20-28 лютого 2015
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Передрук за погодженням

«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень
Випуск 12(65)
(огляд матеріалів ЗМІ за 21 – 28 січня 2016 р.)

Зміст
1.АНАЛІТИЧНИЙ КОМЕНТАР………………………………………………2
Форум у Давосі: полярність оцінок……………………………………………...2
Всесвітній економічний форум у Давосі: українські перемоги та «домашні
завдання»…………………………………………………………………………..6
2. БЛОГОСФЕРА………………………………………………………………14
3. ОГЛЯД ЗАРУБІЖНИХ ЗМІ………………………………………………..34
4. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНІЦІАТИВ В МЕЖАХ «СТРАТЕГІЇ – 2020»………….43
Офіційна інформація…………………………………………………………….43
Ініціативи регіональних владних структур та громадських організацій….....64
Новини з соціальних мереж та регіональних інтернет-представництв
суспільнозначимих джерел інформації ………………………………………..71
Експертний погляд………………………………………………………………80
5. ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ…...98
Офіційна інформація ……………………………………………………………98
Ініціативи регіональних владних структур та громадських організацій…...104
Новини з соціальних мереж та регіональних інтернет-представництв
суспільнозначимих джерел інформації ………………………………………108
Експертний погляд …………………………………………………………….113
6. ПРОГНОЗИ…………………………………………………………………115
7. ІНФОГРАФІКА…………………………………………………………….119

Київ 2016

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

21 − 28 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015

Аналітичний коментар
С. Горова
с.н.с. ФПУ,
канд. наук із соц. комунікацій
Форум у Давосі: полярність оцінок
У Давосі 21 січня «у вузькому колі» відбулася сесія, присвячена
Україні, на якій були присутні лідери держав, представники Євросоюзу,
США, керівники міжнародних організацій та транснаціональних компаній,
які цікавляться або вже присутні в Україні. Напередодні форуму в Давосі
прес-секретар Президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко і
міністр фінансів України Наталія Яресько повідомили, що основна тема
зустрічей української делегації – «подальша фінансова підтримка України з
боку міжнародних партнерів».
У Давосі також відбулися важливі двосторонні зустрічі Президента
України Петра Порошенка з учасниками форуму. Так, Президент
П. Порошенко провів чотиригодинну зустріч з віце-президентом США
Джозефом Байденом. Як повідомляє прес-служба Президента України, на
зустрічі, в першу чергу обговорювалися питання безпеки. «Ми прийшли до
спільного висновку, що альтернативи Мінському процесу не існує. Ми маємо
повну підтримку Сполучених Штатів Америки щодо повної імплементації
Мінського процесу, який має складову у сфері безпеки. Ми домовилися про
скоординовані дії, які повинні забезпечити припинення вогню, обстрілів,
безперешкодний доступ представників Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ в пункти зберігання важкої зброї і до кордону. Домовилися про
координацію дій щодо активізації звільнення українських заручників», –
повідомив П. Порошенко.
Також, за словами Президента, сторони скоординували дії щодо
активізації політичного процесу, включаючи підготовку модальностей
виборів на окупованій території відповідно до українського законодавства з
широкою участю міжнародних спостерігачів.
Президент України та Віце-президент США говорили і про
співробітництво в галузі енергетики. «Було чітко зазначено, що проект
«Північний потік – 2» є суто політичним, спрямованим як проти України, так
і проти значної кількості держав Європейського Союзу, і ми будемо
ефективно діяти, щоб його зупинити», – повідомив П. Порошенко
(http://lb.ua/news/2016/01/21/326025_bayden_chetire_chasa_govoril.html.
–
2015. – 21.01).
Слід зазначити важливість та результативність зустрічі Президента
України Петра Порошенка з керівником МВФ в Давосі. У своєму
інтерв’ю П. Порошенко повідомив, що відповідно до домовленостей з
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Міжнародним валютним фондом в золотовалютні резерви України незабаром
мають надійти 1,7 мільярда доларів США. «Міжнародний валютний фонд і
Крістін Лагард з великою довірою ставляться до України, до мене і до
української
влади…»,
–
сказав
Президент
(https://fraza.ua/news/25.01.16/238820/poroshenko_mvf_i_kristin_lagard_s_bols
him_doveriem_otnosjatsja_k_ukraine.html. – 2016. – 25.01).
Значущим є й те, що в Давосі в п’ятницю, 22 січня, Президент України
Петро Порошенко і президент Швейцарської конфедерації Йоганн ШнайдерАмманн домовилися про надання Швейцарією Україні 200 млн. доларів
додаткової фінансової допомоги для поповнення золотовалютних резервів
країни (https://fraza.ua/news/25.01.16/238820/poroshenko_mvf_i_kristin_
lagard_s_bolshim_doveriem_otnosjatsja_k_ukraine.html. – 2016. – 25.01).
На переговорах з президентом Червоного Хреста Петером Маурером в
ході форуму в Давосі Президент П. Порошенко закликав організацію
активізувати зусилля для звільнення всіх заручників на Донбасі.
Під час зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів були скоординовані
позиції в контексті майбутнього референдуму щодо Угоди про Асоціацію
України і ЄС, який відбудеться в Нідерландах 6 квітня 2016 року.
П. Порошенко і прем’єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу
обговорили стан підготовки п’ятого засідання Стратегічної ради високого
рівня між Україною і Туреччиною, а також візит турецького прем’єра в
Україну. Сторони також порушили питання інтенсифікації військовотехнічного співробітництва між країнами.
Слід підкреслити і те, що на форумі в Давосі була піднята тема
дипломатичної ініціативи української влади щодо повернення Криму в
2016 році. Як інформують ЗМІ, міністр фінансів України Наталія Яресько
зазначила: «ми не згодні, що Крим пішов. Цього року ми дійсно починаємо
активізувати процес з повернення Криму». Раніше Президент П. Порошенко
в ході підсумкової прес-конференції заявив, що в 2016 році повернення
Криму стане одним з пріоритетних завдань України. Це питання Президент
України також обговорював з прем’єром Туреччини.
Варто підкреслити також і те, що на форумі не мало уваги було
приділено темі врегулювання українського держборгу перед Росією. Як
повідомляють ЗМІ, глава мінфіну України Наталія Яресько заявила: Україна
знаходиться в постійному діалозі з РФ по боргу на 3 млрд доларів через
Мінфін Німеччини і домовляється про проведення міністерської зустрічі.
При цьому вона висловила жаль, що «російська делегація не змогла
зустрітися тут (в Давосі)». Втім, за інформацією інтернет-ЗМІ, російський
міністр фінансів Антон Силуанов незабаром спростував цю інформацію.
«Ні», – відповів А. Силуанов на питання, чи ведуться з Україною будь-які
переговори з погашення боргу. При цьому він підтвердив наміри Москви
подати позов до України до кінця січня (http://rian.com.ua/analytics/201601
25/1004100546.html. – 2016. – 25.01).
Слід зазначити, що в ході «української сесії» в Давосі експерти
порадили представникам України зосередитися на впровадженні нових
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технологій, які допоможуть проводити прозорі реформи, побороти корупцію
і, надалі, зробити технологічний прорив (http://rian.com.ua/columnist/
20160123 / 1004027632.html. – 2016. – 23.01).
Привертає до себе увагу й те, що під час «українського сніданку» в
Давосі екс-глава МЗС Швеції Карл Більдт заявив: «Я не знаю іншої країни,
яка б реформувалася так глибоко, як Україна на 2016 рік. Але, очевидно,
треба більше». «Український сніданок» розпочався з голосування, в якому
гостям запропонували оцінити українські реформи. Серед запропонованих
варіантів в одному з опитувань 73% гостей вибрали «Україна змінилася, але
недостатньо, щоб можна було говорити про трансформацію». У другому:
більше половини (51%) зазначили, що «міжнародна ситуація змінилася у бік
менш сприятливий для країни у відновленні її території».
Проте, і це теж досить показово, за словами народного депутата Олени
Шукрум, в ході дискусії Джордж Сорос зазначив, що «Україна – головний
цінний актив Європейського Союзу». «Міжнародне співтовариство зробило
більше на підтримку України, ніж деякі очікували, але менше, ніж могло», –
процитувала слова одного з учасників закритої дискусії народний депутат
Іванна Климпуш-Цинцадзе (БПП) (http://glavcom.ua/articles/37430.html. –
2016. – 26.01).
При цьому, слід зазначити, що в експертних колах результати
проведеного форуму для України розцінюються дещо неоднозначно. Хоча,
більшість експертів вказали на його конструктивність, результативність та
значущість. Так, показовий коментар: президент Всеукраїнської асоціації
операторів ринку безпеки Сергій Шабовта зазначив, що: «підтримка МВФ
наступним траншем показує для всіх інших інвесторів України, що реформи
робляться. Тому, що всі розуміють – МВФ відстежує ці реформи. І якщо в
Україні вони проводяться, це сигнал для інших інвесторів, наших партнерівкраїн. США, наприклад, можуть видати наступний транш в 1 млрд. доларів»
(http://rian.com.ua/analytics/20160123/1004040970.html. – 2016. – 23.01).
Голова правління банку «Хрещатик» Дмитро Гриджук також
спрогнозував, що «валютний ринок буде поступово збалансуватися, і настрої
покращаться в тому числі завдяки позитивним новинам з Давосу про швидке
виділення
Україні
нових
кредитних
траншів
від
МВФ»
(http://kharkov.dozor.ua /news/dengi/1170150.html. – 2016. – 25.01).
Однак, з позиції інформаційної, інформаційно-роз’яснювальної роботи
в ЗМІ щодо результатів форуму для України, звертають на себе увагу й інші,
більш критичні оцінки. Так, з думкою Д. Гриджука не згоден генеральний
директор аналітичної компанії Pro-Consulting Олександр Соколов, який
заявив, що отримання чергового траншу кредиту від МВФ, хоч і
сприятливо позначиться на економіці України, але не призведе до
швидкої і радикальної стабілізації курсу національної валюти
(http://kharkov.dozor.ua/news/dengi/1170150.html. – 2015. – 25.01).
Деякі експерти також вказують на те, що на форумі в Давосі Україні
не вдалося залучити великого інвестора в економіку. На думку політолога
Олексія Якубіна, це пов’язано з існуючим конфліктом на Сході. «Ми повинні
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розуміти, що гроші біжать з тих частин світу, де є нестабільність. Плюс,
якщо брати політико-економічні причини, ємність внутрішнього ринку в
Україні падає. Це ні для кого не секрет. Також Україна втратила зону вільної
торгівлі з Росією, що для багатьох інвесторів зменшило привабливість
країни» – підкреслив експерт (http://rian.com.ua/analytics/20160123/10040409
70.html. – 2016. – 23.01).
В експертному середовищі деякі фахівці в участі української делегації
у Всесвітньому економічному форумі намагалися розглянути лише піар
«для представників бізнесу та політиків України». Такої точки зору
дотримується політолог, директор Українського інституту аналізу та
менеджменту політики Руслан Бортник (http://ru.golos.ua/politika/ekspert_
davosskiy_forum_dlya_ukrainyi_eto_lish_vozmojnost_popiaritsya_nardepam_15
98. – 2016. – 20.01).
Політолог, старший аналітик Міжнародного центру перспективних
досліджень Анатолій Октисюк у своєму коментарі також зазначив, що
П. Порошенко «використовує Давос для донесення своїх послань необхідним
людям» (http://rian.com.ua/politics/20160119/1003801585.html. – 2016. –
19.01). При цьому, у свою чергу, політолог, директор соціологічної служби
«Український барометр» Віктор Небоженко підкреслював наступне: «Нам не
варто боятися: у Давосі можна все говорити. Вони всі роз’їдуться, і
Президент розуміє, що він не несе перед ними ніякої відповідальності.
Тим більше, потрібно розуміти, що все, що сказано Президентом в Давосі, не
має прямого відношення до України ... Порошенко потрібно було щось
сказати в Давосі, тим більше, що там не було його супротивника Путіна,
якого потрібно було б боятися чи який заборонив би йому це говорити. Саме
тому Порошенко сміливо «звільняв» Крим в прекрасному місці, яким є
Давос, і я не думаю, що ці його слова будуть нести хоч якісь політичні
наслідки», – підкреслив експерт (https://fraza.ua/news/25.01.16/238816/
poroshenko_pobil_rekord_vseh_prezidentov_ukrainy_po_kolichestvu_dannyh_o
beschaniy_i_po_tomu_minimumu_kotoryy_on_vypolnil_nebozhenko.html.
–
2016. – 25.01).
Політолог Костянтин Батозський вказав також на те, що учасники
Всесвітнього економічного форуму в Давосі обговорювали з представниками
України ази державного будівництва, і це виглядало блякло на тлі основної
тематики заходу – четвертої промислової революції. «Стало ясно, як ми
далекі від обговорення реальних актуальних тем, які хвилюють світ», –
додав К. Батозський (http://gordonua.com/news/worldnews/Politolog-BatozskiyUkraina-na-forume-v-Davose-slovno-prishla-na-bal-i-sela-v-storonke-U-nasnet-obshchey-povestki-s-mirom-116600.html. – 2016. – 22.01).
При цьому, звертає на себе увагу і те, що за інформацією ЗМІ, на
Всесвітньому економічному форумі в Давосі показник надійності
українських банків визнаний найгіршим у світі. Так, у звіті Global
Competitiveness Report йдеться про те, що Україна зайняла 79 місце з 140 в
«Глобальному рейтингу конкурентоспроможності». При цьому надійність
банків України оцінили найнижчим показником – 140 зі 140. Крім цього, не
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найкращу оцінку отримала робота у сфері державного сектора – 130 зі 140.
Податкове навантаження на бізнес оцінили на рівні 118 зі 140. Коментуючи
такі оцінки, президент Українського аналітичного центру Олександр
Охріменко підкреслив: в тому, що на економічному форумі в Давосі
українську банківську систему визнали найгіршою у Глобальному рейтингу
конкурентоспроможності, є вина Нацбанку України (http://ru.golos.ua/
ekonomika/v_tom_chto_v_davose_nashu_bankovskuyu_sistemu_priznali_hudsh
ey_est_vina_nbu__ohrimen. – 2016. – 21.01).
При всьому при цьому, слід зазначити беззаперечну важливість
головних результатів форуму в Давосі для нашої країни, про які корисно
було б максимально активно й аргументовано інформувати громадян нашої
держави через ЗМІ: Україна змогла додатково продемонструвати, що в країні
відбуваються зміни, посилюється боротьба з корупцією, починаються
реформи; на найвищому рівні були проговорено питання продовження
співпраці з МВФ; черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду
та кредит від Швейцарії допоможуть стабілізувати фінансову систему
України і курс гривні.
В. Волковинська
н.с. ФПУ,
канд. філос. наук
Всесвітній економічний форум у Давосі:
українські перемоги та «домашні завдання»
У сучасному світі економічна та політична сфери діяльності людини
переплетені дуже тісно. Сьогодні важко уявити ситуацію чи конфлікт на
світовій політичній арені, який не мав би економічного підґрунтя. Саме тому
не може видаватись дивним, що хід Міжнародного економічного форуму в
Давосі цікавий не тільки з огляду на економічні процеси, які там
обговорюють, але й з точки зору політичний заяв, які звучать на Форумі.
Діяльність
міжнародної
неурядової
організації
«Всесвітній
економічний форум» спрямована на розвиток міжнародної співпраці та
поліпшення стану світу шляхом залучення бізнесу, політичних, академічних
та інших лідерів суспільства у формуванні глобального, регіонального,
галузевого порядку денного. Щорічна зустріч під егідою Форуму
проводиться в Давосі (Швейцарія). Попри початкову економічну
спрямованість форуму політичні лідери незабаром почали використовувати
річні збори як нейтральну платформу для обговорення різноманітних питань.
Для України цей Форму – важливий шанс «показати себе». Як наголошує
голова Центру прикладних політдосліджень «Пента» Володимир Фесенко, в
України є як мінімум три важливих причини відвідати Давос: «По-перше,
Давос це шанс на найвищому рівні проговорити питання продовження
співпраці з МВФ. По-друге, можливість провести переговори з потенційними
партнерами з ЄС і не тільки. Ну і по-третє, дуже важливо показувати, що в
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Україні відбуваються зміни, посилюється боротьба з корупцією,
починаються реформи» (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/davos-ukrainenuzhen-po-trem-prichinam-ekspert-684663.html. – 2016. – 21.01). Чисельність
української делегації склала 20 осіб, серед яких – Президент України Петро
Порошенко, міністр фінансів Наталію Яресько, міністр економрозвитку
Айварас Абромавічус і мер Києва Віталій Кличко.
Цьогорічний Всесвітній економічний форум проходив 19−22 січня.
Понад 2,5 тис. лідерів вищої ланки, у тому числі понад 50 глав держав і
урядів, близько тисячі керівників багатонаціональних компаній зібралися для
обговорення кроків поліпшення ситуації у світі. Основна тема Давоського
форуму 2016 року − «Оволодіння четвертою промисловою революцією».
«Автоматизація та комунікація призвели до всіх індустріальних революцій,
але ніколи на такому високому рівні інтенсивності, як зараз. Ці дві сили
матимуть дуже різні наслідки для націй, підприємств та окремих осіб», −
пояснив голова ради директорів найбільшого швейцарського фінансового
холдингу UBS Аксель Вебер (http://espreso.tv/news/2016/01/19/u_davosi_
rozpochavsya_vsesvitniy_ekonomichnyy_forum). – 2016. – 19.01). Основою для
вибору теми Форуму стала стаття відомого швейцарського економіста
Клауса Мартіна Шваба, засновника і президента ВЕФ в журналі Foreign
Affairs, у якій йдеться про четверту промислову революцію. Якщо у центрі
третьої революції знаходилася електроніка та інформаційні технології,
автоматизоване виробництво, то четверта промислова характеризувалася
злиттям технологій і стиранням граней між фізичними, цифровими та
біологічними
сферами
(http://expert.ru/2016/01/21/chetvertayapromyishlennaya-revolyutsiya/. – 2016. – 21.01).
Теми Міжнародного економічного форуму, які стосувались України,
можна умовно розподілити на три групи: 1) економічний розвиток та
реформи в країні; 2) співпраця України з МВФ; 3) проблеми імплементації
Мінських домовленостей та «кримське» питання. Всі ці теми тісно пов’язані
між собою, адже теми впровадження реформ прямо впливають на висновки
Міжнародного валютного фонду щодо доцільності подальшої підтримки
України, а реформа децентралізації є одним із предметів домовленостей у
Мінську щодо встановлення режиму тиші.
У цілому офіційні заяви щодо всіх означених тем можна вважати
позитивними. Висловлювалась підтримка діяльності української влади на
шляху до подолання криз у всіх трьох напрямках. Однак, не обійшлось і без
критики. Найбільше це стосується теми продовження реформ.
Про основні досягнення України за 2015 рік під час «українського
сніданку» (подія, яку бізнесмен Віктор Пінчук організовує паралельно зі
щорічними зборами Міжнародного економічного форуму) розповіли міністри
Наталія Яресько і Айварас Абромавичус. Йшлося про програму співпраці з
Міжнародним валютним фондом, реструктуризацію зовнішнього боргу,
зниження дефіциту бюджету, зниження частини податків, введення нової
системи державних закупівель тощо. Як розповіла журналіст Катя
Горчинська, присутня на «сніданку», «аудиторія була не те, що скептичною
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щодо досягнень України, але було таке електронне голосування, яке
показало, що зміни, які відбуваються в країні, поки що не є невідворотними»
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27505644.html. – 2016. – 22.01).
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус
розповів, що «від нас вимагається прискорення з багатьох напрямків.
Практично всі відзначили, що серед головних реформ на цей рік –
приватизація, яка обов’язково повинна бути прозорою». Крім того, за його
словами, серед інших пріоритетних напрямків звучали і дерегуляція, і
реформи системи державної служби та правоохоронної систем. Міністр
окремо підкреслив, що учасники форуму «радили українській владі
зосередитися також на впровадженні нових технологій, які допоможуть
проводити прозорі реформи, побороти корупцію і зробити технологічний
прорив» (http://www.theinsider.ua/business/56a0deb7cd9b8/. – 2016. – 21.01).
Дійсно, якщо врахувати цьогорічну тему форуму, то такі заклики виглядають
цілком логічними. Крім наголошення на вже відомих вимогах до України
реформувати практично всі важливі для розвитку бізнесу і економіки сфери,
впровадження технологій, розвиток наукомісткого виробництва −
прогнозована порада для країни, яка досі не стала на шлях розвитку
сучасного виробництва, а тому не може бути конкурентоспроможною на
світовому ринку. Економіст Центру соціально-економічних досліджень «Case
Україна» Володимир Дубровський зазначає, що цю рекомендацію Україна
цілком може виконати з огляду на високий потенціал ІТ-галузі, однак, на
заваді стоять не здійснені реформи правоохоронної та податкової систем.
«Те, що пов’язано з високими технологіями, це похідна від всіх інших
реформ. Тобто з високими технологіями все буде гаразд, коли в нас буде
сприятливий підприємницький клімат, а для цього потрібні реформи
правоохоронної системи», − вважає експерт (http://newsradio.com.ua/2016_
01_21/Forum-u-Davos-chi-budut-nvestuvati-v-Ukra-nu-Komentar-eksperta2054/. – 2016. – 21.01). Можна погодитись із тим, що у випадку із розвитком
наукомісткого виробництва проблеми ті ж, що й у випадку розвитку будьякого бізнесу в принципі. Йдеться також і про залучення інвестицій, без яких
розпочати певну інноваційну діяльність може бути вкрай важко. Залучення
інвестицій так само передбачає здійснення перетворень у країні в бік захисту
приватної власності та утвердження верховенства права. Порада, озвучена на
економічному форумі, повинна бути сприйнята урядом радше в якості
заклику до дій, ніж в якості побажання. У тому числі в аспекті формування
державної політики щодо розвитку науки.
Директор Інституту економічних і суспільних досліджень імені
Олександра Поля Володимир Панченко пояснює, що головною темою
Форуму в Давосі були перспективи інноваційного розвитку. «Протягом
останніх років в Європі тільки й мови, що про нову хвилю індустріалізації.
(...) У Європі і всьому цивілізованому світі у фокусі industrial policy давно
знаходяться не вугільна чи хімічна промисловість, а економіка знань, RnD −
наука та освіта», – додає він (http://www.epravda.com.ua/columns/2016/01/21/
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577625/. – 2016. – 21.01). Відповідно, майбутнє економіки полягає в
подальшому ускладненні виробництва та використанні нових технологій.
Саме таке виробництво необхідно розвивати і в Україні. Сьогодні ж більшу
частину експорту країни складає сировинна продукція, що не вкладається в
стратегію розвитку інноваційної економіки. Крім того, поряд із розвитком
самої промисловості слід цілеспрямовано розвивати науку та освіту. «Уявімо,
що інвестори вирішили відкрити у нас виробництво, – міркує Володимир
Панченко. – Вони не зможуть знайти достатню кількість кваліфікованого
персоналу. Не кажучи про розвиток інноваційного виробництва, для якого
потрібна не просто технічна грамотність при використанні чужих технологій,
а й інженерна думка для їх створення» (http://www.epravda.com.ua/columns/
2016/01/21/577625/. – 2016. – 21.01).
Подібних висновків щодо пріоритетів розвитку економіки доходить і
науковий консультант Центру Разумкова з економічних питань Володимир
Сіденко. На його думку, «для того, щоб вирішувати проблему збалансування
державного бюджету треба розвивати перспективні види економічної
діяльності, які будуть давати зростаючі доходи упродовж тривалого часу. (...)
Це якісь нові технології, екологічно чисті технології енергозбереження. Ось
тут
держава
має
заохочувати
певні
інноваційні
процеси
(http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=5956. – 2016. – 21.01).
В контексті описаних світових тенденцій економічного розвитку не
викликає сумніву, що порада європейських лідерів зосередитись на
впровадженні нових технологій випливає із прямої необхідності виведення
економіки України у ХХІ ст. Адже сьогоднішній її спад не останню чергу
зумовлений падінням світових цін на сировину (сільськогосподарську
продукцію, руду і метал). Українська економіка залежна від зовнішніх умов
саме тому, що не є інноваційною, а ріст її може забезпечити створення
унікальних продуктів «економіки знань».
Поряд із визнанням певного прогресу України на шляху побудови
європейської держави іноземні лідери висловлювались і щодо необхідності
продовження реформ. Навіть тоді, коли пряма критика не лунає, вона може
матись на увазі, і це теж потрібно враховувати під час аналізу всіх
позитивних заяв на форумі в Давосі. Так, економічний розвиток України
тісно пов’язаний із антикорупційною реформою. Директор Інформаційноаналітичного центру «Перспектива» Павло Рудяков нагадує, що «всі ці
реформи, приватизація − всі чудово розуміють, що ми не дуже готові, тому
що у нас є корупційна складова будь-яких інвестиційних проектів. І нехай
про неї в Давосі не говорять, все одно про неї всі знають, і ці вуха стирчать з
будь-якої теми для обговорень» (http://newsradio.com.ua/2016_01_22/Ekspertpro-prem-ju-JAcenjuka-forum-v-Davos-ta-Majdan-u-Kishinev-4990/. – 2016. –
21.01).
Цілком відкрито проблему корупції підняв колишній керівник
Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу. «Зроблено багато, але головна проблема
– корупція, і вона не вирішена. Якщо ви продовжите робити вигляд, що
просто її не помічаєте, це не вирішить ситуацію», – запевнив він. Баррозу
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також нагадав про необхідність розслідування корупції вищих чиновників,
повернення вкрадених активів тощо (http://www.pravda.com.ua/articles/2016/
01/23/7096395/. − 2016. – 23.01).
Щодо напрямку продовження співпраці з МВФ Президент Петро
Порошенко висловлюється оптимістично. Він розповів, що зустріч з главою
Фонду Крістін Лагард пройшла успішно: «Відповідно до домовленостей із
Міжнародним валютним фондом до золотовалютних резервів України
незабаром має надійти 1,7 мільярди доларів США. Міжнародний валютний
фонд і Крістін Лагард з великою довірою ставляться до України, до мене і до
української влади» (http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/24/7096524/. −
2016. – 24.01). Голова МВФ Кристін Лагард підтвердила таку оцінку
переговорів. «Я думаю, що це була дуже позитивна дискусія, яка, як я
сподіваюся, наблизить нас до меморандуму, над яким працюють наші
команди. Я маю надію на те, що цей процес завершиться успішно», –
повідомила вона (http://ukrreal.info/ua/politika/84918-poroshenko-zayaviv-prodosyagnennya-domovlenosti-z-mvf. – 2016. – 21.01). Нагадаємо, що відкрита в
березні цього року чотирирічна програма EFF загальним обсягом
SDR12,348 млрд (близько $ 17,11 млрд) із першим траншем в $5 млрд
спочатку припускала щоквартальний перегляд програми і виділення в
2015 році ще трьох траншів. Україна змогла отримати тільки перші два
транші.
Подібні домовленості з МВФ – не єдині фінансові новини, які
Президент привіз з Давосу. Під час Форуму Порошенко провів зустріч і з
Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою
Чакрабарті. Останній запевнив, що «Європейський банк реконструкції і
розвитку і надалі залишатиметься надійним партером України у проведенні
реформ, зокрема в енергетичному секторі, в банківській системі, боротьбі з
корупцією». Президент, в свою чергу, оголосив, що очікує розширення
портфеля проектів ЄБРР для розвитку громадського транспорту, енергетики
та
комунальної
інфраструктури
(http://www.president.gov.ua/news/miochikuyemo-rozshirennya-portfelya-proektiv-yebrr-v-ukrayi-36650. – 2016. –
22.01).
Третя група питань, які обговорювались в Давосі, стосується Мінських
угода та Відносин України з РФ. Ця тема була однією з центральних під час
4-годинної зустрічі Президента Порошенка з віце-президентом США Джо
Байденом. Співрозмовники домовилися про скоординовані дії, які повинні
забезпечити припинення вогню, обстрілів, безперешкодний доступ
представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в пункти зберігання
важкої зброї і до кордону, координацію дій щодо активізації звільнення
українських заручників. У чому конкретно виражається ця координація −
наразі невідомо. Можливо, йшлося про політичні заяви підтримки України,
яка повинна не стільки відстояти позиції країни відносно РФ, скільки
переконати виконувати зобов’язання, дані у Мінську, навіть в
односторонньому порядку. Зрозуміло, що конфлікт на Сході України не
привносить зайвої стабільності у світовий порядок, і без того хиткий, тому
Аналітичний коментар
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американські лідери можуть прагнути завершити його якнайшвидше. Голова
правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир
Фесенко натомість висловлює думку, що мова йде про «узгодження позицій
щодо більш жорсткої позиції України. Адже протилежна сторона зараз веде
себе по-хамськи на переговорах, не виконуючи своїх зобов’язань і
провокуючи нас» (http://penta.org.ua/expert_comments/2997/. – 2016. – 25.01).
Теми східно-українського конфлікту торкнувся і держсекртар США
Джон Керрі. На його думку, Мінські угоди можуть бути виконані в
найближчі два місяці при відповідних зусиллях усіх сторін. Якщо це
відбудеться, то настане момент, «коли санкції (з РФ, − ред.) можуть бути, у
зв’язку
з
повною
імплементацією,
зняті»,
додав
він.
(http://lb.ua/news/2016/01/22/326163_kerri_dopustil_snyatie_sanktsiy.html.
–
2016. – 22.01). Заява ця в принципі не відкриває нічого нового, особливо
якщо зважити на той факт, що на Форумі намір виконувати Мінські
домовленості підтвердила тільки Україна. Сам характер конфлікту на Сході
України дозволяє його вирішення у найменші строки за умови бажання
сторін, однак і виник він відповідно через відсутність такого бажання та
прагнення досягти певних геополітичних цілей. Однак, згадка про зняття
санкцій може означати досить багато. Крім того, під час ВЕФ голова
Мюнхенської конференції безпеки Вольфганг Ішінгер висловив думку про те,
що «Росія повинна повернутися в усі міжнародні організації і клуби,
включно з G8, з яких її виключили за агресію проти України. Але це буде
можливо лише після виконання Мінських угод з боку Росії»
(http://dt.ua/WORLD/nimeckiy-ekspert-v-davosi-rozkritikuvav-rosiyu-za-viynuv-ukrayini-ce-bulo-tak-neobhidno-197458_.html. – 2016. – 21.01).
Російські ЗМІ вже поширюють інформацію про те, що діалог із
Заходом став набагато простішим для РФ останнім часом. Так, глава
Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв вважає, що «є більш
поважний тон до позиції Росії, є бажання домовлятися і знаходити
компроміси» (http://ria.ru/world/20160123/1363947702.html. – 2016. – 23.01).
Поширюється інформація також і про те, що у порівнянні з минулим роком
тема ситуації в Україні, кризи на південному сході країни не була
домінуючим пунктом порядку денного. Ця тема обговорювалася на
двосторонніх зустрічах влади України і США, але більшу увагу привертали
нові проблеми − врегулювання українського держборгу перед Росією і
питання
поставок
російського
газу
через
цю
країну
(http://rian.com.ua/analytics/20160125/1004100546.html. – 2016. – 25.01).
Зазначені питання дійсно повинні були привернути увагу на форумі
зважаючи на його економічну спрямованість, однак цілком очевидно, що
вони не можуть розглядатись відокремлено від решти аспектів російськоукраїнських відносин.
Ще одним таким аспектом є кримське питання. Міністр фінансів
України Наталя Яресько під час Форуму заявила про наміри повернути Крим.
Глава Мінфіну підкреслила, що Україна націлена на створення міжнародної
групи за аналогією з дипломатичним форумом в «женевському форматі», до
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складу
якого
входили
Україна,
Євросоюз,
США
і
Росія
(http://ukrreal.info/ua/politika/84794-yaresko-v-davose-zayavila-o-nachaleprotsessa-vozvrascheniya-kryma. – 2016. – 21.01). Заява пролунала в кулуарах,
а не на якомусь із пленарних засідань, а також цікавим є той факт, що
висловила її паня Яресько, а не сам Президент. Це може свідчити про
бажання перевірити реакцію світової спільноти на подібні ідеї.
Сам факт участі української делегації у такій масштабній та важливій
події, як ВЕФ, безумовно, є позитивним явищем. Однак, ні конфлікт на Сході
України, ні українські реформи не були центральними темами Форуму. Як
підкреслив директор Українського інституту аналізу та менеджменту
політики Руслан Бортник, світову економічну еліту більше цікавить падіння
цін на сировину, кризові явища у світовій геополітиці, міграційні кризи,
терористична загроза (http://uiamp.org.ua/davosskiy-forum-ukraine-ne-dastnichego-krome-piara-deputatam-ekspert. – 2016. – 21.01). Це підтверджують і
згадки про Україну в іноземних джерелах. Так, на сайті Міжнародного
економічного форуму представлені звіти панельних дискусій, у яких коротко
представлені позиції учасників. Про Україну згадували найчастіше в
контексті викликів цивілізованому світу у вигляді проявів екстремізму та
політичної поляризації. Прем’єр-міністр Франції Мануель Вальс підбив
підсумки дискусії щодо майбутнього Європи таким чином: «Історія
перебуває у точці конвергенції. Всі параметри, зазначені на початку –
Україна, тероризм, криза біженців, сепаратизм. (...) Європа повинна бути
більш зухвалою, повинна проявляти більше ініціативи. Якщо ми цього не
зробимо,
то
всі
зобов’язання
миру
і
дружби
потонуть»
(http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting2016/sessions/the-future-of-europe-c530363c-915a-4ce0-9b55-bd342ded8ff9. –
2016. – 24.01). Міжнародний портал новин CNBC опублікував інтерв’ю з
міністром фінансів України Наталією Яресько, яке вона дала журналістам у
Давосі. «Ми повернули за ріг, і я думаю, що в цьому році ми сподіваємося
побачити зростання, і навіть якщо це невелике зростання, це зростання», –
цитує видання її слова (http://www.cnbc.com/2016/01/21/ukraine-can-seeeconomic-growth-in-2016-finmin.html. – 2016. – 21.01). У контексті вирішення
світових локальних конфліктів згадує Керрі свою зустріч з Президентом
України: «Раніше цього тижня тут, у Давосі, віце-президент Байден і я
зустрілись з Президентом України Порошенко, щоб забезпечити повне
здійснення Мінських угод. І я вважаю, що із зусиллями і законними намірами
вирішити проблему з обох сторін можливо в ці найближчі місяці, щоб дійти
того, що санкції можуть бути належним чином, через повну реалізацію
Мінських угод, скасовані», – пише він на сайті Державного департаменту
США (http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/01/251663.htm. – 2016. –
22.01). ІА «Bloomberg» розмістило інформацію про очікування Петра
Порошенка щодо надходження наступного траншу фінансової підтримки від
МВФ та зустрічі з Крістін Лагард (http://www.bloomberg.com/news/articles/
2016-01-21/ukraine-may-get-next-imf-tranche-in-february-poroshenko-says. –
2016. – 21.01), а також матеріал стосовно зустрічі Президента з Джо
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Байденом
(http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-21/ukraine-sleader-blames-russia-as-peace-process-fails-to-advance. – 2016. – 21.01).
На ВЕФ в Давосі Україна прагнула показати позитивні зрушення у
просуванні реформ та економічному становищі країни. Це вдалось частково,
адже різких негативних коментарів щодо України не висловлювалось. Але і
наявність позитивних відгуків від західних лідерів свідчить радше про
бажання заохотити український уряд до подальших радикальних заходів у
цьому напрямку. Зрозуміло, що на Форумі, присвяченому четвертій
промисловій революції, Україна не мала шансів опинитись в центрі уваги. На
жаль, Україні сьогодні немає чого повідомити світу щодо передових
економічних та наукових розробок. На цей факт слід звернути увагу, адже, за
твердженнями організаторів Форму, лише ті країни, які пристосуються до
нових умов, зможуть брати участь у творенні майбутнього світу. Для того,
щоб вийти із стану пострадянської країни та приєднатись до когорти
розвинених країн, слід зосередити зусилля саме на інноваційному розвитку.
Зробити це не легко, але обрати подібний курс країні бажано в найкоротші
строки. Що ж стосується дипломатичних результатів Форуму, то і в цьому
аспекті він пройшов помірно добре: Україна отримала підтвердження
підтримки Заходу щодо реалізації Мінських угод, але й ця підтримка
базується не так на запевненнях відстоювати інтереси України, як на бажанні
залагодити конфлікт. Слід розуміти, що проблему Донбасу і в Європі, і в
США розглядають як одну із кризових ситуацій поряд із багатьма іншими, а
тому головним своїм завданням світові лідери можуть ставити її вирішення
заради збереження балансу сил, а не заради самої України. Що, зрештою, не
дивно. Головним позитивним результатом Форуму можна вважати заяви
голови МВФ Крістін Лагард щодо подальшою співпраці з Україною. Це
результат не тільки присутності української делегації, але й попередньої
роботи включно з узгодженням основних показників державного бюджету на
2016 рік із самим Фондом.
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Блогосфера
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Ось і стартувала реалізація ще однієї реформи. Це був важкий
шлях, який тривав майже рік. Але він успішно закінчився!
25 січня двадцять юнаків отримали свій перший паспорт – картку з
чіпом. Протягом 4-х років такий паспорт отримає кожен українець. Тільки не
таких розмірів, як я тримаю:). Буде як кредитка, але дуже smart!
Ще близько 8000 шістнадцятирічних українців оформили й готові
отримати нові паспорти. Розраховую, що найближчим часом парламент
підтримає наш законопроект і по всій країні стартує обмін старих паспортівкнижечок на нову сучасну картку-паспорт із чіпом.
Такий новий паспорт, що включає повну ідентифікацію людини і
цифровий підпис, відкриває можливості для вибухового розвитку онлайн
сервісів, створення електронних сервісів у банківських, страхових та інших
сферах...
У близькій перспективі такий розумний паспорт може бути і
водійськими правами, і медстраховкою, і бухгалтерським кодом для
операцій... Усім, що передбачимо. І не треба носити з собою купу папірців і
посвідчень. Ми заклали можливості для розвитку за рахунок наповнення
чіпа!
Ніякого примусу. Після прийняття Закону розповімо всім громадянам
про його деталі, але вже зараз такий паспорт готові оформляти 330 із 600
відділень Державної міграційної служби по всій Україні. До кінця року
дооснастимо і буде готовність у ВСІХ відділеннях.
Ми тільки почали процес і як у будь-якій новій справі буде короткий
перехідний період, протягом якого ми, швидше за все, відточимо механізм й
усунемо недоліки. Але це реальний процес, який приведе українців до
володіння сучасним і зручним інструментом у нашому повсякденному житті.
Ми дуже відставали, проте зараз змогли реалізувати одну з найсучасніших
технологій для наших громадян (Нова реформа МВС в дії //
http://espreso.tv/blogs/2016/01/26/nova_reforma_mvs_v_diyi. – 2016. – 26.01).
Борис Кушнірук, економіст:
Багато хто не усвідомлює, що реформи, які здійснюються в країні,
не можуть в принципі дати негайного ефекту. Будь-які урядові реформи
(необов’язково, до речі, правильні) принесуть свої гарні чи погані плоди
згодом – за півтора, два роки. А наслідки деяких реформ, наприклад, в
сфері пенсійного забезпечення чи децентралізації влади, можна буде
відчути лише за 10-15 років.
Можновладці всі роки незалежності багато говорили про реформи, але,
насправді, переважно це була лише їх імітація. Їх кроки призводили лише до
збагачення надзвичайно малої частини населення та подальшого зубожіння
Блогосфера
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переважної частини громадян. Лише, починаючи з 2015 року, можна казати,
що реформи таки почали здійснювати. Зараз важливо усвідомлювати, що
робиться правильного та корисного, а що доведеться ще робити.
Так людина, що багато років нехтувала власним здоров’ям та має
хронічні недуги, не може швидко видужати. На це потрібно правильне
лікування, час та витримка. Всі розуміють, що дивовижних пігулок, які би
дозволили вилікувати тяжкі хронічні недуги за лічені дні, не існує.
Впевнений, багато з того, що робиться розумного зараз, вже
починаючи з другої половини 2016 року, обов’язково почне приносити перші
позитивні результати. Ми накопичуємо кількість позитивних змін, які
обов’язково принесуть нову якість нашої країни.
Рухаємося в правильному напрямку
Найбільше правильних кроків урядом та парламентом було здійснено в
питаннях прозорості функціонування всіх суспільних відносин. А прозорість
– це обов’язкова передумова для успішних реформ.
Так, протягом 2014-2015 роки були відкрити реєстри нерухомості,
відкритою стала інформація про реальних власників банків, створено портал
використання публічних коштів, який вже відвідували більше 350 тис разів,
почався процес відкриття інформації про доходи та видатки державних
службовців.
Почався, хоча і надто повільно, процес скорочення державних функцій,
були ліквідовані певні державні інституції, скасовані вимоги щодо тих чи
інших довідок, ліцензій, сертифікатів та інших дозвільних документів.
Почали здійснювати непопулярні, але вкрай необхідні кроки зі
встановлення цін на газ, електроенергію та тепло на обґрунтованому рівні.
Відбувається перехід від занижених цін і дотацій виробників цих
послуг до обґрунтованих цін на них та системи прямого цільового
субсидування малозабезпечених верств населення. Це прибирає можливості
для корупції в енергетичній сфері та створює стимули для енергозбереження.
Слід нагадати, що саме в Україні найбільш неефективно
використовуються енергоресурси. По цьому показнику ми займаємо
сумнівне перше місце в світі.
Кроки зі встановлення обґрунтованих тарифів дозволили вивести
діяльність НАК «Нафтогаз» на беззбитковий рівень. Хоча за період з 2009 по
2015 рік ми витратили сотні мільярдів гривень на дотування цієї структури.
До речі, завдячуючи діям менеджменту цієї компанії, спрямованим на
диверсифікації джерел постачань газу, ми вперше за роки української
незалежності, по суті, злізли з російської газової голки. Хоча саме така
залежність була джерелом величезної корупції та свідомої зради
національних інтересів.
Уряду вдалось провести реструктуризацію зовнішньої заборгованості,
що зняло всі питання про неконтрольований дефолт України, з відповідним
непередбачуваним падінням курсу гривні та зниженням доходів українських
громадян. Це також дозволило стабілізувати ситуацію з державними
фінансами.
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Національний банк завершує очистку банківської системи від десятків
банків-мерців, які щонайменше останні шість-сім років перебували в стані
фактичного банкрутства. Також без зайвих питань позбавляються ліцензій
банки, використовуваних для проведення незаконних операцій.
Це те, що зобов'язані були робити і чого не робили, щонайменше
останні 10 років.
Ліквідація цих банків створює передумови для стабілізації банківської
системи, відновлення до віри до неї та зростання обсягів кредитування
суб’єктів господарювання, без чого неможливо забезпечити зростання
економіки.
До позитивів 2015 року, також, слід віднести реформи правоохоронної
системи – формування Антикорупційного бюро і Антикорупційної
прокуратури, дорожньої поліції з реальним конкурсним відбором в неї,
позбавлення органів прокуратури функцій слідства та загального нагляду.
Це, поза сумнівом, створює передумови для істотних змін в
правоохоронній системі країни, знижуючи її надзвичайну корумпованість.
Хоча в той же час слід визнати, що, незважаючи на скорочення функцій і
штатів, органи прокуратури залишаються одним з найодіозніших
заповідників корупції в Україні.
Одне з найважливіших завдань на 2016 рік – це реформа судової
системи з тотальною люстрацією практично всіх суддів. Надзвичайна
корумпованість судової системи підриватиме всі зусилля по боротьбі з
корупцією, покарання тих, хто здійснював злочини, як за часів Януковича,
так і за часів нинішньої влади.
Наступним
важливим
завданням
є
створення
єдиного
загальнонаціонального відкритого електронного реєстру отримувачів
соціальних пільг та соціальних трансфертів. Відсутність такого реєстру
створює можливості для величезних зловживань в цій сфері, призводить до
виплат мільярдів гривень тим, хто неповинен отримувати соціальну
допомогу з боку держави. На жаль, створення подібного реєстру, по суті,
було відверто заблоковано в 2015 році.
Потребує кардинальних змін система соціального страхування. В
існуючому вигляді вона лише призводить до величезної корупції, «тінізації»
діяльності представників малого бізнесу. Механічне зменшення ставки ЄСВ
без реформи системи соціального страхування не зменшить «тінізацію»
зарплат у представників малого бізнесу, натомість створює надзвичайний
додатковий тиск на державний бюджет.
При цьому відсутність реформ в сфері соціального страхування
значною мірою блокує реформу податкової системи.
На жаль, 2015 рік був втрачений для реформ сфери соціального
страхування та податкової системи. Це стає одним з найважливіших завдань
уряду та народних депутатів на 2016 рік.
На додачу слід згадати про необхідність впровадження обов’язкового,
але недержавного медичного страхування. Це має бути поєднано з реформою
медичної системи, автономізацією діяльності лікарських установ,
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кардинальною зміною принципів бюджетного фінансування медичної сфери,
коли бюджетні кошти йдуть за пацієнтом.
Необхідно продовжувати реформи по децентралізації влади. Лише
передача органам самоврядування населених пунктів значної частини
повноважень, з наданням їм відповідних гарантованих фінансових ресурсів,
дозволить зробити владу по-справжньому відповідальною перед
громадянами та залежною від них.
Ще одне принципове завдання на 2016 рік – це проведення масової
приватизації державних та комунальних підприємств. Практично жодне
подібне підприємство не дає користі державі, натомість є джерелом корупції
та збагачення для багатіїв і можновладців в центрі та на місцях.
Недарма, саме навколо діяльності державних та комунальних
підприємств було стільки корупційних скандалів в 2015 році.
Зменшуємо кількість державних та комунальних підприємств –
зменшуємо чисельність корупційних метастаз в тілі української держави.
Залишитися в державній власності мають лише ті стратегічні
підприємства, що забезпечують національну енергетичну та збройну безпеку
України. Всі інші підприємства мають бути приватизовані або віддані в
довгострокову концесію.
Слід також згадати про необхідні кроки уряду по стимулювання
заходів з енергозбереження. З одного боку, були підняті тарифи на тепло, газ,
електроенергію, з іншого – існуючі державні програми підтримки заходів з
енергозбереження недостатні, неефективні та лише породжують корупцію та
зловживання.
Держава, піднявши тарифи на енергоносії, не дала громадянам
інструментів податкового та кредитного сприяння для здійснення заходів з
енергозбереження.
На жаль, очікування щодо рішучості та послідовності реформ з боку
уряду багато в чому в 2015 році не виправдалися. Але це не повинно
сприйматися як вселенська катастрофа. Потрібно лише чіткіше уявляти, що
має робитися в 2016 році, та чого суспільство повинно вимагати від
української влади (Про досягнення та провали 2015 року та завдання на
2016 рік // http://blogs.lb.ua/borys_kushniruk/326289_pro_dosyagnennya_
provali_2015_roku.html. – 2016. – 25.01).
Вадим Штефан, руководитель проектов Аналитического Центра
«Бюро экономических и социальных исследований»:
Не так давно на Лівому березі було опубліковано блог про наслідки
неприйняття місцевих бюджетів, а окремо було вказано про наслідки
щодо пільгового перевезення пасажирів АТОшників. І справді, ситуація
є достатньо загрозлива – існування непідкріпленої фінансами пільги
викликає у суспільстві багато питань.
У відповідь на такий виклик 25 січня в Полтавській
облдержадміністрації за участі представників громадськості та учасників
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АТО презентували проект відповідної обласної програми. Полтавська
обласна влада до кінця січня планує запровадити адресну допомогу на
відшкодування пільгового перевезення у громадському автомобільному
транспорті.
– Аби уникнути соціальної напруги, ми першими в Україні пішли на
такий крок і пропонуємо запровадити адресну допомогу не лише для
учасників АТО, а й решти пільгових категорій, для яких це право
передбачено законодавчо, – зазначив голова Полтавської ОДА Валерій
Головко. – Йдеться про пасажирські перевезення на міжміських та
міжобласних маршрутах на відстань понад 50 кілометрів. Обрали варіант
саме адресної допомоги, бо якщо йти шляхом відшкодування пільг
перевізникам, то процедура затягується у часі. Адресна допомога зручна як
для перевізника, оскільки він відразу отримує кошти за проїзд, так і для
пільговика, бо він сам корегує кількість поїздок і має право на будь яке місце
в автобусі.
Механізм запровадження адресної допомоги доволі простий.
Автотранспортне підприємство продає пасажиру пільговий квиток, у якому
вказується номер пільгового посвідчення, прізвище та ініціали пільговика.
Пасажир платить власні кошти, а далі у будь-який зручний для нього час
протягом року звертається в органи соціального захисту за місцем
проживання. Тут пільговик заповнює спрощений варіант заяви, вказує спосіб,
який він хоче отримати відшкодування проїзду (на банківську картку чи
через відділення зв’язку) – і отримує адресну допомогу протягом 10–15 днів.
– Прийом здійснюватиметься щодня. Для отримання відшкодування
обмежень у часі немає, – коментує директор Департаменту праці та
соціального захисту населення Людмила Корнієнко. – Можна проїхати в
січні, а компенсацію отримати в грудні, чи отримати компенсацію відразу за
декілька поїздок. Єдине обмеження стосується кількості поїздок: їх
передбачено 50 на рік для одного пільговика.
Щодо категорій, то скористатися адресною допомогою зможуть
мешканці Полтавщини – учасники бойових дій, інваліди війни, особи, які
супроводжують інваліда І групи або дитину-інваліда, діти з багатодітних
сімей, інваліди всіх груп, батьки загиблих військовослужбовців. Таких
пільговиків в області сьогодні налічується 117 тисяч.
Програму адресної допомоги буде винесено на розгляд сесії
Полтавської обласної ради вже 29 січня, діяти вона почне з моменту
прийняття. З обласного бюджету передбачено виділити на відшкодування
пільгових перевезень 8 мільйонів гривень.
Як бачимо, досить елегантний приклад монетизації пільг. Хочеться
вірити, що у слід за Полтавською областю цей приклад підхоплять і інші
області, а інакше навіщо нам децентралізація (Справжня децентралізація:
Полтавщина першою в Україні запроваджує адресне відшкодування на
проїзд для учасників АТО // http://blogs.lb.ua/vadim_shtefan/326341_
spravzhnya_detsentralizatsiya.html. – 2016. – 25.01).
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Артем Рипенко, юрист:
13 кроків реформування земельного кадастру
МЕТА: перетворити земельний кадастр на справді відкриту і корисну
всім учасникам земельних, містобудівних та інших відносин систему та
заощадити державні кошти на його адміністрування.
Необхідна зміна не лише законодавства з питань ведення державного
земельного кадастру, а також актів земельного, цивільного, реєстраційного та
іншого законодавства. Такий комплекс заходів, на мою думку, міг би
передбачати:
1. Скасування положень щодо розподілу земель на категорії (ст. 19, 20
та інші Земельного кодексу - ЗК). Із зникненням даних положень може,
відповідно, зникнути потреба в існуванні самого ЗК. Чому б ні?
2. С касування безоплатної приватизації, тобто її монетизація. Гроші,
що надходять від цього, можна було б спрямовувати на розвиток системи
земельного кадастру. Цей захід є конкретним, на відміну від «поліпшення
земель» та інших подібних формулювань, створених для покриття напрямків
розкрадання бюджетних коштів. Нагляд за розвитком кадастрової системи
буде здійснюватись самими професійними учасниками ринку послуг у сфері
геодезії та землевпорядкування (див. далі).
3. Запровадження регулювання, що передбачає потенційно необмежену
кількість різновидів прав на земельні ділянки, як речової, так і зобов'язальної
природи, а також автоматичне (у повному сенсі) набуття прав власності на
земельні ділянки власниками нерухомості, незалежно від того, чи «сидіть»
така ділянка в базі кадастру із «мілімітровою точністю», чи ні.
4. Скасування Закону «Про землеустрій», як декларативного. Певні
«стандарти» чи керівні (інструктивні документи) можуть бути розроблені
асоціаціями землевпорядників чи подібними неурядовими авторитетними
організаціями. Якщо є потреба, може бути залучено державний орган
стандартизації чи використано існуючи стандарти, регламенти, нормативи
тощо.
5. Скасування положень щодо виникнення речових прав на нерухоме
майно виключно з моменту їх державної реєстрації. Це означатиме перехід
до реєстраційної системи по типу системи реєстрації правочинів. Разом із
запровадженням страхування титулів та інших механізмів убезпечення
власників від відвертих порушень (від прихованих їх не захищає і
сьогоднішня система!), це значно спростить оформлення правочинів щодо
ділянок в цілому та зменшить витрати суспільства на це.
6. «Лібералізація» земельного кадастру: вилучення вимог щодо
недопущення перетинів меж земельних ділянок, т.зв. «накладень»,
черезсмужжя тощо. Дані проблеми можна залишити на розсуд власників
(землекористувачів). Проте ділянку може бути внесено із перетином лише
коли є фактичне неспівпадіння (потенційний спір). Якщо помилка є суто
технічною, її треба усунути, для чого має бути прописано зручний механізм.
Наприклад, всі землевпорядники, що отриматимуть прямий доступ до
державного земельного кадастру, будуть відраховувати частину коштів у
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певний фонд. Їм може користуватись певна авторитетна «організація-арбітр»
чи їх спілка, що буде допомагати усувати спірні ситуації (за потреби із
проведенням польових робіт). Суто технічні похибки мають виправлятись за
рахунок частки з цього фонду, сформованого землевпорядними
організаціями (див. п. 11).
7. Запровадження заявницького принципу внесення даних про
земельну ділянку до кадастру та реєстру прав (якщо заявник не бажає, він не
зобов’язаний цього робити). Особа може виявити таке бажання для більшої
впевненості у своїх правах. Це матиме доказову силу в суді тощо.
8. Скасування державної реєстрації земельних ділянок (див. ст. 79-1
ЗК).
9. Зменшення обсягу відомостей, що містяться у складі земельного
кадастру, якщо певні дані є зайвими, а також обсягу функцій, що
виконуються працівниками ДП «ЦДЗК» та Держгеокадастру (адже де є
людина, необгрунтована дискреція та розсуд є загроза корупції, помилок,
некомпетентності). Скасування юридичного значення статистичної звітності
за певними звітними формами (перший крок вже зроблено: інструкція щодо
звітності по формі 6-зем втратила чинність), скасування видачі органами по
земельних ресурсах висновків по землевпорядній документації, переліку
обмежень тощо, окрім погодження найбільш грунтовної проектної
землевпорядної документації (з часом цю функцію можна передати також
асоціаціям землевпорядних організацій).
10. Інтеграція баз даних земельного та містобудівного кадастрів у
містах (можливо, під «егідою» земельного кадастру, щоб не втратити
цілісність системи).
11. Забезпечення прямого доступу сертифікованих інженерівземлевпорядників (можливо, треба ввести їх додаткову «кадастрову
атестацію» із видачею відповідного документа) до земельного кадастру, із
безпосереднім введенням кадастрової інформації до НКС. Інформація
перевіряється за допомогою автоматичної програми (робота), без допомоги
кадастрових реєстраторів, яких слід повністю скоротити або залишити лише
на рівні областей для загального керівництва цією роботою та системного
адміністрування.
12. Викладення всіх матеріалів геодезичних вишукувань, каталогів
координат, до вільного доступу (можливо, за плату) Плата за їх використання
спрямовується до фонду та витрачається на певні потреби галузі (див. вище).
13. У перспективі - ліквідація Держгеокадастру та ДП «ЦДЗК» БЕЗ
СТВОРЕННЯ аналогічних структур (Земельний кадастр – 13 кроків
реформування // http://blog.liga.net/user/aripenko/article/20702.aspx. – 2016. –
23.01).
Вадим Семѐнов, адвокат:
12 ноября 2015 года Верховная Рада проголосовала закон о создании
Государственного бюро расследований. Решение поддержал 241
народный депутат.
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14 января 2016 года в прямом эфире во время Пресс-конференции П.
Порошенко подписал данный закон, с некоторыми оговорками.
Новый орган будет создан не позже 01 марта 2016 года. Отныне, в
прокуратуре следствие будет полностью упразднено.
Основной идеей создания нового органа расследований позиционировала
его неприкосновенность от чьих-либо указаний.
По задумке авторов, Государственного бюро расследований должно
стать качественно новым прототипом абсолютно беспристрастного, не
коррумпированного, незаангажированного следственного органа. Правда,
создается он на базе штатной численности следственных подразделений
Генеральной прокуратуры, соответствующих подразделений Министерства
внутренних
дел
и
других
органов
государственной
власти,
противодействующих преступности
Законом запрещено незаконное вмешательство государственных
органов, органов местного самоуправления, их должностных и служебных
лиц, политических партий, общественных объединений, других физических
или юридических лиц в деятельность Государственного бюро расследований.
Любые указания, предложения, требования, поручения, направленные в
Государственный бюро расследований и его служащих, относящихся к
вопросам досудебного расследования в конкретных уголовных процессах,
являются неправомерными и не подлежат выполнению. В случае получения
такого указания, требования, поручения и т.д. работник Государственного
бюро расследований незамедлительно информирует об этом в письменной
форме Директора Государственного бюро расследований.
Согласно закону на Государственное бюро расследования возложены
следующие функции:
- выявление, раскрытие, прекращение и расследование преступлений,
связанных с деятельностью организованных групп и преступных
организаций;
- выявление, раскрытие и расследование случаев пыток и других
преступлений, связанных с жестоким, бесчеловечным или унижающим
достоинство обращением или наказанием, совершенных работниками
правоохранительных
органов;
- выявление, раскрытие и расследование особо тяжких насильственных
преступлений, за которые Уголовным кодексом Украины предусмотрено
наказание
в
виде
пожизненного
лишения
свободы;
- раскрытие и расследование преступлений, совершенных должностными
лицами, занимающими особо ответственное положение в соответствии с
частью первой статьи 9 Закона Украины «О государственной службе»,
лицами, должности которых отнесены к первой - третьей категорий
должностей государственной службы, судьями и прокурорами (кроме
случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов
Национального
антикоррупционного
бюро
Украины);
- раскрытие и расследование преступлений, совершенных должностными
лицами Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурорами
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Специализированной антикоррупционной прокуратуры (кроме случаев,
когда досудебное расследование этих преступлений отнесено к
подследственности детективов подразделения внутреннего контроля
Национального антикоррупционного бюро Украины).
Общее руководство Бюро осуществляет Директор, которого назначает
Президент Украины по представлению Премьер-министра в соответствии с
представлением конкурсной комиссии сроком на 5 лет.
Надзор за соблюдением законности во время исполнения своих
полномочий осуществляет Генеральный прокурор и подчиненные ему
прокуроры.
Размер должностного оклада следователей Бюро будет составлять 20
минимальных заработных плат, что по состоянию на январь 2016 года
составляет 27 560 грн. в месяц плюс надбавки за выслугу лет и др.
Примечательно, что особых условий для кандидатов на службу в Бюро
не предусмотрено, кроме безупречной репутации и обязательного
прохождения теста на полиграфе (в случае отказа кандидата в его проверки
на психофизическое состояние – ему отказывают в принятии на службу)
(Новый правоохранительный орган: государственное бюро расследований
// http://blog.liga.net/user/vsemenov/article/20703.aspx. – 2016. – 23.01).
Андрій Юсов, громадський активіст та політичний діяч:
Нещодавно на Черкащині, у селі Ірдинь пройшли перші за часи
незалежності вибори сільського старости. Цієї неділі оберуть ще 30,
поступово – всіх старост тих сіл, які увійшли до 159 об’єднаних громад.
Відтепер старости будуть представляти інтереси селян на рівні
об’єднаних територіальних громад, брати участь у плануванні бюджету
громади. Згодом отримають функції щодо надання деяких
адміністративних послуг.
Зараз в Україні проводяться реформи – з різною швидкістю та
результативністю, якісь краще, якісь – гірше. Децентралізація та
декомунізація – реформи, результати яких помітні найкраще. До того ж,
вони доповнюють одна одну. І вибори старост в рамках загальної
децентралізації, і декомунізація в назвах та символах – це все складові
одного процесу – демонтажу неефективної радянської системи державного
управління, викорінення «совкового» минулого з життя нашої країни.
Незважаючи на 25-й рік Незалежності, ця система тільки зараз починає
розвалюватись - зі скрипом, повільно, але впевнено.
Слід визнати, що ми дуже спізнилися з цими процесами. Десятки років
за часів «совка» все було замкнено на Москву, бо на місцях практично нічого
не вирішувалося – ні в селах, ні в районах, ні в областях, ні на рівні
Верховної ради УССР. За великим рахунком, після 1991 року в цьому сенсі
мало що змінилося. Хіба що Київ витіснив Москву (і то не одразу і не скрізь).
Зносити
Ленінів,
перейменовувати
вулиці
та
проводити
децентралізацію слід було одразу після отримання Україною незалежності.
Це убезпечило б державу від узурпації влади Януковичем, оскільки вплинути
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на самостійні, самоврядні місцеві громади було б практично неможливо.
Незалежні громади, які самі вирішували б свої пріоритети, маючи на це
власні гроші, не вступали б рівними шеренгами в Партію регіонів і не
плясали б під дудку Києва. Була б неможлива примусова русифікація, яка
фактично відбувалася на Сході та Півдні країни. Тепер перед владою стоїть
задача – повернути українцям Україну з її історією та традиціями. Тому дуже
символічно, що разом з декомунізацією в Україну повертаються старости. Це
відновлення історичної пам’яті, яку в свій час знищував радянський союз.
Староста – це традиційна для України адміністративна посада, яка існувала
ще у 16 столітті. Старости управляли селами і за часів Литовського
князівства, і за часів Речі Посполитої, і за царської Русі, і лише СРСР зі
своєю адміністративною реформою знищив цю традицію. На виборах
першого старости в Ірдині літні люди навіть розповідали, що тепер у селі
буде так, «як баби розказували». Хоча, звісно, тепер перед старостами стоять
нові завдання та виклики. Це не повернення до старого, це скоріше
поєднання традиційного укладу з сучасними принципами.
Проте, окрім символізму старост, у децентралізації є і фактична
складова. Зараз вже можна говорити про результати фінансової
децентралізації, внаслідок якої громади отримали додаткові кошти на
вирішення місцевих проблем. Статистичні дані, отримані з різних регіонів,
демонструють значне зростання бюджетів саме завдяки фінансовій
децентралізації. Наприклад, Одеса звітує, що міський бюджет отримав
додатково 2,2 мільярди грн, Вінниця завдяки фінансовій децентралізації
отримала додатково 280 млн, у сусідніх Броварах доходи бюджету зросли на
понад 85 млн грн.
В об’єднаних територіальних громадах, селах ці показники в
абсолютних цифрах, звісно, менші. Проте зараз села чи не вперше отримали
способи для наповнення бюджету і можливість самостійно вирішувати, як
використовувати ці кошти. Зокрема, збільшення сільгоспподатку до 200
гривень (цього року він становив близько 160 грн з га. До цього – в рази
менший). Ці гроші поступають в розпорядження громади. Отже, тепер
сільським головам не потрібно випрошувати гроші в районах на прибирання
снігу, асфальтування доріг, ремонт шкільної покрівлі чи будівництво
спортивного майданчику. Громада може сама обирати пріоритетні напрями
розвитку. Їм не доведеться тепер випрошувати щось у «свого» депутата,
місцевого олігарха, продавати голоси на виборах тощо.
Ну і трохи #зради для профілактики. Децентралізація – це не чарівна
пігулка, яку можна випити, щоб на завтра все стало добере. Законодавче
закріплення децентралізації – це лише початок шляху. Це можливість, якою
можна скористатися, а можна і проігнорувати. Громадянам, очільникам
громад доведеться вчитися відповідальності за своє життя. Вже зараз
очевидно, що це буде довгий і багато в чому болісний процес. Люди звикли
нічого не робити, а лише лаяти центральну владу. І очевидно, що їм не
одразу захочеться брати на себе цю відповідальність. Але децентралізація так
чи інакше має підштовхнути Україну до розвитку громадянського
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суспільства (Децентралізація і декомунізація – дві частини однієї реформи
// http://obozrevatel.com/blogs/43280-detsentralizatsiya-i-dekomunizatsiya-dvichastini-odniei-reformi.htm. – 2016. – 22.01).
Дмитро Добродомов, народний депутат, Секретар Комітету з
питань запобігання і протидії корупції:
Аби допомогти країні здолати вірус корупції – потрібно
мобілізуватися у дієву, народну Антикорупційну Гвардію, яка зосередить
роботу на конкретних діях, а не словах. Народний контроль закликає
громадян – долучайтеся до боротьби. Як і два роки тому, на Майдані –
аби досягти бажаних змін, ми самі маємо стати цими змінами.
Третій Антикорупційний форум, що напередодні другої річниці
трагічних подій на Майдані відбувся у Харкові, довів – у суспільстві існує
справді великий запит на антикорупційні ідеї. І йдеться не лише про рівень
столиці, а й регіони. Особливо ті, що традиційно вважалися
«проросійськими». Це доводить і кількість учасників Форуму у Харкові –
понад 2 тисячі осіб.
За підсумками вже ІІІ Антикорупційного форуму, ми побачили: усі
чудово усвідомлюють, що «риба гниє з голови», а найефективнішим
антикорупційним кроком стала би заміна очільників прокуратури, МВС,
фіскальної служби, міністрів і так далі. Та водночас розуміємо, що ці пани
наразі не планують нікуди йти зі зручних і теплих кабінетів.
Президент, Прем'єр, лідери фракцій коаліції могли б ініціювати їх
відставки та продемонструвати суспільству політичну волю у боротьбі з
корупцією. Натомість бачимо, що ніхто із них не хоче брати на себе таку
відповідальність.
Новостворені антикорупційні органи лише починають свою роботу.
Перші результати їхньої діяльності – у кращому випадку – зможемо оцінити
тільки навесні.
Що робити у цій ситуації кожному із нас? Левова частина учасників
Форуму приїхала до Харкова саме з цим питанням: ЩО РОБИТИ, ЩОБ
ЗДОЛАТИ КОРУПЦІЮ? Втім темою 90% виступів учасників стали корупція
та корупціонери, а не конкретні антикорупційні інструменти.
Відтак, щоб ініційований широкий антикорупційний рух – на радість
усім корупціонерам – не став черговою «мильною бульбашкою», потрібно
зосередити увагу на ДІЯХ, а не на гаслах.
Нагадаю, що під час Антикорупційного форуму у Києві «Народний
контроль» презентував свій Антикорупційний план із 7 пунктів, з яким наша
партія йшла на місцеві вибори та який отримав підтримку сотень тисяч
людей по всій країні.
Антикорупційний план – відображення того, ЯКОЮ ми хочемо бачити
вільну від корупції систему роботи влади. Аби ці правила гри запрацювали,
потрібно, щоб зараз якомога більше громадян включилися у антикорупційну
боротьбу.
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Саме тому сьогодні «Народний контроль» оголошує мобілізацію у лави
Антикорупційної гвардії.
Кожен боєць Антикорупційної гвардії має взяти на себе зобов'язання
здійснити бодай два із п'яти пострілів по корупції:
Тепер детальніше про кожен із них:
1. Не бери участь у «побутовій» корупції.
Час визнати, що система «подяк» і «відкупів», якою багато хто
спрощує собі життя – це шлях у нікуди. Це зрада принципів, за які ми стояли
на Майдані, за які наші герої пролили свою кров.
Так, можливо простіше віднести конверт податківцю та знати, що твій
магазин не перевірятимуть; зробити «благодійний внесок» у фонд школи і
знати, що твоя дитина матиме преференції; заплатити лікарю в поліклініці за
медичні послуги «поза чергою», замість того, щоб відвідати за ті ж кошти
приватну амбулаторію.
На захист прибічників «подяк», які культивують побутову корупцію, а
значить разом із корупціонерами розділяють і відповідальність за цю
епідемію, можу сказати одне: часто люди так чинять, бо не знають про
альтернативу.
У цих випадках на допомогу мають прийти журналісти та громадські
активісти, стати інформ-бійцями Антикорупційної гвардії, взяти на себе
інформаційно-роз'яснювальню роботу.
2. Лови хабарників «на гарячому».
Цей крок – продовження першого пункту. Щоб змусити наразі
імпотентні правоохоронні органи робити свою роботу, кожен громадянин,
ставши свідком хабарництва, має повідомити про це відповідні служби. А ще
вести народний контроль за процесом.
Я закликаю про кожен випадок корупції інформувати на нашу
Антикорупційну лінію – 8-800-502-945. Понад те, записуйте на свої
смартфони аудіо та відео того, як чиновник вимагає хабар у вас чи ваших
рідних, знайомих.
Обіцяю, що разом ми доведемо кожну справу до логічного фіналу –
щонайменше, звільнення корупціонера, та передачу до суду належно
розслідуваної кримінальної справи.
3. Перевіряй, як витрачаються бюджетні кошти.
Це завдання передусім для новообраних депутатів місцевих рад, а
також громадських активістів і журналістів-розслідувальників.
Наведу один приклад: аналіз бюджету одного із тихих українських міст
показав, що міські тендери найчастіше виграють конкретні 7 підприємств. І
так відбувається з року в рік. Зараз перевіряється причетність до цих
підприємств представників влади міста, їхніх братів-сватів-кумів.
Що більше громадян включаться у моніторинг публічних фінансів
своїх міст, то менше шахрайств та зловживань буде у цій сфері.
Маємо пам'ятати, що ми вже давно не «подданые государства» (на
відміну від східних «сусідів»). Ми – громадяни своєї країни. А головна
відмінність громадянина від підданого у тім, що громадянин стежить за тим,
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як чиновники витрачають його кошти. Громадянин пам'ятає, що держбюджет
формується зі сплачених ним податків.
4. Контролюй призначення на держпосади.
Зазнавши величезного спротиву, ми із колегами з Парламенту та
громадськими експертами змогли досягти ухвалення закону про відкриття
реєстрів власності на нерухомість та транспортні засоби. Понад те, наш
Антикорупційний комітет уже після ухвалення закону ретельно контролює
як чиновники у Мін'юсті та МВС реалізовують його.
Навіщо був потрібен цей закон? Щоб кожен журналіст, активіст і
просто небайдужий громадянин міг перевірити, хто чим володіє у нашій
країні.
Зареєструвавшись на сайті https://kap.minjust.gov.ua кожен охочий
зможе дізнатися багато цікавої інформації. Наприклад, про новопризначених
заступників мера свого міста.
Так, ці сервіси нові. Більшість не те, що не вміють ними користуватися,
а й взагалі не знають про існування таких інструментів. Тому, окрім того,
щоб перевіряти інформацію про чиновників, що займають керівні посади у
наших містах, завдання для громадських експертів та представників ЗМІ –
розповідати про ці сервіси людям, вчити користуватися ними.
5. Ділись своїм антикорупційним досвідом.
Чому це важливо? Тому, що історії про навіть маленькі перемоги
надихають на велику боротьбу.
Так, без незалежних медіа це робити важко. Тож журналісти
«Народного контролю» допомагатимуть популяризувати перемоги на
антикорупційному фронті.
Окрім того, ми будемо організовувати круглі столи та громадські
дискусії, щоб набутий практичний досвід мультиплікувався далі.
З огляду на це, я закликаю кожного, хто читає цей текст, долучатися до
лав Антикорупційної гвардії.
Також я переконаний, що наступні Антикорупційні форуми повинні
відбуватися у форматі семінарів, відкритих лекторіїв, майстер-класів, і не
лише у великих містах обласного значення, але й у райцентрах. «Народний
контроль» як учасник і партнер Антикорупційного форуму готовий взяти на
себе цю роботу.
Ми ініціюємо національну інформаційну кампанію, щоб навчити
людей як писати скарги та позовні заяви, якщо їх права порушили
корупціонери, що вже вросли у свої крісла; як отримати держпослугу без
хабара, як упіймати «на гарячому» хапугу-податківця, як перевірити, чи всі
маєтки вказали у своїх деклараціях губернатор чи місцевий прокурор. Ми
будемо допомагати людям дізнаватися, на що міська рада витратила отримані
через бюджетну децентралізацію додаткові сотні тисяч гривень.
Відповіді на ці питання мають почути люди у Бердичеві, Нетішині,
Слов'янську, Новоазовську, Миронівці. Українці втомилися від монологів і
гасел, вони готові включатися в антикорупційну боротьбу. Проблема лише в
одному – вони не знають як це зробити.
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Настав час на місцях давати відповіді на ці питання і таким чином
змінювати країну. Разом зможемо більше (Антикорупційна Гвардія: від слів
переходимо до конкретних дій // http://blogs.pravda.com.ua/authors/
dobrodomov/56a1fc37e77de/. – 2016. – 22.01).
Ольга Белькова, народный депутат Украины, заместитель
председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам
топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной
безопасности:
Новий рік традиційно розпочинають із планів на майбутнє.
Прийняття у 2015 році низки “енергетичних” законів та зниження
ставок ренти на видобуток газу, на мій погляд, відкрило нові реалістичні
можливості для планування покращення ситуації у галузі енергетики,
але цього недостатньо. У цій статті я намагаюся виділити пріоритети на
2016 рік, які можуть бути реалізовані протягом наступних 12 місяців і
створять підґрунтя для втілення в життя більш стратегічних пріоритетів
у розрізі 5-10 років.
Отже, основні завдання у сфері енергетики, які мають бути
виконані у 2016 році , є такими:
1. Створення дієвого та незалежного регулятора, який стане
запорукою формування вільних прозорих енергетичних ринків та їх
стабільного функціонування.
Великою перемогою минулого року стало прийняття закону «Про
ринок природного газу», що означає завершення першого етапу
реформування незалежного газового ринку та адаптації законодавства
України до вимог Третього енергетичного пакету. Однак попереду не менш
важливий другий етап – відслідковувати ефективність функціонування ринку
газу на нових засадах та усувати можливі недоліки, які будуть виявлені в
процесі застосування закону, а також завершити підготовку вторинного
законодавства, необхідного для реалізації закону та змін до інших
законодавчих актів, без яких Закон не може «діяти».
Я вже писала раніше про важливість регулятора на енергетичних
ринках , але ще раз наголошую, що жодні ідеальні закони про ринок газу не
зможуть ефективно функціонувати без наявності незалежного регулятору
такого ринку. Наразі у Верховній Раді України вже перебуває законопроект,
реєстраційний №2966 , бракує лише політичної волі для його прийняття або
просування альтернативної вдосконаленої версії.
2. Визначення майбутнього державних компаній у енергосекторі та
початок реформування їх корпоративного управління.
Для України дуже важливо визначитися із майбутнім державних
енергокомпаній. В світі є безліч цікавих моделей управління подібними
енергокомпаніями, однак результати переважної частини досліджень та
досвід розвинутих країн доводять, що на жаль, держава, в тому числі в особі
міністерств, є не найкращими управителем таких активів. Навіть країни,
економіка яких базується на доходах від нафти та газу, все більше
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схиляються до можливості приватизації таких активів (як приклад, випадок
Саудівської Аравії та компанії Aramco). Тому, очевидно, із часом ми також
будемо розглядати варіант приватизації державних активів. Для того ж, щоб
народ України та держава отримали найбільшу вигоду від процесу
приватизації в майбутньому, вже сьогодні необхідно докорінно змінити
порядок управління цими активами
Важливою ініціативою, спрямованою на підвищення ефективності
управління об’єктами державної власності, є ініціатива Міністерства
економіки щодо реформування корпоративного управління підприємств
державного сектору економіки відповідно до стандартів ОЕСР та
запровадження ринкових методів управління зазначеними суб’єктами
шляхом створення незалежних наглядових рад, усунення посадових осіб
державних органів від управління державними компаніями та створення
державного холдингу, який професійно управлятиме власністю найбільших і
найважливіших компаній. Законопроект (реєстраційний №3062) щодо зміни
принципів управління державними компаніями вже перебуває на розгляді
Верховної Ради України та готується до прийняття у другому читанні.
Результатом цього року має стати запровадження професіональних
наглядових рад та ефективного керівництва у найбільших енергокомпаніях,
які б могли представити на розгляд суспільства стратегічні плани розвитку
цих компаній, базуючись не на політичних забаганках тих чи інших партій, а
виходячи з інтересів економіки держави та народу України. Але є і компанії,
які вже готові до приватизації (Центроенерго, ТЕЦ та обленерго), їх аналоги
вже були приватизовані раніше і подальше затягування з вирішенням долі
яких лише накопичуватиме ще більше проблем та збитків для держави.
Відкрита і прозора приватизація цих активів у 2016 році стала б найкращим
свідченням цілісності політичного курсу на вирішення проблематики
енергоринку.
3. Демонополізація ринків газу та електроенергії та продовження
реформи цих ринків.
Для прискорення процесу демонополізації ринку газу ми повинні
завершити роботу над розділенням функцій із транспортування та зберігання
на ринку газу (unbundling) відповідно до вже прийнятого закону про ринок
газу та вимог Третього енергетичного пакету. Не дивлячись на те, що це є
завданням Кабінету Міністрів України, всі учасники ринку, а також
міжнародні партнери та регулятор повинні долучитись до процесу і сказати
своє слово. Модель відокремлення, яка буде застосована, вплине не тільки на
майбутнє активів НАК Нафтогаз (ГТС та сховища), а також на можливість
залучення інвесторів для їх розвитку та ефективність ринку в цілому.
Реальна демонополізація ринку газу можлива лише за умови входження
на ринок нових потужних імпортерів та постачальників газу. Якщо ж і надалі
функції із транспортування та зберігання газу залишатимуться під контролем
НАК Нафтогаз, то відповідно від їх волі і залежатиме “впускати чи не
впускати” інших суб’єктів на ринок і на яких умовах. Результатом 2016 року
мають бути не стільки прийняття нових законодавчих актів, скільки реальні
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практичні зміни – а саме поява нових 5-10 нових гравців на ринку, які
зможуть забезпечити більш конкурентні ціни.
Після прийняття закону про ринок газу ще залишається низка питань,
які потребують врегулювання, і 2016 рік має стати фінальним у вирішенні
всіх питань функціонування нового ринку природного газу. Так, на розгляді
Парламенту перебуває законопроект, реєстраційний № 3325, прийняття якого
дозволить привести у відповідністьдо норм Закону України «Про ринок
природного газу» положення низки законів України. В цьому ж
законопроекті зачіпається питання режиму використання газорозподільчих
мереж, проблема практичного функціонування яких полягає в тому, що, з
одного боку, таке використання для недержавних користувачів (облгазів),
має бути оплатним, а, із іншого боку, в законодавстві нині відсутній чіткий
механізм передачі їх в оплатне використання.
Щодо ринку електричної енергії, то ключовою передумовою для його
реформування на нових засадах є прийняття відповідного законопроекту,
який наразі перебуває на розгляді уряду та очікує внесення до Парламенту.
Наразі робота у Парламенті над адаптацією законодавства у сфері
електроенергетики до вимог Третього енергетичного пакету тільки
почнеться.
4. Подальша стабілізація системи оподаткування видобувної галузі
та створення передумов для поступового переходу до нової моделі
оподаткування, спрямованої на стимулювання довгострокового
розвитку галузі.
Така система повинна базуватись на мінімально можливих ставках
рентної плати з одночасним стягненням додаткової надбавки до податку на
прибуток [1]. Декларування цієї системи зараз є необхідною умовою для
залучення нових інвестицій у проекти, які почнуть промисловий видобуток
через 2 роки.
Наприкінці минулого року Верховною Радою України було прийнято
закон, яким суттєво знижено ставки рентної плати за користування надрами
для видобування корисних копалин, однак це є по суті поверненням до умов
оподаткування галузі, які існували до 2014 року. В той же час світ змінився –
ціни на енергоносії зазнали значного падіння, і для збільшення внутрішнього
видобутку та посилення енергетичної незалежності України від імпорту
іноземного газу, необхідно вжити більш комплексні заходи.
Окрім перегляду самих ставок оподаткування, окремого врегулювання
потребує ряд питань щодо адміністрування оподаткування, як наприклад,
застосування касового методу стягнення податків з державних компаній, які
здійснюють видобуток газу для забезпечення потреб населення. Технічного
врегулювання потребують і норми щодо оподаткування діяльності за
угодами про розподіл продукції (законопроект, реєстраційний № 3027).
5. Усунення регуляторних бар'єрів у видобувній сфері.
Передумовою запровадження такої очікуваної для нас конкуренції у
видобувній сфері із більш низькими цінами на енергетичних ринках є
існування численних виробників та трейдерів енергоресурсів. Для їх появи
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потрібно, щоб всі інвестори та зацікавлені компанії мали можливість
швидкого, ефективного та економічно обґрунтованого входу на ринок. На
жаль, сьогодні і в законодавстві, і на практиці залишаються значні бар’єри,
особливо для виробників. Ми пропонуємо:
> реформувати земельне законодавство для потреб нафтогазової галузі
та скасувати гірничий відвід (законопроект, реєстраційний № 3096);
> прийняти нові правила розробки нафтових та газових родовищ з
урахуванням найкращого світового досвіду (чинні було схвалено ще за
радянських часів у 1984 році);
> прийняти новий Кодекс про надра. Чинне українське законодавство
розпорошене, а його положення часто суперечать одне одному, зокрема в цій
сфері діє Закон «Про нафту та газ» та Кодекс про надра; існує багато інших
нормативно-правових актів (Постанова КМУ № 615 про надання
спецдозволів та ін.), що спричиняє певну правову невизначеність.
Узагальнення цих положень в єдиному нормативно-правовому акті – новій
редакції Кодексу про надра – дозволить уніфікувати існуючі процедури та
зробити регулювання в видобувній сфері прозорим та зрозумілим для
інвестора.
> збалансування порядку та розмірів створення страхового запасу
природного газу. У існуючому вигляді зобов’язання зі створення страхового
запасу фактично покладає подвійний тягар на постачальників газу: у вигляді
формування страхового запасу у встановлених Кабінетом Міністрів України
обсягах та обов’язкового фінансового забезпечення послуг балансування у
вигляді банківської гарантії.
Окрім прийняття цих рішень одним із результатів 2016 року має стати
перезавантаження відносин гравців енергобізнесу із Кабінетом Міністрів
України і можливо навіть підписання певного меморандуму про
порозуміння. Навіть декларативні документи, які однак конкретно фіксують
політичні обіцянки можуть мати суттєвий позитивний вплив на відновлення
довіри та залучення інвестицій.
6. Активізація ролі місцевих громад для розширення можливостей
для видобутку/виробництва енергії на місцях.
Для початку варто чітко розмежувати повноваження між центром та
регіонами щодо управління природними ресурсами. Місцеві громади повинні
мати чітко встановлені нормами права прозорі стимули для співпраці із
енергетичними компаніями. Тільки у такому випадку, ми перестанемо читати
про вимагання хабарів на місцевому рівні за погодження та надання дозволів
на розміщення на відповідній території енергетичних об'єктів. Так, на
розгляді Верховної Ради України перебуває законопроект, реєстраційний
№ 3038, яким пропонується передбачити розподіл 5% із рентної плати за
користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового
конденсату між місцевими бюджетами (наразі у поточному часі всі 100%
зараховуються до Державного бюджету). Прийняття зазначеної законодавчої
ініціативи дозволить стимулювати розвиток адміністративно-територіальних
одиниць, на території яких проводиться видобуток вуглеводнів, та
Блогосфера

30

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

21 − 28 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
налагодити
плідне
співробітництво
між
підприємствами
нафтогазовидобувного комплексу та органами державної виконавчої влади і
місцевого самоврядування. Подібні ініціативи мають з'явитися і щодо
виробників електроенергії та енергії із альтернативних джерел.
7. Створення централізованої бази геологічної інформації та інших
механізмів, покликаних залучати інвесторів, в тому числі іноземних, до
розробки родовищ (наприклад, шляхом укладення угод про розподіл
продукції).
Держгеонадра разом із Міністерством екології та природних ресурсів
несуть спільну відповідальність за прозорі аукціони та тендери із залучення
інвесторів для розробки родовищ. За цей рік вони цілком можуть створити
всі необхідні бази, презентаційні матеріали та відомості для можливих
інвесторів щодо геологічних відомостей. Якщо ж цього не буде зроблено, то
це означатиме, що як і раніше ліцензії прагнуть розподіляти серед лише
“своїх”. Необхідно терміново створити та ввести єдині державні та
регіональні кадастри природних ресурсів.
Будь-які аукціони і тендери мають проводитися так, як це би робив
приватний власник ресурсів з метою максимізації можливих доходів, тобто із
завчасним подання оголошення, відповідною рекламою та максимальним
залученням учасників, у яких є реальний досвід видобутку.
8. Продовження впровадження ініціатив та механізмів
забезпечення прозорості та конкурентності, які відкривають завісу
енергетичної економіки та потенціалу для її розвитку.
Україна вже підготувала свій перший звіт щодо прозорості видобувної
галузі (EITI), однак попереду підготовка наступного звіту, який повинен
охопити більшість видобувних компаній і надати ще більш вичерпну
інформацію про галузь. Нині готуються зміни до законодавства щодо
вдосконалення порядку оприлюднення даних видобувними компаніями, які
відповідають кращим практикам у інших країнах. Варто також передбачити
механізми стимулювання компаній до повного розкриття такої інформації,
наприклад, шляхом надання їм певних переваг для участі в аукціонах.
У 2015 році були опубліковані основні бази спеціальних дозволів , на
підставі яких компанії здійснюють видобуток газу, нафти та інших корисних
копалин, в тому числі у доступній інтерактивній формі (додатково див. Карта
спецдозволів). Але бракує подібного реєстру для угод про спільну діяльність
та відповідального аудиту із боку Кабінету Міністрів України щодо
результатів роботи по кожному із цих спецдозволів. У випадку виявлення
неефективності такої діяльності, ліцензії мають бути передані іншим
компаніям через аукціони. Завданням 2016 року має стати вирішення
питання майбутнього угод щодо спільної діяльності із видобутку газу та
нафти та передання спецдозволів, роботи по яким не ведуться, на повторні
аукціони.
9. Перехід до більш ефективних субсидій населенню, які б
стимулювали кожного громадянина до збереження енергоресурсів.
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Субсидії 2015 року стали пілотним проектом, який знизив напругу в
суспільстві у зв’язку із підняттям тарифів та довів, що перехід до адресного
субсидіювання
населення
правильніший,
ніж
крос-субсидіювання
промисловості. Але ситуація, за якої субсидії отримують більше ніж 5 млн.
сімей українців, підлягає ретельному аналізу, у тому числі обґрунтованості,
реальності встановлених цін/тарифів на комунальні послуги, критеріїв
отримання субсидій, державної політики у сфері регулювання доходів
населення тощо.
У майбутньому коригування системи має відбуватись таким чином,
щоб кількість сімей, які потребують допомоги, та відповідно обсяг такої
допомоги поступово зменшувалися. Одночасно підвищується роль
регулятора, ефективність його діяльності у формуванні суспільної думки
щодо обґрунтованості/реальності цін на енергоресурси та якості отриманих
споживачами послуг. Окрім перегляду критеріїв для отримання субсидій
маємо також замислитись над доцільністю прийняття окремих законодавчих
норм, які б стимулювали ощадливе відношення до ресурсів та співінвестування держави та громадянина у заходи з енергоефективності.
10. Чесна відповідь українським шахтарям на питання: так яке
майбутнє у вугільної галузі в Україні?
Шахтарські пікети, страйки на фоні того, що Україна закуповує вугілля
з усіх можливих джерел – це наслідок непослідовності дій уряду та не
виваженої державної політики щодо цього сегменту енергетики. 2016 рік мав
би стати роком переходу до прозорої системи формування тарифів на
електроенергію та тепло, які відображають реальні витрати вугільної галузі
на видобуток. Якщо українські шахти спроможні продовжити виробництво
вугілля, конкуруючи із світовими виробниками, то саме через тариф і
включення до нього чесної ціни на вугілля, а не шляхом дотацій, має бути
наведено лад в секторі. Подальший розвиток вугільної галузі повинен
відбуватись у відповідності до загальної стратегії розвитку всього
енергетичного комплексу України. Відповідно, актуальності набуває питання
прийняття у 2016 році нової стратегії розвитку енергетичного сектору на
найближчі 10 років . Якщо ж це є економічно недоцільним, тоді ми маємо
бути чесними із шахтарями і закривати шахти, а не обіцяти неможливе. Але у
будь-якому випадку закриттю шахт має передувати ґрунтовна робота з
вирішення соціальних, екологічних та економічних питань, що виникатимуть
внаслідок такого закриття.
Я послідовно виступаю за те, щоб основним пріоритетом держави та
виконавчої влади у довгостроковій перспективі стала незалежність України
від імпорту енергоресурсів із-за кордону. Не важливо від кого із імпортерів,
оскільки будь-яка залежність від імпорту є шкідливою. Ключовим є те, щоб
ми або споживали мінімум, або самі видобували та виробляли стільки,
скільки потрібно для країни, а можливо навіть експортували. Іншими
стратегічним виміром є підвищення ефективності використання
енергоресурсів та мінімізація корумпованості грошей із “енергоринків”. Але
всі наші стратегії, плани та кроки мають бути спрямовані на те, щоб галузь
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паливно-енергетичного комплексу стала взірцем внеску в національну
економіку, економічної та екологічної ефективності, відповідального
ставлення до ресурсів та прозорості всіх платежів (Дорожня карта
енергетичних реформ 2016 // http://blog.liga.net/user/obelkova/article/
20669.aspx. – 2016. – 21.01).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
В Індексі сприйняття корупції Transparency International за
2015 рік Україна посіла 130 місце зі 168. Експерти закликають уряд,
парламент і президента забезпечити роботу антикорупційних органів. Країна
отримала 27 балів зі 100 можливих, заробивши за рік один бал.
За даними рейтингу, Україна опинилася на одному рівні з Іраном,
Камеруном, Непалом, Нікарагуа та Парагваєм. Водночас Росія посіла в
рейтингу 119 місце, Білорусь – 107, Польща – 30, Грузія – 48. Німеччина
посідає 10-ту позицію. Очолюють рейтинг Данія (91 бал), Фінляндія (90
балів) та Швеція (89 балів). Найбільш корумпованими країнами світу визнано
Північну Корею та Сомалі, які отримали по 8 балів.
У 2014 році Україна була на 142-му місці зі 175 позицій. Здійснити
незначне підвищення рейтингу вдалося завдяки критичному ставленню
суспільства до корупціонерів, а от піднятися вище завадило зволікання з
реальним покаранням хабарників та збільшення корупційної складової у
стосунках бізнесу та влади, критикують експерти TI.
Виконавчий директор Transparency International Україна Олексій
Хмара:
Показники цьогорічного індексу підтверджують, що рушійною силою
змін в Україні є самі громадяни: громадські організації, журналістирозслідувачі, викривачі корупції. Саме вони контролюють посадовців, під
їхнім тиском справи проти корупціонерів при владі доходять до суду (…)
(Transparency International: Україна за рік здобула лише один бал у Індексі
сприйняття корупції // Deutsche Welle (http://www.dw.com/uk/transparencyinternational-україна-за-рік-здобула-лише-один-бал-у-індексі-сприйняттякорупції/a-19006474). – 2016. – 27.01).
Коррупция – одна из самых больших проблем Украины.
Такой вывод по итогам социологического опроса жителей всех
областей государства, за исключением Крыма и оккупированных районов
Донбасса, сделал Киевский международный институт социологии (КМИС).
Опрос был проведен в течение июля-октября 2015 года в рамках проекта
UNITER, который финансирует Агентство США по международному
развитию.
94,4 процента опрошенных заявили, что считают преодоление
коррупции самой актуальной проблемой Украины. Вместе с тем, за истекшие
четыре года количество давших взятки украинцев сократилось на пять
процентов, утверждают социологи.
Согласно опросу, две трети респондентов так или иначе сталкивались с
проявлениями коррупции в течение минувшего года. А каждый пятый из них
становился свидетелем или участником коррупционных деяний ежемесячно.
85,5 процентов взрослого населения оценивает общий уровень
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коррумпированности общества выше среднего. Не очень распространенной, а
то и вовсе отсутствующей считают коррупцию лишь 1,8 процента
опрошенных.
Уровень оценки обществом коррупции соотносится с уровнем доверия
к власти, утверждают социологи. Наибольший рейтинг, согласно опросу
КМИС, сегодня имеет городская и сельская власть, которой доверяют 17,6
опрошенных. Но это меньше, чем в 2011 году, когда доверие к этой власти
достигало 20,1 процента. Ответственной за борьбу с коррупцией украинцы,
согласно опросу, считают прежде всего президентскую власть
Второе место в этом рейтинге занял президент Украины, которому
доверяют 10,3 процента украинцев.
Наиболее эффективную антикоррупционную деятельность, по мнению
жителей Украины, развернула украинская пресса. Так считают 27 процентов
респондентов. Еще 28 процентов опрошенных добавили к лидерам
антикоррупционной борьбы общественные организации (Социологи:
коррупция все больше досаждает украинцам // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/социологи-коррупция-все-больше-досаждаетукраинцам/a-19008195). – 2016. – 27.01).
Словацкий эксперт, внештатный исследователь программы
«Россия и Евразия» Центра Карнеги Балаш Ярабик:
(…) Несмотря на все трудности, Украина как государство смогло
выжить. Реформы пусть медленно, но ведутся, что дает повод для
осторожного оптимизма. (…)
Наиболее заметный прогресс был достигнут в стабилизации финансов
Украины. Это включает в себя институциональную реформу Национального
банка Украины, новую фискальную политику, умеренное снижение
государственных расходов, продолжение программы стабилизации
Международного валютного фонда (МВФ), достигнутое соглашения
Украины с частными кредиторами. В результате международные агентства
повысили кредитный рейтинг страны. Западные эксперты отмечают
перспективные признаки возможного восстановления экономики.
Тем не менее, росту экономики Украины в 2016 году препятствуют
продолжающиеся дискуссии о налоговой реформе и государственном
бюджете 2016 года. Приемлемые для МВФ и Запада макроэкономические
показатели бюджета были достигнуты за счѐт снижения уровня жизни
простых украинцев. Реальные доходы сократились на четверть по сравнению
с 2014 году, а средняя заработная плата упала до $186. По оценкам ООН,
80% украинцев сейчас живут менее чем на $5 в день.
Существуют скромные успехи в энергетическом секторе: повышена его
прозрачность, снижено потребление газа, сокращены закупки газа напрямую
из России за счѐт реверса из ЕС, обеспечена большая энергетическая
безопасность. Тем не менее, до сих пор не создан независимый
регулирующий орган, не принимается пакет законов, необходимых для
дальнейшей модернизации энергетического сектора, энергоэффективность не
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является приоритетом для правительства, в сфере энергетики нет честной
рыночной конкуренции в то время, как большинство энергетических активов
по-прежнему контролируется олигархами. (…)
В прошлом году имели место определенные подвижки в
децентрализации. Были несколько усилены полномочия местного
самоуправления: администрация и финансирование. Тем не менее, до сих пор
не внесены необходимые изменения в конституцию и законы, поскольку они
зависят от более широкой динамики конфликта на Донбассе. (…)
Украинская армия стала одной из крупнейших военных сил в Европе,
увеличиваясь в размере со 146 000 до 280 000. Расходы на безопасность
выросли до 5% ВВП в 2016 году, составив $4 млрд. Однако уровень
коррупции в армии, особенно в зоне военных действия на Донбассе, остается
очень высоким. (…)
Нет никаких сомнений, что коррупция остается самой большой угрозой
для национальной безопасности Украины. Институциональные реформы
должны рассматриваться Западом не как «искусство возможного» для
Украины, а как жизненная необходимость (…).
Западу пришло время принять избирательную стратегию. В целом
реформы буксуют, поскольку реформаторы находятся в меньшинстве и
нуждаются в помощи. Нужно проводить постепенные изменения по
ключевым приоритетным направлениям наряду с коммуникацией и
образованием населения, чтобы вновь привлечь симпатии разочарованных
украинцев. Вместо того, чтобы полагаться на конкретных политиков, Запад
должен сосредоточиться на постепенном реформировании государственных
институтов. Неотъемлемой частью этого должны быть реформы системы
образования, чтобы вырастить новое европейское поколение украинцев. Это
может уменьшить сопротивление реформам, поскольку (большей) части
общества требует больше времени, чтобы принять те изменения, которые
правительство вынуждено проводить.
Экономические проблемы Украины были недооценены и не правильно
поняты западных экспертным сообществом. Запад должен понять, что стране
явно не хватает экономической траектории, чтобы провести модернизацию.
Модернизация требует гораздо больше поддержки. Большая помощь в свою
очередь требует большей прозрачности, подотчетности и эффективности
государства и намного лучшей бизнес-среды – то есть реформ (…) (Реформы
и сопротивление: избирательное государство Украины // Тabula.su
(http://tabula.su/ukr-vs-novoros/reformyi-i-soprotivlenie-izbiratelnoegosudarstvo-ukrainyi.html). – 2016. – 26.01).
Немецкий депутат Аксель Фишер:
(…) Чрезвычайно важно, чтобы правительство, парламент, сами
граждане понимали важность реформ и продолжали этот процесс, несмотря
на трудности.
На прошлой неделе Европарламент констатировал, что коррупция
является крупнейшим вызовом для реформ на Украине – и это абсолютно
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верно. Потому что считаю борьбу с коррупцией самым важным элементом в
процессе реформ, ведь коррупция полностью подрывает мораль в обществе
на всех уровнях. По моему впечатлению, борьба с коррупцией на Украине
движется в правильном направлении, но более подробно я смогу рассказать
вам об этом, когда побываю в Киеве и пообщаюсь с украинскими властями
(Докладчик ПАСЕ: Борьба с коррупцией − самый важный элемент
реформ на Украине // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/докладчик-пасеборьба-с-коррупцией-самый-важный-элемент-реформ-на-украине/a19005425). – 2016. – 26.01).
Швейцарія дасть Україні 200 млн дол, як додаток до вже виданої
гуманітарної та фінансової допомоги на загальну суму близько
350 млн дол. Ці кошти будуть використані для поповнення валютних
резервів України. Таку угоду уклали президент України Петро Порошенко на
зустрічі з Президентом Швейцарської Конфедерації Йоганном ШнайдеромАмманном.
Президент Швейцарії позитивно оцінив боротьбу за незалежність
України, а також говорив з Порошенком про прогрес у реалізації
національних реформ (Szwajcaria udzieli Ukrainie 200 mln dolarów w celu
uzupełnienia
rezerw
walutowych
//
WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/4253-szwajcaria-udzieli-ukrainie-200-mlndolarow-w-celu-uzupelnienia-rezerw-walutowych.html). – 2016. – 25.01).
«Мир меняется. Изменилась ли Украина?» С этих вопросов в
предпоследний день работы Давосского форума.
И если в 2015 году целью «Завтрака» было убедить западных
политиков в необходимости поддержки страны, главным образом,
финансовой, то в этом темой дискуссии стали политические и общественные
перемены в Украине. В самом начале встречи ее участникам предложили
голосование-опрос, в котором Украина сегодня сравнивалась с тем, какой она
была год назад.
Большинство (около 70%) поддержали высказывание о том, что
«страна изменилась, но не настолько, чтобы уверенно сказать, что она будет
трансформироваться и дальше» в нужном направлении. При этом
международная общественность сейчас куда «меньше поддерживает Украину
в плане восстановления ее территориальной целостности». Так считают 57%
опрошенных. А еще 40% полагают, что международная ситуация сейчас
«настолько сложна и комплексна, что практически невозможно сказать, что
это означает для Украины» в кратко- и среднесрочной перспективе.
Итак, с одной стороны, Украина получила значительные инвестиции
из-за рубежа, начала реформы − сегодняшнее правительство провело уже за
один год так много реформ, как ни одно предыдущее − начала борьбу с
коррупцией, причем «с головы», сменив руководство целого ряда
государственных структур. С другой, этого всего по-прежнему недостаточно.
И коррупция по-прежнему остается главной проблемой Украины на
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сегодняшнем этапе. Но это и мировая проблема. В определенные периоды
времени и Швеция, и Великобритания, и США были более чем
коррумпированными странами, но смогли преодолеть коррупцию, отметили
выступавшие (Украинцы в Давосе говорили о коррупции // SwissInfo. Ch
(http://www.swissinfo.ch/rus/украинцы-в-давосе-говорили-окоррупции/41911794). – 2016. – 25.01).
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард:
Дискуссия по Меморандуму закончится успешно и я положительно
оцениваю перспективу предоставления Украине очередного транша
финансирования по программе EFF. Думаю, это была очень положительная
дискуссия, которая, надеюсь, приблизит нас к Меморандуму, над которым
работают наши команды. В ходе встречи обсуждались вопросы
экономического развития в Украине. Мы обсудили ход реформ в Украине и
принятие бюджета на 2016 год. В свою очередь Порошенко заявил, что
Украина и МВФ приблизились к скорому предоставлению очередного
транша. (Давос-2016: итоги для Украины // Новости политических
партий (http://www.qwas.ru/ukraine/vitrenko/Alpiiskoe-niwenstvo-svjatoe-deloDavos-2016-itogi-dlja-Ukrainy/). – 2016. – 25.01).
На Всемирном экономическом форуме в Давосе-2016 Украина
просила денег и поддержки; в ответ звучали советы ускорить реформы и
провести приватизацию.
О планах Киева на Давос-2016 можно было судить хотя бы по составу
делегации, отправившейся на форум. Ее возглавил президент Петр
Порошенко, в составе также были министр финансов Наталия Яресько,
министр экономики Айварас Абромавичус и мэр Киева Виталий Кличко.
В ходе этого визита президент провел встречи с главой МВФ Кристин
Лагард, от которой он смог услышать лишь заверения о надеждах на
хорошие перспективы «успешного завершения работы над меморандумом» о
дальнейшем кредитовании Украины фондом. Также президент договорился
со своим швейцарским коллегой о предоставлении Украине финансовой
помощи этой страной на сумму 200 млн евро. На этом в перечне
практических результатов форума для Украины, наверное, можно ставить
точку.
Центральным для Украины событием вне программы форума
традиционно стал уже привычный, так называемый «украинский завтрак»,
организованный бизнесменом Виктором Пинчуком. Проходил он под
пафосным названием «Мир меняется. Изменилась ли Украина?» (Форум в
Давосе: Украина снова просит денег, Украине советуют меньше красть //
Правда.Ру
(http://www.pravda-tv.ru/2016/01/24/203264/forum-v-davoseukraina-snova-prosit-deneg-ukraine-sovetuyut-menshe-krast). – 2016. – 24.01).
Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон:
Интерес инвесторов к Украине вырос. Я гораздо более оптимистичен
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сегодня, чем год или два года назад: Мы в группе Virgin инвестировали в
Vodafone в прошлом году. Украина за последнее время сделала огромный
скачок, и трудно ожидать, чтобы страна двигалась еще быстрее, чем она уже
движется, просто ей необходимо дать немного больше времени. Еще одним
сдерживающим фактором для прихода инвесторов является сохранение
военных рисков (Украине во избежание потери доверия необходимо
победить
коррупцию
–
Баррозу
//
Interfax-Azerbaijan
(http://interfax.az/view/663142). – 2016. – 23.01).
России следует прекратить прямое или косвенное вмешательство в
конфликты в Грузии, Молдавии и в Украине, а также перестать
препятствовать стремлению этих стран к сближению с ЕС, считает
Европарламент. В резолюции, принятой им 21 января, также приветствуется
прогресс, который Тбилиси, Кишинев и Киев достигли в осуществлении
реформ, предусмотренных ратифицированными ими год назад соглашениями
об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом.
Вместе с тем европарламентарии подчеркнули, что у этих трех стран
остаются неразрешенные проблемы. В частности, отмечается, что в Грузии
под угрозой находятся независимость системы правосудия, а также
плюрализм СМИ. Говоря об Украине, Европарламент указал на то, что самой
большой проблемой Киева на пути к сближению с ЕС остается коррупция.
В резолюции осуждается то, что Москва приостановила действие
договора о свободной торговле с Киевом, и вместе с тем высказано
одобрение введенного Украиной запрета но ввоз ряда товаров из России.
Кроме того, Европарламент призывает страны ЕС не допустить
строительство нового газопровода, позволяющего поставлять газ из РФ в
обход Украины, например, такого, как «Северный поток-2», который Россия
планирует проложить по дну Балтийского моря.
Европарламентарии приветствовали рекомендацию Еврокомиссии
Евросоюзу отменить визовый режим с Украиной и Грузией и ожидают от
Совета ЕС и стран-членов скорейшего утверждения порядка безвизового
сообщения.
Европарламент также выразил в резолюции надежду на то, что
участники референдума по вопросу о соглашении об ассоциации Украины и
ЕС, который пройдет в Нидерландах 6 апреля, будут принимать решение,
«учитывая выгоду, которую извлекут из этого договора ЕС и Нидерланды в
частности» (Европарламент: РФ не должна вмешиваться в конфликты в
Грузии,
Молдавии
и
в
Украине
//
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/ru/европарламент-рф-не-должна-вмешиваться-вконфликты-в-грузии-молдавии-и-на-украине/a-18997247). – 2016. – 22.01).
Журналист и политический обозреватель Сергей Руденко:
Европейский Союз недоволен темпами реформирования системы
правосудия и борьбы с коррупцией в Украине. Европейцы дали четко понять:
дальнейшее сближение Украины с Евросоюзом зависит исключительно от
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Киева. Вернее, от решимости украинской власти покончить с негативным
наследием, доставшимся ей от предшественников.
Главный вопрос, решения которого сейчас требуют от украинской
власти и ЕС, и США, – побороть коррупцию. Или, по крайней мере,
продемонстрировать волю в борьбе с этим злом (…) (Комментарий:
Евродвери
для
Украины
//
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/ru/комментарий-евродвери-для-украины/a-18996454). –
2016. – 22.01).
Економічний розвиток та європейська інтеграція схвалила проект
постанови про вступ України до Міжнародного агентства з
поновлюваних джерел енергії IRENA.
Глава Державного агентства з енергоефективності України Сергій
Савчук:
Прийняття Статуту Міжнародного агентства з поновлюваних джерел
енергії сприятиме встановленню плідного співробітництва між Україною та
країнами де високий розвиток в галузі поновлюваних джерел енергії. Ми
зможемо не тільки використовувати досвід кращих і впроваджувати
інноваційні механізми фінансування проектів, але також призначити нашого
кандидата, для отримання пільгових кредитів. Організація IRENA взаємодіє з
Фондом розвитку Абу-Дабі (ADFD).
Корпорація
IRENA/ADFD
пропонує
надання
пільгових
довготермінових кредитів з відсотковою ставкою 1-2% на термін до 20 років.
Бюджет організації IRENA на 2016-2017 роки складає $ 46 млн. (Ukraina
rozpoczęła proces przystąpienia do organizacji IRENA // WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/4209-ukraina-rozpoczela-procesprzystapienia-do-organizacji-irena.html). – 2016. – 22.01).
Європейський парламент закликав установи ЄС продовжувати
законодавчі процедури, з метою приєднання України до списку країн, де
будуть скасовані візові вимоги.
Європейський парламент позитивно оцінює зусилля українського
керівництва в реалізації плану дій щодо лібералізації візового режиму.
Члени Комітету висловили надію на те, що українське керівництво буде
виконувати в першому кварталі 2016 всі зобов'язання, пов'язані з боротьбою
проти корупції, в свою чергу Рада держав ЄС і членів якнайскоріше
продовжить процес надання Україні і Грузії, безвізового режиму (Parlament
Europejski poparł ruch bezwizowy dla Ukrainy // WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/4201-parlament-europejski-poparl-ruchbezwizowy-dla-ukrainy.html). – 2016. – 22.01).
Міністр фінансів України Наталі Яресько:
Не зважаючи на нестримну інфляцію та зовсім нещодавне припинення
спаду, Україна здатна показати невелике зростання у 2016 році.
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Як на мене, найголовніше те, що Україна продовжує відновлювати
сили.
Ми повернули за ріг і я думаю, що цього року ми очікуємо на
зростання і навіть якщо це буде незначне зростання, це все одно буде
зростання. Метою є припинення спаду, відновлення стабільності, створення
нових робочих місць та зростання купівельної спроможності.
Задля фінансового порятунку Україна отримала у 2015 році 17,5 млрд
доларів від МВФ у вигляді кількох траншів. Програма вимагає реформ та
обмеження видатків. Це дало можливість країні припинити падіння
економіки, що тривало 18 місяців.
Більшість грошей МВФ пішло на зміцнення резервів Національного
банку і що участь України у програмі МВФ є абсолютно вирішальною. Для
іноземних інвесторів та наших міжнародних партнерів це є показником
правильного господарювання.
Очікуваний рівень інфляції у 12% є дуже реалістичним. Минулорічні
дуже високі темпи інфляції (46% за оцінкою МВФ) були обумовлені
девальвацією гривні на початку року, та стрімким зростанням тарифів на
комунальні послуги, зокрема, ціною на газ для населення.
Цього року повторення не буде. Ми надзвичайно зменшили дефіцит
бюджету та звели дефіцит нафтових та газових компаній до нуля і тому
інфляційний тиск так само надзвичайно зменшився (Ukraine can see
economic
growth
in
2016:
FinMin
//
CNBC
U.S.
(http://www.cnbc.com/2016/01/21/ukraine-can-see-economic-growth-in-2016finmin.html). – 2016. – 21.01).
Президент України Петро Порошенко сказав, що його країна може
отримати наступний транш фінансової допомоги від МВФ у лютому.
В інтерв’ю, яке він дав у Давосі після зустрічі з Директоромрозпорядником МВФ Крістін Лагард, Порошенко сказав, що обидві сторони
близькі до згоди стосовно затримки виплати і що справа скоро зрушиться з
місця.
Під час розмови сторони обговорили кілька тем, зокрема, економічний
розвиток України та його прогнози, урядову програму реформ, націлену на
модернізацію колишньої радянської республіки та зупинення корупції,
повідомила журналістам міністр фінансів Наталія Яресько, яка теж була
присутня при розмові (Ukraine May Get Next IMF Tranche in February,
Poroshenko Says // Bloomberg (http://www.bloomberg.com/news/articles/201601-21/ukraine-may-get-next-imf-tranche-in-february-poroshenko-says). – 2016.
– 21.01).
Глава представительства Всемирного банка Чимяо Фан:
Остановка реформ в Украине неизбежно приведет к краху еще совсем
хрупкой финансовой стабильности. Достигнутая в 2015 году стабилизация
крайне шаткая и хрупкая. Если не продолжать реформы, эта тенденция будет
очень скоро потеряна.
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В целом, приостановка проведения реформ в Украине – это еще и
самый большой риск для экономики страны в целом, поскольку может
привести к ее дестабилизации и сведению на «нет» всех результатов, которые
были достигнуты во второй половине 2015 года (Остановка реформ в
Украине грозит крахом еще не окрепшей финансовой стабильности //
Источник (http://www.istochnik.info/ekonomika/item/10220-ostanovka-reformv-ukraine-grozit-krakhom-eshche-ne-okrepshej-finansovoj-stabilnosti.html). –
2016. – 21.01).
Американський мільярдер Джордж Сорос заявив, що він готовий
інвестувати в українську економіку. Йдеться, зокрема, про енергетичний
ринок та ринок сільського господарства, а також розвиток підприємництва
серед переміщених осіб.
Джордж Сорос:
На мою думку, найбільш привабливим напрямком інвестування є
український енергетичний ринок, але інвестиції можуть бути обговорені
тільки після проведення реформи в компанії Нафтогаз і за більш низьких цін
на газ відповідно до ринкових стандартів. Крім того, також варті уваги
інвестиції в сфері сільського господарства, тому що він тримає 70%
українських громадян, а крім того, величезні запаси дозволяють підвищити
продуктивність. Також, я хотів би інвестувати в розвиток підприємництва
серед мігрантів. Мета інфестиціїй полягає у заохоченні переміщених осіб,
відкривати малолий та середній бізнес. Ми досліджуємо можливість
інвестування в цей вид бізнесу для того, щоб адаптувати їх до реалій бізнесу
(Soros powiedział w jakie gałęzie ukraińskiej gospodarki jest gotów zainwestowa
// WSCHODNIK.PL (http://wschodnik.pl/biznes/item/4191-soros-powiedzial-wjakie-galezie-ukrainskiej-gospodarki-jest-gotow-zainwestowa.html). – 2016. –
21.01).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призывает банки
финансировать создание нового бизнеса, предпринимательство и
самозанятость, предлагая новые инструменты, так как быстрый приход
в страну иностранных инвесторов маловероятен.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк:
Иностранные инвесторы завтра сюда не прибегут, и вы лучше меня
знаете десятки причин, с чем это связано. (…) Правительство ставит перед
собой задачей создание новых рабочих мест, в том числе через
самозанятость. Друзья, мы кредитуем не производство, мы кредитуем
краткосрочно, причем потребление. (Нужны) кредиты на то, чтобы люди
могли создавать бизнес и развивать самозанятость в Украине (Премьерминистр
предложил
развивать
самозанятость
//
ZN.UA
(http://zn.ua/ECONOMICS/investicionnaya-kartina-v-2016-godu-neuluchshitsya-investiciyami-mogut-stat-sberezheniya-yacenyuk-202542_.html). −
2016. – 27.01).
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
Щодо бюджету немає якихось зауважень за нашими зобов’язаннями
перед МВФ. У принципі, він прийнятий у цілому (Яресько: МВФ повністю
схвалив
закон
про
держбюджет-2016
//
INSIDER
(http://www.theinsider.ua/business/56a775b99ef9c/). – 2016. – 26.01).
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт:
Перед Україною відкрилося надзвичайно важливе вікно можливостей у
впровадженні системних змін та поглибленні реформ у всіх аспектах життя і
на всіх рівнях керівництва України. (…) Серед найбільш важливих елементів
процесу реформ в Україні є створення сприятливих умов для децентралізації
та розвитку місцевого самоврядування з метою наближення влади для людей.
Важливо ухвалити і затвердити зміни до Конституції, які закріплять ці
реформи та створять надійні підвалини демократичного врядування.
США та європейська спільнота уважно слідкуватимуть за цим
процесом.
Україна вже багато досягла в сенсі вдосконалення законодавства, і
зокрема, в напрямку фінансової децентралізації з метою надання важливих
ресурсів місцевим громадам, що повинно дозволить їм значно покращити
якість надання послуг мешканцям та поліпшити інфраструктуру.
Започатковано нове партнерство з Асоціацією міст України задля
підтримки процесу децентралізації через впровадження нового проекту
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Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Розробка курсу на
зміцнення місцевого самоврядування в Україні».
В рамках цього проекту буде розвиватися співпраця Асоціації міст
України та урядом для поглиблення демократії і посилення процесів
децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування (Посол США:
Україна повинна ухвалити і затвердити зміни до Конституції в частині
децентралізації
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1425). – 2016. – 25.01).
Президент України Петро Порошенко:
Відповідно до домовленостей із Міжнародним валютним фондом до
золотовалютних резервів України незабаром має надійти 1,7 мільярди
доларів США.
Міжнародний валютний фонд і Крістін Лагард з великою довірою
ставляться до України, до мене і до української влади. Підстави для цього
абсолютно чіткі: до цього вся українська влада багато чого обіцяла, але
ніколи нічого не робила. Потрібно було отримати перший транш під
обіцянки – і на цьому припинити практично розвиток співпраці. (…)
Зустріч із Лагард – це була розмова партнерів.
І я чітко наголосив ті кроки, які я збираюся робити. Бо левова частина
питань, які містяться в нашій програмі співпраці з МВФ, вони є і у програмі
співпраці зі Світовим банком, і в програмі співпраці з надання
макроекономічної допомоги Євросоюзом і іншими нашими партнерами.
Позиція була абсолютно чітка і конкретна. Тут ми робимо кроки з
боротьби з корупцією, ці кроки робляться з умов безвізового режиму, ці
кроки робляться по тих чи інших соціальних програмах, ці кроки з
конкретними графіками – по енергетичній безпеці, фіскальні складові,
фінансові складові, банківські складові, валютно-курсові складові і інші.
Попри дуже короткий термін сторони дійшли висновку. Нам не
потрібний більше приїзд місії. Ми маємо на сьогодні завершити формування
цього документу, узгодити уже остаточні формулювання. (…)
Я, насправді, пишаюся оцінкою, яку Крістін Лагард надала, сказавши,
що Україна здивувала світ. Мені приємно було почути, що вона залишається
прихильником цієї думки.
У нас до золотовалютних резервів найближчим часом має надійти 1
мільярд 700 мільйонів доларів.
Уже наприкінці програми в мене відбулася дуже конструктивна зустріч
із президентом Швейцарії, і ми вирішили ті проблеми, які не вирішувалися
рік, бо домовився про надання нам кредиту з боку Швейцарії я ще минулого
Давосу. Але ми не могли знайти протягом року погоджень у формулюваннях
щодо документу з видачі.
(…) І коли я виходив, мені вже міністр фінансів зателефонувала, що є
вже підтвердження – і ми отримаємо ще 200 мільйонів, які також надійдуть у
наші золотовалютні резерви.
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А це є курс, це є стабільність фінансової системи, грошової одиниці,
що в бурхливих ситуаціях, як зараз відбуваються на ринках сировинних
товарів, є кардинально важливі для нас (Порошенко пояснив, як переконав
МВФ на $1,7 млрд і незмінний пенсійний вік // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/24/7096524/). − 2016. – 24.01).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
(…) Що зроблено за ці два роки? Ми наповнили державну казну,
списали частину зовнішніх боргів, не допустили дефолту, подвоїли
золотовалютні резерви держави, позбулися енергетичної та економічної
залежності від Росії.
Ми проводимо люстрацію та скорочуємо чиновницький апарат, через
децентралізацію віддаємо повноваження і кошти з центру на місця, створили
з нуля нову армію і нову поліцію.
Ми своєчасно платимо зарплати і пенсії, запровадили енергетичні
субсидії для кожного третього громадянина країни.
Ми розпочали масштабну дерегуляцію економіки, кардинально
спростили адміністративні послуги, схвалили передовий закон про державні
закупівлі.
Ми стали частиною європейського економічного простору і виконали
всі вимоги для того, щоб українці отримали право без віз їздити до Європи.
Ми відновлювали дороги, школи і лікарні.
Ми розпочали процес змін в кожній галузі. І все це – лише мала частка
з того, що нам вдалося зробити за останній час.
Це результат важкої праці дуже багатьох людей в урядовій та
президентській командах, в Парламенті, нашого війська і громадянського
суспільства, це результат вашої підтримки і небайдужості (…) (Звернення
Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248783419&cat_id=2
44276429). − 2016. – 24.01).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Основні орієнтири політики Уряду на 2016 рік – нові робочі місця, нові
ринки збуту, нова освіта і медицина, нова інфраструктура, чесна
приватизація, подальше спрощення надання адмінпослуг.
Щодо роботи, спрямованої на створення нових робочих місць. Ми
продовжимо податкову реформу, політику дерегуляції економіки та її
демонополізації. Останні податкові зміни були зроблені назустріч вимогам
національного бізнесу. У відповідь очікуємо взаємної підтримки підприємців
задля очищення національного організму від корупції і несплати податків.
Також Уряд провадитиме політику, спрямовану на відкриття нових
ринків збуту української продукції. Ми зосередимо сили для отримання всіх
можливих переваг, які відкриває угода про зону вільної торгівлі з
Європейським Союзом. Окремим напрямом роботи стануть спеціальні
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торговельні місії нашої держави за кордоном, щоб підтримати український
експорт.
Пілотним проектом 2016 року стане створення нових регіональних
шкіл та лікарень, які будуть пов’язані з появою сильних об’єднаних
територіальних громад. Таким чином, децентралізація, окрім нових
фінансових та владних можливостей, відкриє для людей якісні стандарти
освіти та охорони здоров’я. (…)
Одним із пріоритетів − проведення чесної приватизації, що дозволить
залучити нові інвестиції і створити нові робочі місця (…) (Арсеній Яценюк
назвав основні орієнтири урядової політики на 2016 рік // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248783372&
cat_id=244276429). − 2016. – 24.01).
У рамках перебування на щорічному засіданні Всесвітнього
економічного форуму Президент України Петро Порошенко провів
зустріч з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку
Сумою Чакрабарті.
Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума
Чакрабарті:
Європейський банк реконструкції і розвитку і надалі залишатиметься
надійним партером України у проведенні реформ, зокрема в енергетичному
секторі, в банківській системі, боротьбі з корупцією.
Президент України Петро Порошенко:
Ми очікуємо розширення портфеля проектів ЄБРР для розвитку
громадського транспорту, енергетики та комунальної інфраструктури. (Ми
очікуємо розширення портфеля проектів ЄБРР в Україні – Президент
після зустрічі з керівником Банку // Президент України Петро Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/mi-ochikuyemo-rozshirennya-portfelyaproektiv-yebrr-v-ukrayi-36650). – 2016. – 22.01).
У рамках 46-го щорічного засідання Всесвітнього економічного
форуму Президент України Петро Порошенко провів зустріч із
Президентом Швейцарської Конфедерації Йоганном ШнайдеромАмманном.
Президент Україні подякував Уряду Швейцарії та Швейцарському
народові за гуманітарну та фінансову допомогу, сумарний обсяг якої наразі
складає близько 350 млн доларів США.
Співрозмовники домовились про надання Україні додаткових 200 млн
доларів США на поповнення золотовалютних резервів країни (Президенти
України та Швейцарії домовились про надання 200 млн доларів
додаткової допомоги // Президент України Петро Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/prezidenti-ukrayini-ta-shvejcariyi-domovilispro-nadannya-20-36652). – 2016. – 22.01).
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Экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт отметил успехи Украины в
реформах, но подчеркнул необходимость дальнейшего реформирования.
Об этом шла речь в Давосе (Швейцария) на завтраке с участием
президента Украины Петра Порошенко.
Экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт:
Я не знаю никакой (другой) страны, которая бы реформировалась так
глубоко, как Украина на 2016 год. Но, очевидно, надо больше (реформ)
(Бильдт: Я не знаю страны, которая бы реформировалась так глубоко,
как
Украина
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/85061-bildt-ya-ne-znayu-strany-kotoraya-byreformirovalas-tak-gluboko-kak-ukraina). − 2016. – 22.01).
Міністр фінансів Наталія Яресько:
Норма про необхідність підвищення пенсійного віку відсутня у проекті
меморандуму про економічну і фінансову політику, підготовку якого Україна
завершує для отримання в лютому третього траншу кредиту МВФ.
Зараз немає цього в документі. Але пенсійна реформа триватиме, нам
треба це робити так чи не так, але там немає такого конкретного
зобов'язання.
До затвердження третього траншу немає необхідності вносити зміни до
прийнятого в кінці 2015 року податково-бюджетного пакету, тому що його
положення задовольнили МВФ (…) (Яресько: У меморандумі з МВФ
підвищення
пенсійного
віку
немає
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/22/7096278/). − 2016. – 22.01).
Президент України Петро Порошенко впевнений у позитивному
результаті переговорів з МВФ щодо надання Україні нового траншу.
Про це він заявив після переговорів з головою фонду Кристін Лагард в
Давосі.
Президент України Петро Порошенко:
Ми зараз знаходимося на стадії обговорення наступного меморандуму
з МВФ. Ми вже майже погодили угоду. На моє переконання, амбітна
програма реформ допоможе Україні у 2016 році. І я вдячний Кристін Лагард
за це.
Своєю чергою, Лагард також позитивно оцінює перспективу надання
Україні наступного траншу від МВФ.
Голова МВФ Кристін Лагард:
Я думаю, що це була дуже позитивна дискусія, яка, як я сподіваюся,
наблизить нас до меморандуму, над яким працюють наші команди. Я маю
надію на те, що цей процес завершиться успішно.
Зустріч пройшла дуже продуктивно, на переговорах обговорювалися
питання щодо економічного розвитку в Україні. Ми поговорили про
впроваджувані в Україні реформи і прийнятий бюджет на 2016 рік
(Порошенко заявив про досягнення домовленості з МВФ // Інформаційний
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портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/84918-poroshenkozayaviv-pro-dosyagnennya-domovlenosti-z-mvf). – 2016. – 21.01).
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус:
В четвер в Давосі відбулася сесія, присвячена Україні, на якій були
присутні лідери держав, представники Європейського Союзу, США та
керівники транснаціональних компаній, які цікавляться або вже присутні в
Україні.
Від нас вимагається прискорення з багатьох напрямків. Практично всі
відзначили, що серед головних реформ на цей рік – приватизація, яка
обов'язково повинна бути прозорою.
Учасники також зазначили, що Україні необхідно провести
дерегуляцію, реформувати систему державної служби, яка дозволить
підвищити рівень зарплат держслужбовцям, а також реформувати
правоохоронну систему.
Нинішній форум в Давосі присвячений індустріальній революції, тому
учасники радили українській владі зосередитися також на впровадженні
нових технологій, які допоможуть проводити прозорі реформи, побороти
корупцію і зробити технологічний прорив (Учасники форуму в Давосі
радять Україні прискорити реформи, – Абромавичус // INSIDER
(http://www.theinsider.ua/business/56a0deb7cd9b8/). – 2016. – 21.01).
Міністр економічного розвитку й торгівлі Айварас Абромавічус:
Незважаючи на всю критичність ситуації, в Україну прийшло близько 3
млрд доларів інвестицій у 2015 році (Абромавічус: За рік в Україну прийшло
інвестицій на три мільярди доларів // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/29655-abromavichus-za-god-v-ukrainu-prishloinvesticijj.html). – 2016. – 21.01).
Еврокомиссар по политике соседства и переговоров по
расширению Йоханнес Хан:
Евросоюз в этом году усилит поддержку Украины, в частности,
касательно имплементации зоны свободной торговли, улучшения бизнесклимата и диверсификации рынков.
Брюссель также уделит внимание поддержке малого и среднего
бизнеса в Украине. А Еврокомиссия уже готовит предложение по
скорейшему внедрению безвизового режима с Украиной (ЕС в этом году
усилит поддержку Украины, − еврокомиссар Хан // 112.ua
(http://112.ua/politika/es-v-etom-godu-usilit-podderzhku-ukrainy-han286419.html). − 2016. – 21.01).
Конституційна реформа
Правовий комітет Верховної Ради не підтримав зміни до
Конституції в частині правосуддя.
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Відтепер депутати розглянуть законопроект в залі, без рекомендації
Комітету.
В четвер ВР проголосує за повторне направлення до Конституційного
суду відповідного законопроекту (Комітет Ради не підтримав зміни до
Конституції
щодо
судоустрою
//
INSIDER
(http://www.theinsider.ua/politics/56a8b4aae459d/). – 2016. – 27.01).
До парламенту України внесено доопрацьований проект закону
про внесення змін до Конституції України, згідно з яким за парламентом
залишається право висловлювати недовіру Генеральному прокурору і
відправляти його у відставку.
Зокрема, у п.25 ст.85 Конституції України змінами повернено норму,
згідно з якою «до повноважень Верховної Ради України віднесено надання
згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України
Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві,
що має наслідком його відставку з посади».
Законопроект спрямовано на розгляд профільного комітету парламенту
(До Ради внесено законопроект, згідно з яким ВР зможе відправляти
генпрокурора
у
відставку
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/30465-v-radu-vnesen-zakonoproekt-soglasnokotoromu-vr-sm.html). – 2016. – 27.01).
Cпикер ВР Владимир Гройсман:
Верховная Рада Украины пока не планирует рассмотрение внесения
изменений в Конституцию в части децентрализации.
Еще необходимы дополнительные дискуссии с политическими силами и
заключение Конституционного суда о том, что понимать под термином
следующая очередная сессия.
Сейчас, очевидно, необходимо дополнительное время, наверное,
незначительное, для того, чтобы провести дополнительные дискуссии с
политическими силами, которым следует принять решение о том, что они
идут своими голосами, а не разговорами о децентрализации (…) (Рада пока
не планирует рассмотрение внесения изменений в Конституцию в части
децентрализации
−
Гройсман
//
ОстроВ
(http://www.ostro.org/general/politics/news/491081/). − 2016. – 25.01)
Президент України Петро Порошенко:
(…) Чого чекає народ наступного тижня від парламенту? Прийміть,
будь ласка, у першому читанні конституційну реформу в частині судової
системи. Ніхто далі не збирається миритися з ситуацією, яку ми маємо в
судовій системі. Ніхто не дозволить далі мати судову недоторканність, ніхто
не дозволить далі демонструвати таку поведінку при прийнятті судових
рішень безвідповідальну абсолютно.
Маю 4 пріоритети:
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Перша позиція була децентралізація. Друга позиція – судова реформа.
Третя позиція, скасування депутатської недоторканності. Четверта позиція –
це скасування суддівської недоторканності. Суддівську (недоторканність) ми
зараз скоротили і зараз імплементували в суддівську реформу. Три
законопроекти знаходяться у Верховній Раді (…) (Порошенко про
конституційну реформу: «Ми ж не Росія…» // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/24/7096532/). − 2016. – 24.01).
Спікер ВР Володимир Гройсман:
Верховна Рада України поки не планує розгляд внесення змін до
Конституції в частині децентралізації.
Необхідні додаткові дискусії з політичними силами і висновок
Конституційного суду про те, що розуміти під терміном «наступна чергова
сесія».
Зараз, очевидно, необхідний додатковий час, напевно, незначне, для
того, щоб провести додаткові дискусії з політичними силами, яким слід
прийняти рішення про те, що вони йдуть своїми голосами, а не розмовами
про децентралізацію.
На цей пленарний тиждень ми не плануємо розгляд цього питання.
Парламент визначиться, коли може відбутися голосування щодо
децентралізації, після того, як буде вирішено, коли ми можемо розглянути
зміни до Конституції остаточно (Гройсман: Розгляд змін до Конституції
щодо
децентралізації
не
на
часі
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/24/7096530/). − 2016. – 24.01).
Конституційний суд визнав відповідним Основному закону
законопроект №3524 про внесення змін до Конституції в частині
правосуддя.
Суд визнав законопроект відповідним ст. 157 і 158 Конституції.
Після позитивного висновку КС Рада може прийняти у першому
читанні законопроект 226 голосами, а на наступній черговій сесії − у другому
300 голосами.
Висновки КС є остаточними і не підлягають оскарженню
(Конституційний суд схвалив зміну Конституції в частині правосуддя //
INSIDER (http://www.theinsider.ua/politics/56a20235e0a68/). – 2016. – 22.01).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України
Назар Холодницький:
Сполучені Штати висловили готовність провести серію тренінгів для
детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і
прокурорів Спеціальної антикорупційної прокуратури, починаючи з
наступного місяця.
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Ми бачимо у американських колег щире бажання допомогти нам,
надати технічну підтримку, у тому числі, провести в майбутньому тренінги і
для детективів НАБУ, і для прокурорів Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури.
Перший такий навчальний візит для прокурорів антикорупційної
прокуратури відбудеться в лютому (США в лютому проведуть тренінги
для НАБУ та Антикорупційної прокуратури, – Холодницький // Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/01/22/ssha_v_lyutomu_provedut_treningy_dlya_nabu_t
a_antykoruptsiynoi_prokuratury__664918). − 2016. – 22.01).
Децентралізація та реформа державного управління
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Кабмін ухвалив постанову, розроблену Мінрегіоном, яка впорядковує
структуру МДА (місцевих державних адміністрацій), зокрема ОДА
(обласних державних адміністрацій), відповідно до чинної системи
центральних органів виконавчої влади. Це важливий крок на шляху
впровадження реформи децентралізації.
Своїм рішенням Кабмін регламентував структуру місцевих державних
адміністрацій і привів її до спільного знаменника. Тепер вона чітко лягла у
загальну вертикаль влади. Це значний крок вперед у децентралізації, який
наближає момент повного впровадження реформи по всій країні та окреслює
модель нової, європейської системи влади.
Одна з основних новацій постанови – впровадження посади
профільного заступника голови державної адміністрації з децентралізації.
Він опікуватимуться реформою на місці і контролюватиме її хід.
Постанова удосконалює координацію взаємодії органів місцевої та
центральної влади та окреслює зрозумілу зону відповідальності місцевих
адміністрацій. Це дозволить зробити роботу МДА більш ефективною
(Кабмін реформує структури ОДА відповідно до вимог децентралізації, –
Геннадій Зубко // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/
item/id/1448). – 2016. – 27.01).
У Міністерстві освіти і науки України відбулася нарада з питань
фінансування закладів профтехосвіти.
В обговоренні взяли участь представники Всеукраїнських асоціацій
органів місцевого самоврядування, Мінрегіону та Мінфіну.
За результатами було домовлено, що доцільно передати повноваження
з утримання закладів профтехосвіти від міст обласного значення до бюджетів
областей. Цю позицію підтримали Мінрегіон та Міносвіти.
Експерти Асоціації міст України підготували проекти змін до
Державного бюджету на 2016 рік та Бюджетного кодексу. Пропонується
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фінансування закладів профтехосвіти здійснювати за рахунок обласних
бюджетів. А у разі передачі цих закладів у комунальну власність за
зверненням міських рад – з бюджетів міст обласного значення (ПТУ
пропонують фінансувати з обласних бюджетів: готуються зміни до
законодавства // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/
item/id/1450). – 2016. – 27.01).
У січні Мінекономрозвитку
готується продемонструвати
громадськості оновлений реєстр адмінпослуг зі значним скороченням
їхньої кількості.
Передбачається також створення близько 600 нових центрів надання
адмінпослуг (ЦНАПів).
Директор місії USAID Джед Бартон:
Ми підтримуємо ініціативу щодо електронного урядування і
розглядаємо можливість підтримки зусиль, які дійсно є індикатором змін. Та
необхідна злагодженість дій обох міністерств, і ми вітаємо проведення таких
координаційних зустрічей на регулярній основі.
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Максим Малашкін:
Адмінпослуги – це лакмусовий папірець, який має показати, чи дійсно
відбулась децентралізація у 159 об’єднаних територіальних громадах, чи
відбулись якісні зміни у житті людей (В Україні створять близько 600
нових ЦНАПів // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/
item/id/1440). – 2016. – 26.01).
Президент України Петро Порошенко:
Децентралізація – це ключовий елемент нашої підготовки до
майбутнього членства в Європейському союзі. Немає децентралізації – немає
перспективи членства. Навпаки, ефективне впровадження ідеї децентралізації
– відсутність жодних аргументів для будь-яких перешкод європейській
перспективі України. (…)
Передача повноважень на місця ставить нові виклики перед громадами
міст та їх елітами. Вона вимагатиме від громад вміння контролювати та
скеровувати обрані ними органи місцевого самоврядування, а від
представників цих органів – почати будувати принципово новий
рівноправний діалог з громадянським суспільством.
Проблема не лише в тому, щоб обрати голову, підписати проект
співпраці, проблема в тому, щоб побудувати вертикаль, навчити тих, хто
приходить працювати в органи місцевого самоврядування, відповідати тим
вимогам, які зараз ставить життя, – електронному врядуванню, центру
надання адміністративних послуг, іноземним мовам, вмінню працювати з
іноземними партнерами, прозорості, електронним закупівлям і вмінню
ефективно використати кожну бюджету копійку, вмінню пояснити громаді
логіку і програму своїх дій. Впевнений, що це ще одне важливе і
відповідальне завдання для Асоціації міст (…) (Президент закликав мерів
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міст до спільної роботи над втіленням у життя децентралізації: Треба
йти
до
людей
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1421). – 2016. – 24.01).
Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
(…) Завдяки спільній роботі Президента України Петра Порошенка,
Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана, Уряду стали
можливими
передача
повноважень
місцевому
самоврядуванню,
реформування місцевого самоврядування, збільшення власних повноважень
на місцях.
Децентралізація − це базова реформа для того, щоб змінити економічну
ситуацію в Україні. (…)
В цьому році будуть розроблені законопроекти «Про засади та порядок
вирішення питань адміністративно-територіального устрою України», «Про
місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція), «Про префектів».
Крім того, готується великий пакет законопроектів щодо
децентралізації у 22 сферах і галузях, зокрема: земельних відносинах,
міжбюджетних відносинах, місцевих податків і зборів, адмінпослугах,
соціальних стандартах у сферах освіти і охорони здоров’я, містобудування,
житлово-комунального господарства, запровадження муніципальної варти,
служби в органах місцевого самоврядування (Центральна і місцева влада
мають об'єднатись у проведенні реформи децентралізації, − Геннадій
Зубко // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (http://www.minregion.gov.ua/press/
news/tsentralna-i-mistseva-vlada-mayut-ob-yednatis-u-provedenni-reformidetsentralizatsiyi-gennadiy-zubko/). − 2016. – 23.01).
Відповідно до статті 24−1 Бюджетного кодексу України Державний
фонд регіонального розвитку створюється у складі загального фонду
державного бюджету.
Кодексом передбачено, що Державний фонд регіонального розвитку
має складати не менше 1 % від доходів загального фонду держбюджету.
Тобто планувалося, що у 2016 році обсяг коштів Державного фонду
регіонального розвитку складе 5,28 млрд гривень.
Але, згідно з Законом України «Про державний бюджет України на
2016 рік», дію норми щодо передбачення щорічно коштів ДФРР в обсязі не
менше 1 % обсягу доходів загального фонду Держбюджету на 2016 рік
зупинено.
Мінфін при складанні державного бюджету на поточний рік визначив
обсяг коштів ДФРР у розмірі 3 млрд грн (Інформація щодо обсягів коштів
державного фонду регіонального розвитку на 2016 рік // Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України (http://www.minregion.gov.ua/press/news/informatsiyaОфіційна інформація
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shhodo-obsyagiv-koshtiv-derzhavnogo-fondu-regionalnogo-rozvitku-na-2016rik/). − 2016. – 22.01).
В рамках децентралізації повноважень центральних органів влади
Урядом внесено зміни у порядок створення освітніх округів, а також
визначено умови функціонування загальноосвітніх навчальних закладів.
Прийняті
зміни
дадуть
ширші
повноваження
об’єднаним
територіальним громадам, органам місцевого самоврядування і районного
рівня самим вирішувати питання структури мережі загальноосвітніх
навчальних закладів.
Опорні загальноосвітні навчальні заклади, що створюватимуться на
місцях, будуть оснащені сучасною матеріально-технічною базою, зокрема,
кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними
комп’ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням тощо. З цією
метою у грудні минулого року Уряд збільшив фінансування освітньої галузі
на 121,7 млн. гривень (Уряд визначив новий порядок діяльності освітніх
округів та опорних загальноосвітніх навчальних закладів //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1404). –
2016. – 21.01).
Дерегуляція та розвиток підприємництва
Європейська
Бізнес
Асоціація
висловила
вдячність
Мінагрополітики за прискорення процесів дерегуляції та значне
сприяння спрощенню умов ведення бізнесу в Україні. Про це йдеться у
листі-підтримці, який підписаний Виконавчим директором ЄБА Ганною
Дерев’янко.
Зокрема, протягом 2015 року Асоціація займалась розробкою
комплексних змін до чинної нормативно-правової бази в аграрному секторі,
які передбачають покращення умов ведення бізнесу та гармонізацію ряду
положень національного законодавства з нормами Європейського Союзу.
«Цим листом ми дякуємо Олексію Павленку за підтримку деяких
наших ініціатив. У тому числі наголошуємо на позитивних змінах, які мають
важливе значення для розвитку бізнесу в Україні. ЄБА висловлює вдячність
за сприяння експорту української сільськогосподарської продукції до
Китайської Народної Республіки. Протягом останніх років спостерігається
тенденція до збільшення продажів сільськогосподарських культур на ринки
Азії. Просування зернових та олійних культур у цих напрямках є стратегічно
важливим. Адже саме вони вважаються найбільш перспективними», −
йдеться у листі-повідомленні ЄБА.
На думку Асоціації, спрощено експорт зерна. «У 2015 році Україна
експортувала 35 мільйонів тонн зернових. Це втричі більше, ніж, наприклад,
у 2011 році. 15 липня цього року ВР прийняла Закон України про карантин
рослин щодо зменшення адміністративного навантаження. Відтак суттєво
спрощується перевезення та експорт зерна. Також збережено позитивну
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тенденцію співробітництва між представниками бізнесу та Мінагрополітики.
Меморандум між Мінагрополітики та провідними гравцями зернового ринку
є ефективним способом встановлення системного діалогу між владою та
представниками бізнес-спільноти зернового сектору», − повідомляється у
листі-підтримці.
Позитивним зрушенням у напрямку дерегуляції є розробка
Мінагрополітики проекту Закону України щодо удосконалення відносин у
сфері дитячого харчування. «Ним пропонується скасувати вимогу щодо
використання при виробництві дитячого харчування сировини, яка
виробляється у спеціальних сировинних зонах, натомість встановлюючи ті
вимоги, які визначені законодавством ЄС. Не менш важливим є скасування
карантинного дозволу на імпорт та транзит. Адже раніше в Україні
процедура отримання карантинного дозволу була складною та
забюрократизованою», − наголосили у ЄБА.
Відтак, Європейська Бізнес Асоціація сподівається на продовження
позитивної тенденції та очікує на нові рішучі кроки влади у цьому
напрямку.Відтак, Європейська Бізнес Асоціація сподівається на продовження
позитивної тенденції та очікує на нові рішучі кроки влади у цьому напрямку
(Завдяки Мінагрополітики є позитивні зміни, які мають важливе
значення для розвитку бізнесу, − Європейська Бізнес Асоціація //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248788371&cat_id=244277212). − 2016. – 26.01).
Податкова реформа
Голова ДФС Роман Насіров:
У 2016 році ДФС продовжить працювати над удосконаленням
процедур адміністрування податків та впровадженням податкових змін,
ухвалених наприкінці минулого року.
Одним із найважливіших кроків, покликаних покращити умови
ведення бізнесу − уніфікація та зниження ставки єдиного внеску на
загальнообов`язкове державне соціальне страхування до 22 %, а також
скасування внеску, що утримувався у діапазоні 2−6,1 % із заробітної плати
працівників.
Лише за попередніми підрахунками новації дозволять роботодавцям
заощадити у поточному році близько 100 млрд грн. Таке зниження
навантаження на фонд оплати праці надасть можливість власникам
підприємств підвищити своїм працівникам заробітну плату, та, відповідно,
вчасно сплачувати податки до бюджету. (…)
Прийнято на цей рік непряму форму державної підтримки аграрного
сектору за рахунок спеціального режиму оподаткування ПДВ
сільгосппідприємств. В залежності від виду товарів, які поставляє виробник,
обсяг підтримки складатиме від 15 % до 80 % ПДВ, які спрямовуються на
спеціальний рахунок платника.

Офіційна інформація

55

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

21 − 28 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Програмне забезпечення у системі електронного адміністрування ПДВ
було доопрацьовано та відкрито три додаткових рахунки. (…)
Ще однією важливою для платників новацією стало встановлення
порядку відшкодування ПДВ. Відтепер, узгоджені суми відшкодованого
податку повертатимуться відповідно до порядку черговості внесення до
реєстру заяв про повернення. Це унеможливить спекуляції щодо
послідовності виплат.
Для отримання бюджетного відшкодування запроваджено два реєстри:
перший – для експортерів (частка експорту у річному обороті становить не
менше 40 %), другий – для решти компаній. При цьому право на отримання
ПДВ отримали всі платники. (…)
Робота над податковою реформою триватиме і у поточному році, як і
продовжуватиметься реформування ДФС (…) (Роман Насіров: У 2016 році
продовжиться робота над податковими змінами та реформуванням
ДФС // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=248787920&cat_id=244276429). − 2016. – 26.01).
У четвер, 21 січня, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на нараді з
антикорупційних розслідувань доручив ліквідувати діючу в складі
Державної фіскальної служби (ГФС) податкову міліцію.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк:
Наше завдання – це ліквідація податкової міліції, про що я вам
публічно заявляю. Проект закону про створення Служби фінансових
розслідувань готовий.
У складі ДФС залишиться тільки невеликий підрозділ, який буде
займатися отриманням доказів, а служба буде повністю демілітаризована.
Детективи в Службу фінансових розслідувань будуть відбиратися на
конкурсній основі, за прикладом Національного антикорупційного бюро
(Яценюк наказав ліквідувати податкову міліцію при ДФС //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/
84907-yatsenyuk-nakazav-likviduvati-podatkovu-militsiyu-pri-dfs). – 2016. –
21.01).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
Народные депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за
принятие Закона «О внесении изменения в раздел VI «Заключительные
и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины (относительно
стабилизационного (резервного) энергетического фонда)».
Принимая во внимание значительный дефицит оборотных средств,
«Нафтогаз Украины» при поддержке Минфина проводит переговоры с
международными финансовыми организациями, в частности с ЕБРР и
Всемирным банком, относительно возможности их участия в торговом
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финансировании закупок «Нафтогазом Украины» природного газа от
европейских поставщиков путем предоставления платежных гарантий.
Председатель подкомитета Комитета по вопросам бюджета Андрей
Гордеев:
При такой ситуации правительство Украины в свою очередь должно
предоставить государственные гарантии в обеспечении выполнения
«Нафтогазом Украины» обязательств по оплате импортированного от
европейских поставщиков природного газа, а также выполнение гарантийных
обязательств международных финансовых организаций, иностранных
банков,
обеспечивающих
исполнение
обязательств
по
оплате
импортированного природного газа.
Этим законом дополняется положения Бюджетного кодекса нормой,
которая позволит предоставлять исключительно в пределах и по
направлениям, определенным законом о Государственном бюджете Украины
государственные
гарантии
для
формирования
стабилизационного
(резервного) энергетического фонда (Парламент принял закон о
стабилизационном
энергетическом
фонде
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/371119/parlament_prinyal_zakon_o_stabilizatsionno
m_energeticheskom_fonde). − 2016. – 26.01).
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Едуард Кругляк:
Найближчим часом у Верховній Раді України очікується розгляд
проекту Закону України «Про житлово-комунальні послуги». (…)
Від централізованого теплопостачання в Україні опалюється близько
86 тисяч багатоквартирних будинків, які в основному були побудовані у
60−80х роках минулого сторіччя.
Цієї зими ми побачили ситуацію, що навіть при нормальній подачі
теплоносія від теплокомуненерго ціла низка панельних будинків першої
серії, здебільшого побудованих у 60-х роках, не прогріваються і в квартирах
температура часом не підіймається вище 16 градусів.
Саме тому питання термомодернізації та термосанації житлових
будинків в Україні стоїть дуже гостро.
Повинен бути комплексний підхід – недостатньо лише замінити вікна
та встановити лічильники. Необхідно також робити модернізацію тієї
котельні, яка обслуговує будинок. Йдеться як про повне утеплення будинків,
так і про заміну теплотрас, старого обладнання, встановлення приладів
обліку тощо.
В реалізації цих заходів повинні бути задіяні як держава, так і
комунальні підприємства, обслуговуючі компанії і самі мешканці таких
будинків.
У нас сьогодні управителями житлового фонду є комунальні і приватні
ЖЕКи, ОСББ, керуючі компанії. Є відповідні державні програми,
відбувається пільгове кредитування на тепломодернізучі та енергоефективні
заходи. Роботи дуже багато і до неї мають долучитися усі – від конкретного
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мешканця до проектної організації (Прийняття закону «Про житловокомунальні послуги» сприятиме впровадженню енергоефективних заходів
у житловому фонді // Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/press/news/priynyattya-zakonu-pro-zhitlovokomunalni-poslugi-spriyatime-vprovadzhennyu-energoefektivnih-zahodiv-uzhitlovomu-fondi/). − 2016. – 21.01).
Держенергоефективності продовжує активно залучати місцеву
владу до здешевлення «теплих» кредитів.
З цією метою 21 січня Голова Держенергоефективності Сергій Савчук
та міський голова м. Вишгород Олексій Момот підписали Меморандум про
партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків.
Відповідно до Меморандуму місцева влада бере на себе зобов’язання
розробити та впровадити програму відшкодувування частини відсотків або
суми кредитів, отриманих населенням на впровадження заходів з утеплення
житла. На її реалізацію у 2016 році планується передбачити у бюджеті міста
700 тис. гривень.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Нам сьогодні потрібно як на центральному, так і на місцевому рівнях
вкладати кошти в енергоефективність, адже це єдина реальна перспектива
досягти енергетичної незалежності держави. Для цього Уряд прагне створити
всі умови та мінімізувати навантаженість на населення.
За минулий рік нам вдалося досягти високих показників залучення
громадян до впровадження енергоощадних заходів та місцевої влади до
здешевлення енергоефективних. У 2015 році було прийнято 81таку місцеву
програму. На їх реалізацію виділено понад 34 млн грн. коштів місцевих
бюджетів.
Наразі таке співфінансування вже довело свою ефективність. Протягом
минулого року попит на державну підтримку до впровадження
енергефективних заходів мав динамічний приріст. Понад 13 тис. громадян
скористалися місцевими програмами та отримали додаткову компенсацію на
14 млн гривень.
Можливо використання потенціалу відновлюваних джерел енергії
міста Вишгород та його околиць. Це сприятиме зменшенню навантаження на
місцевий бюджет в частині скорочення витрат на енергоресурси, спожиті
бюджетними установами (Держенергоефективності продовжує активно
залучати місцеву владу до здешевлення «теплих» кредитів // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248779548&
cat_id=244277212). − 2016. – 21.01).
Проведено громадські слухання та обговорення проекту Плану
розвитку Об’єднаної енергетичної системи України на 2016–2025 роки.
В. о. директора ДП «НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук:
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Серед ключових ідей проекту – створення передумов для всебічної
інтеграції ОЕС України до об’єднаної енергосистеми країн Європейського
Енергетичного Співтовариства та подолання слабких місць в роботі
енергосистеми.
Заступник директора НТЦЕ з питань розвитку електроенергетики
Болдирєв Олександр:
Основні положення проекту Плану розвитку ОЕС України, при
розробці документа враховано об’єктивні передумови розвитку, оцінено
потребу інвестиціях та прогнозні обсяги споживання на 2016−2025 роки.
Плани щодо будівництва нових енергоблоків, зокрема двох блоків ТЕС за
технологією ЦКШ (циркуляція киплячого шару), та модернізації 41
пиловугільного блоку, впровадження нових енергетичних об’єктів гідро- та
альтернативної енергетики.
Обговорено і важливе питання розвитку енергомереж. Про перспективи
розвитку об’єктів магістральних електромереж ОЕС України та
електростанцій на відновлювальних джерелах енергії поінформував
начальник служби перспективного розвитку ОЕС України Зоркін А. В. (ДП
«НЕК «Укренерго»).
Попередні висновки Дослідження можливості паралельної роботи
української та молдовської енергосистем з європейською континентальною
енергосистемою ENTSO-E представив начальник служби євроінтеграції ДП
«НЕК «Укренерго» Салимон В.С. (Зроблено перший крок у стратегічному
плануванні розвитку енергетичного сектору України // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248778571&cat_id=2
44277212). − 2016. – 21.01).
Реформа правохоронної системи
Верховна Рада не змогла подолати вето президента Петра
Порошенка на прийнятий влітку минулого року закон «Про органи
внутрішніх справ».
Згідно з пропозиціями президента до ухваленого закону, він не може
бути підписаний, оскільки покладає на міністра внутрішніх справ
координацію діяльності Нацполіції, Держприкордонслужби, Держміграції,
Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також Нацгвардії.
Президент України Петро Порошенко:
Установлення Верховною Радою України шляхом прийняття закону
переліку центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через Міністра
внутрішніх справ України, обмежує конституційні повноваження Кабінету
міністрів України і є перевищенням парламентом своїх повноважень.
Передбачене законом створення у складі апарату МВС підрозділу
внутрішньої безпеки, безпосередньо підпорядкованого міністрові, суперечить
європейським стандартам діяльності правоохоронних органів (Рада не
змогла подолати вето президента на закон «Про органи внутрішніх
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справ» // INSIDER (http://www.theinsider.ua/politics/56a740b555bd1/). – 2016.
– 26.01).
Голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе:
До кінця травня на всіх трасах України буде патрульна поліція. В
Україні повністю буде ліквідовано ДАІ.
Невдовзі буде оголошено конкурс та додатковий набір у патрульну
поліцію. Патрульні будуть працювати на міжнародних трасах Львівської
області, далі буде Харків, потім інші регіони України.
Фукції патрульних – слідкувати за порядком на трасах, оформляти
ДТП, надавати допомогу громадянам (Деканоїдзе: До кінця травня ДАІ
буде
ліквідовано
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/01/25/dekanoidze_do_kintsya_travnya_dai_bude_likvid
ovano_665786). − 2016. – 25.01).
Генпрокуратура просить відтермінувати введення в дію закону про
Державне бюро розслідувань, який позбавляє прокуратуру слідчих дій.
Начальник управляння спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк:
Може виникнути ситуація з фактичним колапсом розслідування справ
високо посадовців і Майдану – це вступ в дію закону про Державне бюро
розслідувань.
В закон про Державне бюро розслідувань прокуратура пропонує внести
зміни, адже закон не доопрацьований, і у бюро не буде потрібних
повноважень. Його треба доопрацьовувати, бо якщо ми забираємо слідство у
прокуратури, то маємо створити дійсно потужний орган, який приносить
користь в розслідуванні проваджень (…) (Прокуратура просить відкласти
створення
Держбюро
розслідувань
//
INSIDER
(http://www.theinsider.ua/politics/56a0b5e3b0e90/). – 2016. – 21.01).
Реформа системи національної безпеки та оборони
Рада національної безпеки та оборони України на засіданні в
середу прийняла за основу Стратегію кібербезпеки України.
Вона передбачає розбудову національної системи забезпечення захисту
кіберпростору, своєчасного виявлення та нейтралізації кіберзагроз, а також
запобігання їм з урахуванням практики провідних держав-членів НАТО та
ЄС.
Також у Стратегії йдеться про координацію, взаємодію та розподіл
повноважень і відповідальності органів безпеки в питаннях кібербезпеки,
кіберзахисту та протидії кібертероризму і кіберзлочинності.
Крім того, члени РНБО затвердили новий військово-адміністративний
поділ території України, що «регламентує розмежування території держави
на військові та адміністративні зони в інтересах забезпечення оборони
країни» (РНБО cхвалила стратегію кібербезпеки та новий військово-
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адміністративний
поділ
//
INSIDER
(http://www.theinsider.ua/politics/56a90b7c9d824/). – 2016. – 27.01).
Реформа освіти
Кабмін скасував з 1 вересня фінансування шкіл за рахунок
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з менш
ніж 25 учнями.
Також цим документом Кабмін визначив послідовність витрачання
освітньої субвенції. Зокрема, субвенція повинна спочатку спрямовуватися на
виплату заробітної плати з нарахуваннями, соціальних виплат, стипендій і
допомог; оплату медикаментів і харчування, оплату комунальних послуг та
здійснення інших захищених видатків.
При цьому уряд дозволив місцевим радам здійснювати фінансування з
місцевих бюджетів установ, які перебувають на районному утриманні.
Крім того, Кабмін встановив, що при розрахунку обсягу освітньої
субвенції для об'єднаних територіальних громад у 2016 році застосовується
фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня з
відповідними коригуючими коефіцієнтами, які враховують статус місцевості
та наповнюваність класів у середньому за адміністративно-територіальною
одиницею, на території якої створена громада (окремо для міської та
сільської місцевості) (Кабмін скасував державне фінансування шкіл, в яких
менш ніж 25 учнів // INSIDER (http://www.theinsider.ua/business/56a0b9fd
e644f/). – 2016. – 21.01).
Програма розвитку українського експорту
Верховна Рада Україна ратифікувала протокол про застосування
договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його
сторонами та Республікою Узбекистан. Відповідний проект закону №0060
підтримали 234 нардепи.
Згідно з положеннями протоколу Узбекистан не застосовує по
відношенню до України імпортні та експортні мита (ВР ратифікувала
протокол про застосування договору про зону вільної торгівлі з
Узбекистаном
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/01/27/vr_ratyfikuvala_protokol_pro_zastosuvannya_do
govoru_pro_zonu_vilnoi_torgivli_666565). − 2016. – 27.01).
Голова підрозділу з питань «Східного партнерства» Зовнішньої
служби Європейського Союзу Дірк Шубель:
Наступний великий захід – це саміт Україна–ЄС, який попередньо
заплановано на травень.
Пріоритетним є питання виконання поглибленої та всеохоплюючої
зони вільної торгівлі.
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Це був дуже важливий крок з відкриття ринків, який включає також
всеосяжні програми для проведення реформ, пов'язаних з економікою і
торгівлею. Якщо вони будуть виконані, а це буде, без сумніву, важкою
роботою, це дасть більше безпеки і стабільності для інвесторів (Саміт
Україна – ЄС заплановано на травень // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/30377-sammit-ukraina--es-zaplanirovan-namajj.html). – 2016. – 26.01).
Міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко:
Україна розглядає можливість введення зони вільної торгівлі з
країнами Західної Африки.
Африканський континент − один з найбільш перспективних за
показниками розвитку. Тому Україна працює над розширенням експорту
аграрної продукції до цього регіону. Експортна динаміка України в цьому
напрямку досить висока − з 1996 року по 2014 рік обсяг експорту збільшився
у 24,3 разу.
Найбільшими торговими партнерами для українських експортерів
аграрної продукції є країни Північної Африки.
Тут найбільшим споживачем української продукції є Єгипет. При
цьому у майбутньому ми плануємо розширити співпрацю зі всіма країнами
африканського континенту.
Зокрема, ми розглядаємо можливість введення ЗВТ з країнами Західної
Африки. Адже тут знаходиться одна з найпотужніших економік Африки
південніше Сахари − Нігерія. Крім того, ринки Нігерії, Нігеру, Гвінеї, Малі є
ринками збуту для українського сухого молока, і ми можемо інтенсифікувати
цю співпрацю.
Якщо буде створено ЗВТ з країнами західної Африки, експорт
української продукції зросте в рази (Україна може створити ЗВТ з
Африкою // Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2016/01/25/
578156/). − 2016. – 25.01).
Президент Украины Петр Порошенко и президент Азербайджана
Ильхам Алиев скоординировали действия, необходимые для развития
маршрута транзита через Каспийское море в направлении Китая и
Ирана.
Главы государств приветствуют успешную отправку из Ильичевска
первого рейса контейнерного поезда по маршруту Украина − Грузия −
Азербайджан − Казахстан − Китай. Порошенко и Алиев скоординировали
действия, необходимые для развития маршрута транзита через Каспийское
море в направлении Китая и Ирана (Украина и Азербайджан будут
развивать транспортные маршруты в направлении Китая и Ирана, −
АП // 112.ua (http://112.ua/glavnye-novosti/ukraina-i-azerbaydzhan-budutrazvivat-transportnye-marshruty-v-napravlenii-kitaya-i-irana-ap-286854.html).
− 2016. – 22.01).
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Ассоціація та безвізовий режим з ЄС

Європарламент закликає керівні інституції ЄС продовжити
законодавчу процедуру включення України до переліку держав, для
громадян яких скасовуються візові вимоги.
Про це йдеться в ухваленій у четвер резолюції Європарламенту щодо
угод про асоціації, включаючи поглиблені і всеохоплюючі зони вільної
торгівлі, з Україною, Грузією і Молдовою.
Європарламент позитивно оцінює зусилля українського керівництва у
виконанні плану дій візової лібералізації та вітає з оприлюдненням
позитивної остаточної доповіді щодо прогресу в імплементації цього плану.
Депутати висловили сподівання, що українське керівництво виконає у
першому кварталі 2016 року усі зобов’язання щодо боротьби з корупцією, а
Рада ЄС і країни-члени якнайскоріше продовжать процедуру надання Україні
і Грузії безвізового режиму (Європарламент підтримує скасування віз для
українців,
–
резолюція
//
Західна
іфнормаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/01/21/yevroparlament_pidtrymuie_skasuvannya_viz_dly
a_ukraintsiv__rezolyutsiya_664694). − 2016. – 21.01).
Європарламент привітав позитивні звіти Єврокомісії щодо
виконання Грузією та Україною Плану дій щодо лібералізації візового
режиму.
Про це йдеться у відповідній резолюції ЄП.
Євродепутати відзначили, що Грузія і Україна в даний час
відповідають вимогам, встановленим в планах дій лібералізації візового
режиму.
Європарламент очікує, що Рада і держави-члени без зволікання
приступлять до надання двом країнам безвізового режиму (Європарламент
закликав Раду ЄС прискорити скасування віз для України // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/01/21/7043687/). − 2016.
– 21.01).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В Житомире будет внедрен проект «Интегрированное развитие
городов в Украине» при поддержке немецкого фонда GIZ.
Мэр Житомира Сергей Сухомлин:
Житомир участвовал в конкурсе, чтобы попасть в данный проект, и
победил вместе с Винницей, Черновцами и Полтавой. Данный проект очень
важен для Житомира, и наш город один из четырех в Украине, который GIZ
выбрало для его внедрения. Это серьезный проект, который включает в себя
все аспекты развития города – демографический, социальный, транспортный,
систему работы с твердыми бытовыми отходами, теплообеспечения города и
экологии. Над этим проектом мы будем работать не один год, и хочется,
чтобы к работе над проектом привлекались депутаты городского совета,
общественные организации.
На сегодня мы готовим документы, в феврале на уровне правительства
будет ратифицировано кредитную линию Европейского инвестиционного
банка. Для Украины банк предоставляет 300 млн евро, и рассматривается
несколько направлений работы: это работа, которая будет обеспечивать
водой и водоотведением, по термодернизации админзданий (Немецкие
специалисты из фонда GIZ будут разрабатывать план развития
Житомира // Журнал Житомира (http://zhzh.info/news/2016-01-27-26761). –
2016. – 26.01).
Холдинг North American Energy Advisory готов помогать
украинским бизнесменам внедрять в компаниях энергосберегающие
технологии
Президент холдинга North American Energy Advisory Джим
Мэттерс: Любой бизнесмен заинтересован в новых рынках, поэтому выход
его холдинга на украинский рынок, скорее всего, состоится. Основным
направлением работы в Украине состоит во внедрении энергосберегающих
технологий. Чем меньше компания будет тратить на электричество, тем
больше прибыли она будет получать (Американский холдинг планирует
помогать украинскому бизнесу во внедрении энергосберегающих
технологий
//
Контекст-Причерноморье
(http://www.prichernomorie.com.ua/odessa/news/business/2016-0126/187894.php). – 2016. – 26.01).
Николаевские депутаты рекомендовали к рассмотрению на сессии
горсовета изменения к программе «Реформирования и развития
жилищно-коммунального хозяйства Николаева на 2015-2019 гг.»,
предполагающие возмещение городским бюджетом 40% суммы кредита,
полученного ОСМД или физлицом по программе энергосбережения.
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Она предусматривает возможность возмещения за счет городских
бюджетов процентной ставки на кредиты, которые берут физические лица
или ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома, – прим.ред.)
на направление энергосбережения: ОСМД либо физическое лицо, которое
берет кредит, 40% материалов возмещается государством банку, а
процентная ставка возмещается за счет городских бюджетов (Николаевские
депутаты поддержали программу возмещения 40% кредитных средств,
полученных на утепление домов // Новости N (http://novostin.org/news/read/99591.html). – 2016. – 26.01).
21 января в Житомире сформировалась «Полицейская комиссия
территориальных органов полиции» в количестве 5 представителей, на
трехлетний срок.
В состав полицейской комиссии территориальных органов полиции
входят пять человек: один представитель, определенный Министром
внутренних дел Украины, не из числа полицейских; один представитель,
определенный руководителем полиции; один представитель, определенный
руководителем соответствующего территориального органа (учреждения,
учреждения) полиции (Чем будет заниматься «Полицейская комиссия
территориальных органов полиции» в Житомире // Журнал Житомира
(http://zhzh.info/news/2016-01-26-26749). – 2016. – 26.01).
На Черкащині відбулись вибори старост у двох об’єднаних
територіальних
громадах
Катеринопільського
району:
Мокрокалигірській – у селах Єлизаветка, Ярошівка, Суха Калигірка, та
Єрківській громаді – у селі – Радчиха. Це вже другі вибори старост, що
проходять на Черкащині. Перші відбулись 17 січня у селищі Ірдинь
Білозірській об’єднаній громаді. Нагадаємо, вони були першими в Україні
(На Черкащині з'явилися ще чотири старости // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248785597&cat_id=2
44277216). − 2016. – 25.01).
24 января состоялся Форум будущего Николаева, главной задачей
которого была выработка стратегии развития города.
Инициатором Форума выступил новый городской голова Александр
Сенкевич, а главным гостем стал глава Одесской облгосадминистрации
Михаил Саакашвили (Итоговая пресс-конференция Александра Сенкевича
и
Михаила
Саакашвили
//
Миколаївська
правда
(http://www.nikpravda.com.ua/itogovaya-press-konferentsiya-aleksandrasenkevicha-i-mihaila-saakashvili-video/). – 2016. – 25.01).
Днями в Печеніжинській об’єднаній територіальній громаді
Коломийського району відбувся дводенний навчальний тренінг у
рамках проекту «Українська адміністрація майбутнього», який реалізує
Фундація менеджерських ініціатив із Любліна, що у Польщі.
Регіональні ініціативи

65

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

21 − 28 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Проект фінансує Фонд Міжнародної Солідарності в рамках польськоканадаської Програми підтримки демократії з коштів урядів Польщі та
Канади.
Ініціатором цього заходу в Печеніжині виступила громадська
організація «Суспільна амністія». У дводенному тренінгу в смт. Печеніжин
взяли участь автор багатьох стратегій розвитку місцевого самоврядування
Кшиштоф Лонтка з Любліна, експерти обласного Офісу реформ,
представники керівництва громади, активісти, громадськість. Під час зустрічі
спільно з польськими експертами визначено головні пріоритети розвитку
Печеніжинської об’єднаної громади, проблемні моменти, потенціал, що
матиме відображення у документі стратегії. У рамках проекту заплановано
опрацювання стратегій розвитку для 22-ох новоутворених об’єднаних
територіальних громад у кожній області. За словами організаторів, документ
стратегії у майбутньому буде становити основу для написання проектів на
дофінансування із зовнішніх допоміжних коштів та інвестицій на розвиток (У
Печеніжині навчали, як об’єднаній громаді стати ефективною // ІваноФранківська обласна державна адміністрація (http://www.if.gov.ua/news/upechenizhini-navchali-yak-ob-yednanij-gromadi-stati-efektivnoyu). – 2016. –
25.01).
У 2015 році зведений бюджет регіону отримав додатково 4,5 млрд
грн, повідомив голова ХОДА.
Голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін:
Нинішня влада – перша, яка відмовляється від своїх централізованих
повноважень на користь регіонів. У запропонованих змінах до Конституції я
бачу розподіл повноважень на користь регіонів, на користь громад. Влада
стає ближче до населення, і це позитив.
Завдяки проведеній у 2015 році фінансовій децентралізації в 454
місцевих бюджети області надійшло додатково 4,5 млрд грн.
Ми говоримо про ті обсяги фінансових коштів, які залишилися у
розпорядженні обласного, районних, міських та сільських бюджетів. Сама
громада, сам регіон може користуватися цими фінансами. Так, цього року ми
в Харківській області відновили будівництво метро за рахунок фінансів
місцевих бюджетів − ні копійки з державного бюджету ми не отримали.
Будується філармонія, і ми плануємо, що вже в першому півріччі 2016 року
цей об'єкт буде запущений. У Барвінківському районі відновили аварійний
міст, який люди просили років 15. Йде газифікація сіл. Завдяки цим коштам,
що залишилися на місцях, ми минулого року відкрили 8 дитячих садків. І
якщо безпосередньо у змінах до Конституції цього немає і не може бути, то
ті нормативно-правові акти, які будуть супроводжувати зміни до
Конституції, це передбачають (Ігор Райнін розповів, які проекти в області
вдалося запустити завдяки фінансовій децентралізації // Офіційний сайт
Харківської облдержадміністрації (http://kharkivoda.gov.ua/36/78677). –
2016. – 25.01).
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Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся з
керівництвом офісу ЄБРР в Україні.
У ході зустрічі сторони наголосили на важливості подальшого
реформування управління містом та запровадження високих технологій.
Київський міський голова Віталій Кличко:
Минулого року місто змогло збільшити надходження до бюджету на
30%, а завдяки реструктуризації зовнішнього боргу стабілізувати фінансову
діяльність столиці. Тому зараз ми маємо унікальну можливість спрямувати
наші ресурси на впровадження важливих для Києва проектів.
У ході зустрічі сторони обговорили подальшу координацію зусиль
щодо втілення стратегічних проектів у столиці, а також залучення для цього
фінансової підтримки та експертів банку (Київський міський голова Віталій
Кличко зустрівся з керівництвом офісу ЄБРР в Україні // Київська міська
державна адміністрація (http://kievcity.gov.ua/news/33123.html). – 2016. –
25.01).
До 2018 року на Вінниччині заплановано ввести в експлуатацію 20
сонячних електростанцій та 9 малих ГЕС.
Директор департаменту житлово-комунального господарства,
енергетики та інфраструктури ОДА Сергій Волков:
Наразі, в галузі відновлювальної енергетики Вінницької області
функціонує 20 малих гідроелектростанцій та 19 сонячних електростанцій,
встановленою потужністю 65,4 МВт.
Загалом за оперативними даними за 2015 рік малими ГЕС та СЕС
вироблено 120 млн.кВт∙год електроенергії, також варто зазначити, що з
кожним роком кількість об’єктів альтернативної енергетики та їх загальна
потужність збільшується. Так, на період 2018 року заплановано побудувати
та ввести в експлуатацію ще 20 сонячних електростанцій, та 9 малих ГЕС
сумарною потужністю 116 МВт. (До 2018 року на Вінниччині заплановано
ввести в експлуатацію 20 сонячних електростанцій та 9 малих ГЕС //
Вінницька ОДА (http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%
94%D0%95%D0%9F%D0%86A6HBQE). – 2016. – 25.01).
Во время Форума будущего Николаева глава Международного
республиканского института в Украине Майкл Дракман дал понять, что
Николаеву готовы оказать поддержку, но ждут взамен конкретных
действий, а не просто слов.
Глава Международного республиканского института в Украине
Майкл Дракман:
В ближайшее время Международный республиканский институт будет
обсуждать старт программы с Александром Сенкевичем. Кроме того,
Николаев ждет еще одна зарубежная программа. Политиков, депутатов и
активистов будут учить не только как продуцировать идеи, а как их
реализовывать. Единственным путем к успеху реализации этих идей является
политическая воля.
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Если вы это организуете, мы и доноры вас поддержим и будем следить
за тем, чтобы такая поддержка и дальше продолжалась (В Николаеве могут
провести пилотный зарубежный проект по борьбе с коррупцией //
Интернет-издание «Мой Город» (http://mycity.mk.ua/news/231995). – 2016.
– 25.01).
Віталія Кличка обрали головою Асоціації міст України.
Мер Києва Віталій Кличко:
Головне завдання місцевої влади – це реальні перетворення та реформи
в кожному місті та містечку країни заради комфорту і гідного життя
мешканців. І ми робимо все, щоб Київ був прикладом таких перетворень.
Я вдячний вам за довіру. Як мер Києва, як ваш колега, я добре знаю всі
ті проблеми, з якими стикається місцеве самоврядування. Асоціація багато
робить, але ще більше повинна зробити для реального впровадження
реформи місцевого самоврядування і децентралізації влади. Головне
завдання для нас – це реальні перетворення та реформи в кожному місті та
містечку заради комфорту і гідного життя мешканців.
Київ як столиця формує сьогодні стандарти прозорості та ефективності
влади в Україні. Робимо це ми з використанням сучасних технологій –
першими в Україні запровадили технологічну систему управління Smart City.
Це відкритий бюджет, електронні закупівлі, оплата рахунків в електронному
вигляді, Wi-Fi та безготівковий розрахунок у метро. Ми також першими в
країні запустили портал електронних петицій, який користується великою
популярністю у киян.
Однак, для ефективного розвитку міст податки і збори повинні
залишатися у бюджетах місцевих громад. Тільки у столиці забирають 60
відсотків податку на доходи фізичних осіб. А це для нас чималі кошти, які б
могли суттєво допомогти в розвитку міста. Місцева влада – і я відстоюю це
давно – повинна мати право штрафувати за паркування у невідведених
місцях і використовувати ці кошти на розвиток міста. Відповідний
законопроект, на якому ми наполягаємо, парламент досі не ухвалив, хоча ми
вже кілька місяців б’ємося за це.
Крім того, для усіх міст країни сьогодні надзвичайно важлива
співпраця з міжнародними експертами та фахівцями – і у впровадженні
сучасних технологій, і в побудові моделі міського менеджменту, і в розвитку
інфраструктури. Україна сьогодні приваблива для інвестицій. Головне, щоб
інвестори бачили, що у нас відбуваються зміни, і що ми працюємо прозоро і
чесно. Київ, наприклад, менш ніж за два роки залучив 1,7 мільярда гривень
інвестицій. Також разом зі Світовим банком ми розробили нову транспортну
систему міста. Я впевнений: залучати наших партнерів було б корисно й
іншим містам. Обіцяю допомогти вам у цьому (…) (Віталій Кличко:
«Головне сьогодні – це реальні перетворення та реформи в кожному місті
та містечку країни» // Київська міська державна адміністрація
(http://kievcity.gov.ua/news/33106.html). – 2016. – 23.01).
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Яка продукція користується попитом на європейських ринках, де
знайти та як зацікавити партнерів з ЄС, з чого почати вихід на ринки
Європи – це та багато іншого дізналися підприємці Дніпропетровщини
на семінарі в облдержадміністрації. Він пройшов під гаслом: «Хочу
експортувати, скажіть з чого почати?».
Більше 100 підприємців з різних міст та районів Дніпропетровщини
разом з тренерами-експертами вивчали європейський ринок. Живий діалог та
практичні вправи допомогли бізнесменам зрозуміти нюанси роботи з
європейськими партнерами.
Радник голови Дніпропетровської ОДА Віталій Литвин:
Одним із рішень Стратегічної сесії Дніпропетровщини стала підтримка
малого та середнього бізнесу регіону. Ще минулоріч ми розпочали низку
семінарів та тренінгів для підприємців. Цього року ми хочемо більш
комплексно підійти до цього питання – переформатувати Раду підприємців
при ОДА. Вона повинна стати вільним об'єднанням бізнесменів, що
підтримуватиме
та
розвиватиме
підприємництво
в
регіоні
(Дніпропетровська ОДА допомагає підприємцям вийти на європейські
ринки // Дніпропетровська ОДА (http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/
document.xsp?id=3A74FB60AF2DBDDBC2257F420049B0C9). – 2016. –
22.01).
У приміщенні Львівської торгово-промислової палати відбулось
спільне з представниками митниці засідання комітетів з легкої
промисловості підприємств Львівщини, основним видом діяльності яких
є виготовлення швейних виробів в режимі переробки сировини
іноземного замовника.
Під час зустрічі обговорили питання видавання митницею сертифікатів
походження форми «EUR.l» на готову продукцію для її реекспорту в країни
ЄС. Зокрема, працівники митниці акцентували увагу експортерів на вимогах
статті 15 протоколу І до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка
встановлює заборону повернення або звільнення від сплати мита на
матеріали походженням з «третіх» країн, що використані в процесі операцій з
переробки.
За результатами обговорення представники підприємств легкої
промисловості вирішили підготувати звернення до компетентних міністерств
та відомств щодо отримання додаткових роз’яснень стосовно порушеного
питання (У Львові митники та підприємці обговорили перспективи угоди
про
асоціацію
з
ЄС
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/01/22/u_lvovi_mytnyky_ta_pidpryiemtsi_obgovoryly_per
spektyvy_ugody_pro_asotsiatsiyu_z_665199). – 2016. – 22.01).
Городской голова Владимир Буряк обсудил 21 января, с
представителями Всемирного банка вопросы сотрудничества в рамках
разработки и реализации в Запорожье энергосберегающих и
энергоэффективных проектов.
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В рамках этого сотрудничества в Запорожье будет проведѐн аудит
энергоэффективности всех сфер городского хозяйства. На его основе
необходимо создать базу энергоэффективных инвестиционных проектов,
которые могут быть реализованы в Запорожье.
Старший консультант Всемирного банка Райнер Бенке:
Всемирный банк реализует в Украине ряд проектов, один из них –
техническая помощь для энергоэффективной трансформации городов. Ранее
участниками этого проекта были только три города Украины (Киев,
Тернополь, Каменец-Подольский), теперь на очереди Запорожье. Мы
проведѐм анализ современного уровня энергоэффективности Запорожья,
выявим существующие в этой сфере проблемы, узкие места. После этого в
приоритетных секторах будут выбраны наиболее перспективные
энергосберегающие проекты, мероприятия, которые могут заинтересовать
инвесторов. Многие международные банки готовы вкладывать средства в
энергосбережение в Украине. Сотрудничество с Всемирным банком даст
возможность Запорожью определить наиболее перспективные проекты,
которые способны заинтересовать финансовые учреждения.
ВЗапорожье уже сейчас есть интересные инвестиционные
энергосберегающие проекты, разработанные в рамках Плана устойчивого
энергетического развития. Этим наш город отличается в лучшую сторону от
многих городов Украины. Сотрудничество с Всемирным банком позволит их
детализировать, уточнить, ещѐ больше приблизить к мировым стандартам.
Городской голова Запорожья Владимир Буряк:
Рабочая группа в рамках сотрудничества с Всемирным банком через
три месяца должна будет предоставить результаты работы по изучению
энергоэффективности Запорожья и рекомендации по внедрению
инвестиционных энергосберегающих проектов (Запорожье будет
сотрудничать с Всемирным банком в вопросах энергосбережения //
Офіційний
портал
Запорізької
міської
влади
(http://meriazp.gov.ua/test/index.php?id=26042). – 2016. – 21.01).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Відтепер у голів ОДА будуть профільні заступники з децентралізації.
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Одна з основних новацій постанови Кабміну – впровадження посади
профільного заступника голови державної адміністрації з децентралізації.
Він опікуватимуться реформою на місці і контролюватиме її хід
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1099099816821114. – 2016. – 27.01).
Огляд реформ у ЗМІ за 26 січня: найбільш обговорювані теми –
конституційна реформа, децентралізація та судова реформа (Ukraine Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/645333808902958. – 2016. – 27.01).
Слідом за міністерствами та відомствами, добровільно на використання
електронної системи держзакупівель ProZorro переходять місцеві органи
влади. З січня-лютого 2016 року до системи приєднуються одразу декілька
районних і обласних рад.
Одеська міська рада, після успішного семінару для фахівців сфери
державних закупівель, вирішила ввести електронні закупівлі з лютого 2016
року.
Рішучим у боротьбі з корупцією в держзакупівлях є Львів. Міська рада
планує використовувати ProZorro для всіх закупівель, що здійснюються
коштом міського бюджету, з плановою вартістю від 50 тис. до 200 тис. грн.
До неї приєднується й обласна рада, яка запустила пілотний проект із
використання електронної системи держзакупівель 1 січня.
Житомирська міська рада переводить усі допорогові тендери в систему
ProZorro з 1 лютого. Раніше експеримент з електронними закупівлями
проводили окремі підрозділи Житомирської обласної ради.
У Миколаєві пілотні електронні закупівлі будуть проведені протягом
січня-лютого, а у Чернігові управління і комунальні підприємства міської
ради перевели допорогові закупівлі в ProZorro вже з 15 січня (Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі
України
//
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/1023624167695231/?type=3&theater. – 2016. – 27.01).
Міністр фінансів України Наталія Енн Яресько:
27 січня, разом з іншими міністрами Кабміну взяла участь у зустрічі
Прем’єр-міністра Арсеній Яценюк з представниками банківського сектору
України. Обговорили шляхи відновлення та активізації кредитування
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реального сектору економіки, що дозволить створювати робочі місця та
розвивати підприємництво. Також обговорили перепони на шляху розвитку
банківського сектору та кроки, які держава може здійснити для створення
сприятливого ділового клімату для українських банків. Зокрема, проект ЗУ
«Про фінансову реструктуризацію», який було схвалено Кабінетом міністрів
та подано на розгляд Верховної Ради (Наталія Енн Яресько //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=944957545573514&id=74
9479271788010. – 2016. – 27.01).
27 березня 2016 року пройдуть перші вибори в об'єднаних громадах.
ЦВК вже має календарний план з їх організації і проведення
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1098961736834922. – 2016. – 27.01).
Офіс реформ у Дніпропетровскій області взяв участь у роботі
української делегації в 9 міжнародному форумі «Європа – Україна», що
проходив 25-27 січня 2016 року у місті Лодзь Республіки Польща.
Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізаціїт в
Україні» DESPRO та міжнародний польський фонд Solidarity Fund PL Kyiv
підтримали участь українських експертів та практиків у сфері реформи
місцевого самоврядування та децентралізації влади у форумі
(Дніпропетровський Офіс реформ // https://www.facebook.com/ofisereformdp/
posts/216237978718744. – 2016. – 27.01).
Голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс:
Якщо громада, яка зробила перший крок – об'єдналася, буде іншим
демонструвати свою успішність, то завтра цим шляхом слідуватиме більше
людей. Закарпатська обласна рада не може здійснювати адміністративну
реформу. Люди повинні її робити самостійно і з власної ініціативи (Офіс
Реформ
у
Закарпатській
області
//
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=899768810131368&id=77
9338445507739. – 2016. – 26.01).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Посилення ролі асоціацій органів місцевого самоврядування підвищить
якість прийняття рішень, забезпечить якісне упровадження сучасних практик
і найголовніше – підвищить рівень життя наших людей.
В Україні є Закон, який регулює діяльність асоціацій органів місцевого
самоврядування, але він не використовується належним чином. Разом з тим
вже є відповідне доручення, щоб усі внесені до Верховної Ради питання
місцевого самоврядування опрацьовувалися, відповідно до Закону, з
представниками місцевого самоврядування. Це дозволить представникам
асоціацій усвідомлювати рішення, які приймає парламент, та брати участь у
голосуванні. Такі ж дії має зробити Уряд (Офіс Реформ у Закарпатській
області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8997519867997
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17&id=779338445507739. – 2016. – 26.01).
Дві новини для вільної та чесної конкуренції в Україні, і одна з них −
прекрасна!
Прекрасна – це дерегуляція в дії. Зокрема, дерегуляція в
антимонопольній сфері. Сьогодні Верховна Рада прийняла законопроект
№2168, який підвищує поріг для обов’язкового отримання дозволу на
концентрацію та спрощує саму процедуру отримання дозволу від
Антимонопольного комітету.
А от законопроект №2431 наткнувся на айсберг невирішених
системних питань – точніше, недосконалості нашої судової системи. Цей
проект закону встановлює прозорий механізм калькуляції штрафів, мінімізує
суб'єктивність при прийнятті рішень про накладання штрафів і робить роботу
АМКУ більш зрозумілою і передбачуваною (Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України // https://www.facebook.com/mineconomdev/
photos/a.186806384710351.48316.174431545947835/1023185164405798/?type=
3&theater. – 2016. – 26.01).
Президент Петро Порошенко взяв участь у Загальних зборах
уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів
Асоціації міст України. Глава держави присвятив свій виступ децентралізації
– тому, що вже зроблено і вже дає перші результати, а також тому, що ще
необхідно зробити – та закликав присутніх мерів міст до спільної роботи над
втіленням децентралізації у життя (Офіс Реформ у Закарпатській області //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=899750493466533&id=77
9338445507739. – 2016. – 26.01).
Партнер USAID – Громадянська мережа ОПОРА – розпочала лекцій на
тему енергозбереження для приватних підприємств Херсона. 18 січня
слухачами лекції, проведеної за підтримки Проекту USAID «Муніципальна
енергетична реформа», стали працівники та власники одного зі столярних
цехів міста. Від активістів ОПОРИ вони дізнались про найсучасніші засоби
зменшення енерговитрат та способи, як зробити свою діяльність більш
енергоефективною (USAID Ukraine // https://www.facebook.com/USAID
Ukraine/posts/1017956658227781. – 2016. – 26.01).
Результати реформи державних підприємств видно вже. Чим більше
таких прикладів як ПАТ «Укргазвидобування» буде серед сотень українських
держпідприємств, тим швидше побачимо економічне зростання.
За 6 місяців роботи нової команди керівництва ПАТ
«Укргазвидобування» загальний економічний ефект склав 1,6 млрд грн
(Національна
рада
реформ
/
National
Reforms
Council
//
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/894325560685976. – 2016. – 25.01).
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт:
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Перед Україною відкрилося надзвичайно важливе вікно можливостей у
впровадженні системних змін та поглибленні реформ у всіх аспектах життя і
на всіх рівнях керівництва України. Отже, саме зараз час для активного
поштовху значущих змін для виконання того, що було обіцяно на Майдані.
Серед найбільш важливих елементів процесу реформ в Україні є створення
сприятливих умов для децентралізації та розвитку місцевого самоврядування
з метою наближення влади для людей (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1097713570293072. – 2016.
– 25.01).
Одна з найприорітетніших тем сьогодні – це розробка комплексного
законопроекту щодо спрощення експорту ІТ-послуг. З метою обговорення
цієї ініціативи сьогодні відбулася робоча нарада у Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України під головуванням Олени Мініч, у якій приймали
участь експерти EasyBusiness, Центр економічної стратегії / Centre for
Economic Strategy, Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні»
та Ассоциация «Информационные технологии Украины».
Усі учасники підтримали ініціативу створення законопроекту щодо
реформування ринку експорту ІТ-послуг. У ході зустрічі було виділено дві
основні проблеми, які потребують нагального вирішення:
− Виключення акту прийому-передачі та надання інвойсу статусу
первинного документа з метою податкового та валютного контролю, що
допоможе відмовитися від використання актів прийому-передачі;
− Надання експортерам права самостійно обирати форму юридичного
оформлення процедури експорту (можливість відмовитися від паперової
форми
договорів)
(EasyBusiness
//
https://www.facebook.com/easybusiness.in.ua/photos/a.683938218357120.10737
41828.682836478467294/979721148778824/?type=3&theater. – 2016. – 25.01).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
(…) Окремо знову хотів би звернутися до Уряду з проханням
активізувати роботу над деякими законами і вносити їх до Верховної Ради
вчасно, щоб комітети могли спокійно і якісно їх опрацювати. Наприклад, до
травня ми маємо прийняти 37 законів, спрямованих на полегшення ведення
бізнесу. Однак 13 з них досі не внесені до ВР. Те саме по низці законів з
безвізового пакету, роботу над якими треба завершити вчасно. Практику
внесення законопроектів «сьогодні – на вчора» цього року ми маємо
припинити (Володимир Гройсман // https://www.facebook.com/volodymyr
groysman/posts/341951809307073. – 2016. – 25.01).
Подолання корупції – основне очікування українців від податкової
реформи. Переважна більшість опитаних вважає, що податкову систему
потрібно реформувати.
Найбільш важливими результатами, окрім подолання корупції в
податкових органах, опитані вважають стимулювання розвитку бізнесу та
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«білі» зарплати (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/photos/a.754392304679303.1073741828.754
296698022197/894223157362883/?type=3&theater. – 2016. – 25.01).
Огляд реформ у ЗМІ за 22-24 січня 2016 року: лідери за кількістю
згадок – децентралізація, конституційна реформа та оновлення влади
(Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ //
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/644645115638494. – 2016. – 25.01).
Одним з найважливіших на цьому тижні є Законопроект 3787 – «Про едекларування статків чиновників вже у 2016 році», а також проект закону
зобов'язує чиновників внести дані за 2015 рік у оновлену форму
декларування, яка передбачає значно ширший обсяг інформації, а також за
неподання чи подання невірної чи неповної інформації у нову форму
декларування передбачена кримінальна відповідальність (Реанімаційний
пакет реформ // https://www.facebook.com/platforma.reform/photos/a.303335
963152576.1073741828.291274317692074/575367682616068/?type=3&theater.
– 2016. – 25.01).
Реформа адміністративних послуг впевнено набирає обертів. Попереду
– скорочення кількості адмінпослуг, децентралізація, поліпшення якості
надання послуг, а також створення близько 600 нових центрів надання
адмінпослуг (ЦНАПів).
Вже у січні Мінекономрозвитку готується продемонструвати
громадськості оновлений реєстр адмінпослуг зі значним скороченням їхньої
кількості.
Директор місії USAID Джед Бартон:
Ми підтримуємо ініціативу щодо електронного урядування і
розглядаємоможливість підтримки зусиль, які дійсно є індикатором змін. Та
необхідна злагодженість дій обох міністерств, і ми вітаємо проведення таких
координаційних зустрічей на регулярній основі.
Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва
України Максим Малашкін:
Адмінпослуги – це лакмусовий папірець, який має показати, чи дійсно
відбулась децентралізація у 159 об’єднаних територіальних громадах, чи
відбулись якісні зміни у житті людей (Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України // https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.18680
6384710351.48316.174431545947835/1022045737853074/?type=3&theater.
–
2016. – 24.01).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
На засіданні правління Асоціації міст України рекомендував міським
головам більш відповідально та ефективно використовувати місцеві кошти.
Реформа децентралізації – це базова реформа України. (…)
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Особливу увагу міських голів звернув на зміни в системі
оподаткування та податкових ставок, виведення заробітних плат з тіні і
можливість
їх
підвищення
(Геннадій
Зубко
//
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1682180488730791. – 2016. –
23.01).
З нагоди Дня Соборності України Центр політико-правових реформ та
Реанімаційний пакет реформ започаткували просвітницьку інформаційну
кампанію «Конституція», спрямовану на захист Основного Закону (Центр
політико-правових реформ // https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/
1291692624190066. – 2016. – 23.01).
Директор Офісу реформ у Хмельницькій області Сергій
Яцковський:
Міністерство повинно було видати документ, яким визначити поряд
надання первинної медицини в об’єднаних громадах. Бо є поняття фінансів,
бюджетний кодекс, яким передбачено, що фельдшерсько-акушерський пункт,
амбулаторія – заклади охорони здоров’я первинного рівня медицини – не
можуть бути окремою юридичною особою (…) (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1095933760471053. – 2016.
– 22.01).
Ukrainian Institute for International Politics за підтримки Мінрегіон
України розпочав реалізацію проекту Підтримка розвитку громади зсередини
у Харківській області.
Після завершення тренінгові-навчального компоненту проекту буде
визначено 18 місцевих ініціатив, розроблених найбільш активними робочими
групами за консультування експертів проекту, яким буде надана подальша
підтримка
із
реалізації
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1095883417142754. – 2016.
– 22.01).
Набув чинності наказ Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України №1699, яким з 1 січня відміняється обов’язкова сертифікація
сільськогосподарської техніки. Так постачальникам і виробникам техніки для
сільського господарства не потрібно отримувати український сертифікат
відповідності (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/photos/a.754392304679303.1073741828.754
296698022197/892567704195095/?type=3&theater. – 2016. – 22.01).
Голова правління ЦППР Ігор Коліушко:
Треба змінювати порядок ухвалення рішень у Верховній Раді. Нііде в
європейських парламентах рішення не ухвалюються не менш, як половиною
+ 1 голос. За такої системи опозиція почувається зайвою, бо результат
голосування залежить від більшості: як домовилися вони, чи прийшли вони.
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В європейських парламентах рішення ухвалюють більшістю від присутніх
або в інший спосіб, аби опозиція мала також реальний вплив (Центр
політико-правових реформ // https://www.facebook.com/pravo.org.ua/photos/
a.481659308526739.102559172.471703379522332/1290997040926291/?type=3&
theater. – 2016. – 22.01).
За підсумками 11 місяців минулого року обсяги експорту товарів з
України склали 34,5 млрд дол.
Продовжилась тенденція уповільнення темпів скорочення його обсягів.
Так, за 11 місяців 2015 року скорочення склало 30,9%, в той час як за
10 місяців воно було на рівні 31,8%.
Серед регіонів України найбільший негативний вклад у динаміку
експорту товарів за 11 місяців минулого року спостерігався по Донецькій та
Луганській областях. Сумарно вклад двох регіонів склав 12,5 відсоткові
пункти або 40,6% загального темпу зменшення експорту товарів.
Країни ЄС (28) залишаються найбільшим торговельним партнером
України в експорті товарів. Питома вага цих країн за підсумками 11 місяців
2015 року склала 33,8% (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України // https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1020792914645023.10
73741869.174431545947835&type=3. – 2016. – 22.01).
21 січня, в офісі IDF Reforms Lab відбулася зустріч із представниками
Одеського пакету реформ, експертами та представниками EasyBusiness,
Центру комерційного права, Міжфракційне депутатське об'єднання, Одеської
обласної державної адміністрації.
Обговорювалися законопроекти, підготовлені експертами Одеського
пакету реформ, з таких питань: приватизація, електронні аукціони,
спрощення зняття родючого шару землі, поліпшення інформаційної взаємодії
Державного земельного кадастру, Державного реєстру прав на нерухоме
майно, містобудівного кадастру, інших державних кадастрів, реєстрів та
інформаційних систем, що містять картографічні відомості про об'єкти
(EasyBusiness // https://www.facebook.com/easybusiness.in.ua/posts/977553802
328892. – 2016. – 22.01).
Агентство з міжнародного розвитку США (USAID) оголосило конкурс
і пропонує подавати заявки на участь в новому проекті з децентралізації в
Україні.
Заявки приймаються від компетентних некомерційних чи комерційних
неурядових організацій (які зареєстровані в США, або в інших країнах), для
фінансування діяльності під назвою «Децентралізація приносить кращі
результати та ефективність (Decentralization Offering Better Results and
Efficiency – DOBRE)».
Тривалість Програми: 5 років, поділених на такі етапи:
• Етап I – розмір фінансування: $ 40 млн. протягом 4 років;
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• Етап II – розмір фінансування: $ 10 млн. протягом 1 року
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1095253413872421. – 2016. – 21.01).
Європейський парламент прийняв резолюцію з позитивною оцінкою
виконання Україною угоди з ЄС (Ukraine Reforms Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/643426889093650. – 2016. – 21.01).
Одна з головних складових успіху реформи державних закупівель – це
повернення довіри бізнесу. Навіть великі компанії, лідери своїх сегментів,
обережно відносилися до участі у державних тендерах. Але ті, хто ризикнув і
спробував працювати в електронній системі ProZorro, отримали помітні
перемоги (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/1020313474692967. – 2016. –
21.01).
Міністр юстицій Павло Петренко:
21 січня під головуванням Прем'єра пройшла нарада щодо
антикорупційних розслідувань.
Міністерство юстиції зі свого боку виконало усі поставлені перед ним
завдання щодо формування законодавчої бази для запуску Національного
антикорупційного бюро, Нацагентства із запобігання корупції, відкриття
реєстрів, створення системи електронного декларування.
Попри це вистачає завдань і на цей рік.
Чи не найважливішим завданням наступного року є завершення
запуску нових органів.
Вже працює Національне антикорупційне бюро і антикорупційна
прокуратура. Найближчим часом пройде запуск превентивного органу –
НАЗК.
Та найважливіше у цьому напрямку – доповнити їх роботу запуском
Державного бюро розслідувань (ДБР), яке перебере на себе слідчу функцію
прокуратури.
Закон про ДБР вже ухвалив парламент та підписав Президент. І нам
треба докласти всіх зусиль, аби вже найближчим часом запустити його. До
цього нового органу слідчі набиратимуться за новою процедурою відкритих
відборів − як у поліції. Завдяки цьому ми зможемо відібрати до бюро
найкращих і найбільш вмотивованих співробітників, які працюватимуть на
благо українців. Українці повинні нарешті перестати ставитися до органів
прокуратури, як до такої структури, де їх репресують.
Друге завдання. Корупція має міжнародний аспект, тому нам потрібно
протидіяти механізмам, якими користуються корупціонери, спільно з іншими
країнами. Минулого року парламент прийняв закон, який забезпечує
створення Нацагенства з розшуку, конфіскації та управління корупційними

Новини з соціальних мереж

78

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

21 − 28 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
активами. Після його запуску ми зможемо отримувати інформацію про
активи корупціонерів за кордоном за 24 години.
Третє завдання – запуск системи електронного декларування доходів і
витрат держслужбовцями, який має відбутися цього року. Програмне
забезпечення електронної системи вже розроблене і готове до запуску (Павло
Петренко // https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=179329032
428196&id=177372829290483. – 2016. – 21.01).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Лидер проекта The Communication Reform Group, советник
министра информационной политики Иветта Деликатная:
Не проходит и дня, чтобы facebook сообщество, многочисленные
эксперты и даже депутаты не бросили камень в огород коммуникаций
государства, которое не рассказывает людям о реформах. (…)
Даже если согласится с недоработками, но при этом профессиональножурналистски разобраться и потребовать от того или иного министерства
качественного освещения своей деятельности, или того самого диалога с
обществом, я бы предложила сначала посмотреть, какие ресурсы есть у
наших органов власти для такой деятельности.
Есть министерства, в которых в коммуникационном отделе числится
один деловод. Есть, где пиаром министра занимается внешне нанятый и
оплачиваемый донорами консультант или даже команда, а остальное
министерство брошено в руки полутора специалистов, которые проводят по
30 мероприятий в неделю, выпускают по 5 релизов в день, наполняют сайт и
отвечают на запросы граждан.
Где уж тут обижаться на то, что пресс-центры министерств не могут
справиться с даже обычным пресс-ивентом на рыночном уровне (с
аккредитацией, полным набором документов для журналистов, постменеджментом) или берут на официальный ответ на журналистский запрос
по 3-5, а то и 7 дней. (…)
К слову, в крупной украинской компании, которая должна
рассказывать о себе стране, в PR-отделе может работать от 5 до 10 человек, и
в нанятом агентстве еще такая же команда. Это мы не считаем специалистов
по медиа, диджитал и рекламе, которые в итоге могут формировать
маркетинг отдел компании от 30 до 100-человек.
Коммуникационный офис британского правительства состоит из почти
500 человек. Такой же отдел, например, города Варшава состоит из 67
специалистов.
У нас во всех 17 министерствах (без ведомств) официально работает
160 человек, 60% из которых сосредоточены в силовых ведомствах.
То есть, в среднем четыре человека на министерство. Четыре человека
должны выполнять не только PR-функции, но и полный комплекс всех
остальных типов коммуникаций как на техническом, так и на стратегическом
уровне, включая иногда еще и работу с запросами граждан, что вообще
является отдельной историей и областью деятельности.
Любой специалист скажет, что это в принципе невозможно.
И, прежде всего, невозможно выпрыгнуть из операционного потока на
уровень стратегического планирования коммуникаций.
Что это означает?
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Это означает, что прежде чем проводить реформу, министерство
должно провести исследования и замеры общественного мнения, насколько
эта реформа нужна и будет понята и принята обществом.
До этого надо провести хотя бы минимальную разъяснительную
работу. А после исследования спланировать нужную коммуникацию, часто
комплексную и масштабную, часто задействующую несколько министерств.
А потом еще померять результаты и постоянно мониторить восприятие
происходящего гражданами (…) (Чому населення нічого не знає про
реформи? // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/columns/2016/01/
27/7096914/). – 2016. – 27.01).
Народний депутат України, заступник Голови Комітету з питань
запобігання і протидії корупції Ігор Попов:
Згідно із діючим на сьогодні законодавством держслужбовці та інші
відповідальні особи заповнюють старі декларації та здають за місцем роботи.
Найбільш цікаві посадовці давно вже оприлюднюють свої декларації на
сайтах відповідних органів влади, всі бажаючі можуть там з ними
ознайомитися. Останньою опиралася Верховна Рада, по частині депутатів
дані були закриті. Проте спікер В.Гройсман ще минулого року дав команду
оприлюднити всі декларації депутатів, трагедії з цього не вийшло. Так само
існують громадські ініціативи, які копіюють декларації та формують з них
доступні баз и даних.
У 2016 році після рішення Нацагентства по запобіганню корупції
запрацює новий механізм декларування доходів та видатків, і відповідне
подання декларацій планується за підсумками 2016 року. Перелік
віддомостей по новій формі є досить серйозним, до прикладу, декларуються
всі подарунки дорожчі за 5 мінімальних зарплат, всі наявні готівкові кошти,
членство в усіх громадських організаціях, покупки дорожчі за 20 мінімалок
(це стосується майна та цінних паперів в першу чергу). За недостовірні дані у
декларації – кримінальна відповідальність. Але посадовці вже три тижні
фіксують всі ці трансакції, на всяк випадок готуючись до майбутнього
декларування. Хоча логічно, що нові дані будуть звітуватися за фактом
витрат, зроблених після офіційного старту нового порядку декларування.
За попереднім планом, Нацагенство з питань запобігання корупції мало
запрацювати в 2015 році, і зараз воно вже мало приймати електронні
декларації онлайн відповідно до розробленої Нацагентством нової форми.
Проте, інтриги навколо НАЗК тривають, і воно при оптимістичному сценарії
буде сформоване (принаймні керівна п'ятірка) не раніше квітня, потім –
набір персоналу, затвердження штатного розпису, кошторис, новосілля,
тендери на софт. У результаті на кінець літа з'явиться база даних для
електронних декларацій. Як свідчить на сьогодні чинне законодавство (з
урахуванням поправки до Закону про Бюджет на 2016 рік), цю базу почнуть
заповнювати з 1 січня 2017 року. Проте, це суперечить одному із експертних
звітів з виконання плану щодо лібералізації візового режиму – там запуск
системи Україною обіцяний ЄС в першому кварталі 2016 року.
Експертний погляд
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Тоді з'являється законопроект 3755, який має виправити помилку.
Законопроект із однієї фрази: система електронного декларування
запускається не з 1 січня, а по команді НАЗК. Що це змінить? Фактично
нічого. В серпні чи навіть у червні 2016 НАЗК може оголосити про
готовність софта, проте заставити посадовців заповнювати другу декларацію
не зможе. Тобто 3755 – це для плану по лібералізації візового режиму.
Паралельно з'являється законопроект 3787, який має врегулювати зрив
термінів створення НАЗК і дозволити Нацагенству чимось займатися вже у
2016 році, а не лише розробляти інструкції та методички. Проте,
законопроект готувався швидко та теоретиками, тому містить ряд спірних
норм. Так, пропонується заставити в другому півріччі 2016 року примусити
посадовців заповнити другу декларацію за 2015 рік, причому заднім числом
зміниться форма – це буде розширена декларація за новою формою.
Розширений перелік відомостей і так складний, а згадати про всі отримані
подарунки чи видатки через півтора роки багатьом буде важко. В результаті,
підвішеними опиняться тисячі ключових посадових осіб держави, їх можна
буде при бажанні притягнути до кримінальної відповідальності за
приховування відомостей. (…)
Вихід як завжди посередині: внести в базу даних відомості із
декларацій, поданих за старою формою, і почати перевірку хоча би цих
відомостей.
Ну й не забуваємо, що реальна проблема не в деклараціях. Реальні
статки записані не на корупціонерів, а на пов'язаних осіб, і вся ця нова
система робить лише перший маленький крок до перевірки способу життя.
Ця перевірка буде проводитися НАЗК вибірково за методиками, яких поки
що немає, і санкцій за порушення цих вимог поки насправді не передбачено
(…) (Ігор Попов: Новий порядок декларування принесе прозорість, але є
купа
ризиків
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/86167-igor-popov-noviy-poryadokdeklaruvannya-prine-prozorist-ale-e-kupa-rizikiv). – 2016. – 27.01).
Директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак:
Значущість цих виборів (старост у 29 об’єднаних громадах, – ред.)
полягає в тому, що вони перші і першим старостам буде досить незвично. Їх
повноваження визначені законом, але це зовсім новий інститут в Україні, і ці
люди зіштовхнуться з цілим рядом проблемних питань.
Закон виписаний таким чином, що старости перебирають на себе
більшість функцій сільського голови і секретаріату. Великих труднощів не
буде, але з часом треба буде посилювати вплив старост у громаді і треба буде
трохи міняти закон. (…) Наразі головна мета полягає в тому, щоб простежити
за тим, які труднощі виникають у роботі старост і відповідним чином
відкоригувати законодавство. (…)
Якщо ми хочемо мати дійсно децентралізовану державу, то в розмові
між органами місцевого самоврядування і урядом має бути посередник.
Логічно, що це буде певна асоціація («Асоціація міст України», «Українська
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асоціація обласних та районних рад», − ред.). Саме тому прийнятий закон
про асоціації вказує, що є такі посередники. Це є абсолютно нормальним
явищем.
Один із принципів передачі повноважень − це наявність постійних
консультацій на предмет того, скільки коштують повноваження, чи доцільно
їх передавати, чи можуть освоїти ці повноваження органи місцевого
самоврядування. Це мають вирішувати люди, які сидять не на місцях, а які
можуть узагальнити ситуацію і діяти, як аналітичні центри.
Децентралізація за означенням не може нашкодити країні. Вона
означає передачу повноважень і відповідальності за прийняття рішень.
Фактично − це диверсифікація ризиків, адже міськради можуть приймати
рішення, які ніколи не прийме Верховна Рада.
(…) Децентралізація передбачає передачу локальних повноважень,
серед яких немає силових структур. І в той же час державна влада в особі
префектів звільняється від тиску місцевої еліти. Префект − це представник
саме держави, а не місцевої еліти. Це є важливим елементом децентралізації
(…) (Децентралізація не здатна нашкодити Україні, – Юрій Ганущак //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1438). –
2016. – 26.01).
Юрист департамента налоговой практики ЮК «Алексеев,
Боярчуков и партнеры» Евгений Васьковский:
Недавно президент Петр Порошенко призывал бизнес поднять
зарплаты сотрудникам в связи со снижением ставки единого социального
взноса. (…)
С 1 января 2016 года при выплате официальной зарплаты работодатель
удерживает с сотрудника 19,5% − 18% НДФЛ плюс 1,5% военный сбор − и
начисляет 22% ЕСВ. То есть с каждой начисленной сотруднику 1 тыс грн
удерживается 195 грн НДФЛ и военного сбора и начисляется 220 грн ЕСВ.
(…)
В 2015 году при выплате официальной зарплаты работодатель
удерживал с сотрудника 15% НДФЛ, если жалование не превышало 12 180
грн, и 20% НДФЛ с суммы превышения плюс 1,5% военного сбора и 3,6%
ЕСВ, а также начислял в зависимости от класса профессионального риска от
36,76% до 49,7% ЕСВ.
То есть с каждой начисленной сотруднику 1 тыс грн при условии, что
общая зарплата не превышала 12 180 грн, удерживалось 195,6 грн и
начислялось в зависимости от класса профессионального риска от 367,6 грн
до 497 грн ЕСВ. (…)
По данным Мирового банка, Украина в сравнении с другими странами
занимает средние позиции по размеру НДФЛ с зарплаты. В Грузии и
Сингапуре он составляет 20%, Черногории − 9%, Швеции − 59,5%, Германии
− 47,5%, в арабских странах этого налога нет вовсе.
По размеру ЕСВ Украина в 2015 году занимала в рейтинге банка третье
место − он считает по максимальной шкале. В Украине он составлял 53,3% −
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49,7% плюс 3,6%. Выше взнос был только во Франции и Румынии. В Греции
− 42,1%, в Германии − 39,46%, в Польше − 25,78%. Самый низкий ЕСВ был в
ЮАР − 8%.
В 2016 году ЕСВ в Украине значительно снижен и составляет всего
22%. Однако снижение налоговой нагрузки на зарплату не приведет к
повышению официальной заработной платы сотрудников.
Дело в том, что у бизнеса осталась возможность «обналичивать»
деньги легальным способом в полном соответствии с нормами Налогового
кодекса и смежными нормативными актами с реальным расходом 10-12%.
Это примерно в четыре раза меньше, чем при выплате «белой» заработной
платы.
Таким образом, единственный способ вывести из тени зарплату в
Украине − устранение на законодательном уровне всех лазеек для легального
обналичивания денег юрлицами с реальным расходом менее 40%, что
сделает экономически нецелесообразным выплату заработной платы «в
конвертах» (ЄСВ − не аргумент. Чому офіційні зарплати не будуть
зростати // Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/columns/2016/
01/26/578066/). – 2016. – 26.01).
Політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента»
Володимир Фесенко:
Подання нардепів до Конституційного суду України (КСУ) щодо
роз’яснень, коли можна ухвалювати зміни до Конституції, означає, що таким
чином зміни, які стосуються децентралізації і статусу Донбасу,
відкладаються.
В Адміністрації Президента вирішили це питання відкласти, тому що
прорахували можливі ризики. (…)
Коли питання конституційних змін знову з’явиться у порядку денному
парламенту, залежатиме від того, як будуть просуватися переговори у
Мінську і чи буде прогрес в реалізації Мінських угод. (…)
Інша річ − тут є ще й юридичний бік проблеми, який стосується того, в
якій формі можна буде повертатися до цього питання. Тобто чи треба буде
розглядати його з нуля, фактично готувати новий законопроект і заново
запускати його розгляд у ВР, чи можна буде проголосувати в другому
читанні на будь-якій наступній сесії (…) (Фесенко: Зміни до Конституції
відкладаються доти, доки війна на Донбасі не вщухне // Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua/news/2016/01/25/fesenko_zminy_do_
konstytutsii_vidkladayutsya_doty_doky_viyna_na_donbasi_ne_665710). − 2016.
– 25.01).
Координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий
Тымчук:
Вчера в Национальном университете обороны состоялось весьма
знаковое событие – организованный Минобороны круглый стол по
проблематике оборонной реформы в контексте документов оборонного
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планирования. Мы услышали сроки, в которые военное ведомство
собирается подготовить основные документы по реформированию армии и
переходу на стандарты НАТО и приступить наконец к процессу. Как по мне
(учитывая, что речь о реформе зашла еще осенью 2014 года) планы
реформировать МО и ГШ, др. органы военного управления до конца 2018
года – это, мягко говоря, несколько затянутые сроки.
(…) Первое, чего ждут в НАТО на пути реформ – это переход наших
штабов, начиная с Генштаба, на принятую в НАТО структуру («Jструктура»), поскольку без этого невозможно обеспечить взаимодействие
наших частей и подразделений с войсками Альянса. И, как оказалось, для нас
эта проблема стала нерешаемой.
Логика процесса проста. В НАТО создали оптимальную для
управления войсками структуру штабов (а войска стран Альянса, как мы
знаем, воюют в разных точках планеты постоянно, так что эта структура
отнюдь не высосана из пальца). Тогда как у нас – громоздкая,
неповоротливая и неэффективная постсовковая структура, впитавшая от
«совка» худшие черты (…) (Относительно проблем при переходе ВСУ на
стандарты НАТО – Дмитрий Тымчук // Лугансктй радар
(http://lugradar.net/2016/01/113233). – 2016. – 22.01).
Представители партий коалиции вместе с Радикальной партией
внесли в парламент законопроект о воссоздании таможни как
самостоятельного ведомства.
Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров:
(…) МВФ уже знает об этой инициативе. Фонд обеспокоен ее
появлением, поскольку проект закона противоречит его рекомендациям.
Фонд потратил очень много времени на подготовку рекомендаций
относительно формата работы ГФС − с декабря 2014 года до лета 2015 года.
Его принципиальный совет был в том, чтобы была объединенная служба.
ГФС разъединять на таможенное и налоговое направление не нужно.
(…)
Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и
таможенной политики Нина Южанина:
Таможня должна быть отдельным ведомством. В случае принятия
законопроекта Национальная таможенная служба сможет выполнять все
функции таможни, и они не будут растворены в общих задачах фискальной
службы.
Так случилось, что таможня сейчас отвечает преимущественно за сбор
налогов, при том - плановый сбор налогов.
Сегодня таможенные сборы в процентном соотношении достигли
наивысшего уровня по сравнению с налогами, которые собираются внутри
страны.
Сейчас таможне не уделяется должное внимание, и она не
реформируется. (…)

Експертний погляд

85

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

21 − 28 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Замглавы ГФС, куратор таможенного направления с мая по
сентябрь 2015 года Константин Ликарчук:
(…) Проблемой может оказаться позиция МВФ, который в своих
рекомендациях определил, что таможня и налоговая должны быть вместе.
Однако уже год результата от этого объединения нет. Возможно, увидев это,
эксперты поменяют свою позицию и не будут сильно протестовать против
этого законопроекта.
Член парламентского комитета по вопросам налоговой и
таможенной политики Татьяна Острикова:
Из-за объединения таможни и налоговой потерялись ряд функций
таможни, в том числе по экспортному контролю, защите интеллектуальной
собственности, осуществлению таможенного пост-аудит-контроля.
Введение последнего предусматривает принятый в 2012 году
Таможенный кодекс. Соглашения об ассоциации с ЕС и о ЗСТ требуют от
Украины растаможивать товары по первому методу с акцентом на постаудит, но он так и не заработал.
Таможня поглощена налоговой службой. Налоговые ревизоры не могут
эффективно проводить таможенный аудит − зачастую у них нет для этого
навыков. (…)
Игорь
Даньков,
руководитель
практики
косвенного
налогообложения EY в Украине
(…) По результатам практических исследований Мирового банка
улучшение собираемости налогов не обязательно требует объединения
налоговой и таможни, в то время как полное слияние двух учреждений
может, наоборот, препятствовать повышению эффективности.
Иными словами, простые административные перестановки и
переименования ведомств сами по себе к качественным изменениям не
приводят. Это, собственно, и подтвердил украинский опыт (…) (Чи
потрібна бізнесу незалежна митниця. «За» і «проти» // Економічна
правда (http://www.epravda.com.ua/publications/2016/01/22/577752/). – 2016. –
22.01).
Эксперт по вопросам социальной политики Института
общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик:
В июле прошлого года Украина подписала меморандум с МВФ, где
среди обязательств нашей страны фигурировало введение накопительной
пенсионной системы. Однако до сих пор соответствующий законопроект не
был вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Введение накопительной
системы – это не только обязательство государства, зафиксированное в
меморандуме с МВФ, это также требования коалиционного соглашения,
программы деятельности Кабинета министров, Стратегии 2020. (…)
Вице-президент инвестиционной компании «КИНТО» Виталий
Мельничук:
Следует вводить мировую практику трехуровневой пенсионной
системы. То есть, это реформированная солидарная система, обязательная и
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добровольная накопительные системы. В Украине до сих пор не запущен
второй уровень, а третий – начал работать, но без поддержки второго, и без
внимания к этому вопросу со стороны государства, он слабо работает, а
общие накопления невелики. При этом количество участников в этой системе
только 800 тысяч человек, в то время, как в солидарной на сегодня – более 12
миллионов. Сегодня накопительные ресурсы в мире составляют около 35
триллионов долларов, это 85% ВВП этих стран, а у нас пенсионные
накопления составляют 0,16% ВВП, это 3,1 миллиард гривен. Поэтому
сегодня ключевая задача – завершить формирование целостной пенсионной
системы со всеми составляющими.
Заместитель
директора
компании
«Пенсионно-актуарный
консультант» Александр Ткач:
Негосударственная система пенсионного обеспечения в нашей страна
начала функционировать еще в 2004 году. На сегодня создано около 70
негосударственных пенсионных
фондов. При
этом
полноценно
функционирует несколько десятков. За последние 10 лет ни один
пенсионный фонд не обанкротился. Преимущество системы заключается в
том, что в этот фонд взносы платит не только работник, но и его
работодатель. И когда на каждую гривну, уплаченную работником,
работодатель гарантированно будет платить одну гривну, то это сможет
обеспечить прирост накоплений и защиту от инфляции.
Генеральный директор Украинской федерации страхования
Галина Третьякова:
При этом, обязательная накопительная пенсионная система, так
называемый, второй уровень, должен предусматривать ряд пунктов. Прежде
всего, накопления должны быть собственностью, то есть предусматривать
возможность наследоваться членами семьи; они должны предусматривать
возможность кредитоваться, например, на лечение, а также для уплаты
процентов по ипотечному кредитованию или на обучение детей
(Накопительные ресурсы в мире составляют 85% ВВП этих стран, в
Украине – 0,16% ВВП – эксперты призвали власти ввести
накопительную пенсионную систему // Ukraine Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ru/39639-pensijna-sistema). – 2016. – 22.01).
Народний депутат Верховної Ради України VIII скликання Руслан
Демчак:
За своїми розмірами державний сектор України є одним із найбільших
у Європі. У нас функціонує більше 4000 суб’єктів господарювання державної
частки.
У 2015 році Кабінет міністрів затвердив перелік об’єктів державної
власності, що підлягають приватизації (постанова Кабінету міністрів №271
від 12 травня 2015 року). За пропозиціями уповноважених органів управління
до переліку було включено понад 300 державних об'єктів, які підлягають
приватизації. (…)

Експертний погляд

87

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

21 − 28 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Однак, з огляду на досвід країн Організації економічного
співробітництва та розвитку, процес приватизації зазвичай проходить доволі
поступово. Наприклад, Іспанія здійснювала продаж державних підприємств
майже 20 років. Реалізація програми приватизації в Канаді почалася у 1985 р.
і триває до сьогоднішнього дня, при цьому до 1997 року було приватизовано
лише 26 державних підприємств. У Великобританії команді Маргарет Тетчер
за 10 років вдалося продати тільки 20 державних підприємств, у Мексиці за 6
років було приватизовано 150 компаній. Польща за весь приватизаційний
період змогла зменшити частку державних підприємств до 70 компаній, тоді
як на початку їх було 8453.
Але мабуть суттєва відмінність України в тому, що ми змушені
продавати підприємства по демпінговій ціні 0,68 млрд дол. США за 300
підприємств. Тут грають роль і військовий конфлікт на Сході країни, й
економічна криза, наслідком якої є необхідність шукати додаткові джерела
доходів до державного бюджету. (…)
Показовою була стратегія уряду Тетчер, яка передбачала створення
доступних акцій для дрібних акціонерів. Це дозволило розповсюджувати їх
серед населення, що також сприяло наступному сприятливому
психологічному клімату для подальших емісій. Таким чином, наприклад,
акції компанії British Telecom були продані майже двом мільйонам осіб, у
тому числі 200 тисячам співробітникам самої компанії.
Це дуже актуально для України, де в умовах кризи банківського
сектора фізичні особи втратили останню можливість пасивних інвестицій у
формі депозитів. Таким чином могли б з’являтися нові інвестиційні
інструменти.
Питання приватизації державних підприємств для України сьогодні
вкрай актуальне. З одного боку, існуючі державні активи – це масштабне
джерело корупції, оскільки більшість з них працюють в інтересах окремих
бізнес-груп, з іншого боку, велика частка є просто збитковими. А наша
держава, на жаль, немає грошей на їхній розвиток. Наприклад, збитки
найбільших держкомпаній у 2014 році становили 101 млрд грн, у першому
кварталі 2015 року – 9,7 мільярда гривень.
З метою попередження подальшого руйнування та занепаду
підприємств потрібна передача новим власникам, які мотивовані в розвитку
та прибутковості.
Для проведення якісної процедури приватизації державних
підприємств в Україні вважаю за необхідне:
− врешті-решт проголосувати Верховною Радою законопроект №2319
про приватизацію державних підприємств, який 8 грудня 2015 у десятий раз
не було проголосовано(!);
− врахувати досвід інших країн, зокрема Великобританії, у частині
системи
регулювання
діяльності
природних
монополій
у
післяприватизаційний період, що включало ліцензування та контроль над
цінами (Плани на приватизацію 2016 року, − експерт // Інформаційний
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портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/Like/84896-plani-naprivatizatsiyu-2016-roku-ekspert). – 2016. – 21.01).
Ухвалений парламентом закон «Про ринок природного газу»
дійсно відповідає європейським вимогам і теоретично може зробити
український ринок газу більш прозорим, наближеним до споживачів і
менш монополізованим, вважають експерти. Але все залежатиме від того,
як цей закон втілюватиметься.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир
Омельченко:
Прийняття цього закону − лише 10% справи. Бо для того, щоб він
запрацював, треба ухвалити ще десятки нормативних актів.
Але загалом, закон дійсно є важливим кроком до створення
конкурентного ринку газу в Україні, орієнтованого на споживачів:
Прозорість, конкуренція за захист споживачів, а також формування
незалежного національного регулятора − це кроки, що дозволять Україні
інтегруватися до Єдиного енергетичного простору з країнами ЄС, але й
створити достатньо привабливий інвестиційний клімат.
Не так важливо, хто володітиме розподільними мережами, як те, чи
зможе регулятор забезпечити дійсно рівний доступ до цих мереж.
Ті, хто не є задоволений роботою «Нафтогазу», наприклад, великі
промислові компанії, можуть домовлятися напряму з Росією, європейським
країнами, Туркменістаном, з ким завгодно, і імпортувати газ для своїх
підприємств, для інших. Доступ до труби відкритий для усіх (Закон про
ринок газу сприятиме привабливому інвестиційному клімату в Україні //
Центр Разумкова (http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=
5952). – 2016. – 21.01).
Науковий консультант Центру Разумкова з економічних питань
Володимир Сіденко:
Для того, щоб вирішувати проблему збалансування державного
бюджету треба розвивати перспективні види економічної діяльності, які
будуть давати зростаючі доходи упродовж тривалого часу. Це у тих сферах,
де потрібна дійсно підтримка держави, і вона може бути пов’язана з уже
наявними сферами діяльності як, наприклад, програмне забезпечення, яке у
нас розвивається завдяки високому фаховому потенціалу. Це питання, яке
може користуватися з боку суспільства підвищеним попитом, наприклад,
галузі, пов’язані із забезпеченням здоров’я населення. Це якісь нові
технології, екологічно чисті технології енергозбереження. Ось тут держава
має заохочувати певні інноваційні процеси, я думаю, що вони би призвели до
істотного поліпшення державного бюджету (…) (Уряд має збільшувати
доходи бюджету за рахунок інноваційного розвитку економіки // Центр
Разумкова (http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=5956). –
2016. – 21.01).
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Директор Інституту економічних і суспільних досліджень імені
Олександра Поля Володимир Панченко:
У середу в Давосі розпочався Всесвітній економічний форум.
Головною темою найпотужнішої економічної події року стала Четверта
промислова революція і перспективи інноваційного розвитку.
Кожна країна шукатиме своє місце під сонцем через розвиток
промислового потенціалу.
Протягом останніх років в Європі тільки й мови, що про нову хвилю
індустріалізації. (…)
Нині за всю промислову політику в державі, що генерує 20% ВВП,
відповідає скромний відділ у МЕРТ.
Говорячи про промисловість, я не маю на увазі старі шахти чи хімічні
підприємства, що працюють за технологіями 50-х років. У Європі і всьому
цивілізованому світі у фокусі industrial policy давно знаходяться не вугільна
чи хімічна промисловість, а економіка знань, RnD − наука та освіта.
Економіка знань потрібна, але вона починається з якісної освіти, яка
тісно пов'язана з рівнем індустріального розвитку. Тому із втратою
промисловості економіку знань не побудуєш.
Уявімо, що інвестори вирішили відкрити у нас виробництво. Вони не
зможуть знайти достатню кількість кваліфікованого персоналу. Не кажучи
про розвиток інноваційного виробництва, для якого потрібна не просто
технічна грамотність при використанні чужих технологій, а й інженерна
думка для їх створення.
Сьогодні реформатори заперечують саме існування промислового
сектора і стрижуть під одну гребінку як металургійні підприємства, так і
машинобудування. Нині у них у фаворі агросектор. Саме його недавно
нарівні з енергозбереженням та ІТ Петро Порошенко назвав ключовими
економічними пріоритетами.
(…) Зерно, як і нафта, − сировинні монопродукти, ціни на які
диктуються ззовні. Ми на них майже не впливаємо.
Не забуваймо, що 57% сільгосппродукції в Україні − сировина (…)
(Про які реформи розповість в Давосі Абромавичус // Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/columns/2016/01/21/577625/). – 2016. – 21.01).
Политолог, директор Социологической службы «Украинский
барометр» Виктор Небоженко:
Премьер-министр заявил о создании службы финансового
расследования. Понятно, что она должна будет тесно взаимодействовать с
государственным аудитом и Национальным антикоррупционным бюро. Это
могло оказаться обычным совещанием для галочки, если бы не четкая
установка на то, что нужно не плодить новые органы по борьбе с коррупцией
и не бюрократизировать эту деятельность, а четко разделить между
различными подразделениями функции, чтобы каждый понимал, чем он
занимается и за что он отвечает.
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Это говорит о системном подходе к решению проблемы, о присутствии
у Яценюка понимания опасности бюрократизации борьбы с коррупцией.
В ходе совещания с руководителями силовых ведомств премьерминистр выделил три главные задачи по борьбе с коррупцией: возврат денег
Януковича и его окружения; серьезная антикоррупционная работа внутри
государственных монополий, которые, в общем, являются одной из главных
коррупционных площадок в стране и, наконец, такая же работа среди всех
госчиновников – от первого ранга до пятого.
Это достаточно серьезные задачи, важность которых признает как
Запад, так и граждане Украины, и их выполнение станет критерием для того,
чтобы понять: работают у нас многочисленные антикоррупционные
структуры, или нет (Политолог увидел, что Яценюк всерьез взялся за
борьбу с коррупцией // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/84944-politolog-uvidel-chto-yatsenyuk-vserezvzyalsya-za-borbu-s-korruptsiey). – 2016. – 21.01).
Политолог Тарас Березовец:
Бизнес давно выступал за ликвидацию налоговой милиции и потому
решение Яценюка убрать этот кучмовский рудимент, хотя и отчасти
запоздалое, но верное решение.
Вместо неѐ правительство намерено создать цивилизованную службу
финансовых расследований.
Вообще, приятно наблюдать, как задвигались государственные
шестеренки. Вступление в действие ассоциации с ЕС тому причиной, или
общеѐ движение в стране по борьбе с коррупцией, но факт остаѐтся фактом и
сегодняшнее совещание у премьера по антикоррупционным расследованиям
тому лишнее подтверждение. (…)
В целом, начало года и готовящийся (хоть и со скрипом) запуск
Национального бюро расследований вселяют определенный оптимизм.
Я думаю, не открою тайны, что общество ждѐт от власти быстрых и
жестких решений в отношении всех, запустивших руку в государственный
карман. А то, что этот сигнал услышан, показывает, как важно постоянно
напоминать власти о существующих проблемах (Тарас Березовец:
Общество ждѐт от власти быстрых и жестких решений в отношении
всех, запустивших руку в государственный карман // Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/84915-tarasberezovets-obschestvo-zhdyot-ot-vlasti-bystrykh-i-zhestkikh-resheniy-votnoshenii-vsekh-zapustivshikh-ruku-v-gosudarstvennyy-karman). – 2016. –
21.01).
Експерт з економічних питань Андрій Блінов:
Ми розуміємо, що цього року форум (у Давосі, – ред.) досить закритий
і ми не дуже багато чули від українських чиновників про порядок денний. Те,
що я бачив, окрім чисто політичних моментів (це те, що в компетенції
Президента), фінансовий, економічний блок планує обговорювати
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насамперед питання кредитування. Для України нагальне питання – це
відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом і, нарешті,
отримання третього траншу кредиту, який ми повинні були отримати за
графіком ще 15 вересня 2015 року. Думаю, що це ключовий момент, який
дійсно може реально вплинути на українську економіку, на відновлення
кредитування саме державного сектора. Що стосується приватних контактів,
я сподіваюся, що Міністерство економіки та інші представники, звичайно,
будуть зустрічатися із західними концернами.
Утім, у них немає чіткої програми зі створення саме спільних
підприємств.
Є тільки більш загальні слайди, графіки презентацій щодо залучення
інвестицій. Але ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день інвестиційні
показники і зона ризику, в якій перебуває Україна, не сприяють такій
ситуації.
Але ми не чули поки чіткої позиції фонду щодо бюджету і щодо
податково-соціального законодавства, яке було змінено. Думаю, що
ймовірність (отримання траншу МВФ, – ред.) дуже висока, тому що
формально Україна виконала критерії програми, у тому числі з отримання
третього траншу. Яка буде позиція МВФ, скоро дізнаємося. Треба почекати
буквально кілька днів (Андрій Блінов На форумі в Давосі обговорять
кредитування України з боку МВФ // Аналітична служба новин
(21.01.2016,
14:59
http://asn.in.ua/ua/news/opinions/29699-na-forume-vdavose-obsudjat-kreditovanie-ukrainy-s.html). – 2016. – 21.01).
Голова благодійного фонду «Пацієнти України» Дмитро
Шерембей:
Стояло питання, що фінансувати − ліжка чи послуги. МОЗ робить
спроби вкласти ці гроші в послуги, але результату ми поки ще не бачимо. В
цілому, всі програми охорони здоров'я катастрофічно недофінансовані. (…)
Фінансування ліжка − це принцип, який ми успадкували від СРСР, це
не дає ніякого ефекту для одужання. Ми утримуємо багато тисяч ліжок, але
здорових людей від цього не стає більше. Так от, скорочення ліжкового
фонду не говорить про скорочення фінансових ресурсів. Тобто гроші, які
будуть урізані на утримання самої койки, треба витратити на ліки, на
діагностику, на кваліфіковану допомогу.
Загальний бюджет охорони здоров'я України на національному,
регіональному та обласних рівнях складає близько 50 мільярдів гривень. І
90% цих ресурсів − це зарплати та утримання ліжок, а тільки 10% − це
послуги, операції та медикаменти. Тому процес скорочення повинен йти на
користь того, щоб послуг, операцій, ліків і діагностики ставало все більше, а
ліжок − все менше.
Наприклад, є якась лікарня міського чи обласного масштабу. У неї є
свій бюджет, припустимо, 10 мільйонів гривень. З них лікарня мала право
витрачати всього 600 тисяч на купівлю медикаментів, бинтів і так далі, а все
інше витрачалося на утримання будівлі, ліжок і всього іншого, що не має
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відношення до здоров'я. І тепер цій лікарні дають дозвіл з 10 мільйонів
витрачати 2,5 мільйона на закупівлю медикаментів і всього, що потрібно
хворим. Але наскільки цей план буде реалізований, ми побачимо в першомудругому кварталі 2016 року.
(…) По-перше, Україна має тотально відмовитися від принципу
фінансування койки і все перевести в формат оплати послуги, яку надає
українцям лікарня. У результаті, послуг та медикаментів стане в десятки
тисяч разів більше. Друге, що можливо зробити без якихось глобальних змін,
це лібералізація фармринку, щоб медикаменти подешевшали щонайменше на
30%, тому що це сьогодні предмет розкоші. І третє, що можна зробити, це
створити нормальний тарифікований пакет послуг, який держава в
обов'язковому порядку буде надавати будь-якій людині безкоштовно.
Припустимо, ми визнаємо, що грошей немає. Тепер подумаємо, що
можна зробити, не маючи додаткових ресурсів. Перше − потрібно зробити
абсолютно відкритим процес утилізації тих грошей, які є, з точки зору
закупівлі медикаментів. Одеська область є дуже хорошим прикладом. Там
були підписані документи, які відкрили всі аптечні склади для всіх жителів
області на всій території. Тобто ви можете вдома на комп'ютері подивитися,
які медикаменти є в будь-якій лікарні, яку кількість ресурсу вона отримала,
скільки у неї залишилося грошей. Для цього потрібна тільки політична воля.
Крок номер два − розібратися, як цим керувати, щоб купували не які попало
медикаменти, а ті, які потрібні. Крім того, існують речі, які достатньо тільки
дозволити робити (До чого призведе скорочення числа лікарняних ліжок –
коментар
експерта
//
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2016_01_21/Do-chogo-prizvede-skorochennja-chisla-lkarnjanih-l-zhok-Komentar-eksperta-7205/). – 2016. – 21.01).
Економіст Центру соціально-економічних досліджень «Case
Україна» Володимир Дубровський:
Те, що пов’язано з високими технологіями, це похідна від всіх інших
реформ. Тобто з високими технологіями все буде гаразд, коли в нас буде
сприятливий підприємницький клімат, а для цього потрібні реформи
правоохоронної системи. Бо якщо у нас не буде судів, які будуть судити
справедливо, якщо в нас не буде, власне, правоохоронних органів, поліції,
прокуратури, які будуть переслідувати дійсно порушників закону, а не тих,
кого їм замовили, то годі сподіватися на будь-які інвестиції. Але це ще не
все. Має бути проведена податкова реформа, причому не у варіанті Мінфіну,
а у варіанті, який би дозволив зробити адміністрування податків повністю
прозорим і уникнути тих нескінченних перевірок, можливості чиновників на
власний розсуд вирішувати, скільки хто винен державі. Також дуже важливо,
щоб в нашій країні зберігалася макроекономічна стабільність, щоб ті самі
банки були стабільними, принаймні ті, що залишилися на ринку. Для цього
потрібно, щоб держава скорочувала свої видатки, а не підвищувала податки і
накопичувала борги. Все це, власне кажучи, і має створити такий діловий
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клімат. Україна навіть увійшла за рейтингом Bloomberg до 50 країн світу з
потенційною інноваційною економікою.
Завжди залишаються якісь відчайдухи, які в будь-якій країні
намагаються щось зробити. Та якщо в країні велика невизначеність, якщо
незрозуміло, за якими правилами буде іти гра, чи будуть ці правила взагалі,
то приходять тільки ті, хто сподівається на дуже високі прибутки, і вони теж
не хочуть вкладати багато грошей, які вони потім не зможуть швидко
витягнути. Тобто вони не вкладають в виробництво, вони не вкладаються в ті
самі високі технології, вони вкладаються тільки в якісь короткострокові
спекулятивні операції з цінними паперами. Це теж непогано, насправді, це
краще, ніж не мати інвесторів взагалі. Але для того, щоб прийшли ті
інвестори, які можуть дійсно уможливити поштовх, який отримали країни,
які мали зону вільної торгівлі в 90-ті роки і на початку 2000-х, то мають
прийти прямі іноземні інвестиції. І вони не прийдуть, поки у нас не будуть
захищені права власності. А права власності у нас будуть захищені тільки
тоді, коли у нас правоохоронні органи будуть захищати права власності.
(…) Болгарія показує приклад того, як в країні, яка дуже багато в чому
схожа на Україну, коли уряд почав робити правильні речі, вдалося досягти
шаленого притоку іноземних інвестицій. Там іноземні інвестиції доходили до
30% ВВП. Це, звичайно, казка для нас, бо поки ми маємо збройний конфлікт,
поки ми не маємо стабільної політики, навряд чи такі цифри будуть такими.
Та якщо влада почне робити переконливі кроки для того, аби впровадити в
Україні правову державу, владу закону, тоді дійсно ми можемо очікувати на
великий приплив інвестицій, бо дуже вигідно виробляти товари та послуги і
постачати їх безмитно до найбільшого в світі ринку Європейського Союзу.
Результати визначаються не переговорами. Ці результати визначаються
тим, що ці самі політики роблять всередині країни, бо в сьогоднішньому світі
вже дуже важко когось ввести в оману просто шляхом переговорів. Інвестори
запитують своїх колег, вони дивляться новини, аналітичні матеріали, і чи
вони будуть іти до України − дізнаються вже поза межами Давосу (Форум у
Давосі: чи будуть інвестувати в Україну. Коментар експерта // Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2016_01_21/Forum-u-Davos-chi-budutnvestuvati-v-Ukra-nu-Komentar-eksperta-2054/). – 2016. – 21.01).
Експерт в області права та з питань реформування прокуратури
Борис Малишев:
У ГПУ попередили, що з 1 березня може виникнути ситуація з
фактичним колапсом розслідування справ високопосадовців та Євромайдану
через вступ у дію закону про Державне бюро розслідувань. (…)
Колапсу бути не має, хоча дійсно від моменту створення до початку
роботи ДБР може минути 3 місяці, а може – й півроку.
Згідно з перехідними положеннями до закону про ДБР, воно дійсно має
бути створене не пізніше 1 березня 2016 року, але в тих самих перехідних
положеннях написано, що справи, порушені іншими органами, в тому числі
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справи Майдану, які розслідує Генпрокуратура, передаються до ДБР
протягом трьох місяців із дня початку діяльності ДБР.
Варто розрізняти дві юридичні події – створення ДБР та початок його
діяльності. Створене воно може бути й у березні 2016 року. А коли вони
наберуть хоча б частину штату, слідчих, отримають приміщення, бюджетне
фінансування, невідомо.
Термін від створення до початку діяльності може бути достатньо
тривалим – до півроку.
В Кримінально-процесуальному кодексі також прописано, що
підслідність ДБР починає діяти не з моменту створення, а з моменту початку
діяльності. Це різні речі. Але якогось колапсу бути не має (Експерт:
створити Держбюро розслідувань та змусити його працювати – різні
речі // Слово і Діло (http://www.slovoidilo.ua/2016/01/21/pogljad/pravo/ekspertstvoryty-derzhbyuro-rozsliduvan-ta-zmusyty-joho-pracyuvaty-rizni-rechi).
–
2016. – 21.01).
Главный экономист Dragon Capital, член Редколлегии VoxUkraine
Елена Белан:
«Бюджетный пакет» на 2016 год, принятый Верховной Радой в конце
декабря, существенно снижает налоговую нагрузку на заработную плату и
перераспределяет значительные ресурсы из государственного в частный
сектор экономики. Это шаг в правильном направлении, но его следует
рассматривать лишь как один немногоих в длинном перечне реформ,
которые еще нужно осуществить в бюджетной сфере и других секторах
украинской экономики.(…)
В результате дискуссии в Парламенте ставки основных налогов
остались близки к первоначальному предложению правительства (все ставки
на уровне 20%). Однако расширения налоговой базы оказалось далеко не
таким сущесвтенным, как планировалось в правительственном проекте, в
частности, в вопросе использования системы упрощенного налогообложения.
Тем не менее, с макроэкономической точки зрения изменения в налоговое
законодательство являются шагом в правильном направлении, поскольку
снижают чрезмерную налоговую нагрузки на зарплаты, которая
мотивировала выплату зарплаты «в конвертах», а также расширяют
налоговую базу, хотя и в меньшей мере, чем необходимо.
По версии рейтинга ведения бизнеса (Doing Business) Украина входит в
пятерку стран с самой высокой в мире нагрузкой на оплату труда, вместе с
Францией, Бельгией, Китаем и Италией. Согласно нашим подсчетам,
снижение ставки ЕСВ работодателя и отмена ЕСВ работника уменьшит
налоговую нагрузку на оплату труда (согласно терминологии ОЭСР) с 43%
до 34%, что сделает Украину более привлекательной в этом аспекте, чем
Чехия, Словакия или Польша, не говоря уже о развитых странах ЕС.
В результате снижения ЕСВ, существенно уменьшится и общая
налоговая нагрузка на бизнес. Используя методологию рейтинга Doing
Business, видим, что общая ставка налога, уплачиваемого средним
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украинским предприятием снизится на треть (или на 18 процентных пунктов)
до 34% от прибыли перед уплатой налогов («commercial profit», согласно
методологии Doing Business), что ниже среднего значения по миру 40,8% и
ниже показателя многих стран Центральной и Восточной Европы, в том
числе Польши, Румынии, Венгрии и других. Как следствие, Украина может
подняться на 50 ступенек к 58 месту в компоненте «уплата налогов»
рейтинга Doing Business.
Более низкая ставка ЕСВ вызовет снижение доходов сектора
государственного управления приблизительно на 100 млрд грн (при
отсутствии позитивного эффекта от возможной легализации теневых
зарплат). По нашим оценкам, в совокупности другие изменения в налоговом
законодательстве будут иметь лишь минимальное влияние на доходы
бюджета. Таким образом, большая часть падения доходов от снижения
ставки ЕСВ будет компенсироваться за счет расходной части бюджета, а
именно ряда мер, которые должны заложить фундамент для более глубоких
структурных реформ в таких неэффективных и склонных к коррупции
сферах, как социальная поддержка населения, здравоохранение и
образование. Таким образом, по нашим предварительным оценкам новое
законодательство перераспределит около 3,0-4,0% ожидаемого ВВП из
государственного в частный сектор экономики.
Такое перераспределение должно благопрятно сказаться на украинской
экономике, потому что государственный сектор обычно использует
экономические ресурсы менее эффективно, чем частный сектор, особенно в
странах
со
слабыми
институциями.
Предприятия,
получившие
дополнительный ресурс благодаря более низкому налогообложению, смогут
использовать его несколькими способами. Они смогут повысить зарплату
работникам, таким образом поддерживая конечное потребление
домохозяйств. Они смогут полностью или частично легализировать «серые»
зарплаты, таким образом вернув часть ресурсов в государственный бюджет.
Убыточным предприятиям, котрых на сегодняшний день большинство,
снижение налоговой нагрузки поможет продолжить работу в сложных
экономических условиях без жестких ограничений расходов и/или
производства. В то же время прибыльные предприятия смогут инвестировать
дополнительный ресурс. Нельзя однако исключать, что некоторые
предприятия будут выводить долнительную прибыль за границу.
Несмотря на существующий потенциал для легализации зарплаты, этот
процесс, скорее всего, будет долгим, учитывая низкий уровень доверия к
государственным органам в Украине и отсутствие дополнительных
«штрафов» за зарплаты «в конвертах». Таким образом, основная часть
перераспределенных ресурсов, вероятно, останется в частном секторе,
поддерживая предпринимательскую активность. Сложно оценить, какой
именно путь использования ресурса (из перечисленных выше) выберет
большинство предприятий. Учитывая сложные экономические условия в
Украине и ухудшающуюся внешнюю ситуацию, доля компаний, которые
решатся инвестировать полученные ресурсы вряд ли будет существенной.
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Таким образом, в краткосрочной перспективе перераспределение ресурсов
будет поддерживать экономическую активность, помогая местному бизнесу
избежать жѐстких ограничений расходов (хотя отток капитала также может
увеличиться в результате вывода средств заграницу). В то же время, в
среднесрочной перспективе оно должно способствовать росту инвестиций и
потребления.
Хотя «бюджетный пакет 2016» в целом несет позитивные последствия
для украинской экономики, его следует рассматривать только как один из
необходимых шагов. Связанные с бюджетом сектора требуют глубоких
структурных реформ, которые позволят расходовать бюджетные средства
более эффективно. Перечень этих реформ включает, но не ограничивается,
внедрение оценки доходов при начислении социальной помощи, перестройку
секторов здравоохранения и образования, реформу несостоятельной
пенсионной системы. Без этих мер дальнейшее существенное снижение
налоговой нагрузки может случится лишь за счет роста бюджетного
дефицита и макроэкономической нестабильности.
Многое следует сделать и в других направления. Хотя уменьшение
ЕСВ улучшит позицию Украины в одном из девяти компонентов рейтинга
Doing Business, оно окажет лишь минимальное влияние на общий рейтинг
Украины, повысив его лишь на 4 позиции (83 место среди 189 стран в
последней редакции рейтинга за 2016 год). Налоговая нагрузка является
гораздо менее важной проблемой для местного и международного бизнеса,
чем коррупция и слабая защита прав собственности. На самом деле, если
посмотреть на расстояние к странам-лидерам в каждом компоненте рейтинга
(так называемая «удаленность от передового рубежа»), то Украина имеет
хорошие показатели в регистрации предприятий (94% от уровня лидера в
этом компоненте), доступу к кредитным ресурсам (75%) и налогообложении
(71%). Но в вопросах разрешения неплатежеспособности и защиты прав
миноритарных инвесторов Украине очень далеко до лидеров рейтинга. Таким
образом, даже с самой либеральной в мире налоговой системой экономика
вряд ли сможет привлечь значительные инвестиции без внушительного
прогресса в таких критически важных областях как обеспечение исполнения
контрактов и корпоративное управление («Бюджетный Пакет 2016»: Что
Он
Значит
для
Украинской
Экономики
//
VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2016/01/21/2016-budget-package-what-it-means-forukraines-economy-ru/). – 2016. – 21.01).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
26 січня голова Донецької облдержадміністрації Павло
Жебрівський зустрівся із представниками Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID). Агентство відповідає за невійськову
допомогу США іншим країнам. Представники делегацій ОДА та USAID
обговорили економічний та соціальний стан регіону та галузі, в яких області
потрібна допомога.
Павло Жебрівський:
Незважаючи на те, що владі України підконтрольна лише половина
області, Донеччина посідає друге місце в Україні по виробництву
промислової продукції.
На жаль, малий та середній бізнес в області кредитує лише державний
банк. Цього не досить, тому ми були би вдячні вам за допомогу.
Інноваційний розвиток підприємств сприятиме розвитку регіону.
Мільйонери, які вийшли з Донецької області, заробили гроші на тому, що
викачували з надр глину, руду, вугілля, робили первинну обробку матеріалів
та відправляли їх на переробку у Західну Європу, а звідти отримували метал.
Наша задача – створити високотехнологічний бізнес, щоб запобігти
викачуванню із надр того, чим можуть користуватись багато поколінь.
Розвитку також потребує аграрний бізнес, тому в Донеччині
створюються умови, щоб цей сектор економіки став привабливим для
інвестицій. Ми відштовхуємось від майбутніх громад, щоб вони були
економічно достатніми.
Координатор допомоги США в Європі та Євразії Аліна
Романовські:
Ситуація на Донеччині значно краща ніж рік тому, але необхідно
вирішувати питання, що постають. У нас є фонди і ми будемо
використовувати їх задля вирішення ваших проблем (…) (Агентство США з
міжнародного розвитку і ОДА обговорили можливості сумісної роботи //
Донецька
обласна
державна
адміністрація
(http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=02.03.09&iface=Public&cmd=view&args=
id:34550;tags%24_exclude:46). − 2016. – 27.01).
Председатель Донецкой военно-гражданской администрации
Павел Жебривский:
В Донецкой области планируют восстанавливать экономическую
мощь.
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На территории региона, контролируемой украинской властью,
появится 38 громад. Каждую из них намерены сделать экономически
самодостаточной. Там, где была индустриальная традиция, по словам
губернатора, надо создавать индустриальные парки и кардинально
демонополизировать местную экономику.
Так, на Международном экономическом форуме «Открытый Донбасс»
от бизнесменов прозвучало несколько идей. «Среди наиболее значимых − это
расширение Дружковского завода газовой аппаратуры, строительство завода
«Норд» в Краматорске, вместо захваченных мощностей в Донецке,
строительство завода по переработке отходов, который будет осуществлять
немецкий бизнес, и другие. Мы обращаем внимание на малый и средний
бизнес. Мы впервые в Украине предоставляем в бюджете 100 млн гривен
компенсации на проценты по кредитам для небольших компанийю (…)
(Экономическая самодостаточность: в Донецкой области хотят
построить нескольких новых заводов // Мариупольские новости
(http://www.mariupolnews.com.ua/descr/65167). − 2016. – 26.01).
Координатор трехсторонней контактной группы по Украине
Мартин Сайдик:
Разминирование территории на Донбассе завершится до 21 марта 2016.
Кроме того, два из двенадцати участков уже разминированы
(Разминирование на Донбассе обещают завершить в марте 2016 года //
Сайт города Луганска (http://www.0642.ua/article/1096719). − 2016. – 21.01).
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.
Сторони обговорили перспективи розвитку Луганщини та можливі
джерела фінансування.
Голова обласної держадміністрації – керівник Луганської обласної
військово-цивільної адміністрації Георгій Тука:
В першу чергу потрібно відновлювати інфраструктуру регіону – мости,
дороги, школи, лікарні.
Інфраструктура області була побудована таким чином, що водопровідні
мережі, розташовані як на частині території області підконтрольній
українській владі, так і на тимчасово окупованій. Те ж саме і з
електромережами. Є у нас на меті також і відновлення роботи
Сєвєродонецького аеропорту. Це пов’язане з тим, що Луганська і Донецька
області розташовані на досить далекій відстані від центру України, що
ускладнює співпрацю з іншими регіонами.
Кунал Дхар пообіцяв підтримку у виділенні фінансової та технічної
допомоги в рамках Програми Розвитку ООН, а також завдяки своїм
дипломатичним зв’язкам.
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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 (Тука зустрівся з
радником ПРООН в Україні з питань відновлення та стабілізації
Куналом
Дхаром
//
Параллель-медиа
(http://paralelmedia.com.ua/p73045.html). − 2016. – 21.01).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України
Продовжуючи моніторингову місію Міністерства інформаційної
політики України, радник Міністра з питань телерадіомовлення
Олександр Бригинець відвідав місто Часів Яр Донецької області.
Радник Міністра з питань телерадіомовлення Олександр
Бригинець:
Провівши зустріч з міським головою Ольгою Опанасенко, з’ясувалося,
що ситуація з відновлення українського мовлення в цьому регіоні не
критична, але працювати є над чим. (…) Раніше телесигнал місто отримувало
з телевежі на Карачуні, яка була зруйнована внаслідок воєнних дій. Тому
після її відбудови, а це орієнтовно квітень 2016 року, українське мовлення
повністю покриє регіон (…) (Моніторинг МІП у зоні АТО: 70% жителів
міста Часів Яр Донецької області мають кабельне телебачення, яке
транслює лише українські телеканали // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248789307&cat_id=2
44277212). − 2016. – 27.01).
Всемирная продовольственная программа (ВПП) заявила о том,
что продлит до июня 2016 года свою операцию по оказанию помощи
жителям восточных районов Украины, пострадавших в результате
конфликта.
По расчетам организации, помощь получат 260 тысяч жителей. Для
этого ВПП запросила у доноров 35 миллионов долларов США (Всемирная
продовольственная программа продолжит оказывать помощь жителям
востока Украины // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/32248-vsemirnaya-prodovolstvennaya-programmaprodolzhit-okazyivat-pomocsh-zhitelyam-vostoka-ukrainyi/). – 2016. – 26.01).
Во время встречи Министра информполитики Юрия Стеця и его
заместителей с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Офіційна інформація

100

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

21 − 28 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Словения в Украине были переданы телерадиоприемники для
восстановления вещания в зоне проведения Антитеррористической
операции.
Министр информполитики Юрий Стець:
(…) Поскольку сепаратистские СМИ на оккупированных и
прифронтовых территориях востока Украины в частности используют
аналоговую передающую технику, то в таком случае нам нужно такими же
передатчиками глушить их сигнал для обеспечения украинского вещания
(Словения передала Украине телерадиоприемники для восстановления
вещания
в
зоне
АТО
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/371140/sloveniya_peredala_ukraine_teleradiopriemni
ki_dlya_vosstanovleniya_veschaniya_v_zone_ato). − 2016. – 26.01).
Народный депутат Украины, уполномоченный президента
Украины по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко
обсудила с представителем Генерального директората по гуманитарным
вопросам и вопросам гражданской защиты Европейской комиссии ЖанЛуи де Брувером гуманитарную ситуацию на Востоке и проблему
внутренне перемещенных лиц.
Народный депутат Украины, уполномоченный президента
Украины по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко:
Украина и впредь будет содействовать всем программам гуманитарной
помощи от международных гуманитарных организаций жителям
оккупированных территорий, так как они помогают тем, кто больше всего
страдает от оккупации − больным детям, людям с тяжелыми медицинскими
диагнозами, пожилым людям.
Что касается гуманитарных проектов на ближайшее время, в особом
внимании нуждаются населенные пункты, находящиеся непосредственно
вблизи линии соприкосновения и куда из-за непростой ситуации с
безопасностью иногда трудно направить любую помощь.
Одним из самых проблемных гуманитарных вопросов на территориях,
пострадавших от конфликта, являются мины. Здесь мы ожидаем активизации
сотрудничества по разминированию. (Украина ожидает от ЕС
активизации сотрудничества по разминированию на Донбассе, Геращенко на встрече с делегацией Еврокомиссии // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/370653/ukraina_ojidaet_ot_es_aktivizatsii_sotrudnich
estva_po_razminirovaniyu_na_donbasse_geraschenko_na_vstreche). − 2016. –
23.01).
Государство в этом году выделит на оказание адресной помощи
внутренне перемещенным лицам около 2 млрд 886 млн грн.
Указанная сумма предусмотрена бюджетной программой «Оказание
адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно
оккупированной
территории
Украины
и
районов
проведения
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антитеррористической операции, для покрытия расходов на проживание, в
том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг».
Пособия получат переселенцы, которые стоят на учете в структурных
подразделениях
по
вопросам
социальной
защиты
населения
(Правительство в этом году выделит переселенцам почти 3 млрд на
проживание и жилкомуслуги // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/32068-pravitelstvo-v-etom-godu-vyidelit-pereselentsampochti-3-mlrd-na-prozhivanie-i-zhilkomuslugi/). – 2016. – 22.01).
У Краматорську відбулася зустріч радника Міністра з питань
функціонування телерадіомовлення Олександра Бригинця з колективом
Донецької обласної телерадіокомпанії. Під час зустрічі радник зібрав
пропозиції від колективу щодо потреб населення та першочерговості
включення українських мовників шляхом встановлення необхідної
передавальної техніки та антен, яка виділяється Комісією з питань
функціонування телерадіомовлення при МІП.
Радника Міністра з питань функціонування телерадіомовлення
Олександр Бригинець:
Колектив Донецької ОДТРК проводить моніторинг та опитування, що
найбільше цікавить місцеве населення − які новини, телеканали. Наша
Комісія при МІП робить такі ж дослідження. І тут показники співпадають,
оскільки місцеву громадськість сьогодні цікавить відбудова, зокрема, і
телевеж. Їм цікаві позитивні дії з боку держави. А найбільше таких новин,
про місцевість та регіон, передає обласне телебачення. Комісія з питань
функціонування телерадіомовлення буде діяти, опираючись на зібрані дані та
моніторинг (МІП: Донецька ОДТРК внесла пропозиції щодо відновлення
мовлення
в
зоні
АТО
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248781888&cat_id=2
44277212). − 2016. – 22.01).
21 січня голова Донецької облдержадміністрації Павло
Жебрівський зустрівся з представниками Управління Верховного
комісара ООН у справах біженців на чолі з Пабло Матеу. Делегації
Донецької ОДА та УВКБ ООН обговорили питання з приводу економічного
стану регіону і напрямки співпраці щодо надання допомоги мешканцям
Донеччини.
Голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський:
Ми підрахували, що за час озброєного конфлікту збитки Донецької
області сягнули 5,4 мільярдів гривень. Це без врахування тих населених
пунктів, де і зараз точаться військові дії та куди утруднений доступ. Але
ключове питання − це люди. Сьогодні у нас зареєстровано більше 660 тисяч
тимчасово переміщених осіб. Це накладає додаткове навантаження на
територію Донецької області, яку контролює українська влада. Це проблеми з
житлом, медичним обслуговуванням, освітою та відсутність необхідної
кількості робочих місць.
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Донецька ОДА не розраховує тільки на допомогу іноземних донорів, а і
шукає власні кошти. Так, на розвиток області на цей рік у бюджет закладено
3,5 мільярдів гривень.
Представник УВКБ ООН Пабло Матеу:
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців розуміє
існуючі проблеми і співпрацюватиме з ОДА в напрямку їх вирішення. Ми
підтримуємо Вашу позицію стосовно розвитку регіону, а також намагання
створювати робочі місця, щоб не було ситуації залежності людей від
гуманітарної допомоги (Павло Жебрівський зустрівся з делегацією
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) //
Донецька
обласна
державна
адміністрація
(http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=02.03.09&iface=Public&cmd=view&args=
id:34425;tags%24_exclude:46). − 2016. – 22.01).
Представитель МККК Юрий Орлов:
В Новоазовском районе сотрудники Международного комитета
Красного Креста раздали гуманитарную помощь жителям Донецкой области,
проживающим в десяти населенных пунктах у линии соприкосновения в зоне
проведения АТО.
Помощь, которую сотрудники Международного комитета Красного
Креста раздали за три дня, рассчитана приблизительно на 6,7 тысячи человек,
проживающих в Новоазовском районе. Это первая большая доставка на юг
области с начала года. Всего роздано более 127 тонн продуктов питания и
средств гигиены в десяти населенных пунктах прифронтовой зоны (Красный
Крест раздал 127 т гумпомощи на линии соприкосновения в Донецкой
области // 112.ua (http://112.ua/ato/krasnyy-krest-razdal-127-t-gumpomoshhina-linii-soprikosnoveniya-v-doneckoy-oblasti-286463.html). − 2016. – 21.01).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Всеукраинское объединение «Украинские рубежи» проводит
проект «Развитие самозанятости среди внутренне перемещенных лиц в
Украине» и приглашает принять в нем участие переселенцев из зоны
АТО.
Проект инициирован Международной организацией по миграции при
финансовой поддержке Европейского Союза.
В нем могут принять участие переселенцы, которые хотят начать свое
дело, у которых есть бизнес идея, проживающие в Харьковской, Донецкой,
Луганской или Одесской областях (Переселенцам предлагают помощь в
реализации бизнес-идей // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/32359-pereselentsam-predlagayut-pomocsh-v-realizatsiibiznes-idey/). – 2016. – 27.01).
Детский фонд ООН планирует в 2016 году направить $54,3 млн на
гуманитарные программы в Украине.
Эта сумма должна поступить в рамках опубликованного во вторник в
Женеве призыва к донорам о выделении более $2,83 млрд, которые
предназначены для оказания в мире помощи 76 млн человек, прежде всего
детям и матерям (ЮНИСЕФ в 2016 запланировал направить в Украину
$54,3
млн
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/32348-yunisef-v-2016-zaplaniroval-napravit-v-ukrainu-543-mln/). – 2016. – 27.01).
Первый заместитель председателя Службы автомобильных дорог в
Луганской области Вадим Даниелян:
(…) Уже подтверждено, что область получит деньги на эксплуатацию
дорог в большем объеме.
И больше, чем в прошлом году. А также мы планы будем защищать,
чтобы получить финансирование на средний ремонт автодорог.
На средний ремонт дорог нужно 3,2 миллиарда гривен.
Нужно ремонтировать все районы. Например, Р-07, которая идет со
Сватово в Старобельск. Эта дорога очень разбита. Из Новойадара до
Старобельска. Мы подали планы. Это примерно 192 километра. Это то, что
мы хотим под средний ремонт. А что выделят – не готовы сказать (На
ремонт дорог в Луганской области необходимо 3,2 млрд гривен //
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/32364-naremont-dorog-v-luganskoy-oblasti-neobhodimo-3-2-mlrd-griven/). – 2016. –
27.01).
Водоснабжение для жителей поселка Новгородское будет
восстановлено при поддержке Агентства ООН по делам беженцев.
Регіональні ініціативи
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Проект общей стоимостью более 600 тыс. гривен восстановит
обеспечение водой около 15 тыс. человек, среди которых местные жители и
переселенцы (Агентство ООН по делам беженцев восстановило
водоснабжение в населенном пункте на Донбассе // Восстановление
Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/32271-agentstvo-oon-po-delambezhentsev-vosstanovilo-vodosnabzhenie-v-naselennom-punkte-na-donbasse/). –
2016. – 26.01).
Председатель областной военно-гражданской администрации
Георгий Тука:
Организация Красный Крест окажет помощь в ремонте водопровода в
Попаснянском районе Луганской области. Достигнута договоренность с
«Красным крестом» об оказании помощи по ремонту водопровода в о районе
(Красный Крест поможет отремонтировать водопровод в Луганской
области
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/32184-krasnyiy-krest-pomozhet-otremontirovatvodoprovod-v-luganskoy-oblasti/). – 2016. – 25.01).
На черкащині після анексії Криму та початку проведення АТО до
центрів зайнятості області звернулась 1621 особа – отримали довідку про
взяття на облік та офіційно визнані внутрішньо переміщеними особами.
З них 949 осіб мали право на отримання допомоги по безробіттю, 508 –
працевлаштовано. За направленням центрів зайнятості професійне навчання
проходили 111 безробітних, у громадських роботах та інших роботах
тимчасового характеру взяли участь 256 осіб та 21 особа отримала
одноразово виплату допомоги по безробіттю й започаткували власну справу.
Станом на 1 січня цього року продовжують отримувати послуги 300 осіб,
зокрема 282 особи мають статус безробітного. З метою забезпечення доступу
до інформації щодо послуг служби зайнятості в області проводяться виїзди за
місцем їх проживання. Переселенців, які перебувають на обліку в центрах
зайнятості, запрошують до участі у групових консультаційних та
профінформаційних заходах, де мають можливість отримати інформацію
щодо працевлаштування, проходження професійного навчання (На
Черкащині працевлаштували понад 500 переселенців // Черкаська обласна
державна
адміністрація
(http://ck-oda.gov.ua/na-cherkaschynipratsevlashtuvaly-ponad-500-pereselentsiv/). – 2016. – 26.01).
С начала проведения АТО Донецкой областной службой занятости
трудоустроено уже почти 2 тыс. безработных переселенцев.
Пресс-служба отмечает, что постановление Кабинета Министров
Украины от 08.09.2015 № 696 «Об утверждении Порядка осуществления мер
содействия занятости, возврата средств, направленных на финансирование
таких мероприятий, в случае нарушения гарантий занятости для внутренне
перемещенных лиц» предоставляет дополнительные стимулы работодателям
трудоустраивать внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Регіональні ініціативи
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Документом
предусмотрено
предоставление
работодателям
компенсации расходов на оплату труда за трудоустроенных безработных
переселенцев, а также расходов на их переподготовку или повышение
квалификации.
Так, служба занятости будет компенсировать работодателю расходы на
оплату труда безработного переселенца, направленного центром занятости,
если работодатель обеспечит работой работника в течение периода,
превышающего продолжительность выплаты в два раза. То есть,
работодатель должен обеспечить занятость таких лиц в течение вдвое
большего периода, чем выплата компенсации (например, срочный договор
заключен на 6 месяцев, компенсация выплачивается 3 месяца).
В 2016 году работа по реализации этой гарантии содействия занятости
внутренне перемещенных лиц продолжается. С начала года трудоустроены
15 безработных из числа внутренне перемещенных на условиях срочных
трудовых договоров с перспективой получения работодателем компенсации
расходов на оплату труда за их трудоустройство (Почти 2 тысячи
переселенцев трудоустроены Донецкой областной службой занятости с
начала
проведения
АТО
//
ОстроВ
(http://www.ostro.org/donetsk/society/news/491163/). – 2016. – 25.01).
Люксембурзький Червоний Хрест вручив ключі від перших
відновлених осель мешканцям Слов’янська.
Проект, у який потрапили 10 вщент зруйнованих будинків, стартував у
минулому році. На відновлення кожної оселі було виділено 15 тисяч євро, а
власники самі вирішували, що зробити на ці кошти. Наразі будинки
відновили самотнім пенсіонерам, інвалідам та багатодітним родинам
(Люксембурзький Червоний Хрест відновив 10 будинків для мешканців
Слов’янська // Донецкая областная государственная телерадиокомпания
(http://dotb.dn.ua/news/lyuksemburzkiy-chervoniy-hrest-vidnoviv-10-budinkivdlya-meshkanciv-slovyanska). – 2016. – 25.01).
Ежедневно в Запорожскую область прибывают и регистрируются
около 20 временно перемещенных лиц.
На сегодня в регионе зарегистрировано 67 341 гражданин из Донецкой
и Луганской областей и Крыма. Из них 20 573 – женщины, 9 426 – мужчин,
16 946 – детей и 20 396 – инвалиды и лица пожилого возраста (Ежедневно в
Запорожскую область прибывают около 20 переселенцев // Акцент
(http://akzent.zp.ua/news/ezhednevno-v-zaporozhskuju-oblast-pribyvajut-okolo20-pereselencev). – 2016. – 25.01).
Вже з 1 липня цього року у Львівській області стартує пілотний
проект із започаткування власного бізнесу для малозабезпечених та
внутрішньо переміщених осіб. Кошти на організацію підприємницької
діяльності надаватиме Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Разом зі
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Львівщиною експеримент одночасно розпочнеться на Полтавщині та
Харківщині.
Директор Львівського обласного центру зайнятості Василь
Барилюк:
Львівська область стане одним із регіонів України, де Міжнародний
банк та служба зайнятості впроваджуватимуть спільний проект із залучення
до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб.
Цей експеримент передбачає надання безвідсоткової фінансової допомоги у
відкритті бізнесу. Такі «кредити» виділятимуться одноразово на закупівлю
обладнання та матеріалів, які необхідні для організації підприємницької
діяльності.
Для учасників пілотного проекту організовуватимуть професійні
навчання та безоплатні консультації. Відбір здійснюватиметься серед кращих
бізнес-планів за принципом ощадливого використання коштів та економічної
обґрунтованості. Граничний розмір фінансової допомоги та порядок
використання і повернення таких коштів ще не встановлені. Невдовзі ми
очікуємо відповідного рішення Кабінету Міністрів України.
За попередньою інформацією розмір коштів, котрі виділить
Міжнародний банк реконструкції та розвитку на три регіони, становитиме
близько 20 мільйонів доларів США. Кінцевий термін реалізації проекту 31
грудня 2017 року (Переселенцям, які живуть на Львівщині, допоможуть
відкрити
власний
бізнес
//
Львівський
портал
(http://portal.lviv.ua/news/2016/01/25/pereselentsyam-yaki-zhivut-na-lvivshhinidopomozhut-vidkriti-vlasniy-biznes). – 2016. – 25.01).
В Запорожье беженцев научат программированию, чтобы работать
с иностранными заказчиками и получать зарплату в долларах. На
данный момент проблема трудоустройства среди беженцев стоит очень
остро. Организаторы программы «GoIT» взялись решить эту задачу
координально – полностью переквалифицировать запорожских переселенцев.
Сделать из них успешных специалистов в сфере IT. Сегодня состоялась
первая презентационная встреча проекта для всех желающих.
Чтобы принять участие в проекте и получить новую профессию,
необходимо всего лишь иметь справку внутренне перемещенного лица,
владеть базовыми знаниями английского языка и компьютером. На данный
момент было отправлено около 100 заявок на участие в оф-лайн и он-лайн
обучении для граждан Украины, которые имеют статус внутренне
перемещенных лиц. Заполнить анкету можно до 29-го января на сайте
goforit.com.ua.Проект реализуется при поддержке ПРООН и Правительства
Японии (В Запорожье переселенцев научат зарабатывать доллары //
Голос
Запорожья
(http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/v-zaporozhe-izbezhenczev-delayut-programmistov-51203/). – 2016. – 24.01).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
27 січня керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука провів
особистий прийом громадян. Усього очільник області розглянув 5 звернень, у
тому числі 1 колективне.
На звернення по виплаті компенсації за спалене бойовиками житло
очільник області повідомив, що найближчим часом до області приїде група
депутатів, перед якими він порушить згадане питання (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/509489235
900048. – 2016. – 27.01).
Детский фонд UNICEF Ukraine планирует в 2016 году направить $54,3
млн на гуманитарные программы в Украине (Восстановление Донбасса //
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/711265978975544/?type=3. – 2016. – 27.01).
26 січня, в залі засідань райдержадміністрації під головуванням Георгія
Туки пройшла нарада з активом Міловського району з питань подальших
кроків створення об'єднаної громади на території району.
Позаштатний радник голови облдержадміністрації, член робочої
групи з підтримки та впровадження заходів з добровільного об'єднання
територіальних громад області Сергій Тихоновський:
На території області існує 194 громади, які планується об'єднати в 24.
На сьогодні в Луганській області вже створено чотири об'єднані
територіальні громади (ОТГ), а саме Білокуракінську, Новопсковську,
Новоайдарську селищні та Щастинську міську громади. В Білокуракинській
та Новопсковській ОТГ 25.10.2015 пройшли перші вибори на новій
територіальній основі. Відбулися перші організаційні сесії селищних рад
ОТГ, були розпочаті процедури реорганізації цих рад шляхом приєднання до
них відповідних сільських рад, прийняті бюджети ОТГ на 2016 рік. Із 24
ОТГ, що передбачені Перспективним планом області, процес об'єднання
ініційований в 20 громадах, в 19 з них завершився або триває процес
громадських обговорень, в 16 громадах 71 міська, селищна та сільська ради
надали згоду щодо об’єднання (Луганська обласна державна адміністрація
// https://www.facebook.com/odalug/posts/509156045933367. – 2016. – 26.01).
USAID підтримало створення Центру, где переселенці і участники
АТО зможуть отримати безкоштовну консультацію з правових питань. Вже
зараз мешканці Донбасу можуть отримати відповіді через Інтернет по Skype
(USAID Ukraine // https://www.facebook.com/USAIDUkraine/posts/101794148
1562632. – 2016. – 26.01).
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В прифронтовом поселке Новгородское Донецкой области
восстанавливают водоснабжение (Единый Реестр ущерба инфраструктуры
Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1416. – 2016. – 26.01).
ООН продлевает продовольственную помощь Восточной Украине до
июня 2016 года (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1414. – 2016. – 26.01).
Перший заступник Служби автомобільних доріг у Луганській
області Вадим Данієлян:
Державна служба автомобільних доріг у Луганської області обслуговує
3614 км автомобільних доріг загального користування. Цієї зими на дорогах
області працює 141 одиниця техніки. Шляховики вже використали 14 тис.
тонн протиожеледніх матеріалів та 55 тис. тонн палива для заправки
снігозбиральної техніки. Це половина ресурсів, від тих що передбачалося
витратити цієї зими.
Ще не виділені кошти на середній та капітальний ремонт доріг на цей
рік. Відповідна програма будівництва автодоріг у регіоні буде затверджена у
березні, але кошти на експлуатацію доріг загального користування на
поточній рік є (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/509118382603800. – 2016. – 26.01).
Красный Крест Украины в 2015 году помог более 1 миллиону
переселенцев (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1411. – 2016. – 25.01).
На контрольно-пропускному пункті в населеному пункті Станиця
Луганська у так званій «нульовій» зоні за мостом на українському боці
Луганської обласної ВЦА спільно з Головним Управлінням ДСНС України в
Луганській області буде встановлено додатковий пункт обігріву.
Це питання було вирішено під час огляду пішохідного КПВВ
заступником голови Луганської облдержадміністрації Юрієм Клименком,
головою Державного агентства з питань відновлення Донбасу Вадимом
Чернишом та головою офісу з координації гуманітарних питань Штабквартири ООН в Україні Барбарою Манзі.
Крім того, вони обговорили питання ремонту ліній електропередачі та
газопостачання по лінії розмежування і шляхи поновлення діалогу між
мешканцями Луганської області.
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій
Клименко:
Для нас важливо відновити діалог з мешканцями окупованих
територій, оскільки наразі через щільну стіну «російського агітпрому» нам це
зробити вкрай важко. Ми розраховуємо на вашу допомогу в цьому питанні.
Під час огляду пішохідного пункту голова Управління ООН в Україні
пішла до зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець, щоб зустріти
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свого заступника, який мав іти з боку окупованого Луганська, але
представники так званої «ЛНР» не пропустили члена міжнародної організації
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/508729235976048. – 2016. – 25.01).
Возле КПВВ «Майорск» организация «Врачи без границ» установили
передвижную
амбулаторію
(Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/710563949045747/?type=3&theater. – 2016. –
25.01).
23 січня в Сєвєродонецьку облдержадміністрацією за сприянням
Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Луганській області
«Відновлення врядування та примирення на територіях постраждалих від
кризи в Україні» спільно з низкою громадських організацій Луганської та
Донецької областей проведено семінар-тренінг «Налагодження ефективної
роботи громадських рад при органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування».
Серед головних тем учасники тренінгу розглянули права та
компетенцію
координаційно-дорадчих
органів,
питання
взаємодії
координаційно-дорадчих органів з органами влади різних рівнів, законодавчі
основи участі громадян у місцевому самоврядуванні. Також представники
громадськості дізнались про практичні аспекти проведення громадської
експертизи нормативних актів, способів впливу на прийняття рішень
місцевою владою, ознайомились із інформаційними технологіями за
допомогою яких можливо значно посилити дієвість громадських рад при
органах влади та місцевого самоврядування (Луганська обласна державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/508178122697826/?type=3&theater. – 2016. – 23.01).
USAID підтримує проект працевлаштування вимушених переселенців і
учасників АТО з інвалідністю у Харкові (USAID Ukraine //
https://www.facebook.com/USAIDUkraine/posts/1015881768435270. – 22.01).
Президент МККК Петер Маурер:
Международный Комитет Красного Креста остается надежным
партнером в преодолении тех вызовов, которые стоят перед Украиной и
намерен привлечь на гуманитарную деятельность в нашей стране в 2016 году
более 64 млн долл. США.
Данные средства будут привлечены в дополнение к почти 100 млн
долл. США, которые были потрачены на реализацию проектов помощи в
Украине на протяжении 2014-2015 годов.
Петр Порошенко в ходе встречи высоко оценил инициативу МККК по
созданию Координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести
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в связи с конфликтом на Донбассе, и помощи, которую оказывает миссия
МККК в Украине внутренне перемещенным лицам из оккупированного
Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины также призвал Петера Маурера активизировать
усилия МККК для освобождения всех украинских заложников – как
находящихся на оккупированных территориях, так и тех, которые содержатся
в России, в частности, Олега Сенцова и Надежды Савченко (Единый Реестр
ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1402. –
2016. – 22.01).
На оказание адресной помощи внутренне перемещенным лицам
государственным бюджетом Украины в 2016 году предусмотрено 2 млрд 886
млн 992 тыс. 700 грн. Такую информацию предоставило Министерство
социальной политики Украины на запрос общественной организации
«Фундация.101» в рамках проекта «Прифронтовая инспекция».
Указанная сумма предусмотрена по бюджетной программе «Оказание
адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно
оккупированной
территории
Украины
и
районов
проведения
антитеррористической операции, для покрытия расходов на проживание, в
том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг».
Министерство социальной политики осуществляет финансирование
структурных подразделений социальной защиты населения областных
государственных администраций, в соответствии с представленной
потребностью в средствах для выплаты денежной помощи.
«Указанное пособие предоставляется внутренне перемещенным лицам,
которые состоят на учете в структурных подразделениях по вопросам
социальной защиты населения со дня обращения и выплачивается до
момента снятия с такого учета, но не более шести месяцев», – уточняют в
организации (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1401. – 2016. – 22.01).
Наконец введен в эксплуатацию Центр социальных услуг для детей и
молодѐжи в Бахмуте (Артемовске). В нем учатся дети с ограниченными
возможностями, был восстановлен благодаря Программе Развития ООН при
финансировании правительства Японии, в которой приняли участие
бахмутские волонтеры.
В центре отремонтировали крышу, сделали утепление, заменили
электрическую проводку, обустроили новый пандус и туалет для детейинвалидов сразу бросаются в глаза, потому-что целью проекта было
адаптировать помещение для детей с особыми потребностями.
На капитальный ремонт и оборудование было потрачено 4,5 миллиона
гривен.
Месяцем ранее был введѐн в эксплуатации ещѐ один наш конкурсный
проект – территориальный центр социальных услуг для пожилых людей
(Донбасс SOS // https://vk.com/wall-68158751_17615. – 2016. – 21.01).
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На кінець року в Луганській області за даними, оприлюдненими
Державною службою статистики за третю декаду грудня моніторингу цін на
соціально значущі товари зафіксовані одні з найнижчих в країні ціни на
молоко, м’ясо птиці (тушки курячі), свинину та макаронні вироби.
Крім того, в області нижчі за середньоукраїнські ціни на молоко (на 23
0%), ковбаси варені першого ґатунку (на 15,2 %), м’ясо птиці (на 15,0 %),
яловичину (на 9,5 %), свинину (на 9,2 %), макаронні вироби (на 6,2 %) олію
соняшникову (на 5,8 %), борошно пшеничне вищого ґатунку (на 5,3 %),
масло вершкове (на 3,4 %), сало (на 3,1 %), сметану (на 2,4 %), сир м’який (на
0,4 %).
У той же час спостерігається незначне подорожчання на масло
вершкове (на 6,4 %), буряк (на 4,2 %), яйця курячі (на 4,0 %), картоплю (на
2,6 %), капусту (на 2,5 %).
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
На територію, підконтрольну українській владі, як і раніше, кожного
дня тисячами приїжджають люди з окупованої території для того, щоб
купити товари за значно зниженими цінами. Більшість з них скаржиться, що
у так званих «народних» супермаркетах російські продукти за якістю і
цінами значно поступаються українським.
За даними Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму
облдержадміністрації ринок Луганської області насичений основними
продовольчими товарами в достатній кількості, поставки продовольчих
товарів стабільні, відсутній товарний дефіцит та ажіотажний попит
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/507485349433770. – 2016. – 21.01).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Политолог Ярослав Макитра:
(…) Одной из первостепенных и вместе с тем сложных задач перед
украинским руководством – вернуть не только территории, а и умы людей.
Ментальное возвращение местных жителей в Украину – проблема, на это
уйдет не один год. (…)
Экономическая составляющая очень важна. Ей можно решить много
вопросов. Но, основная проблема в том, каким способом эти деньги будут
осваиваться. Если будут механизмы контроля за этими деньгами – не будет
разворовывания в Киеве и на местах.
Политолог Владимир Фесенко:
По возвращении Донбасса в законную территориальную целостность,
возникнет масса проблем – восстановление инфраструктуры, экономические
вопросы, последствия войны – погибшие, изувеченные люди, разрушенные
дома. Евросоюз будет помогать, но это будет не быстрый процесс. Но самая
главная проблема – психологическая реинтеграция региона. Надо будет
полностью взять контроль под границу и очень деликатно решать проблему
людей, которые учувствовали в сепаратистских движениях. (…) Тут надо
работать по тактике step by step – пошагово влиять на ситуацию, менять
кадры. (…)
Еще в 2014 году были договоренности о фонде «доноров», но он не
реализованы, потому что продолжается война. Кто будет вкладывать деньги,
когда все рушиться? Как только прекращается война – будут инвестиции. В
Европе и США прекрасно понимают, что финансовая помощь – одна из
гарантий восстановления мира на Украине
Политолог Кость Бондаренко:
Донбасс – промышленный регион, который необходимо восстановить и
модифицировать. Соответственно тогда можно и говорить, что заработает и
украинская экономика. Решение проблемы Донбасса – решение украинских
отношений на востоке. Мягко говоря, сейчас у нас неоднозначные отношения
с Россией, она считается агрессором, но не стоит забывать, что Россия
являлась мощнейшим экономическим партнером (…) (Каким будет
свободный Донбасс: опасения экспертов и мечты простых людей //
Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/kakim-budet-svobodnyydonbass-opaseniya-ekspertov-i-mechty-prostyh-lyudey--685960.html). – 2016. –
26.01).
Советник министра информационной политики в зоне АТО,
народный депутат Александр Брыгинец:
Один из вопросов, который ежедневно обсуждается в АТО – это бремя
затрат на восстановление Донбасса. Логика проста: там все разбито и
изуродовано. (…) Я говорил: деньги нам дадут. Это будет немало новых
рабочих мест, что красиво будут оплачиваться. Но мы не будем отстраивать
Експертний погляд
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Донбасс, как территорию устаревших и нерентабельных технологий, как зону
тотального индустриального совка, а строить заново – и отношения, и
объекты.
Мы уже никогда не увидим прежнего Донбасса, а в новом не будет
места классическим «донецким».
Уверен, что на построение нового Донбасса приедет не меньше людей,
чем приехали его защищать. Они и изменят Донбасс – и физически, и
духовно (Украина будет восстанавливать Донбасс, но в нем не будет
места
классическим
«донецким»
//
Газета
«Донбасс»
(http://donbass.ua/news/region/2016/01/25/ukraina-budet-vosstanavlivatdonbass-no-v-nem-ne-budet-mesta-klassicheskim-doneckim.html). – 2016. –
25.01).
Глава МОО «Луганское землячество» Вадим Горан:
В конце 2015 года была принята Комплексная государственная
программа по поддержке, социальной адаптации и реинтеграции граждан
Украины, которые переселились со временно оккупированной территории
Украины и районов проведения антитеррористической операции в другие
регионы Украины, на период до 2017 года.
Программа очень хорошая, она охватывает многие сферы и при ее
создании были учтены пожелания самых переселенцев. Но, к сожалению, на
нее в бюджете не заложено ни копейки. На сегодня есть риск, что эта
программа со всеми ее прекрасными пунктами не будет реализована.
Все, что непосредственно предусмотрено в бюджете на решение
проблем переселенцев − это средства на ежемесячную помощь для покрытия
расходов на проживание, включая коммунальные услуги.
Так, к примеру, если в Программе говорится об обеспечении права
переселенных граждан на жилье, в частности − обеспечение потребностей
семей, в которых есть инвалиды, то бюджет предлагает категории расходов,
которые в лучшем случае профинансируют озвученное лишь весьма
частично. Это категория «Обеспечение жильем лиц, которые брали
непосредственное участие в антитеррористической операции и/или в
обеспечении ее проведения и утратили функциональные возможности
нижних конечностей», которая оставляет за бортом как всех ВПЛгражданских лиц, ставших инвалидами из-за военных действий. А также
категория «Удешевление стоимости ипотечных кредитов для обеспечения
доступным жильем граждан, которым требуется улучшение жилищных
условий» − рассчитанная на все категории граждан, состоящих на
квартирном учете.
В таких условиях говорить об обеспечении жильем хотя бы семей
ВПЛ, в которых есть инвалиды, не приходится (В бюджете Украины на
2016 год не предусмотрено средств для переселенцев − Горан // Луганский
радар (http://lugradar.net/2016/01/113014). – 2016. – 21.01).
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Прогнози
Глава Комітету асоціації Україна-ЄС у Європарламенті Андрій
Пленкович:
Рішення про запровадження контролю, ухвалене деякими країнами
Шенгенської зони, не повинно впливати на питання надання безвізового
режиму для України.
Питання візового режиму та прикордонного контролю не є
взаємопов’язаними.
Питання візи і питання контролю − це два різні питання. Так,
подорожуючи між Німеччиною і Францією, в усіх громадян перевіряються
паспорти, в тому числі і громадян ЄС. Це стосується питань безпеки.
Позиція Європейського парламенту в тому, що міграційна криза ніяким
чином не повинна впливати на надання безвізового режиму для України.
Найважливіше на сьогодні − це отримати законодавчу ініціативу від
Європейської комісії. На даний момент не відомо про точну дату (ухвалення
рішення ЄК), але усі запевняють, що це станеться найближчим часом
(Обмеження в Шенгені не вплинуть на безвізові плани щодо України –
євродепутат
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/svit/86164-obmezhennya-v-shengeni-ne-vplinut-nabezvizovi-plani-schodo-ukraini-evrodeputat). – 2016. – 27.01).
Директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові Чімяо
Фан:
У довгостроковій перспективі ми налаштовані в цілому оптимістично
щодо перспектив української економіки. Необхідно вірити в майбутнє цієї
країни. Україна володіє третиною світового чорнозему. У неї прекрасне
географічне розташування: близькість до найбільшого платоспроможному
ринку Європи, величезний транзитний потенціал. І що найважливіше: в
Україні дуже багато талановитих і освічених людей. Але дуже погано
працюють державні інститути.
Разом з тим, якщо б ми не бачили поліпшення за останні 18 місяців, не
бачили певних зрушень, ми б не інвестували $5 млрд в Україну. Певні
позитивні для української економіки сигнали ми почали отримувати ще у
другій половині минулого року. У першому півріччі ВВП України знизився
майже на 16%, а в другому падіння сповільнилося. В результаті скорочення
українського ВВП становило 11,6%. На 2016-й ми прогнозуємо вже
зростання ВВП на 1%.
Той факт, що економіка так сильно впала за останні два роки, робить
несуттєвим, наскільки зросте ВВП в 2016-му: 1, 2, 5% – все одно це буде
дуже мало. Дуже важливо, що відновлення, нехай і невелике, дозволить
інвесторам поступово відновити довіру до української економіки. Це
набагато важливіше, ніж конкретні цифри росту. Зрозуміло, можливе і
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зниження ВВП. Але я сподіваюся, виходячи з тих даних, якими ми
володіємо, і враховуючи тенденції, які спостерігаються, що пік падіння
пройдено і економіка почне відновлення. Потрібно зберегти цю тенденцію,
поки що вона досить тендітна. Владі рано заспокоюватися: ситуація далека
від стійкої стабільності.
(…) На глобальних фінансових ринках спостерігається невизначеність і
турбулентність. Істотно сповільнюється зростання економіки Китаю та інших
економік країн БРІК. Скорочення їх ВВП на 1% неминуче впливає і на
світову економіку: зростання ВВП країн, що розвиваються, зменшується на
0,8%, а світового – на 0,4%.
Позначається і повільне відновлення економік європейських країн,
підвищення облікової ставки ФРС, складне економічне становище сусідніх з
Україною країн. (…)
Звичайно, позитивну роль в українському експорті зіграє набула
чинності угода про зону вільної торгівлі з ЄС. Це дозволить запровадити в
Україні європейські стандарти, а в перспективі – наростити експорт.
Виходячи з географічного розташування України, це дає величезні
можливості для взаємовигідної торгівлі.
Україна повинна переглянути структуру свого експорту. Наприклад, в
аграрній галузі у ваших фермерів не так багато можливостей успішно
конкурувати з європейськими сільгоспвиробниками. Але на українську
продукцію є величезний попит в Азії, Африці, на Близькому Сході. І якщо
інвестклімат в Україні покращиться, то азійські та африканські інвестори
зацікавляться експортним потенціалом країни і будуть вкладати в неї кошти,
збільшувати виробництво. Наприклад, у Китаї зростають витрати на оплату
праці і збільшується собівартість виробництва. Відповідно, китайські
інвестори вже розглядають можливості інвестувати в інші країни, серед яких
і
Україна,
тим
більше,
що
нові
вкладення
підвищать
конкурентоспроможність української продукції та допоможуть їй успішно
виходити на один з найпривабливіших ринків – в Євросоюз.
(…) Саме блокування процесу реформ стає однією з головних загроз
економіці України у 2016 році. Цей фактор багато в чому визначає, чи зможе
країна стати на шлях стійкого і стабільного розвитку (Директор Світового
банку дав оптимістичний прогноз для української економіки // Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua/news/2016/01/25/dyrektor_svitovogo_
banku_dav_optymistychyy_prognoz_dlya_ukrainskoi_ekonomiky_665727).
–
2016. – 25.01).
Експерт з міжнародних питань Володимир Гушулей:
Даний документ (резолюція Європейського парламенту щодо
виконання Україною вимог щодо отримання безвізового режиму, – ред.) є
політичним, а не юридичним. Тому це заклик і до України, і до ЄС та
держав-членів завершити процес лібералізації візового режиму. Втім, не
варто очікувати, що після цієї резолюції вже завтра чи через місяць українці
будуть подорожувати шенгенською зоною без віз. Ми на фінішному етапі, в
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грудні отримали фінальний звіт Європейської комісії, і зараз вона, як єдиний
орган, якій має право законодавчої ініціативи, має запропонувати
Європарламенту і Європейській раді включити Україну до переліку держав,
громадяни яких подорожують до ЄС без віз. Тому перший крок в ланцюжку
кроків повинна зробити Єврокомісія. Після цього ініціатива повинна бути
підтверджена тим же Європарламентом. І уже після голосування
Європарламенту потрібно буде ще 2-3 місяці, як показує досвід Молдови, на
імплементацію цього рішення. Тобто, якщо до квітня Україна виконує всі
свої зобов’язання щодо антикорупційної реформи, а в середині червня ЄС
підтвердить безвізовий режим, то десь на кінець серпня українці зможуть
подорожувати без віз.
Є певні заяви на найвищому рівні, що шенгенська угода як така
знаходиться в кризі. І є заклики президента Європейської ради Дональда
Туска знайти рішення проблем міграційної кризи до березня цього року.
Формально ці два процеси не пов’язані, але, звичайно, на фоні росту
міграційної кризи члени Шенгену можуть мати менший запит на розширення
географії безвізових держав. Тому і для України важливо не затягувати
процес зі свого боку. Ми розраховуємо, що ЄС впорається зі своєю власною
міграційною кризою, а весь розвиток ЄС – це розвиток від кризи до кризи.
Тому побачимо, наскільки довго проживе шенгенська угода. З нашої сторони
потрібно просто встигнути скористатися політичним моментом, який наразі
існує для отримання безвізового режиму (…) (Гушулей: безвізовий режим з
ЄС Україна отримає не раніше кінця серпня // Голос Столиці
(http://newsradio.com.ua/2016_01_21/Gushulej-bezv-zovij-rezhim-z-S-Ukra-naotrima-ne-ran-she-k-ncja-serpnja-2406/). – 2016. – 21.01).
Координатор
парламентской
экспертной
группы
по
евроинтеграции Денис Черников:
Я предлагаю различать политические решения и технические. Есть
политическая позиция Европейской комиссии о том, что Украине
необходимо предоставить безвизовый режим. В то же время есть
обязательства Украины, которые она должна выполнить. Это зафиксировано
в шестом докладе «Про ход выполнения Украиной Плана действий визовой
либерализации».
В докладе зафиксирован прогресс по всем направлениям, кроме пункта
2.3.1.3 – «предотвращение коррупции и борьба с ней».
В частности, в нем говорится о необходимости функционирования в
полном
объеме
Национального
антикоррупционного
бюро,
Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального
агентства по вопросам предотвращения коррупции, а также «улучшении
институционных возможностей в отношении возврата и управления
активами».
В документе указан срок выполнения этих задач – первый квартал 2016
года.
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Соответственно, если все это произойдет в первом квартале текущего
года, на уровне Комиссии будет принято соответствующее решение.
Напомню, что Комиссия, со своей стороны, уже заявила о намерении
рассмотреть вопрос и принять решение.
Евросоюз дает нам фору, кредит доверия.
При условии выполнения всех требований Украина может получить
положительное решение в конце лета – начале осени текущего года.
Указанные задания вполне реалистичны. Более того – уже существует
необходимая нормативная база для начала работы Национального агентства
по вопросам предотвращения коррупции. В настоящее время продолжается
процесс формирования состава Агентства (Дело техники: эксперт назвал
последнее препятствие на пути к безвизовому режиму // Обозреватель
(http://obozrevatel.com/politics/81570-delo-tehniki-ekspert-nazval-posledneeprepyatstvie-na-puti-k-bezvizovomu-rezhimu.htm). – 2016. – 21.01).
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Інфографіка

(Уровень коррупции в Украине и мире (Инфографика) // Канал 24
(http://24tv.ua/ru/uroven_korrupcii_v_ukraine_i_mire_infografika_n652233). –
2016. – 27.01).
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(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/photos/a.810186002379165.10737
41830.797219583675807/1099134430150986/?type=3&theater. – 2016. – 27.01).
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(Борьба с коррупцией: кто за что отвечает в познавательной
инфографике
//
Канал
24
(http://24tv.ua/ru/borba_s_korrupciej_kto_za_chto_otvechaet_v_poznavatelnoj_i
nfografike_n652120). – 2016. – 26.01).
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(Борьба с коррупцией: кто за что отвечает в познавательной
инфографике
//
Канал
24
(http://24tv.ua/ru/borba_s_korrupciej_kto_za_chto_otvechaet_v_poznavatelnoj_i
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(Патрульная полиция заменит ГАИ. Все, что важно знать об
изменениях
//
Канал
24
(http://24tv.ua/ru/patrulnaja_policija_zamenit_gai_vse_chto_vazhno_znat_ob_iz
menenijah_n651522). – 2016. – 25.01).
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ЛЕГКІСТЬ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

(Наше місце в світових рейтингах (Інфографіка) // Інформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/68731-nashe-mistse-vsvitovikh-reytingakh-infografika). − 2016. − 21.01).
РЕЙТИНГ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

(Наше місце в світових рейтингах (Інфографіка) // нформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/68731-nashe-mistse-vsvitovikh-reytingakh-infografika). − 2016. − 21.01).
Інфографіка

124

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

21 − 28 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
РЕЙТИНГ НАЦІОНАЛЬНИХ БРЕНДІВ

(Наше місце в світових рейтингах (Інфографіка) // Інформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/68731-nashe-mistse-vsvitovikh-reytingakh-infografika). − 2016. − 21.01).
РЕЙТИНГ ЩАСТЯ

(Наше місце в світових рейтингах (Інфографіка) // Інформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/68731-nashe-mistse-vsvitovikh-reytingakh-infografika). − 2016. − 21.01).
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РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

(Наше місце в світових рейтингах (Інфографіка) // Інформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/68731-nashe-mistse-vsvitovikh-reytingakh-infografika). − 2016. − 21.01).
РЕЙТИНГ БЮДЖЕТНОЇ ПРОЗОРОСТІ

(Наше місце в світових рейтингах (Інфографіка) // Інформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/68731-nashe-mistse-vsvitovikh-reytingakh-infografika). − 2016. − 21.01).
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РЕЙТИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

(Наше місце в світових рейтингах (Інфографіка) // Інформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/68731-nashe-mistse-vsvitovikh-reytingakh-infografika). − 2016. − 21.01).
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