслей (за счет смягчения требований при выдаче кредитов,
снижение ставок и т.д.). И в развивающихся странах центральные банки
часто работали как своего рода «банки развития». (…)
В защиту НБУ скажу, что эти вопросы надо ставить также и перед
Правительством. Было бы желание. Все возможности и механизмы для
эффективного взаимодействия есть. Вспомним хотя бы площадку
Национального совета реформ. Но там теперь все больше скандалят, воюя за
контроль над финансовыми потоками. Я согласен с руководителем НБУ, для
начала кредитования нужно также проводить комплексные реформы. (…)
У власти должна появиться собственная стратегия, на основе которой
нужно строить промышленную, торговую и финансовую политику Украины:
Что мы собираемся делать после финансовой стабилизации? Что мы
планируем делать в условиях продолжающегося падения сырьевых рынков, а
значит и мирового спроса на наши традиционные экспортные товары? А
если, вдруг, через 2-3 года все закончится более серьезным обвалом
экономики Китая? Ведь такой риск потенциально существует … На чем
Украина планирует зарабатывать в ближайшие годы? На какие отрасли мы
сделаем ставку в перспективе 10 лет? (…) (Сергей Рыбалка: Кабмин и НБУ
должны использовать точечные инструменты для стимулирования
кредитования экономики // Лица (http://www.litsa.com.ua/show/a/27691). −
2016. − 18.01).
Заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро
Шимків:
Логіка реформи охорони здоров'я в тому, що медустанови в певній мірі
централізовані. Але вже реформою децентралізації запущені механізми
субвенції. (…) Зараз наш діалог з реформи охорони здоров'я стосується того,
як система охорони здоров'я почне функціонувати в рамках самої реформи
децентралізації. І тут починає проявлятися зв'язність реформ. Тому ми
виводимо в пріоритет децентралізацію, яка потягне за собою багато
важливих змін, що стосуються охорони здоров'я, освіти, соціального
забезпечення. (…)
Міністерства соцполітики, юстиції, освіти, охорони здоров'я повинні
свої нормативні документи, правила і процедури міняти відповідно з тим, як
працюють об'єднані громади, щоб усунути регуляторні проблеми, з якими ці
громади зараз стикаються.
В кінцевому підсумку міністерства повинні займатися формуванням
політик і більш стратегічними речами, а левова частка операційного
управління піде на місця. Коли кожна громада сама за себе відповідає, вона
піклується про свій економічний розвиток, соціальний розвиток, охорону
здоров'я, освіту («Ми виводимо в пріоритет децентралізацію, яка потягне
за собою багато важливих змін», – Дмитро Шимків // Децентралізація
влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1374). – 2016. – 18.01).
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Народний депутат України 8-го скликання та член Комісії з питань
майбутнього Світлана Заліщук:
Війна у Сирії за тисячі кілометрів від Відня змусили австрійців
повернутися до обмежень пересування, які здавалися таким незворотним
процесом з середини 90-их.
Майже 500 мільйонів європейців з 26 країн звикли, що понад 4
мільйони кв. км. є відкритим простором.
Але Шенген як уособлення свободи пересування людей може
працювати лише в умовах розширення простору безпеки й права на
максимальну кількість площі нашої планети.
У зв'язку з міграційною кризою, яка поки не має шансів завершитися
швидко, Австрія може стати першою зі списку країною, яка зробить вибір на
користь безпеки проти свободи.
Чи вплине це на візову лібералізацію України? Безумовно. Це збільшує
кількість викликів і зусиль для України у спілкуванні з європейськими
політиками, які ходять на вибори. Чи може це заблокувати процес візового
скасування для України − зараз наврядчи можна про це говорити (Світлана
Заліщук: Що буде з Шенгенською зоною? // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/83862-svitlana-zalischuk-schobude-z-shengenskoyu-zonoyu). – 2016. – 18.01).
Экс-замглавы Администрации президента Украины, советник
президента, бизнесмен Юрий Косюк:
(…) Европа говорит о Зоне свободной торговли с Украиной, и в то же
время подписан кучу исключений и ограничений для экспорта украинских
товаров. (…)
Для экспорта продовольственных товаров из Украины установлены
катастрофически большие ограничения или квотирования. Чтобы вы
понимали: Украина производит 1 миллион 200 тысяч тонн куриного мяса в
год. При этом Европа дала Украине беспошлинную квоту − 16 тысяч тонн.
Ну, плюс к тому еще можно ввезти без пошлины 20 тысяч тонн целой
замороженной курицы (которая абсолютно никому не нужна). На все, что
свыше этой квоты − пошлина больше 1000 евро за тонну.
Они четко защитили собственные интересы, а Украина проиграла. (…)
В ближайшие пять лет вопрос об изменении этих квот не будет даже
подниматься (Советник Порошенко рассказал, как ЕС обманул Украину //
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/83859-sovetnik-poroshenko-rasskazal-kak-esobmanul-ukrainu). – 2016. – 18.01).
Заместитель главного редактора журнала Фокус Владимир
Хомяков:
С одной стороны, за последние два года в Украине состоялось
колоссальное количество действительно крутых изменений. Открытые
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реестры Минюста, впервые − массово − вышедшие в плюс крупнейшие
госпредприятия, возможность буквально в два клика найти все незаконные
застройки в своѐм городе и проверить, кто, за какие деньги и под чьим
контролем ремонтирует конкретную автотрассу.
Онлайн-оформление
загранпаспорта,
прозрачные
госзакупки,
боеспособная армия, новая патрульная полиция − полный список изменений
к лучшему занимает не одну страницу.
С другой стороны, любой разговор обычных украинцев о
происходящем в стране − дома ли, в магазине или в маршрутке − почти
мгновенно сводится к тому, что жить стало хуже, а в
правительстве/парламенте/местном совете одни воры и жулики.
Легче всего объяснить происходящее кризисом доверия к власти. (…).
Но эта причина не единственная. Пожалуй, главная проблема реформ
по-украински − упущенное время. Если бы закон о Национальной полиции
был принят не в 2015-м, а в 2014 году, сейчас патрульные работали бы как
минимум во всех областных городах, а не в восьми.
Если бы ВР проголосовала закон об электронных закупках не под
занавес этих новогодних каникул, а годом ранее, то уже в 2016-м экономия
госсредств покрыла бы половину дефицита Пенсионного фонда и налоги
можно было бы снижать, не опасаясь роста бюджетного дефицита и
прекращения сотрудничества с МВФ. И градус недоверия к власти,
возможно, сразу потеплел бы на пару процентов.
Подобных «бы» можно найти не один десяток. И, тем не менее, даже с
учѐтом всего этого у нас есть очень неплохой шанс пройти точку невозврата
уже в 2016 году. Точку, за которой количество реформ превратится в
качество, ощутимое для всего общества, и возврат к прошлому будет
невозможен (…) (Главная проблема реформ в Украине − упущенное время
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/Like/83656-glavnaya-problema-reform-v-ukraineupuschennoe-vremya). – 2016. – 18.01).
Аудитор, адвокат, директор АФ «Сайвена-аудит», эксперт
Реанимационного пакета реформ Елена Жукова:
Конец 2015 года ознаменовался борьбой двух проектов Налогового
кодекса − парламентского комитета по налоговой политике №3357 и
Минфина №3360.
В результате было принято компромиссное решение: работу с
проектами отложить и принять закон №3688 с самыми необходимыми
изменениями в кодекс. (…)
Основная тенденция − уменьшение общей доли ВВП, распределяемой
через публичные финансы, включая средства Пенсионного фонда.
Снижение произошло с 49% до 43%. В 2017 году, надеемся, эта цифра
составит 35-37%. Хотя для стремительного роста экономики желательно 3032%.
Другая тенденция − снижение налоговой нагрузки на зарплату.
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Вывод зарплат из тени, повышение покупательной способности, рост
рынка − все это крайне необходимо стране. В 2016 году мы будем жить с
нагрузкой на зарплату 18% НДФЛ плюс 22% ЕСВ равно 40%. Снижение
существенное, но недостаточное.
Если это брать как достижение 2015 года, которое будет развито и
продолжено, то результат можно считать прекрасным. Если же на этом
остановиться или вообще откатиться назад, то будет печально. Желательная
же цифра для максимального эффекта детенизации − суммарная нагрузка на
ФОТ около 20%.
Это целесообразно сделать, полностью отменив ЕСВ. Пенсионная
реформа, господа, пенсионная реформа. Необходимость ее проведения
одновременно с налоговой − очевидна. О срочности ее реализации уже и
говорить неприлично.
Некоторые изменения в администрировании НДС тоже позитивны.
Убрана причина «стана 9»: сотрудники налоговой не смогут аннулировать
регистрацию плательщиком НДС из-за «отсутствия по местонахождению».
Нельзя будет «не признать налоговый кредит» из-за формальных ошибок в
заполнении накладных.
Радует, что законодатель установил очередность бюджетного
возмещения НДС: «в хронологическом порядке», в соответствии с датами
подачи заявки на возмещение. Так просто и так логично, но как тяжело было
этого добиться!
Правда, в последний момент появилось «два реестра на бюджетное
возмещение», что создает условия для дискреции и коррупции. У автора нет
сомнений, что светлые головы уже разработали под «два реестра»
соответствующие схемы.
В общем, одна из важнейших задач при подготовке Налогового кодекса
в 2016 году − оставить один реестр, где все налогоплательщики будут равны.
(…)
Почти нетронутой осталась «упрощенка», это тоже позитив. (…)
Теперь упрощенная система налогообложения более здоровая, чем
общая, поэтому реформировать ее необходимо после полноценной налоговой
реформы.
Все приведенные нормы нужно развить и усовершенствовать. Важно
закончить начатое в 2015 году и реализовать другие концептуальные задачи.
1. Разработать и внедрить полноценный электронный кабинет.
2. Ликвидировать налоговую милицию. Вместо нее сформировать
службу финансовых расследований, но не путем простого переименования.
3. Убрать из районных органов ГФС все функции, кроме сервисных.
Все это нужно сделать с четким соблюдением законодательно
установленных сроков (…) (Скільки відсотків #перемоги в новому
Податковому
кодексі
//
Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/columns/2016/01/18/576575/). – 2016. – 18.01).
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Прес-секретар Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька
Кучеріва» Юрій Горбань:
Дуже добре, що тема НАТО переходить з площини емоційної,
рефлекторної до обдуманої, зваженої і поінформованої. (…)
Рівень підтримки НАТО в західному регіоні сягає понад 80%, і тільки
8% вважають, що позаблоковий статус зараз кращий. Тому треба їхати на
схід, південь, тому що там немає критичної маси людей, котрі би виступали
за інтеграцію. (…)
Досі міфи живучі. Один з них: якщо ми станемо членами НАТО, ми
станемо розмінною монетою в іграх Америки і інших сильних світу цього,
підемо війною в Сирію, Ірак, будемо всесвітніми жандармами, а наші хлопці
будуть гинути «за дядька Сема». Насправді це не так. Це міф. Тому що
рішення в Альянсі ухвалюється, якщо всі члени Альянсу підтримують.
Держави самостійно ухвалюють рішення, чи брати їм участь у тій чи іншій
миротворчій акції. Ще один міф: НАТО – це дуже дорого, і ще більше
грошей будуть йти на армію. Насправді це не так, навіть навпаки. У
середньому бюджети військові країн-членів Альянсу складають 2% від ВВП.
У той час як Україна в цьому році ухвалила бюджет з 5% витрат на Збройні
сили. Зрозуміло, що в нас війна. Але якщо війна, то нам дешевше стати
членом колективної системи безпеки, аніж бути позаблоковоми.
(…) Друге, щоб я сказав людям: стати членом НАТО ще треба
заслужити. Тому треба доводити стандарти демократії і боротьби з
корупцією. Це не стільки військова організація, скільки організація, яка хоче
нас підтягнути до стандартів європейських. Щоб стати членом НАТО, треба
до цього дійти (…) (Можливість стати членом НАТО треба заслужити,
− експерт // Громадське радіо (http://hromadskeradio.org/programs/kyivdonbas/mozhlyvist-staty-chlenom-nato-treba-zasluzhyty-ekspert). – 2016. –
18.01).
Эксперт SKL Интернешнл шведско-украинского проекта
«Поддержка децентрализации в Украине» Ян Герчинский:
Самой главной проблемой всегда, в каждой системе образования,
успешной и неуспешной, богатой и бедной, является качество того, что
предоставляется ученикам.
Этого очень трудно добиться. Потому что качество образования
рождается между учителем и учеником. На это влияние министра очень
опосредованно.
Задачей министерства является построение условий, в которых
образование может начать процесс реформирования и улучшения.
В основном – это законодательные и финансовые условия. То есть, как
будет управляться система, и как она будет финансироваться.
Во всем мире в каждой системе образования одинаковый список задач:
надо открывать или закрывать школы, назначать или увольнять директора,
оценивать учителей, давать или не давать им премии, принимать бюджет
школы, контролировать бюджетную дисциплину и так далее.
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В хорошо организованной системе полномочия распределены так, что
каждый – сильный: он имеет свою сферу влияния, куда никто не
вмешивается, и может разумно планировать свою работу. Такие отдельные
автономные сферы вместе работают гармонично.
В плохой системе управления те же самые полномочия так
распределены, что каждый – слабый.
В английской системе каждый сильный – директор сильный, учитель в
школе сильный, местная власть очень сильная.
А в украинской – каждый слабый: и учитель, и директор, и орган
местного самоуправления. И ответственность министерства состоит в том,
чтобы это разумно распределить.
Я смотрю на образование с точки зрения управления. То, что есть в
Украине – это результат 25-ти лет отсутствия хорошего управления.
Вы получили от Советского Союза некую централизованную систему
управления и финансирования образования. Она имела свои преимущества,
была достаточно контролируемой, существовали механизмы дисциплины.
В течение этих 25 лет система медленно разрушалась. (...)
Когда говоришь с украинским специалистом про автономию школы,
они видят только бюджеты – что школа должна зарабатывать деньги, а
директор иметь право решать, что с ними делать. Но они упускают, что самое
важное – педагогическая, институциональная автономия.
Сильный директор – сильный учитель. И не обязательно, будут ли они
иметь дополнительно к этому финансовую автономию.
В Польше школы не имеют такой автономии, и это не мешает им
работать. Но есть большая педагогическая автономия – выбор программ,
учебников. Директор может принимать решение об использовании тех часов,
которые есть у него в диспозиции – это часы, которые он может использовать
на разные нужды в зависимости от того, что директор решает добавить
ученикам: математики, физкультуры, или внешкольных занятий. (...)
В системе децентрализации директора школы должны назначать
основатели этой школы.
Это может быть или орган местной власти, или, в случае частной
школы, та организация, которой школа принадлежит. Здесь тоже нужны
хорошо проработанные процедуры, чтобы оценка директора была
профессиональной, ответственной, умной. (...)
Образование – очень консервативная система, меняется медленно.
Только если Украина создаст умные, хорошие процедуры, мы можем
надеяться, что эти изменения могут идти в хорошую сторону (...) (Эксперт
Ян Герчинский: Качество образования начинается в отношениях между
родителями, учениками и учителями // Українська правда
(http://life.pravda.com.ua/person/2016/01/18/206292/). – 2016. – 18.01).
Значення iMoРe за двадцять шостий період моніторингу (21 грудня
2015 – 10 січня 2016 року) становить +1,6 бала з можливого діапазону від
-5,0 до +5,0 бала. Зростанню індексу сприяло прийняття бюджету та інших
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законів із бюджетного пакета, реформа державної служби, оптимізація
надання адміністративних послуг, деякі заходи дерегуляції та продовження
реформи НАК «Нафтогаз України».
Насамперед відмітимо закони з бюджетного пакета, завдяки яким
сектор «Державні фінанси» здобув оцінку +2,5 бала. Закон про держбюджет
на 2016 рік (928-VIII від 25.12.2015) отримав +3,0 бала, з яких +2,0 бала в
секторі державні фінанси та +1,0 бала в секторі монетарна політика та
фінансові ринки. Експерти також підкреслили, що закон передає деякі
напрями фінансування на рівень місцевих бюджетів та є неодмінною умовою
відновлення фінансування МВФ. Що стосується незалежності Національного
банку, то закон усе ще містить положення про нижню межу прибутку НБУ,
що має бути перерахована до держбюджету, проте її розмір зменшено. Серед
негативних моментів експерти відмітили сам процес прийняття закону та
відтермінування нової системи електронного декларування.
Позитивно експерти оцінили й інші закони з бюджетного пакета. Зміни
до Податкового кодексу в цілому (закон 909-VIII від 24.12.2015) отримали
+2,0 бала. Найбільше досягнення – зниження ставки ЄСВ та поступовий
перехід аграріїв на загальну систему ПДВ. Відбулося незначне розширення
податкової бази для компенсації зниження ставки ЄСВ. Закон щодо
стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень
соціальної політики (закон 911-VIII від 24.12.2015) також був оцінений на
+2,0 бала. Зміни започатковують оптимізацію політики соціального
забезпечення, впроваджують верифікацію, заміну деяких пільг на
матеріальну допомогу. З другого боку, експерти наголошують на потребі
комплексної реформи соціального захисту. А також +2,0 бала отримали зміни
до бюджетного кодексу, що зменшують можливості внесення змін до
бюджету (закон 914-VIII від 24.12.2015) протягом року, що сприятиме
послідовнішій та прогнозованішій бюджетній політиці.
Сектор «Державне управління та боротьба з корупцією» експерти
оцінили у +2,0 бала. Зокрема, +2,8 бала експерти віддали новій редакції
закону про держслужбу (закон 889-VIII від 10.12.2015), відмітивши значні
прогресивні зміни.
Співробіитник Університету Піттсбурга Тимофій Милованов:
Більш-менш зрозуміло прописана структура наказів та доручень і їх
виконання, а також можливості держслужбовців оскаржувати їх і вимагати у
письмовому вигляді.
По +2,0 бала отримали закон щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг
(закон 888-VIII від 10.12.2015) і закон щодо доступу засобів масової
інформації до засідань комітетів Верховної Ради України (закон 873-VIII від
09.12.2015).
Постанову КМУ 892 від 4.11.2015 про реорганізацію територіальних
органів Державної фіскальної служби (ДФС), що має на меті зменшення
кількості територіальних податкових інспекцій, експерти оцінили загалом на
+3,0 бала (по 1,5 бала за напрямом «Державне управління та боротьба з
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корупцією» й «Державні фінанси»), що відображає важливість реформи
ДФС, з другого боку, реорганізація може бути лише поверховим кроком.
Оцінка за напрямом «Ринкова та торговельна політика» становила +1,5
бала, де найвище експерти відмітили закон про дерегуляцію в АПК (закон
867-VIII від 08.12.2015), що спрощує умови ведення бізнесу в сільському
господарстві, а також закон про адаптацію системи сертифікації насіння,
процедури реєстрації сортів рослин до вимог ЄС (закон 864-VIII від
08.12.2015), що є важливим, але точковим кроком реалізації зони вільної
торгівлі з ЄС.
Сектор «Монетарна політика та фінансові ринки» експерти оцінили на
+1,0 бала, так як і сектор «Енергетична незалежність». Постанова КМУ 1002
від 05.12.2015 про деякі питання вдосконалення корпоративного управління
НАК «Нафтогаз України» набрала загалом +4,0 бала (як сума за напрямами
«Енергетична незалежність» та «Ринкова та торговельна політика»).
Експерт аналітичного центру «Діксі Груп» Олена Павленко:
Затвердження документів щодо реформи корпоративного управління
НАК «Нафтогаз» – це безумовно позитивний крок. Компанія, яка постійно
була збитковою і витягувала кошти з державного бюджету, тепер має шанс
стати прозорішою в своїй діяльності, мати чітку структуру та порядок
прийняття рішень. Це підвищить довіру зовнішніх партнерів та інвесторів,
«Нафтогаз» матиме кращі шанси залучати кошти на свою діяльність та
розвиток. Разом із тим, реформа корпоративного управління «Нафтогазу»
має бути гармонізована з ширшою реформою ринку газу та стратегічним
рішенням уряду щодо ролі «Нафтогазу» на ринку. Наприклад, чи мають
залишатися видобувні компанії частиною НАК «Нафтогаз», чи вони мають
вийти з-під її підпорядкування. Такі рішення не можуть прийматися на рівні
компанії, це має бути результат публічного обговорення та чіткого рішення
Кабінету міністрів (Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 26 //
VoxUkraine (http://voxukraine.org/2016/01/16/imore-vypusk-26-ua/). – 2016. –
16.01).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Участники подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной
группы отчитались о разминировании двух из 12 приоритетных
участков на Донбассе.
Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе
Мартин Сайдик:
Как вы помните, ранее было достигнуто соглашение по
разминированию 12 приоритетных участков. Сегодня рабочая группа по
безопасности объявила о завершении разминирования двух из них.
Согласованы сроки о разминировании оставшихся участков до 21 марта и
восстановлении объектов обеспечения (На Донбассе разминировали 2 из 12
запланированных
участков,
–
Сайдик
//
Times.DN.UA
(http://www.times.dn.ua/news/fresh/na_donbasse_razminirovali_2_iz_12_zaplan
irovannykh_uchastkov_saydik/94710/). – 2016. – 20.01).
Благодаря программе развития ООН (ПРООН) власти Донецкой
области рассчитывает на восстановление более сотни социальных
объектов.
Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Виктор
Андрусив:
Каждый объект, который ремонтируют в Донецкой области – это
свидетельство того, что у нас налаживается жизнь, восстанавливается регион,
устанавливается мир. Я убежден, что через некоторое время мы совместными
усилиями сможем обеспечивать лучшее будущее для всей области.
Открытый 20 января Центр социальных служб для семьи, детей и
молодежи Артемовске стал четвертым помещением в этом году
восстановленым благодаря ПРООН при финансировании правительства
Японии.
В частности, в центре отремонтировали крышу, утеплили его, заменили
электрическую проводку, обустроили вход в здание и туалет для людей с
ограниченной мобильностью. На проведение капитального ремонта и
закупку необходимого оборудования было потрачено 4,5 млн грн. (ООН
поможет восстановить в Донецкой области более сотни соцобъектов //
Times.DN.UA (http://www.times.dn.ua/news/fresh/oon_pomozhet_vosstanovit_
v_donetskoy_oblasti_bolee_sotni_sotsobektov/94638/). – 2016. – 20.01).
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Донецкая областная государственная администрация разработала
проект по восстановлению автодорог общего значения на
контролируемой территории региона.
В ходе встречи с новым советником Программы развития ООН в
Украине по вопросам восстановления и стабилизации Куналом Дхаром,
Павел Жебривский обсудили перспективы развития области и возможные
источники его финансирования.
Глава Донецкой ОГА Павел Жебривский:
Восстановление дорог общего значения является одним из
приоритетных направлений работы для областной власти. Смета пятилетней
реализации проекта по восстановлению автодорог на контролируемой
территории Донецкой области составляет 30 млрд грн.
По предварительной оценке, один километр новой дороги сейчас стоит
8 миллионов гривен. Первоочередная потребность в ремонте трассы
Краматорск – Мариуполь в обход Донецка. В свое время проектными
работами не предусматривалась та нагрузка, приходящаяся на нее сегодня.
Советник Программы развития ООН Кунал Дхар:
Я готов работать над этими вопросами вместе с Донецкой ОГА и
украинским правительством. Речь идет о мобильности людей, товаров и
услуг, поэтому нужно правильно определить приоритеты направления
кредитов.
Европейский инвестиционный банк предоставил Украине кредит в
размере 200 миллионов евро. Сейчас мы обсуждаем технические вопросы,
как лучше осуществлять закупки в соответствии с потребностями
конкретных регионов – Донецка, Днепропетровска, Запорожья и других.
Финансовую помощь обещает правительство Японии. В то же время я
готов работать в вопросе получения инвестиций из Канады. Возможностей
открывается много, но нужно отработать стратегию, чтобы эти возможности
были использованы эффективно (Донецкая ОГА разработала проект
восстановления автодорог стоимостью 30 млрд грн, – Жебривский //
Донбасс (http://donbass.ua/news/region/2016/01/19/doneckaja-oga-razrabotalaproekt-vosstanovlenija-avtodorog-stoimostju-30-mlrd-grn-zhebrivskii.html).
–
2016. – 19.01).
В Україні з 23 січня цього року почне роботу оціночна місія ООН.
До складу місії увійдуть представники Програми розвитку ООН,
Дитячого фонду ООН та Служби ООН з питань розмінування. Планується,
що місія проведе зустрічі з посадовими особами центральних органів
виконавчої влади в Києві, а також здійснить поїздку на Донбас для вивчення
потреб на місцях, зокрема у сфері гуманітарного розмінування (З 23 січня в
Україні стартує робота оціночної місії ООН // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/29319-s-23-janvarja-v-ukraine-startuet-rabotaocenochnoj.html). – 2016. – 19.01).
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Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України

Міністр освіти і науки України Сергій Квіт:
Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України» дасть відповідь на чутливе для суспільства
питання, яким чином створити умови та нові можливості для наших дітей −
школярів, майбутніх абітурієнтів, студентів – для вступу в українські
університети, а також переведення в школи і університети.
Головна проблема полягає у тому, що наші діти, які опинилися на
окупованій території, можуть представити документи про освіту лише від
окупаційної влади, котрі ми принципово не приймаємо.
Представлений на Уряді законопроект дає можливість Міністерству
освіти і науки створити спеціальний порядок визнання не документів, а
кваліфікацій, здобутих учнями і студентами на окупованій території. У
законопроекті передбачаються спеціальні квоти для випускників шкіл з
окупованих територій. (...)
Сьогодні у МОН ведеться робота з переміщення Таврійського
національного університету ім. В. І. Вернадського з анексованого Криму. Це
буде вже 19-й вищий навчальний заклад, переведений з окупованої території.
Цей заклад був відкритий в Криму як філія Київського національного
університету ім. Т. Шевченка і зараз працюватиме у Києві (Сергій Квіт:
Розроблений законопроект дасть можливість дітям з окупованих
територій вступати в українські університети, а також переводитися
до
школи
і
університету
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248774955&cat_id=2
44277212). − 2016. – 20.01).
Радник Міністра інформаційної політики з питань функціонування
телерадіомовлення Олександр Бригинець:
Наразі можу повідомити, що в цьому році заплановано побудову трьох
телевеж, які дадуть змогу забезпечити українським мовленням ще більше
територій в зоні АТО. Маючи минулорічний досвід, ми, спільними
зусиллями в рамках роботи Комісії з питань функціонування
телерадіомовлення при МІП, напрацювали певний алгоритм роботи, який є
дієвим у напрямку відновлення мовлення.
Там, де сигнал ловить дуже погано, або відсутній взагалі, буде
встановлено передавачі локально. Це дозволить забезпечити невеличкі
населені пункти та райони, які відірвані від українського інформаційного
простору, принаймні обласним державним телебаченням. Під час
моніторингу, ми також враховуємо думку місцевого населення,
безпосередньо спілкуючись, виявляємо їх вподобання. Люди по-різному
ставляться до новин. Більшості цікаво отримувати не лише загальнодержавну
і міжнародну інформацію, яка є практично на всіх українських телеканалах, а
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й інформацію від мовників з місцевими новинами, якими, в зоні АТО, є
ДонТРК та ЛугТРК. Тому, під час встановлення передавального обладнання,
враховуючи думку громади, розширюватимемо мережу обласних теле- та
радіомовників (МІП: У зоні АТО цього року планується встановити три
телевежі для розширення українського мовлення // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248772163&cat_id=2
44277212). − 2016. – 19.01).
Совещание-семинар по вопросам разработки и внедрения местных
целевых программ пилотных городов и районов Луганской области
«Адаптация внутренне перемещенных лиц на 2016 год» состоялось в
Минсоцполитики.
Были представлены проекты, подготовленные с участием
представителей
Луганской
облгосадминистрации,
председателей
райгосадминистраций и городских голов пилотных городов и районов
Луганской области, представителей международных организаций-доноров
организаций системы ООН и Европейского Союза.
К декабрю 2015 местными органами власти с участием общественных
организаций подготовлено к внедрению около 300 проектов на сумму почти
5 млрд. грн, которые включены в местные целевые программы районов и
городов «Адаптация ВПО на 2016 год». Также создан механизм
сотрудничества местной власти и негосударственного сектора в решении
проблем переселенцев. Подписаны Меморандумы о сотрудничестве между
местными властями и общественными организациями (На Луганщине
подготовили около 300 проектов адаптации переселенцев //
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/31804-nalugancshine-podgotovili-okolo-300-proektov-adaptatsii-pereselentsev/). – 2016. –
19.01).
Директор
Департамента
социальной
защиты
населения
облгосадминистрации Элеонора Полищук:
В Украине доработают базу переселенцев, чтобы работники соцслужб
могли учесть все их потребности и оказать ту или иную помощь.
В ближайшее время мы будем изменять, дорабатывать базу
переселенцев. Она будет гораздо расширена теми данными, которые будут
необходимы. И, допустим, по пользованию услугами образования, услугами
здравоохранения, по потребности гражданина…Мы уже дважды собирались
на уровне министерства по доработке такой базы переселенцев. Наши
замечания сейчас учитываются разработчиками.
На сегодняшний день реестр граждан, которые временно
переместились, включает в себя практически только ФИО, адрес,
идентификационный код.
Мы в этой базе не видим, ни откуда человек прибыл, ни его
потребности в тех социальных и гуманитарных услугах, в которых он будет
нуждаться. Мы не видим в этой базе, допустим, получение гражданином
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какой-то гуманитарной помощи, помощи по линии
технических
гуманитарных программ…Мы не видим состав семьи этого переселенца, есть
ли в ее составе граждане, которые нуждаются в особом внимании. В базе мы
не видим количество детей, прибывших с этим гражданином (Полищук
рассказала, зачем хотят доработать базы данных по переселенцам //
Комментарии:
Донбасс
(http://donbass.comments.ua/news/119315polishchuk-rasskazala-zachem-hotyat.html). – 2016. – 19.01).
Ситуація в контрольних пунктах в`їзду-виїзду на лінії
розмежування у районі проведення АТО залишалася динамічною.
Загальний пасажиро-транспортний потік був практично на рівні попередньої
доби. Дещо менша активність громадян та транспорту, які слідували через
лінію розмежування, фіксувалася на КПВВ «Новотроїцьке» та «Гнутове».
Всього через контрольні пункти прослідувало: КПВВ «Зайцеве» – 5080
осіб та 1075 транспортних засобів; КПВВ «Мар’їнка» – 3570 осіб та 1010
транспортних засобів; КПВВ «Новотроїцьке» – 4450 осіб та 1430
транспортних засобів; КПВВ «Гнутове» − 1335 осіб та 365 транспортних
засобів; КПВВ «Станично-Луганське» − 1600 осіб (Ситуація в контрольних
пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування у районі проведення АТО //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248768098&cat_id=244277212). − 2016. – 18.01).
Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский
оценил санитарное состояние контрольных пунктов въезда-выезда
области как удовлетворительное.
16-17 января глава области проинспектировал работу транспортных
коридоров в границах КПВВ «Зайцево», «Новотроицкое» и «Марьинка».
Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский:
На территории каждого КПВВ работает достаточное количество
контролеров и пограничников для обслуживания транспортного и
пассажирского потока в пределах пропускной способности. Рядом с каждым
пунктом спасатели развернули пункты обогрева, где также дежурят медики.
В «Зайцево» работают «Врачи без границ». Рассказали, что чаще всего люди
обращаются с жалобами на проблемы с давлением, эпидемическая ситуация
с заболеваниями гриппом и ОРВИ стабильная. (...)
22 января в Киеве состоится расширенное совещание под
председательством вице-премьера Геннадия Зубко по вопросу обустройства
КПВВ. Планируется, что задача поддерживать пункты в надлежащем
состоянии
будет
возложена
на
районные
военно-гражданские
администрации. Финансовый ресурс для этого обещают выделить из
госбюджета (Жебривский считает удовлетворительным санитарное
состояние КПВВ в области // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/31682-zhebrivskiy-schitaet-udovletvoritelnyim-sanitarnoesostoyanie-kpvv-v-oblasti/). − 2016. – 18.01).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Программа развития ООН в нескольких областных центрах
открывает бесплатный проект, который поможет переселенцам из
восточной Украины получить профессию в ИТ-сфере.
В ходе обучения переселенцы смогут получить навыки разработки
сайтов, а также курс по тайм-менеджменту, подготовке резюме, личной
мотивации и других полезных навыков.
Эксперт проекта Александра Целищева:
Сфера информационных технологий развивается очень быстро и
постоянно требует специалистов и новых работников. Кроме того, так
называемый «порог входа» в эту профессию, то время, за которое можно
получить навыки и начать работать, является достаточно коротким.
Собственно, мы планируем, что через 4 месяца, то есть весной, уже более 400
переселенцев смогут найти новую работу и работу высокооплачиваемую.
Старт обучающих семинаров назначен на 1 февраля.
Подобные программы уже запущены в Одессе, Полтаве и
Днепропетровске, а в ближайшее время начнется обучение в Киеве, Харькове
и Запорожье (ПРООН поможет переселенцам получить ИТспециальность
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/31831-proon-pomozhet-pereselentsam-poluchit-itspetsialnost-video/). – 2016. – 20.01).
После долгого периода согласований ремонтные бригады КП
«Компания «Вода Донбасса» получили допуск к выполнению
восстановительных работ на третьем напорном трубопроводе канала
Северский Донец-Донбасс в районе Горловки на участке от насосной
станции третьего подъема канала до балки Шумы.
Этот участок канала находится в так называемой буферной зоне,
поэтому ежедневно во время производства работ присутствуют
представители ОБСЕ. 6 бригад ремонтников восстанавливают участок
трубопровода, поврежденного в период боевых действий. Разрешение
предоставлено до 31 января. За этот период необходимо заменить 2 сегмента
длиной от 1,5 до 2 метров и заварить около 500 пробоин размерами от 50 до
200 мм. (Продолжены восстановительные работы на канале СДД //
Донецька обласна рада (http://sovet.donbass.com/?lang=ru&sec=04.01&iface=
Public&cmd=shownews&args=id:4218). – 2016. – 19.01).
18 січня заступник голови ХОДА Михайло Черняк зустрівся з
делегацією представництва ЮНІСЕФ в Україні та обговорив реалізацію
міжнародних донорських проектів в Харківській області, а також
намітили плани майбутньої співпраці.
Голова Харківської ОДА Михайло Черняк:
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Сьогодні в Харківській області ефективно реалізується багато проектів,
що фінансуються європейськими партнерами, зокрема, і ті, що пов'язані з
допомогою переселенцям.
Ми зацікавлені в пропозиціях і готові надавати всю необхідну
підтримку для реалізації таких проектів. Дуже актуальними для нас
залишаються проекти, що пов'язані з допомогою внутрішньо переміщеним
особам, офіційна кількість яких в області продовжує зростати.
Якщо раніше акцент робили на первинній допомозі переселенцям, то
тепер необхідно реалізувати проекти, спрямовані на їх адаптацію: розвивати
соціальну інфраструктуру, створювати умови для розвитку дітей та молоді.
Керівник представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс:
Найближчим часом в Харківській області планується реалізувати низку
проектів ЮНІСЕФ, які фінансуватиме уряд Німеччини. Вони будуть
спрямовані на розвиток освіти та соціальної сфери регіону.
Уряд Німеччини вже прийняв рішення про фінансування проекту,
найближчими днями його представлять уряду України, і ми сподіваємося на
підтримку. Проект реалізовуватиметься в 5 регіонах України, у тому числі –
у Харківській області. Всього на його фінансування передбачено 12,5 млн
євро. Для реалізації проекту на Харківщині відкриють офіс, де
працюватимуть різні фахівці – від соціальних працівників до архітекторів
(ЮНІСЕФ планує реалізувати на Харківщині ще один проект з
підтримки
переселенців
//
Офіційний
сайт
Харківської
облдержадміністрації (http://kharkivoda.gov.ua/news/78549). – 2016.– 18.01).
В Минсоцполитики состоялось совещание-семинар по вопросам
разработки и внедрения местных целевых программ пилотных городов
и районов Луганской области «Адаптация внутренне перемещенных лиц
на 2016 год» Во время мероприятия были представлены проекты,
подготовленные
с
участием
представителей
Луганской
облгосадминистрации, председателей райгосадминистраций и городских
голов пилотных городов и районов Луганской области, представителей
международных организаций-доноров организаций системы ООН и
Европейского Союза.
К декабрю 2015 местными органами власти с участием общественных
организаций подготовлено к внедрению около 300 проектов на сумму почти
5 млрд. грн, которые включены в местные целевые программы районов и
городов «Адаптация ВПО на 2016 год» Также создан механизм
сотрудничества местной власти и негосударственного сектора в решении
проблем переселенцев. Подписаны Меморандумы о сотрудничестве между
местными властями и общественными организациями (На Луганщине
подготовили около 300 проектов адаптации переселенцев на сумму
почти
в
пять
миллиардов
//
«ОстроВ»
(http://www.ostro.org/lugansk/society/news/490592/). – 2015. – 18.01).
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Социальные пособия за январь получили уже около 80%
нуждающихся в них жителей Луганска.
Начальник управления по вопросам труда и социальной защиты
населения Луганского городского совета Галина Науменко:
Социальные пособия за январь профинансированы в полном объеме на
сумму около 32 миллионов рублей – это 14 тысяч получателей. На
сегодняшний день уже получено около 80% пособий. С начала года там было
оказано 280 услуг нуждающимся в обогреве. Ежедневно в пункте пребывает
от 12 до 20 человек. Кроме того, начальник управления проинформировала,
что увеличился поток горожан, впервые оформляющих пенсию (Социальные
пособия за январь получили около 80% жителей Луганска // CXID-INFO
(http://cxid.info/socialnye-posobiya-za-yanvar-poluchili-okolo-80-jiteleyluganska-n126916). – 2016. – 18.01).
В
Лисичанске,
Новодружеске
и
Приволье
стартовала
перерегистрация жителей в связи с переименованием улиц в
соответствии с Законом Украины «Об осуждении коммунистического и
национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в
Украине и запрет пропаганды их символики».
Согласно ч.2 ст. 10 Закона Украины «О государственной регистрации
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», административный
сбор не взимается за проведение государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридических лиц, а также изменения
местонахождения юридического лица, места жительства физического лица в
связи с изменением названия (переименованием) скверов, улиц, переулков
других объектов топонимики населенных пунктов (В Лисичанске
стартовала перерегистрация // EastKorr – Восточный корреспондент
(http://www.eastkorr.net/obshchestvo/v-lisichanske-startovala-pereregistratsiya).
– 2016. – 18.01).
Президенту Украины Петру Порошенко направили электронную
петицию для восстановления аэропорта в Северодонецке.
Аэропорт «Северодонецк» с марта 2013 года полностью прекратил
воздушное движение, а в мае 2012 года он функционировал в режиме
полетно-информационного обслуживания.
На территории Донбасса в результате военных действий полностью
разрушены международные аэропорты «Донецк» и «Луганск». На
сегодняшний день единственный аэропорт на Востоке Украины, который
потенциально может быть использован для авиационных перевозок с целью
восстановления и развития региона – аэропорт
Для того, чтобы аэропорт заработал там необходимо сделать полное
переоснащение под современные стандарты гражданской авиации. На
данный момент, из 25 тыс. необходимых голосов, петиция набрала всего 40
(Поддержат ли жители Луганщины восстановление аэропорта в
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Северодонецке? // «Трибун» Луганск (http://tribun.com.ua/31439). – 2016. –
18.01).
Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» и благотворительная
организация «АДРА Украина» реализуют совместный проект помощи
жителям Донецкой и Луганской областей подконтрольных Украине.
Организации выдают подарочный сертификат (ваучер) на сумму 1000
грн для приобретения предметов гигиены в сети магазинов «PROSTOR» для
наиболее уязвимых слоѐв населения среди пострадавших от боевых
действий. Перечень городов для участия в проекте: Артѐмовск, Дзержинск,
Дружковка, Краматорск, Мариуполь, Славянск, Лисичанск, Рубежное,
Северодонецк
(Наиболее
нуждающимся
переселенцам
помогут
приобрести
предметы
гигиены
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/31717-naibolee-nuzhdayucshimsyapereselentsam-pomogut-priobresti-predmetyi-gigienyi/). – 2016. – 18.01).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
20 січня відбулася зустріч голови обласної держадміністрації –
керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгія
Туки з новопризначеним Радником ПРООН в Україні з питань відновлення
та стабілізації Куналом Дхаром.
Радник ПРООН в Україні з питань відновлення та стабілізації
Кунал Дхар:
Ситуація, яка склалася сьогодні, не викликає у інвесторів великої
підтримки та бажання їхати в цей регіон, але мій досвід показує, що бойові
дії це не причина, щоб нічого не робити. Я маю намір привозити сюди
інвесторів, щоб показувати їм все на місці.
Для налагодження більш результативної співпраці сторони домовилися
про створення під головуванням керівника обласної ВЦА спільної робочої
групи по координації з питань реалізації проектів (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/50715077
6133894. – 2016. – 20.01).
В 2016 году луганское областное руководство планирует открытие трех
автомобильных пунктов пропуска на линии разграничения (Восстановление
Донбасса // https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.5471
69122051898.1073741828.544530008982476/708844782550997/?type=3&theate
r. – 2016. – 20.01).
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик
провела нараду з питань психологічної реабілітації, соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції. На обговорення були
винесені питання соціальних прав і гарантій, психологічної підтримки
інвалідів АТО, військовослужбовців та їх сімей.
На засіданні була присутня керівник Центру допомоги учасникам АТО
в Луганській області Світлана Шевелева. Центр було створено 9 жовтня
згідно з дорученням Президента України Петра Порошенка. Робота Центру
спрямована на вирішення різноманітних питань учасників АТО та їх сімей. А
саме: отримання документів, необхідних для надання відповідного статусу
згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», отримання пільг та соціальних гарантій, лікування та реабілітації
учасників АТО, їх соціалізації та адаптації у мирному житті,
працевлаштування, професійної підготовки, підвищення кваліфікації,
отримання земельних ділянок.
Станом на 1 січня 2016 року на обліку Центру перебуває 1439
учасників бойових дій, з них 5 інвалідів війни та 33 члени сімей загиблих
військовослужбовців – учасників АТО. Облдержадміністрація реалізує п’ять
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діючих державних програм, спрямованих на підтримку, реабілітацію та
адаптацію до мирного життя українських воїнів.
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик:
Потрібно, щоб до кожного нашого хлопця, який сьогодні захищає
суверенітет України, була доведена інформація про діючі програми щодо їх
підтримки та реабілітації (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/507089116140060. – 2016. – 20.01).
Программа развития ООН в нескольких областных центрах открывает
бесплатный проект, который поможет переселенцам из восточной Украины
получить профессию в ИТ-сфере (Восстановление Донбасса //
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/posts/708758535892955. –
20106. – 20.01).
Постановление Кабинета Министров №505 от 01.10.2014 года «О
предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным
лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату
жилищно-коммунальных услуг» действует.
Выплата ежемесячной адресной помощи ВПЛ для покрытия расходов
на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг по
состоянию на сегодня не отменена.
Вчера в прессе появилось сообщение о том, что «Кабмин отменил
финансовую помощь Донбассу» и с утра на нашу Горячую линию стали
поступать звонки с вопросами: «Адресную помощь отменили!? Это правда».
Мы отвечаем: – «Нет, не правда».
Действительно, 13.01.2016 принято распоряжение Кабинета Министров
№11-р «Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров
Украины от 11.11.2015 №1156 «О предоставлении помощи населению,
проживающему в районах проведения антитеррористической операции в
Донецкой
и
Луганской
областях».
–
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248630.
Распоряжение Кабинета Министров Украины от 11.11.2015 №1156
касалось выделения денег под Порядок предоставления гуманитарной и иной
помощи населению Донецкой и Луганской областей, утвержденный
постановлением Кабинета Министров Украины от 30.01.2015 №21 и касалось
распределения гуманитарной помощи через подразделения Донецкой и
Луганской облгосадминистраций (Донбасс SOS // https://vk.com/wall68158751_17536. – 2016. – 19.01).
В Украине начнет работу оценочная миссия ООН по стабилизации
ситуации
на
Донбассе
(Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/708408132594662/?type=3&theater. – 2016.
19.01).
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Наказом Міністерства культури України від 30 грудня 2015 року №
1126 започатковано Загальноукраїнський проект культурної інтеграції
«Український Донбас».
Проект «Український Донбас» покликаний шляхом запровадження
міжрегіонального культурного партнерства створити умови для повноцінної
інтеграції Донецької і Луганської областей в єдиний культурно-мистецький
простір України. Реалізація проекту передбачає проведення протягом року в
містах і селищах Донбасу мистецьких, музейних, бібліотечних та інших
культурно-мистецьких заходів за участі творчих колективів із різних регіонів
України.
Наказом визначено систему міжрегіональної партнерської взаємодії
між окремими областями та конкретними районами і містами Донецької і
Луганської областей, напрацьовану за результатами наради з керівниками
структурних підрозділів у сфері культури обласних та Київської міської
державних адміністрацій.
Також передбачається, що усі мистецькі заклади сфери управління
Мінкультури протягом 2016 року відвідають Донецьку і Луганську області зі
своїми творчими проектами (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/506402089542096/?type=3&theater. – 2016. – 18.01).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно усиления гарантий соблюдения прав и свобод
внутренне перемещенных лиц». Таким образом, Украине понадобилось 8
месяцев с момента возникновения проблемы для принятия компромиссного
закона и еще 13 месяцев для принятия образцового закона.
Руководитель адвокационного отдела УХСПЧ Борис Захаров:
Принятый Закон 2166 действительно можно считать образцовым – он
полностью соответствует международным стандартам. Теперь иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории
Украины и проживали на временно оккупированных территориях, смогут
стать внутренне перемещенными лицами.
Также этот закон является первым шагом к отступлению от советского
рудимента «прописки». Теперь граждане, проживавшие на временно
оккупированных территориях до оккупации, но не были там
зарегистрированы, также смогут по расширенной процедуре стать внутренне
перемещенными лицами.
Справка ВПЛ теперь будет действовать бессрочно, и переселенцам не
надо будет проходить перерегистрацию. Этот закон также помогает
зарегистрироваться внутренне перемещенным лицам на рынке труда и найти
работу (Переселенцам: Закон о внутренне перемещенных лицах можно
считать образцовым – Украинский Хельсинский союз по правам человека
//
Вчасно
(http://vchasnoua.com/donbass/32250-pereselentsam-zakon-ovnutrenne-peremeshchennykh-litsakh-mozhno-schitat-obraztsovym-ukrainskijkhel-sinskij-soyuz-po-pravam-cheloveka). – 2016. – 17.01).
Директор департаменту міжнародних економічних зв'язків
Торгово-промислової палати України Геннадій Болдирь:
Економічна блокада терористичної «ЛНР» загрожує самій Україні
мільярдними збитками.
Через блокаду самопроголошеної «Луганської народної республіки»
Україна втратить близько $1 млрд податками. Крім цього майже $20 млрд
коштуватиме Україні втрата Луганської області, як споживчого регіону. На
тимчасово
окупованих
територіях
цієї
області
розміщено
17
бюджетоутворюючих підприємств. Тоді, коли загалом в Луганській області
їх всього 25. Через це є певні труднощі з виробництвом. Також це створює
певні проблеми зі сплатою податків.
За десять місяців 2015 року, підприємства, що розміщені в Луганській
області сплатили майже 850 млн грн податків до державного бюджету.
Відповідно до цих цифр – за рік в українську казну могло б надходити
близько мільярда грн податків.
В порівнянні з 2014 роком, в 2015 експорт в Луганській області
знизився на 90%. В той же час, луганські підприємства за 10 місяців
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експортували продукції на $175 млн. За підсумками 2015 року, ця сума сягає
$200 млн. (Експерт розповів, чим Україні загрожує блокада окупованого
Донбасу // Під прицілом (http://p-p.com.ua/articles/82347/). – 2016. – 17.01).
Закон об усилении гарантий соблюдения прав и свобод
переселенцев, вступивший в силу 13 января, может оказаться нерабочим
из-за нынешнего подхода Кабмина к решению проблем внутренне
перемещенных лиц. Такие опасения высказывают эксперты общественной
инициативы «Восстановление Донбасса», анализируя работу правительства
за прошлый год.
Согласно принятому закону, после его вступления в силу государство
должно создать полноценные условия как для возвращения переселенцев
домой, так и для их интеграции на новом месте проживания. Однако сегодня
в Украине не выполняется закон о правах переселенцев, принятый еще в
конце 2014 года. Поэтому существует риск, что большинство норм из нового
закона останется декларацией государства о намерениях в отношении
переселенцев.
Начальник юридического отдела «Восстановления Донбасса»
Марина Татаринцева:
Есть закон «О защите прав и свобод внутренне перемещенных лиц»,
который был принят еще в октябре 2014 года. В соответствии с этим
законом, Кабмин был обязан разработать до марта 2015 года долгосрочные
программы по трудоустройству, строительству жилья и социальной защите
переселенцев. В конце прошлого года, с более чем девятимесячным
опозданием была принята только одна такая программа, которая пока
работает только номинально. Она регламентирует строительство жилья и
создание новых рабочих мест, но механизмов для ее внедрения пока нет.
Сам закон эксперты оценивают позитивно. Одним из немногих его
минусов стал нерешенный вопрос оформления прекращения трудовых
отношений с работодателями, которые остались на неподконтрольной
территории. В частности – процедура внесения записи об увольнении в
трудовую книжку.
Как отмечают эксперты инициативы, в текущей ситуации с решением
проблем переселенцев Кабмину стоит задуматься над созданием рабочей
группы по форсированному решению накопившихся проблем. Обязательным
условием работы такой группы должно стать привлечение общественности
(Закон о правах переселенцев может не заработать – эксперты // ilvn.com
(http://il-vn.com/ukraina/item/3598-zakon-o-pravakh-pereselentsevmozhet-ne-zarabotat-eksperty). – 2016. – 17.01).
Общественная инициатива «Восстановление Донбасса» подводит
итоги очередной недели работы горячей линии нашей организации. За
пять дней, в период с 11 по 15 января, через наши контактные, а также
посредством онлайн-чата обратилось 345 человек. То есть в среднем 69
человек в день.
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Ключевыми темами для обращений людей за консультацией остаются
вопросы, связанные с пропусками в зону АТО и получением статуса
переселенца. Также многих переселенцев интересуют контакты и адреса
гуманитарных организаций, предоставляющих помощь этой категории
населения.
37% обращений поступили к нам из Донецкой области, 25% – из Киева
и Киевской области, 15% – из Луганской. Также обращения поступали из
Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областей
(Горячая линия «Восстановления Донбасса»: итоги недели 11 – 15 января
// Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/31544goryachaya-liniya-vosstanovleniya-donbassa-itogi-nedeli-11-15-yanvarya/).
–
2016. – 16.01).
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Прогнози
Учѐный-экономист,
член-корреспондент
Академии
технологических наук Украины Александр Пасхавер:
Недавно президент Украины заявил, что он ожидает в 2016 году
вливания миллиардных инвестиций в украинскую экономику. «Ожидаю от
правительства обеспечения экономического роста и перехода от кредитных
кислородных подушек к инвестиционной терапии, активизации реформ по
всем направлениям», - добавил Петр Порошенко во вступительном слове к
ежегодной итоговой пресс-конференции для украинских журналистов.
Тем не менее, за предыдущие полтора года у меня сложилось стойкое
ощущение, что реформы в Украине продвигаются медленно.(...)
И я не один такой, инвесторы - люди не менее умные, чем я. Наверняка,
они так же хорошо ощущают эту неторопливость в процессах
преобразования Украины. Соответственно, они будут так же медленно
реагировать своими инвестициями на тенденции в экономике Украины. Они
должны убедиться в устойчивости тех прогнозов, на которые мы пока что
только надеемся, в частности, что в этом году будет пусть медленный, но
рост экономики.
Исходя из этой логики, я предполагаю, что 2016 год не станет годом
бурных инвестиций в украинскую экономику. Хорошо бы, чтоб этот год стал
годом позитивного проклевывания позитивных тенденций в экономическом
состоянии страны. Если в 2016 году Украина продемонстрирует хотя бы
небольшой рост по всем параметрам, включительно с инвестициями; если
будут какие-то маленькие позитивные изменения, которые не выражаются в
росте, но влияют на улучшение инвестиционного климата, тогда в 2017 году
возращение инвестиций станет более вероятным (Когда в Украину вернутся
инвестиции // Новое время (http://nv.ua/opinion/paskhaver/kogda-v-ukrainuvernutsja-investitsii-92273.html). – 2016. – 20.01).
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем:
ЗСТ открывает украинскому бизнесу доступ на рынок ЕС –
крупнейший в мире с 500 миллионами потребителей. Независимые
исследования прогнозируют увеличение ВВП Украины до 6% в
среднесрочной перспективе, а в долгосрочной – в случае осуществления
реформ надлежащим образом – намного больше.
Решающее значение в улучшении бизнес-климата и привлечении
инвестиций имеют борьба с коррупцией и верховенство права в Украине. (...)
Для Украины есть свет в конце тоннеля. ЗСТ дает надежду на реформы
и новые бизнес-возможности, которые позволят создавать рабочие места и
обеспечат рост – как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе (Для
улучшения бизнес-климата Украине нужно побороть коррупцию –
еврокомиссар
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
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(http://ukrreal.info/ua/politika/84487-dlya-uluchsheniya-biznes-klimataukraine-nuzhno-poborot-korruptsiyu-evrokomissar). – 2016. – 20.01).
Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег
Устенко:
В 2016 году у нас есть все шансы находиться в зоне турбулентности до
июня. При этом, если будут созданы благоприятные условия, то после этого
периода украинская экономика может начать показывать рост. Это уже не
будет падение – это будет слабый, вялотекущий рост.
В 2016 году рост украинской экономики составит порядка 1-2%. Также
в следующем году можно ожидать снижения цены на энергоресурсы и
уменьшения инфляции, которая в среднем составит около 20%.
Все еще слишком много, но все же лучше, чем в 2015-м, когда она
составила 49,2%.
Однако, для этого необходимо провести ряд важнейших
трансформаций. Речь идет, прежде всего, о тех инициативах и реформах,
которые могут быть проведены в следующем году с целью улучшения
бизнес-климата. Например, судебная реформа, реальная либеральная
налоговая реформа и борьба с коррупцией.
Основным драйвером роста в следующем году может стать
агропромышленный сектор. В прошлом году доля сельского хозяйства в
структуре реального сектора экономики значительно увеличилась и,
несмотря на негативные моменты в Налоговом кодексе, сельское хозяйство
может сыграть роль так называемой подушки безопасности и драйвера
украинской экономики.
В связи с изменением рынков сбыта, которое прогнозируется в
ближайшее время, хороший потенциал имеют экспортные группы товаров, в
частности металлургия. Кроме того, в ближайшие годы возможен рост в
секторе автомобилестроения (Украина. Турбулентность и вялый рост:
эксперт дал экономический прогноз на 2016 // Институт эволюционной
экономики (http://iee.org.ua/ru/prognoz/5085/). – 2016. – 19.01).
Эксперт по экономике Алексей Плотников:
Прогнозируемый уровень инфляции – 12% в 2016 году можно считать
оптимистичным параметром, учитывая, что инфляция 2015 года официально
– 44%, а реально – 50%. С этой точки зрения пока сложно говорить, каким
путем инфляция будет снижена до прогнозируемого уровня.
Возникает много вопросов – есть ли основания для роста экономики,
будет ли происходить масштабное потрясение на валютном рынке, что будет
с юго-востоком, какие будут цены на украинские товары, которые
экспортируются, и т.д. Много нюансов, на которые нет ответов, поэтому
говорить о показателях инфляции очень сложно (Уровень инфляции 12% утопический
прогноз,
–
эксперт
//
Хроника.инфо
(http://hronika.info/ekonomika/114518-uroven-inflyacii-12-utopicheskiyprognoz-ekspert.html).– 2016. – 19.01).
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Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
Алексей Дорошенко:
Инфляция в 2016 году может вдвое превысить прогнозируемые
правительством 12% и составить 20-25%
Невозможно в четыре раза снизить инфляцию за один год.
Следовательно 20-25% – это абсолютно реально (Эксперт сделал
шокирующий прогноз инфляции в 2016 году // Svodka.net – Новости
Украины и Мира (http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/136095). –
2016. – 19.01).
Президент Литви Даля Грибаускайте:
Україна за два роки зробила величезну роботу з підготовки до
лібералізації (візового режиму з ЄС, – ред.). Тобто залишилася тільки
політична процедура − затвердження радою ЄС. Думаю, цілком можливо, що
протягом цього року, наприкінці 2016-го або на самому початку 2017-го,
Україна отримає безвізовий режим з ЄС. Звіт Єврокомісії є дуже позитивним
(Грибаускайте: Безвізовий режим з ЄС Україна може отримати до кінця
року // Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/29173gribauskajjte-bezvizovyjj-rezhim-s-es-ukraina-mozh.html). – 2016. – 18.01).
В контексте украинской экономики аналитики Stratfor отмечают,
что после 10-процентного падения в 2015 году она начнет постепенно
восстанавливаться в 2016 году.
Экономические связи Киева с Москвой, скорее всего, будут ослабевать.
При этом, страны будут обсуждать погашение задолженности, вопросы
энерго- и электроснабжения, и выполнения Украиной торгового соглашения
с Европейским Союзом, которое вступает в силу 1 января 2016 года. Будет
снижаться
торговля
ресурсами
в
сфере
энергопоставок
и
сельскохозяйственных товаров между Украиной и Россией, однако, Киев
постепенно переориентирует свою экономику и широкие стратегические
интересы от России к Западу (Stratfor прочит Украине медленный рост
экономики
в
2016
//
Институт
эволюционной
экономики
(http://iee.org.ua/ru/prognoz/5083/). – 2016. – 18.01).
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(Зміни у Бюджеті-2016 в інфографіках // Канал 24
(http://24tv.ua/ru/zmini_u_byudzheti2016_v_infografikah_n648739). − 2016. −
20.01).

(Зміни у Бюджеті-2016 в інфографіках // Канал 24
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(Стан готовності НАБУ та хронологія його діяльністі // Слово і
Діло
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(Еволюція економічної складності України: біг на місці //
Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/publications/2016/01/19/577309/). − 2016. − 19.01).

(Еволюція економічної складності України: біг на місці //
Економічна
правда
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(Как новая полиция «шагает» по Украине − инфографика // Канал
24
(http://24tv.ua/ru/kak_novaja_policija_shagaet_po_ukraine__infografika_n6493
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