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Зона вільної торгівлі з ЄС: глобальний виклик для однієї країни
Останні два роки в житті нашої держави були не просто насиченими, а
перенасиченими. Події розвивалися настільки швидко, що ми далеко не
завжди мали можливість своєчасно оцінити їхнє значення та наслідки як на
найближчий, так і на більш віддалений період. Тому деякі з цих подій у
нашому сприйнятті губилися на тлі інших. Саме так було зі вступом України
до зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС. Про те, що це має бути, знали, про це
говорили і писали, але осмислення мимоволі відкладали.
І от це сталося. Ми вже майже місяць належимо до цієї самої зони. Що
змінилося для пересічних українців? Поки що, загалом – нічого. А що може
змінитися в перспективі? За великим рахунком, усе. Наступне питання – у
який бік? Буде гірше чи краще? І коли?
Аби дати відповіді на ці питання, слід насамперед звернути увагу на те,
що вони стосуються не тільки торгівлі з ЄС, а, насамперед, зони вільної
торгівлі СНД. Україна увійшла до неї у 2011 році, причому увійшла якось
неактивно – останньою ратифікувавши договір і взагалі, як зауважив тоді
Уповноважений Кабінету міністрів України зі співробітництва з РФ,
країнами СНД та Євразійського економічного співтовариства Валерій
Мунтіян, «деякі країни вже перейшли до третього етапу інтеграції,
створивши Митний союз і беручи участь у Єдиному економічному просторі,
тоді
як
Україна
відставала
за
темпами
інтеграції»
((http://ria.ru/economy/20111021/466399963.html#ixzz3yLx5mMm). – 2011. –
21.10). Цікаво, що історія зони вільної торгівлі СНД почалася доволі давно –
у 1993 році, коли були зроблені перші кроки на шляху міждержавної
торговельної інтеграції, тобто потрібно було аж вісім років для того, щоб
процес набув відповідного юридичного оформлення. Ще цікавіше, що
паралельно тривав інший процес: у 2007 році, тобто якраз тоді, коли Україна
«відставала за темпами інтеграції», вона розпочала неформальні переговори
про створення ЗВТ з ЄС. За рік процес вийшов на офіційний рівень.
Прикметно, що зміна особи на посту Президента України на цей процес не
вплинула. Завершилися переговори у 2012 році, угода мала набути сили у
2014, але у 2013 році постала залізобетонна перспектива Митного союзу –
того самого згаданого Мунтіяном «третього етапу інтеграції». Що було далі –
всім відомо. Вступ України до ЗВТ відклали, потім (за пропозицією Росії)
відклали ще раз до 1 січня 2016 року.
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На даний момент цей вступ до ЗВТ з ЄС створює для незліченної
кількості експертів, урядовців та й просто всіх, хто хоче висловитися, привід
побути, точніше, відчути себе пророком, або, як зараз кажуть, «повангувати».
Цих вангуючих загалом можна поділити на дві очікувані групи: тих, хто
стверджує, що в Україні дуже скоро все буде дуже погано, та тих, хто
стверджує, що не дуже скоро, але все буде добре.
Отже, на думку прихильників першої точки зору, ЗВТ з ЄС – це для
України погано, тому що:
- Україна втратить торгові преференції, які їй надавала Росія;
- Україна перетвориться на постачальника сировини, тобто на державу з
колоніальним характером економіки;
- перспектива виходу на європейські ринки для українських виробників є
дуже примарною через небажання ЄС українського виробника туди пускати
та через неконкурентоспроможність української продукції;
- якісні європейські товари заповнять український ринок, витіснивши з нього
українського виробника, що, відповідно, призведе до колапсу української
економіки.
Що стосується Росії та пов’язаних з нею статей українського експорту,
то, безумовно, втрата преференцій не може не вплинути на українського
виробника негативно. Зв’язки, що складалися століттями, мають не лише
економічне, а, насамперед, психологічне значення. Усталені шляхи свою
справу роблять: навіщо винаходити велосипед? Навіщо шукати щось інше?
«От добра добра не ищут». Дуже зручно.
Але, по-перше, для деяких видів продукції українського виробника
російський ринок давно не є панацеєю. Зокрема, власник «Нашої Ряби» Юрій
Косюк констатує: «Російського ринку в нас уже давно немає. Ще 5–7 років
тому стало зрозуміло, що російський ринок буде не наш і буде нам
нецікавий. Адже Росія досить довго субсидувала своїх виробників,
здійснюючи капітальні вкладення через державні субсидії. Вони практично
інвестували
все
виробництво
за
державний
кошт»
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27493938.html. – 2016. – 18.01). І
це стосується не лише курячого м’яса. За даними Держкомстату, Україна за
січень-травень 2015 року знизила експорт до Росії на 60, 3%, імпорт з Росії –
на 66,3% порівняно з аналогічним періодом 2014 року. Раніше міністерство
аграрної політики та продовольства України повідомляло, що упродовж
2010-2014 років обсяг торгівлі продовольством з Росією зменшився на 40%
(http://rian.com.ua/analytics/20160101/1002961752.html. – 2016. – 01.01).
Схоже, Росія сама заохотила українських виробників шукати інших
партнерів: численні заяви російської сторони про невідповідність потрібним
їм стандартам то сирів, то цукерок, то м’яса змусили українських виробників
вдатися до заходів для підстраховки, а саме пошуку інших партнерів.
Що стосується інших видів продукції, то тут теж ситуація не
безвихідна. Як співали персонажі одного відомого фільму, «нормальные
герои всегда идут в обход». Зрештою, українська продукція дешевша від
європейської, а російська сторона теж вміє рахувати і не хоче платити більше
Аналітичний коментар
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Європі за те, за що вона може заплатити менше Україні. Заборона – є
заборона, а розум для чого? На думку експертів, зокрема, Олександра
Охрименка, торгівля України з РФ зменшиться в рази, але все одно буде
існувати: «Металопрокат і продукція машинобудування, яку росіянам
вигідніше купувати в нас (трансформатори, кріпильні вироби) будуть
постачати легально за низьким митом. Решта може потрапити до РФ через
треті країни, наприклад, через Білорусь або через фірми-посередники в
офшорах»
(http://www.segodnya.ua/economics/enews/chto-dast-ukraincamzona-svobodnoy-torgovli-s-es-669771.html. – 2015. – 24.11).
Колоніальний характер економіки України – це данність, на яку не
можна не зважати. Він ніяк не пов’язаний з ЗВТ. З одного боку, цей характер
обумовлений природними умовами нашої держави, зокрема, тим, що

залишилось від наших знаменитих чорноземів: ну, росте у нас соняшник
краще, ніж в інших країнах – так що, нам його не вирощувати тільки для
того, щоб нам не приписали отой «колоніальний характер»? А як же Греція,
Італія та Іспанія зі своїми оливками? Зрештою, їсти треба всім, тому, якщо
позбавитися певних комплексів, економіка «аграрної держави» може дуже
непогано почуватися.
З іншого боку, в Україні продовжують за інерцією діяти радянські
принципи організації виробництва та розміщення виробничих сил, за якими
комплектуючі для якогось верстата чи самоскида вироблялися по всьому
Радянському Союзу, так само використовувалася і сировина: виробничий
цикл не замикався в Україні, сировина вивозилася і перероблялася деінде. Це
те, що усі українські уряди, які були при владі в період незалежності, не
спромоглися, точніше, не вважали за потрібне змінити. Це не можна змінити
за рік, але за наявності бажання – можна за кілька років.
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Що стосується непевності виходу українських виробників на
європейські ринки, то Євросоюз ніколи й не приховував, а навпаки, завжди
декларував своє прагнення забезпечення рівного й справедливого
конкурентного середовища насамперед для підприємств Євросоюзу.
Протекціонізм є одним з тих уявних китів, на яких тримається торговельна
політика Євросоюзу, зрештою, будь-яка країна вважає за необхідне
підтримати саме власних виробників. Так триває у світі останні принаймні
вісімсот років. Тому не слід було навіть чекати, що Європа відмовиться від
своїх товарів на користь наших.
Безумовно, зараз, виходячи зі становища, що склалося, очікувати «тут і
зараз» надприбутків не можна в принципі. Помітним гальмом є, насамперед,
невідповідність українських товарів наявним європейським стандартам.
Зокрема, керівник Центра економічних досліджень Вероніка Мовчан вважає,
що саме це буде найбільшою проблемою українського бізнесу, оскільки
матимемо взяти до уваги санітарні та фітосанітарні норми ЄС, вимоги до
умов праці та екологічні стандарти. Найдорожчою адаптація до цих
стандартів буде для української металургії. Втім, завдяки режиму
автономних торгових преференцій з боку ЄС, частка українських виробників
вже
рік
як
почала
працювати
за
згаданими
нормами
(http://obozrevatel.com/politics/49763-sem-faktov-o-posledstviyah-poyavleniyazonyi-svobodnoj-torgovli-ukrainyi-s-evrosoyuzom.htm. – 2016. – 04.01).
Наступна проблема – невідповідність, точніше, неповна відповідність
найпопулярнішого асортименту українських товарів, зокрема, продукції
харчової промисловості, європейському. Іншими словами, є продукти, які
залюбки купує український споживач і які не є поширеними в ЄС, тобто вони
там просто не потрібні. Саме тут і буде відчутною втрата російських
преференцій. Але виробники, наприклад, примусів і лампових телевізорів у
всьому світі теж колись були змушені вирішувати подібну проблему. І
нічого. Вирішили.
До того ж, в Європі вже склалися торговельні зв’язки, бізнес не перший
день працює зі своїми постачальниками, добре знає свій ринок. І це
додатково ускладнює вихід на європейський ринок наших виробників.
Зокрема, засновник ISTIL-груп Мохаммад Захур зауважує: «Зараз ми
намагаємося переходити на стандарти Європи. Наприклад, у мене є завод із
виробництва пластмасових виробів. Ми отримали сертифікат ISO,
акредитацію за якістю, але все впирається в неможливість продати
продукцію. (…) Бо у всіх великих магазинів, куди пішла б ця продукція, є
свої перевірені постачальники, з якими вони працюють роками. Навіщо їм
змінювати постачальників? Тільки тому, що ми підписали угоду про
асоціацію?
Цю
угоду
підписали
з
ЄС
і
інші»
(http://asn.in.ua/ua/news/interview/31247-mokhammad-zakhur-ukrainasejjchas-samaja-dostupnaj.html. – 2016. – 02.02).
Ще одна ніби не така велика, але відчутна для потужної в Україні
галузі виноробства та виробництва горілчаних виробів – це своєрідне
«піратство» українського виробника, успадковане ним від радянського
Аналітичний коментар
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минулого, навіть, від традицій Російської імперії. Це означає, що на території
України у великих обсягах вироблялося, наприклад, шампанське, коньяк,
херес, навіть токай і багато інших подібних речей. Хоча всі розуміють, що
шампанське – це певний сорт вина, яке виробляють у Шампані, а вона – у
Франції, тощо. Тому Європейський Союз дав Україні 10 років, щоб
врегулювати питання щодо застосування географічних назв у виготовленні
виноробної
промисловості
(http://www.dsnews.ua/economics/v-ukrainezapretyat-proizvodit-kagor-i-konyak-21012016112800. – 2016. – 21.01). Певній
категорії українських споживачів доведеться зробити над собою титанічне
зусилля, щоб змиритися з тим, що раніше вони вживали коньяк, а тепер –
бренді. Але це означає відновлення справедливості та відмову від ілюзій:
зрештою, той токай, що його виробляють на Закарпатті – це не токай. Це
просто біле вино.
Вважати українські товари конкурентоспроможними на європейському
ринку зараз, безумовно, дуже важко. В цьому і полягає найбільший виклик,
пов’язаний з ЗВТ, для українського виробника – зробити свій товар настільки
якісним, щоб він витримав найжорсткішу конкуренцію. Той самий мед, який
є однією з найпотужніших статей українського експорту до ЄС, як виявила
експертиза, проведена в Чехії, містить антибіотики і ЄС заборонив його
імпорт
(http://www.politnavigator.net/vot-tebe-i-zona-svobodnojj-torgovlievrosoyuz-kinul-lyubitelejj-kruzhevnykh-trusikov.html. – 2016. – 25.01). Звідси
висновок один і дуже простий – не треба мед покращувати антибіотиками.
Він і так добрий, звісно, якщо дотримуватися належних умов виготовлення
та зберігання.
Але якщо українські виробники дотримуватимуться норм і правил, як у
виробництві, так і у реалізації продукції, вони можуть розраховувати хай
поки що на невеликі, але успіхи. Вже можна навести окремі приклади.
Зокрема, вже понад рік у Празі працює магазин, який торгує взуттям
українського бренду Lux-Elite. Взуття виробляється в Україні у Полтаві. Як
стверджує менеджер крамниці Лілія Мадараш, з кількох крамниць,
розташованих на одній вулиці, в українській – ціни найнижчі: «Взуття
шкіряне, але ціни у нас є доступними для європейців. Думаю, для всіх
прошарків населення вони є доступними. (…) Більшість наших покупців – це
чехи, вони заходять сюди найчастіше. Покупці знову повертаються і купують
взуття» (http://www.radiosvoboda.org/content/article/27530581.html. – 2016. –
04.02).
Ще один приклад. Як відомо, у вересні 2014 року ЄС ввів особливі
умови на імпорт із будь-якої країни харчових продуктів із вмістом понад 20%
арахісу та деяких тропічних горіхів через ризик зараження афлатоксинами.
Для України з її горіховим та кондитерським виробництвом це мало неабияке
значення, зрештою, потенціал експорту кондитерської продукції з горіхами із
України до ЄС складає у перспективі 10 тис. тонн на рік. Тому, як
повідомила нещодавно заступник міністра аграрної політики і продовольства
України з питань європейської інтеграції Владислава Рутицька,
«Держветфітослужба спільно з Мінагрополітики розробили методичні
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рекомендації для українських експортерів окремо щодо кожного виду
продукції. Зокрема, один із документів стосується експорту солодощів із
горіхами. Оперативна підготовка цього документа дозволила розблокувати
експорт продукції до країн ЄС. Перші партії кондитерських виробів вже
пройшли процедуру розмитнення й перетнули кордон. Таким чином, можемо
заявити,
що
ЄС
документи
прийняв,
процедура
працює»
(http://ua.racurs.ua/news/65811-pershi-partiyi-ukrayinskyh-cukerok-vvezenodo-ievrosouzu. – 2016. – 03.02).
Взагалі ЗВТ для українського виробника – це один суцільний великий
виклик. При чому цей виклик тягне за собою широкий спектр наслідків.
Наприклад, у згаданій ситуації з медом: можна було би запропонувати
хабаря, так не візьмуть же! Іншими словами, це означає обрив корупційного
ланцюга. Чим більше буде виходів на некорупційну (порівняно з Україною)
Європу, тим реальніші будуть можливості для істотного зменшення корупції.
З іншого боку, ЄС, на відміну від України, поважає правила – будь-які!
– від дорожнього руху до сертифікації товарів. Українські експортери зерна і
соняшникової олії правила не поважають, результат – експорт цих товарів
заблокований: «Усі знали, що з 1 січня запрацює ЗВТ і сертифікати
походження товарів повинні видаватися митною службою, а не торговельнопромисловою палатою. Продовжували видавати торговельно-промисловою
палатою, Євросоюз визнав їх недійсними та відмовився приймати»
(http://www.politnavigator.net/vot-tebe-i-zona-svobodnojj-torgovli-evrosoyuzkinul-lyubitelejj-kruzhevnykh-trusikov.htm). – 2016. – 25.01).
ЗВТ з ЄС передбачає діяльність за правилами ЄС, причому не лише на
державному рівні, а й на рівні окремих підприємств. Загальновідомо, що для
українців характерні патерналістські настрої. У реаліях ЗВТ ці настрої
стають абсолютно неконструктивними. Навпаки, активна, наполеглива,
можливо, навіть у цивілізованому розумінні агресивна тактика ведення
бізнесу дає набагато більше шансів на успіх. Зрештою, бізнес – це доволі
жорстка гра, в якій зазвичай нема місця благодійності, співчуттю, любові до
ближнього. Тому актуальною та вартою наслідування є заява Косюка: «ми
будемо шукати у цій грі свої підходи. Незважаючи на їхні загороджувальні
заходи, тарифи та квотування, ми будемо експортувати в Європу, вони не
заховаються за своїм парканом. Ми розуміємо, як це зробити, як туди
прийти.
І
ми
будемо
це
робити,
ми
вже
це
робимо»
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27493938.html. – 2016. – 18.01).
Тому, власне, і важко зараз щось пророкувати – не завжди можна
передбачити, як на цей виклик відреагує насамперед український виробник:
буде скаржитися на життя і на весь світ чи нарешті зрозуміє, що настав час
змінити модель організації виробництва, праці, стосунків з працівниками та
партнерами. Як каже народна мудрість: «Хіба хочеш? Мусиш».
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Блогосфера
Леся Шутко, журналіст Центру інформації про права людини:
В Україні досить високий рівень недовіри громадян до судів, як і
підтримки необхідності реформувати судову систему кардинальним
шляхом через оновлення суддівського корпусу. Про це свідчать
результати соцопитування, проведеного на замовлення Центру
політико-правових реформ Фондом «Демократичні ініціативи» імені
Ілька Кучеріва у співпраці з Київським міжнародним інститутом
соціології.
Зіпсований імідж судів
Протягом двох років соціологи задавали 2040 респондентам схожі
запитання. Таким чином вдалося не лише дізнатися їхню думку, а й
порівняти отримані результати, які засвідчують, що настрої українців
відносно судової реформи не змінилися. Абсолютна більшість українських
громадян (80%) 2015 року підтримала необхідність проведення судової
реформи в Україні. Причому 48% вважають, що ця реформа є одним із
найбільш нагальних завдань і має розпочинатися якнайшвидше. Ще 32%,
підтримуючи необхідність такого реформування, зазначили, що є й більш
нагальні завдання. Лише близько 3% українців не бачать особливої потреби в
реформі правосуддя в Україні. Таке співвідношення позицій респондентів
залишилося практично незмінним порівняно з 2014 роком.
Водночас переважна частина суспільства (близько 79%) вважає, що
судова система в рамках реформи повинна зазнати серйозних змін. При
цьому 47,3% висловилася за радикальні кроки, коли міняти потрібно
фактично все. А 31,3% вважають, що зміни мають бути досить значними, але
абсолютно все міняти не варто. Такі відповіді практично є тотожними із
тими, що були отримані 2014 року.
Результати опитування вкотре довели, що українські суди як соціальна
інституція зберігають негативний баланс довіри-недовіри у суспільстві (72%). Тобто довіряють судам всього лише 8% населення, тоді як не
довіряють 80%. Як і 2014 року, у 2015-у абсолютна більшість населення
переконана, що в українських судах поширеною є корупція (85%). Серед
проблем, які шкодять іміджу судової системи респонденти називають
залежність суддів від політиків (65%) та олігархів (67%), ухвалення замовних
рішень (55%), кругова порука в системі правосуддя (51%). Ця п’ятірка
факторів протягом двох років опитування залишається без змін.
Підтримка радикальних змін
Збільшення підтримки радикальних варіантів судової реформи
спостерігається під час надання респондентами відповіді на запитання «Які
пропозиції щодо судової системи Ви би підтримали передусім?». 2015 року з
19,3% до 31,2% зросла кількість тих, хто підтримав повне звільнення усіх
суддів. Водночас з 40,2% 2014 року до 30,8% 2015 року зменшилася частка
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респондентів, які віддали перевагу звільненню чистини суддів лише після
розслідування.
Щодо конкретних напрямів змін в судовій системі домінуючої думки
немає. Найчастіше (32% опитаних) згадувалися варіанти позбавлення суддів
недоторканості та привілеїв, а також повного оновлення всього суддівського
корпусу та звільнення частини суддів після проведення розслідувань (за
кожен з цих варіантів виступають 31% опитаних). Окрім цього, населення
підтримує й такі варіанти дії, як перевірка суддів на детекторі брехні (29%),
призначення суддів певним незалежним органом (25%), запровадження
майнової відповідальності суддів за незаконні рішення (25%). Що ж
стосується очищення суддівського корпусу, то, окрім повного оновлення
кадрів, респонденти також обирали набір суддів за конкурсом, зі звільненням
суддів, які цей конкурс не пройшли (29%), та проведення оцiнювання
(переатестацiї) усiх суддiв (21%).
Серед відповідей на запитання: «Хто, на Вашу думку, мав би
призначати суддів?» респонденти віддали перевагу варіанту «спеціально
створений для цього незалежний від законодавчої і виконавчої влади орган,
членами якого є судді і представники громадськості». Йдеться про 43% 2014
року та 41,4% 2015-го. Мізерна кількість голосів (у межах 4 – 5%) була
віддана за призначення суддів Президентом, Верховною Радою та Верховним
Судом. До того ж, їхня кількість 2015 року помітно зменшилася.
Водночас на 8,2% збільшилася чисельність тих респондентів, які
бажають обирати суддів на виборах (з 28% до 36,2%). На думку експерта
Центру політико-правових реформ Максима Середи, правдоподібним
поясненням цієї різниці є загальне зменшення довіри до всіх владних установ
загалом (до Президента, Уряду, Парламенту тощо) у 2015 році, у порівнянні з
2014-м. «Тому й ідея прямих виборів суддів здається привабливішою, -вважає він.
«Пропозиція обирати суддів народом українців хоч і виглядає
привабливою, але її реалізація не призведе до усунення політичних впливів
на суддів, навпаки, збільшить їх, – упевнений заступник голови Центру
політико-правових реформ Роман Куйбіда. – Адже політичні партії і
олігархи, які мають найкращі ресурси для переконання виборців,
просуватимуть своїх людей на суддівські посади».
Однак треба звернути увагу й на те, що запровадження прямих виборів
суддів не є тим варіантом, яку громадяни підтримують передусім. Серед
інших пропозицій найбільшу підтримку суддів здобула ідея призначення
суддів спеціально створеним для цього незалежним від законодавчої і
виконавчої влади органом, членами якого є судді і представники
громадськості (41,4%).
Недовіра до суддів
Цікавими є думки громадськості щодо терміну, на який слід
призначати суддів. Більшість, тобто 40,7% 2014 року та 45,1% 2015-го,
вважають оптимальним строк до 5 років. Щоправда, із ухваленням змін до
Конституції України щодо правосуддя норму про 5-річний випробувальний
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строк для суддів можуть скасувати. Такий крок, на думку членів
Венеційської комісії, має укріпити незалежність суддів, адже безстрокове
призначення суддів – це європейський стандарт. Але цю позицію, виходячи з
результатів соцопитування, не підтримує більшість громадян.
Так, якщо до попередньої кількості противників 5-річного
випробуваного терміну додати ще майже 30% опитаних, які протягом двох
років поспіль обирали варіант: спочатку призначати суддів на короткий строк
(до одного року), а потім за відсутності негідних вчинків – до досягнення
пенсійного віку, то вийде, що понад 70% опитаних – проти безстрокового
призначення служителів Феміди. Призначення суддів безстроково доречним
вважають менше 2% респондентів.
Усе це свідчить про дуже низьку довіру суспільства до суддів. «У
людей безстрокове призначення суддів асоціюється з безкарністю, – вважає
заступник голови Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда. –
Але насправді, якщо суддя вчинив негідний вчинок, його потрібно звільнити
негайно, не чекаючи закінчення терміну. Тому важливо, щоб механізми
звільнення суддів за серйозні проступки працювали ефективно».
Високу підтримку в суспільстві мають такі варіанти змін в судовій
системі, як запровадження оцінювання (переатестації) усіх суддів на предмет
компетентності, доброчесності, етичності поведінки (86%), регулювання
створення та ліквідації судів законом, а не указами Президента (76%),
запровадження ефективних механiзмiв участi громадськостi пiд час
оцiнювання або конкурсу (76%), оголошення у разі реорганiзацiї судів
конкурсу на посади в нові суди (74%), запровадження конкурсного добору
суддiв Конституцiйного Суду (74%), звуження суддівського iмунiтету (73%),
запровадження можливостi оскаржити неконституцiйний закон до
Конституцiйного Суду (67%).
Найефективнішими методами громадського контролю за судами, на
думку населення, є збір та оприлюднення у ЗМІ інформації про поведінку
суддів, їхні статки, бізнес членів сім‘ї (36,6%). Що не дивно, адже, як
засвідчують результати соцопитування, у громадськості є запит на виявлення
нечесних суддів та їх покарання. Крім того респонденти, як варіант контролю
громадськості за судами, обирали подання скарг на суддів до дисциплінарних
органів (32%), звернення до правоохоронних органів щодо скоєних суддями
злочинів (31%). Порівняно з 2014 роком частіше відмічали варіант створення
при судах громадських рад (зростання з 16% до 25%).
Втрачена повага до прокуратури
Не користуються повагою серед громадян України й органи
прокуратури, яким, згідно з результатами опитування, не довіряють 76%
населення. Така недовіра ймовірно є результатом неефективної роботи, адже
77% опитаних вважає, що прокуратура працює неефективно, тоді як
ефективною її роботу назвали лише 9% опитаних.
Хоча останні два роки відбувалася реформа цього органу на підставі
конкурсного відбору кадрів, про яку, як виявилося, нічого не знає переважна
більшість опитаних, тобто 73%. Водночас 51% опитаних не довіряють
Блогосфера
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результатам такого відбору, довіряє лише 1/3 опитаних. А все тому, що
керівниками місцевих прокуратур завдяки вибору Генерального прокурора
стали ті прокурори, які займали такі ж посади раніше. Та й за конкурсом на
рядові посади прокурорів прийшли люди з цієї ж системи.
Можливо, тому більшість населення (62% опитаних) вважає, що
Верховна Рада повинна мати можливість висловлювати недовіру
Генеральному прокурору. Однак опитані переконані, що таке рішення
парламенту повинно бути обґрунтоване.
Запропоновані Президентом зміни до Конституції України залишають
суто політичний спосіб призначення і звільнення Генпрокурора, що зберігає
політичну підконтрольність цієї фігури. Щоправда, конституційні зміни, на
думку експертів, здатні створити підстави для оновлення суддівського
корпусу і підвищити незалежність нових суддів. А от чи вдасться все це
успішно реалізувати? Відповідь на це питання залежить від якості законів,
які мають бути прийняті одночасно зі змінами до Конституції (Запит на
судову
реформу
зростає
(результати
соцопитування)
//
http://blogs.lb.ua/lesya_shutko/327117_zapit_sudovu_reformu_zrostaie.html. –
2016. – 03.02).
Олексій Павленко, міністр аграрної політики та продовольства
України:
Україна, маючи сприятливі природно-кліматичні умови, може
легко відмовитися від індустріалізованих методів агровиробництва та
перейти на органічне землеробство, а про ГМО навіть і не думати. Ми
маємо найбільшу територію в Європі і майже всі землі придатні для
землеробства. Сукупно, це більше 41 млн. га сільгоспугідь, із них
близько 8 млн. га відносно чистих ґрунтів.
Також у нас є досвід виробництва і застосування біозасобів,
відтворення родючості завдяки застосуванню ґрунтозахисних технологій,
органічних добрив, сидератів, зменшення внесення мінеральних добрив та
пестицидів.
Розвиток органічного виробництва відкриє для українського
агропромислового комплексу ще ширші можливості, адже це крок до
нарощування виробництва високоякісних продуктів харчування як для
власних потреб, так і для перспективних зовнішніх ринків, адже увага
світової громадськості до органічної продукції неухильно зростає.
Уже сьогодні експорт органічної продукції з України здійснюється в
країни Європейського Союзу зокрема, Німеччину, Австрію, Польщу, Італію,
Францію, Нідерланди, Данію, а також Швейцарію, США та Канаду.
Вітчизняний споживач теж не стоїть осторонь цієї тенденції, він стає
обережнішим та вимогливішим при виборі продуктів харчування. Тому й не
дивно, що чисельність фермерських господарств, які виробляють продукти
органічного походження, невпинно зростає.
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Основними видами органічної продукції, яка виробляється та
споживається в Україні є: фрукти та овочі; зернові культури; м’ясо та
молочні продукти; крупи та хлібобулочні вироби, а також дитяче харчування.
Проте наріжним каменем до розвитку органічного землеробства в
Україні є врегулювання законодавчого поля.
Чинний Закон України «Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини» у редакції від 03.09.2015 (зі
змінами від 12.02.2015) належним чином не забезпечує розвиток органічного
виробництва в Україні та суперечить діючим нормативним документам, які
регламентують органічне виробництво в ЄС в частині неоднозначності
положень щодо Правил органічного виробництва та обігу органічної
продукції, порядку сертифікації органічного виробництва, здійснення
державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів органічного ринку,
що викликало необхідність прийняття в 2016 році нової редакції цього
Закону.
Міністерство аграрної політики та продовольства в рамках
розроблення та підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської
продукції та сировини» у 2015 році залучило до обговорення широке коло
експертів та учасників ринку, провівши 8 засідань робочої групи з питань
вдосконалення законодавства і нормативно-правових актів у сфері
органічного виробництва.
Мета нової редакції Закону дуже проста - забезпечити повноцінний та
ефективний розвиток органічного виробництва у країні.
Говорячи про стратегічні напрямки розвитку аграрного сектору на
період до 2020 року Міністерство аграрної політики та продовольства
запропонувало такі основні індикативні показники розвитку органічного
виробництва:
• зростання частки сільськогосподарських угідь, сертифікованих
відповідно до органічних стандартів у 2017 році до 5 %, у 2020 році – до 7 %;
• збільшення кількості сертифікованих органічних товаровиробників,
що займаються виробництвом молока, овочів, фруктів та лікарських рослин
до 2017 року не менше, як у 3 рази, до 2020 р. - у 10 разів;
• зростання частки органічної продукції у 2017 році до 7%.
Впровадження подібних методів господарювання вирішить і ряд
соціальних проблем, які мають місце останнім часом.
Це, насамперед, створення додаткових робочих місць у сільській
місцевості, нових перспектив для малих та середніх фермерських
господарств, нарощування експортного потенціалу органічної продукції, яка
останнім часом користується зростаючим попитом у світі.
Переконаний, що Україна у короткостроковій перспективі може стати
органічним кошиком світу. При цьому ставка робитиметься на раціональне
господарювання, спрямоване на захист та покращення здоров’я і
благополуччя навколишнього середовища. А це – майбутнє прийдешніх
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поколінь, бо земля не усе стерпить (Україна має усі шанси стати
органічним кошиком світу // http://blogs.lb.ua/opavlenko/326957_ukraina_
maie_usi_shansi_stati.html. – 2016. – 02.02).
Юрий Джигир, советник министра финансов:
Дискуссия о необходимости децентрализации власти в Украине
разгорелась ещѐ в 2014 году – сразу после аннексии Крыма и первых
военных столкновений в Донбассе. С тех пор прошло два года, но вопрос
о том, делится ли Киев финансовым ресурсом с регионами, всѐ ещѐ
остаѐтся предметом политической спекуляции.
Те, кто говорят, что власть полностью узурпирована Киевом, лукавят.
Так было, но до 2001 года, ещѐ при президенте Леониде Кучме. Тогда
регионы зависели от Киева на 100%.
Местная власть несла большие расходы по образованию, медицине, но
не имела доходов и закрывала весь бюджетный разрыв трансфертами из
центра. Власть использовала этот инструмент, щедро раздавая субвенции
лояльным регионам и наказывая скудным финансированием нелояльные. Но
ещѐ в 2001 году парламент принял радикальные изменения в Бюджетный
кодекс, сломав ручную систему финансирования местных бюджетов.
Половину ресурса для регионов стали распределять по математической
формуле.
Тем не менее именно политические спекуляции на тему «кто кого
кормит» в 2014 году стали одним из драйверов разворачивания
антимайданных сил, а впоследствии и сепаратистских военных
формирований в Донбассе. Пропагандисты демонизировали роль Киева. Но
нельзя отрицать и того, что в обществе созрел запрос на дальнейшую
модернизацию системы межбюджетных отношений. Главным еѐ недостатком
вплоть до 2015 года оставалось отсутствие реальных местных налогов,
которые мог бы устанавливать и оставлять у себя регион.
Финансовый ресурс регионов в прошлом году, даже по пессимистическим оценкам, вырос на 5–15%
Второй этап реформы межбюджетных отношений в 2015 году
отчасти решил эту проблему. У регионов появилось два хороших
фискальных инструмента: акциз с розничных продаж с регулируемой ставкой
от 2% до 5%, а также налог на недвижимость со ставкой до 2% от
минимальной зарплаты за каждый квадратный метр. Сегодня совокупно они
дают около 7% поступлений местных бюджетов (а с учѐтом платы за землю,
право регулировать ставку которой передали местной власти, почти 20%).
Это немного в сравнении с развитыми странами, где один лишь налог на
недвижимость наполняет 30–40% казны региона. Но это 7% в сравнении с
нулѐм, который был ещѐ пару лет назад. Показатель мог бы быть и
убедительнее, если бы парламент нашѐл политическую волю расширить базу
налогообложения недвижимости. К сожалению, в 2016 году этого сделать не
удалось: квартиры до 60 кв. м и дома до 120 кв. м облагаться налогом не
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будут, как и ранее. Смелости у депутатов хватило лишь на повышение
верхнего порога ставки налога с 2% до 3% от минимальной зарплаты.
Но местные налоги зачастую не решают проблем бюджетных разрывов
в регионах даже развитых стран. Часть их бюджетов формируется за счѐт
трансфертов из центра. Тех самых трансфертов, которые в Украине
ошибочно считают абсолютным злом. Местная власть действительно
является более эффективной в предоставлении услуг, но основные налоги –
НДС, на прибыль предприятий и др. – легче и правильнее собирать на
национальном уровне. И как раз в распределении общенациональных
налогов был сделан второй важнейший шаг – изменена иждивенческая
философия бюджетного выравнивания. До 2015 года правительство
закрывало бюджетный разрыв на местах на 100%. Любой мэр, который бы
увеличил сбор налогов в своей общине, ничего бы не выиграл. Весь излишек
ушѐл бы в Киев, а затем – на покрытие бюджетного разрыва менее
эффективного региона. По этой же причине у депрессивных регионов не
было стимула оптимизировать расходы, ведь любой дефицит
компенсировался из центра.
Киев перестал закрывать расходные потребности регионов на 100%,
но дал им новые инструменты заработка.
Неэффективность такой системы межбюджетных отношений лучше
всего видна в медицине. По уровню смертности Украина сегодня занимает
первое место в мире. При этом по количеству больничных коек и врачей на
душу населения находится также среди мировых лидеров. Расходы на
медицину с 1995 года выросли в реальном долларовом эквиваленте в 6 раз,
но разве кто-то ощутил это?
Реформа 2015 года ликвидировала систему 100-процентного
выравнивания при распределении общенациональных налогов. Сегодня
доходная способность региона сравнивается с аналогичным средним
показателем по Украине, а не его расходной потребностью. Для тех, кто
работает ниже среднего показателя, разрыв закрывается лишь на 80% и
заставляет работать больше. А у эффективных регионов в распоряжении
остаѐтся 50% излишка, что стимулирует наращивать доходы.
В результате в прошлом году фискальный ресурс местных властей
вырос. Даже по пессимистическим оценкам, на 5–15%. В городах с высокой
бизнес-активностью он даже удвоился. Не все мэры поняли, что делать с
этими деньгами. Многие по старой привычке латают школы и дороги, вместо
того чтобы заняться долгоиграющими инфраструктурными проектами. Но
оправдывать собственную неэффективность, пеняя на Киев, у регионов уже
не получится. Нужно выходить к своим жителям и говорить очень
непопулярную вещь: вы должны заплатить налоги, но мы отчитаемся за
каждую потраченную копейку (Побег из центра. Начал ли Киев делиться
финансовыми ресурсами с регионами // https://focus.ua/opinions/344628/. –
2016. – 01.02).
Борис Ложкин, глава Администрации Президента Украины:
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На встречах с грузинскими экспертами-реформаторами всегда
интересно: каждый раз они приходят с массой новых идей. Во время
субботней встречи обсудили несколько инновационных решений в сфере
госуправления.
Первое – создание весьма эффективной, на мой взгляд, системы
приватизации госсобственности. Ее суть в том, чтобы сделать публичной всю
информацию о госкомпаниях, а их продажу осуществлять с помощью
электронных аукционов.
Вторая идея – использование технологии блокчейн (применяется в
системе криптовалюты Биткойн) в ведении государственной базы данных.
Это исключит манипуляции в базах, устранит монополию на владение ими,
простимулирует конкуренцию. При этом участие частного сектора в
поддержании баз данных позволит не тратить миллионы гривен на покупку
серверов и ускорит процесс получения документов.
Третье интересное предложение – совершенно новая концепция сбора
налогов, с помощью частных сборщиков. Подход нестандартный, но
многообещающий (Три идеи от грузинских реформаторов //
http://obozrevatel.com/blogs/40812-tri-idei-ot-gruzinskih-reformatorov.htm.
–
2016. – 01.02).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Івано-Франківськ! Новопризначений командир патрульних
рапортує про готовність, і 208 патрульних поліцейських присягають
народу України.
Присягають – служити та захищати. З сьогоднішнього вечора новий
патруль виходить на вулиці міста.
Чудове свято для нас, над яким ми всією командою працювали декілька
місяців.
Івано-Франківська патрульна поліція буде однією з кращих у країні.
Відбір був наджорстоким. Пройшли тільки найкращі. Посудіть самі:
У вересні 2015 заявки у патруль подали 5322 кандидати, конкурсний
відбір пройшли 212, успішно закінчили навчання 208. Один з двадцяти п'яти!
Охарактеризую ще трохи нових патрульних Івано-Франковська:
28% – дівчата;
86% – з вищою освітою (!);
25 поліцейських – учасники АТО (поміж них хочу виділити Солдак
Ірину Олексіївну, яка разом з чоловіком на рівних несла службу у складі
зведенного загону Івано-Франковська) .
Головою департаменту поліції призначено Михальця Дмитра
Володимировича
Івано-Франківськ – одинадцяте місто, де запрацював Новий
поліцейський патруль. Наступні – Херсон (6 лютого), Вінниця (14 лютого),
Чернігів (21 лютого), Кременчуг (27 лютого), потім Черкаси, Полтава,
Житомир, Чорновці, Рівне, Бориспіль, Запоріжжя, Тернопіль, Слов'янськ-
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Краматорськ, Кіровоград, Кривий Ріг, Сіверодонецьк-Лисичанськ-Рубіжне,
Маріуполь та Суми.
Усого ж до травня 2016 року у штаті нової патрульної поліції країни
працюватиме 16 тисяч нових поліцейських.
Працюємо! І зовсім скоро окрім нового патруля, у Київській,
Харківській та Львівській області почне працювати нова поліцейська система
патрулювання в області та сільській місцевості. З новими підходами,
системою реагування та зв'язку, новими авто. Про це детальніше ще
розкажемо.
А поки що – крок за кроком – рухаємо реформу – та у нас сьогодні
свято в Івано-Франковську (В Івано-Франківську нова патрульна поліція –
крок за кроком! // http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/56ade7c46d9c5/.
– 2016. – 31.01).
Олексій Павленко, міністр аграрної політики та продовольства
України:
Фракція «Самопоміч» дала високу оцінку діяльності команди
Мінагрополітики та реформам, які ми почали впроваджувати разом з
Урядом.
Зусиллями Міністерства здійснено дерегуляцію галузі. Скасовано 56
дозвільних документів та процедур, внесено понад 50 змін до законодавства.
Результати відчули біля 40 тис підприємств. Економічний ефект від
дерегуляції експерти оцінюють біля 12 млрд грн. Логістичний ланцюг на
ринку зерна скорочено до 10 днів, що дало можливість досягти рекордного
за роки незалежності експорту – більше 14 млрд доларів США.
Розпочато тотальне роздержавлення підприємств галузі. Готові
передати на приватизацію понад 400 підприємств Фонду держмайна. В
результаті роздержавлення всіх підприємств галузі понад 100.000 людей
отримають землю через розпаювання. Вони чекали цього понад 20 років!
Дерегуляція і роздержавлення – важливі фактори протидії корупції в
аграрному секторі.
Вдалося створити сприятливе середовище для бізнесу та залучити
міжнародні інвестиції - біля 1 млрд доларів США. Наші європейські
партнери готові надати довгострокові, дешеві кредити для українських
аграріїв.
Нам вдалося переорієнтувати експортні потоки і тим самим
практично звільнитися від російської економічної залежності в агросекторі.
В цьому році відкрили ринки 9 країн для майже 100 підприємств м'ясомолочної галузі. 238 підприємств пройшли сертифікацію та мають право
постачати продукцію на ринки Європейського Союзу.
Вітчизняні аграрії поставляють продукцію в більш ніж 190 країн світу.
Сьогодні агросектор – експортна галузь №1 в Україні. Нам вдалося
успішно пройти «аграрне АТО» та зібрати урожай зернових на рівні майже
61 млн тонн. Це – велике досягнення вітчизняних аграріїв.
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Зроблено багато. Чимало проектів перебувають в стадії реалізації,
багато проектів ми започаткували в цьому році. Наша аграрна політика
визнана успішною не тільки в Україні, але й в світі. Разом з тим, фракція
зробила свій вибір, зумовлений винятково політичною доцільністю. Я
повинен виконати рішення фракції, яка 14 місяців тому висунула мене на
посаду Міністра.
Мною написана заява про відставку, яку я подав до Верховної Ради
України. Подальшу долю заяви вирішить коаліція депутатських фракцій та
український парламент.
До повної незалежності від непрогнозованих російських ринків
залишилось кілька кроків, і ми маємо їх зробити. Ми повинні завершити
третю хвилю дерегуляції. Конче необхідно поставити крапку у
роздержавленні підприємств, тим самим остаточно зруйнувавши корупційні
кайдани агроекономіки. Вкрай важливо запустити донорські проекти, які вже
акцептовані та підтверджені міжнародними донорами. Все це негайно
необхідно країні!
До прийняття рішення парламентом я та команда Мінагрополітики
продовжуємо працювати, не збавляючи темпів роботи (Досягнення
вітчизняних аграріїв // http://obozrevatel.com/blogs/47389-dosyagnennyaagrariiv.htm. – 2016. – 29.01).

Блогосфера

17

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

29 січня – 3 лютого 2016 р.

20-28 лютого 2015

Огляд зарубіжних ЗМІ
Депутаты бундестага хотят увидеть на Украине реальные
реформы и советуют Петру Порошенко прислушиваться к мнению
общественности, которая требует уволить генпрокурора.
Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в
Бундестаге Норберт Шпинрат :
Мы отмечаем прогресс Украины в ходе проведения реформ. Законов
принято немало. Но теперь их надо воплотить в жизнь. И мы будем следить
за этим. (…) Главное сейчас – это борьба с коррупцией и реформа
прокуратуры, но в лице нынешнего главы ГПУ эту реформу нельзя считать
надежной (Немецкие депутаты советуют Порошенко подумать о смене
генпрокурора // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/немецкие-депутатысоветуют-порошенко-подумать-о-смене-генпрокурора/a-19021304).
–
2016. – 02.02).
Нові заходи по зміцненню контролю при перетині кордону у
Шенгенській зоні не вплине на процес прийняття рішень для реалізації
безвізового режиму для українців.
Співголова ЄС-Україна і депутат Європарламенту Андрій
Пленковіч:
Рішення про введення контролю прийняли деякі країни Шенгенської
зони, але вони не вплинуть на пріоритет по забезпеченню безвізового режиму
для України. Також, питання скасування віз і прикордонного контролю не
пов'язані. Visa і прикордонний контроль два різні питання. Наприклад, під
час подорожі між Францією і Німеччиною у всіх громадян перевіряються
паспорти, у тому числі громадян ЄС. Ми говоримо про питання безпеки.
Позиція Європейського парламенту зводиться до того, що міграційна
криза не повинна якимось чином вплинути на надання безвізового режиму
Україні. Сьогодні, найголовніше, отримати законодавчу ініціативу
Єврокомісії. На даний момент точна дата не відома, але всі вважають, що це
станеться найближчим часом (Eurodeputowany: Ograniczenia układu z
Schengen nie wpłyną na bezwizowe plany Ukrainy // WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/4361-eurodeputowany-ograniczenia-ukladu-zschengen-nie-wplyna-na-bezwizowe-plany-ukrainy.html). – 2016. – 01.02).
Член сенату Нідерландів Ніко Шрайвер:
6 квітня у Нідерландах пройде консультативний референдум, на якому
громадяни країни мають сказати «так» чи «ні» угоді про асоціацію та зону
вільної торгівлі між Україною та ЄС. Його результати хоч де-юре і не
змушують уряд у Гаазі ні до чого, остаточну ратифікацію документа країна
поки що відклала. Де-юре, означає, що якщо явка виборців на
консультативному референдумі становитиме менше, ніж 31 відсоток, то він
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вважатиметься таким, що не відбувся. У цьому випадку уряд стовідсотково
ратифікує угоду з Україною. Якщо явка буде достатньою і відповідь
більшості буде позитивна, уряд також дасть їй «зелене світло». Труднощі
виникнуть у тому випадку, якщо більшість людей, котрі прийдуть на
референдум, скажуть «ні». Тоді від уряду та парламенту залежатиме, чи
дослухатися до цієї думки. Не можна наперед напевно стверджувати, що
якщо нідерландці висловляться проти асоціації з Україною, то уряд їх
підтримає. Але якщо більшість скаже «ні» асоціації з Україною, то ми
матимемо проблему.
(…) Так вже склалося, що необхідну для проведення референдуму
кількість підписів було зібрано. Ми в парламенті, якщо бути відвертим, цього
не очікували. Я доповідав у сенаті з питання угоди про асоціацію з Україною
від Лейбористської партії. Ми повністю підтримали угоду і ухвалили її. Тому
рішення про референдум було для нас несподіваним. Подивимося, як далі
спрацює демократія, адже це консультативний референдум.
Більшість наших співвітчизників все ж виявили інтерес до питання
євроінтеграції України. Передусім люди почувають певне піднесення від
того, що здобули такий інструмент впливу на державну політику як
референдум, і їм хочеться його застосувати. Адже процедуру
консультативного референдуму було запроваджено тільки влітку 2015 року, і
голосування щодо України стане першим, яке пройде завдяки існуванню
такої процедури. Я співчуваю українцям, що їм випала така сумнівна честь і
що саме питання угоди про асоціацію України з ЄС буде винесене на перший
консультативний референдум у Нідерландах.
По-друге, в Нідерландах справді є певне неприйняття асоціації з
Україною в різних колах. Одні вважають, що ще зарано підписувати угоду з
Україною, що спочатку українці повинні навести лад у власній домівці перед
тим, як заходити в європейську. Інші взагалі виступають проти зближення з
будь-якою країною, бо переконані, що ЄС і так вже забагато взяв на свої
плечі і повинен вирішити свої нагальні проблеми і не брати на себе
додаткової відповідальності. Як бачите, спрацював цілий спектр різних
причини, через які дехто в Нідерландах не сприймає асоціацію. Але тільки у
квітні ми побачимо, якою є їх реальна кількість і які настрої переважають
(…) (Сенатор про референдум у Нідерландах: Антиукраїнські настрої
тут ні до чого // Deutsche Welle (http://www.dw.com/uk/сенатор-прореферендум-у-нідерландах-антиукраїнські-настрої-тут-ні-до-чого/a19016055). – 2016. – 01.02).
Представители Парламентской ассамблее Европейского Совета,
намерены в начале следующего месяца проверить, каким образом в
Украине продвигаются преобразования в судебной ветви власти и
готовятся изменения в Основной закон.
От ПАСЕ уполномочены провести проверку Аксель Фишер и Хорди
Шукла. В ходе своего визита указанные лица проведут встречу с главой
Украинского государства Порошенко, членами правительства и его
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руководством. Также запланирована встреча с главой законодательного
органа Владимиром Гройсманом. Представители ПАСЕ намерены
поговорить с членами парламентского комитета, ведающего вопросами
противодействия коррупции, и руководством НАБ. Отчет о работе,
проделанной украинскими властями на пути к построению работоспособных
демократических институтов, подготовленный наблюдателям Ассамблеи,
рассматриваться в текущем году в ПАСЕ не будет.
С тем, что в стране необходимо будет провести реформу судебной
ветви власти, согласны примерно 80 процентов опрошенных в ходе
социологического
исследования,
проведенного
«Демократическими
инициативами» совместно с КМИС. Кроме того, почти половина
респондентов склоняется к мнению, что упомянутая выше реформа не может
быть отложена на будущее. Почти треть опрошенных украинцев уверена в
том, что реформу судебной системы проводит следует, но сейчас это не
самая важная из имеющихся в стране проблем. Таким образом,
преобразования в этой сфере могут быть отложены на несколько лет.
Согласно выводам экспертов, эти показатели, в принципе, не
изменились за прошедшие несколько лет. При этом не более 6 процентов
опрошенных гражданУкраины уверены – реформирование судебной ветви
следует проводить максимально взвешенно и осторожно. Они отмечают, что
более правильно будет провести только частичную реформу, а не внедрять
радикальные изменения.
Почти 80 процентов полагают, что вместо частичных реформ
необходимо преобразовать всю судебную систему в ходе одной, но
всеобъемлющей реформы. 47 процентов опрошенных людей предполагают,
что реформы должны быть максимально конкретизированы и привести в
результате к максимальному изменению всей судебной ветви и полному
прекращению действия старой. 31 процент респондентов уверен - реформы
необходимо провести серьезные, но в целом систему следует оставить
прежней. Тут также нет никаких существенных отличий от полученных в
предыдущие годы данных. В указанном исследовании принимали участие 2
тысячи 40 человек.
В целом судам не доверяют сейчас 80 процентов украинских граждан.
Доверяет им не более восьми процентов. В данный момент в
законодательном органе рассматривается два проекта поправок в Основной
закон Украины. Первый содержит изменения в раздел, касающийся судебной
ветви власти, второй посвящен вопросам снижения роли центральных
правительственных органов на регионы (Европейские парламентарии
проконтролируют
реформы
в
Украине
//
Newsmir
(http://newsmir.info/196496). – 2016. – 30.01).
Київ очікує збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій до
п'яти мільярдів доларів у новому році. У мінфіні планують отримати від
міжнародних партнерів до 10 мільярдів доларів кредитів.
Міністр економічного розвитку й торгівлі Айварас Абромавичус:
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Незважаючи на складну ситуацію в країні, минулого року приплив
прямих іноземних інвестицій становив майже три мільярди доларів, на цей
рік ставимо собі високу оптимістичну планку – п'ять мільярдів. Разом з тим,
підприємства України через введені РФ торговельні обмеження втратять
цього року від 0,8 до 1,1 мільярда доларів.
Окрім того, до 10 мільярдів доларів Україна планує отримати від
міжнародних партнерів на бюджетні та інвестиційні потреби. Зокрема, від
Міжнародного валютного фонду мають надійти до 5,8 мільярда доларів, від
США – до одного мільярда, від Японії – до 1,3 мільярда (включно з коштами
на реконструкцію Бортницької станції аерації), від ЄС – понад 1,2 мільярда
євро і ще 170 мільйонів євро у грантах. Від Німеччини Україна планує
отримати 300 мільйонів євро кредитів та ще 50 мільйонів на інвестиційні
проекти.
Європейський банк реконструкції та розвитку може надати Києву 177
мільйонів доларів на реалізацію інвестиційних проектів та ще 1,1 мільярда –
на ініціацію нових інвестпроектів. Окрім того, Київ сподівається отримати
понад мільярдні вливання від Європейського інвестиційного банку та
Всесвітнього банку (Мінекономіки України сподівається на прихід
мільярдних
інвестицій
у
2016-му
//
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/uk/мінекономіки-україни-сподівається-на-прихідмільярдних-інвестицій-у-2016-му/a-19011229). – 2016. – 29.01).
Генеральный директор «Turkey-Professional Trade logistics» Онур
Куртай:
Кризис в отношениях с Россией привел к тому, что чрезвычайно
важное значение для Турции стала играть Украина. Торговые отношения
между странами значительно укрепятся в ближайшее время: этому будет
способствовать как визит президента Порошенко в Турцию, так и
соглашение о зоне свободной торговли, которое стороны планируют
заключить в первой половине 2016 года. Президент Порошенко
предпринимает действия в поддержку турецких бизнесменов на Украине, а в
своих заявлениях также дает понять, что страна ждет турецких инвесторов. В
Украине для них действительно открываются благоприятные возможности,
однако важно правильно оценивать общую ситуацию в стране. Чтобы
разумно оценить возможности, которые предоставляет Украина для ведения
бизнеса в ближайшее время, было бы целесообразно провести анализ
нынешней ситуации в стране и взвесить ряд негативных для нашего бизнеса
факторов. (…)
Украина стремится дать уверенность иностранному капиталу, в
частности, искоренить «рейдерские атаки», которые обеспечивают захват
компаний отчасти правовым, отчасти силовым путем и в прошлом, пусть и
нечасто, случались с компаниями с иностранным капиталом. Стремясь
обеспечить в стране верховенство закона, украинские власти идут на отмену
чрезмерного регулирования, сокращение числа налогов и контролирующих
органов.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Таможня – еще одна сфера, где турецкие фирмы сталкиваются с
проблемами. (…)
Кроме того, из-за трудностей с украинским казначейством наши
фирмы, экспортирующие произведенные на Украине товары, сталкиваются с
серьезными проблемами при возмещении НДС от государства. Большая
часть фирм не может получить возврат НДС наличными, а зачастую им не
удается и рассчитать сумму бюджетного возмещения даже при наличии
налоговых обязательств. (…)
Другой важный момент − соглашение о зоне свободной торговли
между Украиной и Турцией, заключение которого подходит к последней
стадии. Его подписание обеспечит свободное перемещение товаров и услуг.
Вместо того, чтобы концентрироваться на единичных проблемах, деловому
миру и бизнес-ассоциациям было бы полезно начать активную лоббистскую
деятельность в направлении подписания этого соглашения (…) (Украинскотурецкие экономические отношения и ожидания // ИНОСМИ
(http://inosmi.ru/economic/20160128/235201599.html). – 2016. – 28.01).
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг:
На восточном направлении мы продолжим оказывать поддержку
Украине, Грузии и Молдове. Мы помогаем им разными способами
наращивать обороноспособность, модернизировать институты и укреплять
процесс проведения реформ (НАТО продолжит поддерживать Украину,
Грузию
и
Молдову
–
Столтенберг
//
Грузия
Онлайн
(http://www.apsny.ge/2016/pol/1454028953.php). – 2016. – 28.01).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Верховна рада ратифікувала міжурядову українсько-польську
угоду про надання Україні кредиту в 100 млн євро.
За ухвалення закону № 0076 «Про ратифікацію договору між урядом
України і урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах
пов'язаної допомоги» проголосували 242 депутати (Рада ратифікувала
кредитну угоду з Польщею на 100 мільйонів євро // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/02/3/7097711/). − 2016. – 03.02).
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Україна виконує всі домовленості з Радою Європи на шляху
реформування країни. А головним пріоритетом співпраці України та РЄ
залишається питання децентралізації та реформа місцевого самоврядування.
(…)
Тепер головне – зафіксувати всі позитивні зрушення шляхом внесення
змін до Конституції в частині децентралізації та проведення судової
реформи. Депутати мають виконати свій обов’язок перед країною, перед
народом та дати можливість місцевому самоврядуванню вирішувати
проблеми на базовому рівні. Мінрегіон вже сьогодні готує пакет змін до
законодавства, який стосуватиметься передачі функцій державного
управління від центру на місця у 22 сферах. (…) (Україна виконує всі
домовленості з Радою Європи на шляху реформування країни, − Геннадій
Зубко // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=248802679&cat_id=244276429). − 2016. – 02.02).
Заместитель главы Администрации Президента (АП) Дмитрий
Шимкив:
Несмотря на критику, реформы в Украине идут, и уже есть первые
результаты.
Реформа, продвижение которой находится в самой активной фазе, −
это, пожалуй, реформа государственных закупок. Мы запустили ее в первую
очередь и уже имеем результаты. Это 40 тысяч тендеров в прошлом году, это
6 млрд грн транзакций за тот же период по тендерам, это экономия благодаря
электронной системе в полмиллиарда гривень для бюджета. И теперь принят
закон, который позволяет это масштабировать на все государственные
закупки.
Реформа госзакупок до конца 2016 года, я думаю, будет завершена в
полной мере. Далее будет еще обширный процесс имплементации этой
реформы. (…)
Офіційна інформація
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Успешно проведен конкурс в Антикоррупционное бюро, набор и
обучение детективов. Уже появляются первые дела НАБУ, которые
опубликованы на сайте агентства (Несмотря на критику, первые
результаты реформ уже есть, − замглавы Администрации Президента
Шимкив // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/372170/nesmotrya_na_
kritiku_pervye_rezultaty_reform_uje_est_zamglavy_administratsii_prezidenta_s
himkiv). − 2016. – 02.02).
Радник міністра економічного розвитку і торгівлі Адомас
Аудицкас:
Продаж 345 держкомпаній потенційно може згенерувати приблизно 3
мільярди доларів, якщо приватизація буде ефективною, прозорою і
конкурентною.
Але наша команда виступає за приватизацію не тільки заради грошей.
Ми розглядаємо її як спосіб боротьби з корупцією в держкомпаніях.
Невідповідного часу для цього не буває.
За пропозиціями уповноважених органів управління в перелік
державного майна, що підлягає приватизації, були включені 342 об'єкта.
Із запланованих 17 млрд гривень за 11 місяців минулого року до
бюджету від приватизації надійшло 144 млн, або 0,8 % від плану.
У 2016 році Кабінет міністрів запланував залучити до бюджету від
приватизації 17,1 млрд гривень (У Абромавичуса порахували, скільки
отримає
бюджет
від
приватизації
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/02/1/7097513/). − 2016. – 01.02).
Україна планує підписати новий меморандум з Міжнародним
валютним фондом, що відкриває шлях наступному траншу.
Україна погодилася на участь у програмі, що передбачає надання
Фондом 17,5 млрд. доларів упродовж чотирьох років, але третій транш у 1,7
млрд. доларів, виплата якого планувалася на жовтень, досі не наданий.
Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва:
Все готово … меморандум буде надіслано на цьому тижні.
Підписання меморандуму означає, що третій транш може надійти
упродовж двох або трьох тижнів.
Рішення Фонду надати гроші відкриває додаткові можливості для
додаткового міжнародного фінансування, що включає 1 млрд. доларів у
бондах США (Ukraine will submit memorandum to IMF this week – cbank
chief
//
Reuters.com
(http://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-imfidUSL8N15G2IH). – 2016. – 01.02).
Міністр фінансів Наталія Яресько:
Україна очікує отримати в поточному році від міжнародних партнерів
до 10 мільярдів доларів на бюджетні та інвестиційні потреби в Україні.
Від МВФ Україна очікує отримати до 5,8 мільярда доларів, від США до
1 мільярда доларів, від Японїї, включаючи проект Бортничі, до 1,3 мільярда
Офіційна інформація
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доларів, від Швейцарії 0,2 мільярда, від ЄС 1,2 млрд євро. Плюс додатково
170 мільйонів євро в грантах.
Крім того, Мінфін очікує отримати від Польщі 100 мільйонів євро, від
Німеччини 300 мільйонів євро та 50 мільйонів євро на інвестиційні проекти,
від ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) вибірково 177
мільйонів доларів на реалізацію інвестиційних проектів плюс 1,1 млрд
доларів ініціювання нових проектів.
Від ЄІБ (Європейського інвестиційного банку) 175 мільйонів доларів
по існуючих проектах та 1,1 млрд доларів по нових інвестиційних проектах.
Також, Світовий банк готовий надати 210 млн доларів на реалізацію
інвестиційних проектів та 1,5 млрд доларів на ініціювання та підготовку
нових позик (Яресько розповіла, звідки Україні очікувати грошей у 2016
році // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/29/70971
77/). − 2016. – 29.01).
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман:
В конце февраля − начале марта в Европарламенте в Брюсселе
состоится Украинская неделя, в рамках которой будет презентована реформа
украинского парламента.
К участию в Украинской неделе приглашены руководители фракций и
групп Верховной Рады, а также все руководители комитетов парламента
(Реформа Верховной Рады будет презентована в Европарламенте в конце
февраля
−
начале
марта,
−
Гройсман
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/371420/reforma_verhovnoyi_rady_budet_prezentovan
a_v_evroparlamente_v_kontse_fevralya_nachale_marta_groyisman). − 2016. –
28.01).
Конституційна реформа
Президент Петро Порошенко назвав історичним сьогоднішній
день, коли Верховна Рада зробила перший і дуже важливий крок щодо
побудови незалежної системи правосуддя, проголосувавши в першому
читанні відповідні зміни до Конституції.
Глава держави висловив сподівання, що остаточне затвердження цього
законопроекту відбудеться вже у найближчі місяці.
Президент України Петро Порошенко:
Це дасть можливість зробити декілька важливих кроків – зняти
суддівську недоторканність, ту парасольку, яка закривала суддів від
справедливого покарання за корупцію, а також забезпечити незалежну
систему тестування, яка дозволить значним чином оновити суддівський
корпус, зробити перезавантаження суддівської системи, але в чіткій
відповідності з тими правилами і нормами, які існують в Європі.
Вперше в історії України сім з половиною тисяч суддів, всі без
виключення, пройдуть процедуру оцінювання, і це безпрецедентна акція, яка
дозволить виявити корупціонерів, непрофесіоналів.
Офіційна інформація
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Це є значним українським подальшим кроком у комплексних реформах
з подолання корупції в нашій державі. Це рішення Парламенту є дуже
важливим кроком для того, щоб завершити формування спеціалізованої
антикорупційній системи, разом з Національним антикорупційним бюро, яке
було обрано за прозорою процедурою, та Спеціалізованою антикорупційною
прокуратурою (Парламент зробив важливий крок для побудови
незалежної системи судів – Президент // Перезидент України Петро
Порошенко (http://www.president.gov.ua/news/parlament-zrobiv-vazhlivij-krokdlya-pobudovi-nezalezhnoyi-s-36692). – 2016. – 02.02).
Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни до
Конституції щодо правосуддя.
За відповідне рішення проголосували 244 депутати.
Голова профільного комітету Руслан Князевич:
Конституційний суд схвалив ці зміни більшістю голосів – два судді
проголосували проти, один утримався.
Переатестація суддів почнеться 17 лютого з близько ста суддів, у
яких закінчується випробувальний 5-річний термін.
До кінця року повинна закінчитися переатестація суддів вищих судів
України.
Більшість представників фракцій, виступаючи під час дискусії перед
голосуванням, заявляли, що підтримують суддівську реформу, але
висловлювали стурбованість через те, що президент протягом перехідного
періоду (двох років) зберігатиме вплив на суди. Тому вони висловлювали
готовність підтримати закон у першому читанні з наступним
доопрацюванням.
Голосування у цілому за цей закон може відбутися лише на наступній
сесії. Вона розпочнеться уже у вівторок після 16 години.
Для прийняття змін до Конституції у цілому необхідно 300 голосів.
Законопроект містить норми про ліквідацію суддівської
недоторканності, автоматичну відставку судді у випадку непроходження
переатестації, також значно збільшується прозорість в підборі суддівських
кадрів і значно підвищується відповідальність суддів за винесення
неправосудних рішень (…) (Рада прийняла у першому читанні «суддівські»
зміни в Конституцію // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/
2016/02/2/7097569/). − 2016. – 02.02).
Конституционный суд Украины признал соответствующим
нормам Основного Закона доработанный проект закона о внесении
изменений в Конституцию в части правосудия.
Соответствующее заключение Конституционный суд обнародовал на
заседании в понедельник, рассмотрев представление Верховной Рады.
Законопроект
содержит
нормы
о
ликвидации
судейской
неприкосновенности,
автоматической
отставке
судьи
в
случае
непрохождения переаттестации, также значительно увеличивается
Офіційна інформація
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прозрачность в подборе судейских кадров и значительно повышается
ответственность судей за вынесение неправосудных решений (…) (КС
признал конституционным доработанный проект изменений в
Конституцию
о
правосудии
//
Главком
(http://glavcom.ua/news/358662.html). − 2016. – 01.02).
Верховна Рада надіслала до Конституційного суду оновлений
законопроект 3524 про зміни до Конституцію у частині правосуддя.
За це проголосував 231 депутат.
Цей законопроект був внесений у Раду президентом Петром
Порошенком 26 січня на заміну відповідного законопроекту, який раніше
вже був прийнятий Радою і схвалений Конституційним судом 22 січня. Той
законопроект новим рішенням відкликано.
Новий законопроект відрізняється від попереднього, зокрема, тим, що
згідно з ним президент не матиме одноосібного контролю над призначенням
і звільненням генпрокурора – ці питання вирішуватиме Верховна Рада за
поданням президента (Рада надіслала в КС нові зміни до Конституції щодо
правосуддя // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/28/
7097032/). − 2016. – 28.01).
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман:
Я думаю, что все понимают, что изменение системы правосудия
назрело уже очень давно, и именно конституционные изменения сделают
этот процесс необратимым (Изменения в Конституцию в части
правосудия сделают необратимой судебную реформу в Украине, −
Гройсман // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/371435/izmeneniya_v_
konstitutsiyu_v_chasti_pravosudiya_sdelayut_neobratimoyi_sudebnuyu_reformu
_v_ukraine_groyisman). − 2016. – 28.01).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Председатель Верховной Рады Украины (ВРУ) Владимир
Гройсман:
Хочу вас проинформировать о том, что мы за прошлый год
сформировали всю законодательную базу для эффективной борьбы с
коррупцией. Сейчас нам нужно еще принять несколько решений, я думаю,
что они будут приняты до конца февраля. И, фактически, весь комплекс всех
институтов, которые призваны на борьбу с коррупцией, и всего
законодательства, которое предусматривает ответственность в этой сфере и
недопущение коррупционных схем, сформирован. Сейчас время внедрять, и
мы рассчитываем на то, что созданные органы профессионально и
качественно будут с этим работать (Вся необходимая антикоррупционная
законодательная база в Украине сформирована, − Гройсман // 112.ua
(http://112.ua/politika/vsya-neobhodimaya-antikorrupcionnaya-
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zakonodatelnaya-baza-v-ukraine-sformirovana-groysman-288793.html). − 2016.
– 01.02).
Верховна Рада узаконила голосування змін до Конституції в
частині децентралізації на наступній сесії.
28 січня Парламент прийняв закон про внесення змін до статті 149
Регламенту Верховної Ради України, чим змінив регламент щодо порядку
внесення змін до Конституції.
Голова Парламенту Володимир Гройсман:
Це рішення дасть нам додаткові 5-6 місяців, щоб більш ґрунтовно
обговорити зміни до Конституції в частині децентралізації, не відкладаючи
це питання на невизначений час. Це – абсолютно відповідальна позиція
українських політиків (Верховна Рада узаконила голосування змін до
Конституції в частині децентралізації на наступній сесії //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1455). –
2016. – 28.01).
Децентралізація та реформа державного управління
2 лютого 2016 року Верховна Рада України в першому читанні
прийняла проект Закону України «Про внесення змін до закону «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» щодо забезпечення
державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад.
На деяких етапах процесу добровільного об’єднання територіальних
громад з тих чи інших причин відбувається певне зволікання, що є
перешкодою на шляху до переходу місцевого самоврядування на якісно
новий рівень. Зокрема, органи місцевого самоврядування обласного рівня не
завжди своєчасно та раціонально приймають рішень щодо ухвалення
Перспективних планів формування спроможних громад.
Щоб уникнути таких ситуацій в майбутньому, автори законопроекту
пропонують внести зміни до Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», для надання можливості Кабінету Міністрів
України визнавати об’єднані територіальні громади такими, що відповідають
Перспективному плану формування територій громад, якщо обласна рада не
зробила цього протягом місяця (Парламент прийняв за основу
законопроект, який дозволяє об’єднаним громадам вчасно отримувати
ефективні
ресурси
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1478). – 2016. – 03.02).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Територіальні громади, що вже об’єдналися, опинилися у нових для
них умовах роботи, зіштовхнулися з безліччю питань, відповіді на які важко
знайти, а на офіційні звернення для роз’яснень немає часу. На місцях
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працюють швидко, а отже і експертні відповіді громади мають отримувати
максимально оперативно.
Для швидкого реагування на запити громад Мінрегіон запропонував
об’єднати зусилля представникам центральних органів виконавчої влади,
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та експертів.
Створена експертна група відслідковуватиме проблемні питання
громад та надаватиме відповідні консультації органам місцевого
самоврядування. (…)
Керівники об’єднаних громад можуть в будь-який час вийти на зв’язок
з експертами − зателефонувати чи написати електронного листа і поставити
свої запитання.
Експерти або одразу їх консультуватимуть, якщо питання типове, або
оперативно збиратимуть нараду, на якій ми спільно прийматимемо рішення
та інформуватимемо громаду (Мінрегіон створив експертну групу для
невідкладного реагування у вирішенні питань об'єднаних громад //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248804877&cat_id=244276429). − 2016. – 03.02).
Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Рівненської
області взяв участь у відкритті Центру надання адміністративних послуг
у місті Рівне.
Президент Петро Порошенко:
Центри надання адміністративних послуг – це ще один наш рубіж у
боротьбі з корупцією, ще один крок до того, щоб зробити життя людей
кращим, щоб дати людям можливість переконатися, що ситуація зі владою
змінюється на краще. (…)
Створення таких центрів стало можливим завдяки децентралізації та
поєднанню зусиль обласної адміністрації, обласної влади, міського голови, і
саме така можливість закладена у проекті конституційних змін щодо
децентралізації.
Проект реконструкції вартістю 6,4 млн гривень реалізовано за рахунок
коштів Державного фонду регіонального розвитку, міського бюджету
Рівного, міжнародної технічної допомоги (проекту транскордонного
співробітництва «Розвиток малого та середнього підприємництва міст
Рівного та Любліна»).
Приміщення ЦНАПу забезпечене необхідним сучасним обладнанням
та оргтехнікою, в тому числі автоматизованою системою керування чергою,
та дозволяє за день прийняти від 600 до 800 суб’єктів звернень. В ЦНАПі є
можливість надання 144 адміністративних послуг. Кількість робочих місць –
41 (Президент відкрив новий Центр надання адміністративних послуг у
місті Рівне: Такі центри показують, якою має бути влада // Президент
України Петро Порошенко (http://www.president.gov.ua/news/prezidentvidkriv-novij-centr-nadannya-administrativnih-posl-36682). – 2016. – 29.01).
Дерегуляція та розвиток підприємництва
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Низка дерегуляційних норм, які прийняті в Україні, наблизили
продовольче та сільськогосподарське законодавство до світових
стандартів. До такого висновку прийшли спеціалісти Міністерства
сільського господарства США (USDA Foreign Agricultural Service) в
опублікованому звіті «Україна. Продовольчі та сільськогосподарські правила
і стандарти імпорту».
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
Американські спеціалісти високо оцінили проведені заходи з
дерегуляції галузі. Зокрема, такі кроки, як відміна карантинного сертифікату,
лібералізація законодавства у сфері насінництва, спрощення санітарногігієнічного контролю отримали схвальні відгуки від Міністерства сільського
господарства США.
Крім того, в звіті зазначено, що серед важливих досягнень, які
дозволили вітчизняному агросектору наблизитись до світових норм і
стандартів, належить:
− створення Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і
захисту прав споживачів − єдиного органу, який буде відповідати за контроль
та якість всіх продуктів тваринного походження, харчових продуктів і
кормів;
− перенесення відповідальності за неякісні продукти з державних
органів на виробників та імпортерів. Згідно з чинним законодавством,
імпортер повинен знати постачальника і клієнта в торговому ланцюгу за
принципом «один крок назад» і «один крок вперед»;
− сертифікація органічної продукції. Україна прийняла органічне
законодавство в 2013 році, з основними змінами в 2015 році як частині
дерегулятивного пакета. Продукти, які сертифіковані в ЄС як органічні,
приймаються в Україні без додаткової сертифікації.
Також важливим кроком у напрямі дерегуляції стало визнання
європейської системи контролю еквівалентною українській. Це відкрило
шлях для імпорту товарів, затверджених Єврокомісією та включених до
відповідних реєстрів. Тепер Європейський номер визнаний необхідною і
достатньою умовою для імпорту (Олексій Павленко: Заходи з дерегуляції
наблизили українське законодавство до світових стандартів // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248798810&
cat_id=244277212). − 2016. – 01.02).
Судова реформа
Євросоюз сподівається на швидке ухвалення Верховною Радою в
остаточному читанні конституційних поправок по судовій владі.
Про це заявив увечері у вівторок офіційний представник
Європейської зовнішньополітичної служби.
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«Сьогоднішнє голосування у Верховній Раді з конституційних
поправок, що належать до судової влади, є важливим кроком на шляху
зміцнення судової системи, підвищення її ефективності, забезпечення її
незалежності та неупередженості, та боротьби з корупцією», − йдеться в
комюніке, поширеному в Брюсселі 2 лютого .
«Реформування судової системи відповідно до європейських
стандартів є давнім зобов'язанням, яке сприятиме консолідації верховенства
права та яке є ключовою умовою успіху проведених політичних і
економічних реформ в Україні. Це має принципове значення для
українського народу», − сказано в заяві представника ЄВС (В ЄС побачили
прогрес у судовій реформі в Україні // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/02/3/7097654/). − 2016. – 03.02).
Податкова реформа
Министр финансов Наталья Яресько:
Одно из приоритетных заданий Министерства финансов на этот год −
провести налоговую реформу до 1 июля.
Нужно принять три проекта законов, уже поданных в Верховную Раду
и позволяющих осуществить несколько важных шагов по реформированию
ГФС. Это законопроекты: 2176, 2177, 2178. … самое позднее − до 1 июля
2016 года, обсудить с обществом и депутатами, и провести комплексную
налоговую реформу (Минфин планирует завершить налоговую реформу до
1 июля, − Яресько // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/372010/minfin_
planiruet_zavershit_nalogovuyu_reformu_do_1_iyulya_yaresko). − 2016. –
01.02).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
Голова Агентства Сергій Савчук провів зустріч із Штенцелем
Бастіаном, керівником проектів у Східній Європі (DENA) та
Румянцевою Інною, координатором ініціативи «ЕнергоефективністьУкраїна». Сторони обговорили можливі напрямки співпраці у сфері
енергоефективності, зокрема щодо стимулювання масштабного утеплення
багатоповерхівок по всій Україні.
Голова Агентства Сергій Савчук:
Термомодернізація житла та бюджетних установ є привабливою для
інвесторів. Для розвитку цієї сфери прийнято ряд стимулів, зокрема ЕСКОсервіс. (…)
Агентство ініціює створення в Україні так званих Біоенергетичних
селищ. Наразі вже маємо типову модель, над якою працювали спільно з
представниками Агентства з питань відновлюваних ресурсів Німеччини
(FNR) та Біоенергетичною асоціацією України.
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В свою чергу, німецька сторона висловила готовність поділитися
напрацюваннями та досвідом у сфері термомодернізації та відновлюваної
енергетики, а також провести спільні комунікаційні заходи, спрямовані на
популяризацію питань енергоефективності та відновлюваної енергетики
(Держенергоефективності та Німецьке енергетичне агентство DENA
обговорили можливі шляхи співпраці у сфері енергоефективності //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248804519&cat_id=244277212). − 2016. – 03.02).
Верховна Рада України ухвалила закон «Про ратифікацію
фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним
банком» за програмою розвитку муніципальної інфраструктури.
У законі повідомляється, що фінансова угода передбачає залучення
кредиту Європейського інвестиційного банку в обсязі 400 млн євро.
Позичальником коштів ЄІБ виступатиме Україна в особі Міністерства
фінансів України, відповідальним виконавцем – Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
У Верховній Раді повідомляють, що кошти європейського кредиту
підуть на фінансування державних інфраструктурних проектів у середніх і
великих містах України. Основним напрямком таких проектів є захист,
відновлення та запобігання погіршення стану об'єктів комунального
господарства з поліпшенням їх енергоефективності, зазначають у парламенті
(Україна отримає 400 млн євро від ЄІБ // Слово і Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2016/02/03/novyna/finansy/ukrayina-otrymaye-400mln-yevro-vid-yeib). − 2016. – 03.02).
Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть Україні
понад 300 мільйонів доларів позики у рамках проекту «Підвищення
енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання
України».
До проекту буде включено комунальне підприємство міста Тернопіль.
Вартість робіт в рамках впровадження енергоефективних заходів, що будуть
реалізовані в місті, складе 24,67 млн доларів.
За кошти, передбачені на реалізацію заходів Проекту, КП ТМ
«Тернопільміськтеплокомуненерго» планує провести реконструкцію 9
котелень, збудувати 2 когенераційні станції, встановити 311 індивідуальних
теплових пунктів та автоматичну систему управління технологічними
процесами.
На першому етапі учасниками проекту стане вісім міст: Вінниця,
Дніпропетровськ, Кам’янець-Подільській, Миколаїв, Херсон, Харків,
Чернігів та Тернопіль (МБРР надасть Україні 300 мільйонів доларів на
енергоефективні
проекти
//
Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2016/01/30/578832/). − 2016. – 30.01).
Президент України Петро Порошенко:
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Перше, чим ми можемо пишатися, – енергетичною незалежністю.
(…) Тільки рік тому доля атомної енергетики складала 48% і невпинно
падала. Менше ніж за рік ми наростили її з 49% до 56%.
На сьогоднішній день Київ отримує дешеву електроенергію
Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій і не палить дороге
енергетичне антрацитове вугілля.
Цієї зими не було віялових відключень електроенергії, не дивлячись на
побоювання і прогнози багатьох політиків.
(…) Ми завершимо гідроакумулюючу Новодністровську станцію, це
також дозволить збільшити рівень завантаження атомної енергетики,
розпочнемо використання найновіших технологій накопичення енергії, і тоді
в нас не буде проблеми покриття пікових навантажень. Вночі АЕС будуть
працювати на накопичувачі, а вдень – на споживачів (Реформи в енергетиці
забезпечують енергетичну незалежність держави – Президент на
Рівненській
АЕС
//
Президент
України
Петро Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/reformi-v-energetici-zabezpechuyutenergetichnu-nezalezhnist-36684). – 2016. – 29.01).
Урядом України схвалено проект угоди з урядом Австралії про
співробітництво в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях.
Австралія є лідером з видобутку урану і переробки уранової сировини,
і Україна зацікавлена у співпраці в цій галузі (Україна співпрацюватиме з
Австралією в галузі ядерної енергетики // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/30797-ukraina-budet-sotrudnichat-s-avstraliejjv-oblasti.html). – 2016. – 29.01).
Реформа правохоронної системи
Глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе разом із
очільником Київської обласної поліції Вадимом Трояном відвідали
Білоцерківський відділ поліції, де проконтролювали роботу
новостворених груп реагування патрульної міліції.
Глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе:
Правоохоронці і громада спільними зусиллями мають зробити місто
безпечним. Причому це стосується не лише міст-мільйонників, але й менших
міст, адже поліція повинна дійти до кожного села (…) (Жодне село не
повинно залишитися без уваги поліції, − Хатія Деканоідзе // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248807011&
cat_id=244277212). − 2016. – 03.02).
Глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбински:
Европейский союз и в дальнейшем будет помогать Украине в
реформировании полиции.
Этот проект (групп реагирования патрульной полиции, − ред.)
начинали в Самборе. Проект направлен на то, как улучшить и как
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интегрировать все полицейские службы в средних городах Украины. Этот
проект, как пилотный, был изучен в Самборе и сейчас он идет к другим
городам Украины. ЕС стоит на стороне Украины во всех тех мероприятиях.
Будет помогать и оказывать поддержку и экспертную, и финансовую, а также
и институционально для Украины, чтобы создавать в Украине все
возможности для того, чтобы строить безопасную, способную и суверенную
страну.
Глава консультативной миссии ЕС в Украине Кястутис
Ланчинскас:
Такой проект, как группы групп реагирования патрульной полиции,
очень важен.
Это возвращает доверие граждан, доверие жителей для полиции.
Почему, потому что полиция – это сервис для своего народа и задача
полиции – это привести охрану своего народа, своих жителей (Томбинский:
ЕС и в дальнейшем будет помогать Украине в реформировании полиции //
112.ua
(http://112.ua/politika/tombinskiy-es-i-v-dalneyshem-budet-pomogatukraine-v-reformirovanii-policii-289253.html). − 2016. – 03.02).
Європейський парламент ухвалив підписання Угоди про
співробітництво між Європейським підрозділом судової співпраці
(Євроюстом) та Україною.
Відповідне голосування відбулося у вівторок у Страсбурзі у рамках
пленарного засідання Європарламенту.
Угода щодо співробітництва між Україною та Євроюстом спрямована
на поглиблення співробітництва у сфері юстиції з метою боротьби зі
злочинністю, зокрема, з організованою злочинністю та тероризмом. Україна
зможе відрядити свого офіцера зв’язку до Євроюсту, а також обмінюватися
інформацією, в тому числі, персональними даними (Європарламент ухвалив
підписання Угоди про співпрацю між Україною та Євроюстом //
www.zik.ua (http://zik.ua/news/2016/02/02/yevroparlament_uhvalyv_
pidpysannya_ugody_pro_spivpratsyu_mizh_ukrainoyu_ta_668568). − 2016. –
02.02).
Глава МВС Арсен Аваков:
Зовсім скоро крім нового патруля, у Київській, Харківській і Львівській
областях почне працювати нова поліцейська система патрулювання в області
та сільській місцевості.
З новими підходами, системою реагування і зв'язку, новими авто
(Аваков анонсував «поліцейські нововведення» у трьох областях //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/31/7097357/). −
2016. – 31.01).
Мінрегіон звернувся до Національної поліції України з
пропозицією розглянути під час формування своєї системи можливість
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утворення представництв дільничних поліцейських у об’єднаних
територіальних громадах.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
У процесі становлення об’єднаних територіальних громад важливим є
вирішення питання діяльності на їх території представництва дільничних
поліцейських. Профілактика правопорушень і охорона правопорядку в
новостворених громадах має забезпечуватися на якісному рівні, і в цьому нам
необхідна допомога та підтримка Нацполіції.
Представництва дільничних поліцейських на території об’єднаних
громад повинні перебувати у сфері управління органів місцевого
самоврядування, які мають забезпечити дільничних приміщеннями та
відповідним технічним обладнанням.
Ми розуміємо специфіку даного питання, саме тому ми очікуємо на
підтримку Нацполіції в організації діяльності таких представництв. Важливо,
щоб об’єднані громади стали взірцем не тільки у економічному, соціальному,
просторовому розвитку своїх територій, а й у створенні умов для
забезпечення належного правопорядку (Мінрегіон пропонує Нацполіції
створити у об’єднаних громадах представництва дільничних
поліцейських // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/
item/id/1457). – 2016. – 28.01).
Реформа освіти
Зступник міністра освіти і науки Павло Хобзей:
Уядом прийнято зміни у порядок діяльності освітніх округів та
опорних загальноосвітніх навчальних закладів, що дадуть повноваження
об’єднаним територіальним громадам, органам місцевого самоврядування
районного рівня самим вирішувати питання структури мережі
загальноосвітніх навчальних закладів.
На місцях створюватимуться за конкурсом опорні загальноосвітні
навчальні заклади, які будуть оснащені сучасною матеріально-технічною
базою, зокрема, кабінетами фізики, астрономії, хімії.
Опорні школи отримають грант, за рахунок якого можна вирішити
питання організації підвезення учнів і педагогів шкільним автобусом, а також
впровадити енергозберігаючі технології закладів та навчання вчителів. З цією
метою у грудні уряд збільшив фінансування освітньої галузі на 121 млн грн.
Міністерство очікує пропозиції від департаментів обласних державних
адміністрацій щодо місцевих закладів освіти та їх функціонування, а також
структури управління освіти в рамках децентралізації, оскільки на місцях
люди краще знають особливості та потреби регіону (Опорні школи
обиратимуться за конкурсом, – Павло Хобзей // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1456). – 2016. – 28.01).
Програма розвитку українського експорту
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Відбулася робоча зустріч представників Міністерства аграрної
політики та продовольства України та Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України разом із представниками Міністерства
навколишнього середовища та водних ресурсів Об’єднаних Арабських
Еміратів.
Сторони обговорили поточні питання двостороннього співробітництва,
стратегії та активізації відносин, пов’язаних з безпекою харчових продуктів,
а також підтримки інвестиційного партнерства.
Спеціалісти ОАЕ прибули в Україну для проведення перевірки
вітчизняних підприємств, які виробляють м'ясо птиці та яловичину. За
результатами візиту сторони очікують досягнення прогресу в погодженні
ветеринарного сертифікату при експорті яловичини з України до ОАЕ. Також
українська сторона розраховує на розширення переліку підприємств, які
матимуть можливість експортувати м'ясо птиці до Об’єднаних Арабських
Еміратів.
Представники ОАЕ висловили зацікавленість в імпорті з України
живих овець та м’яса баранини. Представники Об’єднаних Арабських
Еміратів також попередньо погодилися з пропозицією української сторони
визнавати та давати дозвіл на експорт до своєї країни тваринницької
продукції всім українським підприємствам, які мають дозвіл на експорт до
ЄС. Це в першу чергу може стосуватися експорту м’яса птиці та молочної
продукції.
Також представники ОАЕ висловили зацікавленість в імпорті з України
іншої сільськогосподарської продукції, зокрема соняшникової олії та
пшениці.
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства
України Ярослав Краснопольський:
Україна зацікавлена в розширенні ринків збуту вітчизняної
сільськогосподарської продукції в ОАЕ. Експорт аграрної продукції з
України невпинно зростає. Для нас надання можливості збуту продукції є
пріоритетним з точки зору розвитку аграрного виробництва в Україні.
Перший заступник Голови Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа:
Ми налаштовані на максимально продуктивну роботу з компетентними
службами ОАЕ, щоб всі питання, які стосуються експорту української
продукції до цієї країни, вирішувалися оперативно, в інтересах українських
виробників та споживачів ОАЕ (Україна працює над розширенням
експорту сільськогосподарської продукції до ОАЕ // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248798832&cat_id=2
44277212). − 2016. – 01.02).
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк розраховує, що підписання та
ратифікація угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою
відбудеться в 2016 році.
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк:
Ми прийняли спільне рішення, що таку угоду має бути остаточно
підписано і передано національним парламентам на ратифікацію (Україна і
Канада підпишуть угоду про ЗВТ у 2016 році − Яценюк // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/1/7044180/). − 2016.
– 01.02).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський:
Євросоюз може не прийняти рішення про запровадження безвізового
режиму з Україною у 2016 році, якщо не відбудеться скасування норми про
відтермінування електронного декларування доходів чиновників на 2017 рік.
Звіт Європейської комісії з питань виконання Україною тих положень,
які були записані, був позитивний. Європейська комісія прийняла
зобов'язання, що... потрібно змінити регуляції Європейського Союзу, щоби
відкрити безвізовий режим для України. Європейська комісія подасть це до
Європейської Ради, але ще залишились деякі справи, які невирішені навіть з
українського боку.
Щоби це агентство (Національне агентства із протидії корупції, − ред.)
запрацювало, йому потрібно надати... електронні декларації про майно. Ви
чули, що на прохання деяких депутатів, це було відкладено до 2017 року. Ми
знову опинилися у ситуації, що європейським урядам буде важко прийняти
рішення про запровадження безвізового режиму, бо немає впевненості, що
Україна буде виконувати свої зобов'язання.
Це питання залежить від українського парламенту та українських
інституцій (Безвізового може не бути, якщо Рада не виправить помилку –
дипломат // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2016/02/2/
7097608/). − 2016. – 02.02).
З 1 січня 2016 р. запроваджено поглиблену та всеохоплюючу зону
вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС. ПВЗВТ створює умови для
кращого доступу українських експортерів до ринку ЄС – найбільшого в світі
ринку, що охоплює більш ніж 500 мільйонів споживачів.
Нові можливості для українського бізнесу супроводжуються високим
рівнем вимог ЄС щодо якості та безпеки продукції, а також
конкурентоспроможності цін. У цьому зв’язку Консалтинговою компанією
CTA Economic&ExportAnalystsltd у співробітництві з Урядовим офісом з
питань європейської інтеграції і ТПП України підготовлено компендіум
«Енциклопедія з експорту до країн ЄС у рамках ПВЗВТ».
Компендіум є 1400-сторінковим довідником із правил, регламентів і
В2В-можливостей для основних статей експорту України за галузями. Ця
книга – є практичним інструментом ознайомлення українських підприємств,
що мають намір експортувати продукцію на ринки ЄС з тим, як працюють
відповідні інституції, які специфічні вимоги до товарів та як отримати
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необхідні дозвільні документи тощо (Підготовлено енциклопедію з
експорту до країн ЄС в рамках ПВЗВТ // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248801643&cat_id=2
44276429). − 2016. – 02.02).
Украинские компании на 1 февраля использовали на 100% квоту
на поставки мяса птицы в страны Европейского Союза в 2016 году.
На эту же дату украинские компании использовали квоту на поставки
сахара на 66% (заявлено 20 тыс. тонн), свинины – 2,8% (278 тонн).
В январе таможни Государственной фискальной службы выдали
украинским компаниям более 4,5 тыс. сертификатов EUR.1 на экспорт
товаров из Украины.
С начала года в рамках торговли с ЕС статус одобренного экспортера
получили уже 23 предприятия, которые поставляют из Украины мед,
кетчупы и соусы, подсолнечное масло, дрожжи, печенье, изделия из стекла и
др. (Украинские компании на 100% использовали квоту на поставки мяса
птицы в ЕС // Остров (http://www.ostro.org/general/society/news/491762/). −
2016. – 02.02).
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян
Томбінський:
Кіпр у понеділок передав до Ради Євросоюзу ратифікаційні грамоти
щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Кіпр вчора це передав. Ще залишилась Бельгія, в якій останній
парламент − бо там є сім парламентів − ратифікував Угоду з Україною в
грудні. Бельгія ще передасть ці свої ратифікаційні інструменти і залишаються
Нідерланди (Кіпр завершив ратифікацію асоціації Україна-ЄС, лишились
Бельгія
і
Нідерланди
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/2/7044234/). − 2016. – 02.02).
27 січня 2016 року в м. Брюссель (Королівство Бельгія) Голова
Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв взяв участь у
спеціальному заході з питань конкуренції, організованому фірмою RBB
Economics за підтримки провідних юридичних фірм.
Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв взяв
участь у дискусіях з широкого кола питань застосування законодавства про
захист економічної конкуренції, зокрема, антимонопольного права,
корпоративного права, спорів та розслідувань у зазначених сферах,
застосування економічного аналізу під час розгляду справ та аналізу ринків.
Особливу увагу Голова Комітету приділив питанням вивчення
теоретичних та практичних аспектів імплементації норм Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС, які регулюють відносини конкуренції між сторонами та
належать до компетенції Комітету.
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Доповідь Голови Комітету щодо основних напрямів діяльності
Комітету та актуальних завдань розвитку системи захисту конкуренції в
Україні викликала схвальну оцінку з боку учасників заходу.
Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв:
У своїй діяльності ми використовуємо досвід країн-членів ЄС, оскільки
це має вагоме значення для ефективного реформування національного
законодавства з метою імплементації Угоди про асоціацію шляхом
наближення українського конкурентного законодавства до права
Європейського Союзу (АМКУ представив результати прогресу
реформування системи конкурентної політики в Україні // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248792537&
cat_id=244277212). − 2016. – 28.01).
Пенсійна реформа
Міністр соціальної політики України Павло Розенко:
Головне завдання на 2016 рік у реформуванні пенсійної системи – це
запровадження накопичувального рівня та збереження страхової системи
пенсійного забезпечення.
Запровадження накопичувальної системи – це моя принципова позиція.
Солідарна система не здатна вирішити питання гідного рівня пенсійного
забезпечення. І надалі ця тенденція буде тільки поглиблюватися.
Альтернативи запровадженню другого рівня пенсійного забезпечення немає,
як і немає альтернативи збереженню страхового принципу.
Ліквідація страхового принципу пенсійного забезпечення, як і
ліквідація Пенсійного фонду, є неприпустимою. Відмова від страхового
принципу і фінансування пенсій виключно з Державного бюджету України
призведе до «повної пенсійної зрівнялівки. Ми не допустимо руйнування
страхової системи і ліквідації Пенсійного фонду, адже треба рухатися вперед
− до європейських стандартів, а не повертатися назад − до радянської
бюджетно-розподільчої системи пенсійного забезпечення.
У зв’язку зі змінами у податковому законодавстві та зменшенням ЄСВ
у 2016 році відбудеться зменшення надходжень до Пенсійного фонду. Але ми
не допустимо ні банкрутства Пенсійного фонду, ні затримок пенсійних
виплат (…) (Павло Розенко окреслив основні пріоритети у реформуванні
пенсійної
системи
на
2016
рік
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248803590&cat_id=2
44276429). − 2016. – 02.02).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
На Тернопільщині упродовж цього тижня працюватиме
Консультативна місія Європейського Союзу. Представники кількох країн
Європи приїхали, щоб оцінити якість реформ.
Консультативна місія Європейського Союзу в Україні розпочала
роботу з 2014 року. Представники ЄС дають оцінку реформам та розвитку
громадянського суспільства. Вони відвідують усі регіони України, щоб
оцінити ситуацію на місцях. Особливо цікавить представників ЄС співпраця
влади та громадських організацій. А також одне з пріоритетних питань –
боротьба з корупцією.
Фахівець відділу регіонального співробітництва Консультативної
місіє Європейського Союзу в Україні Міхай Барбуту:
Ми відвідуємо різні регіони України, щоб побачити, як йдуть справи.
Цей тиждень будемо працювати у Тернопільській області. Насамперед нас
цікавить реформування у правоохоронних органах, а також боротьба з
корупцією. Ще одне важливе питання – це співпраця влади та громади. Ми
будемо проводити семінари та тренінги, щоб навчити, як рухатися у
правильному напрямку. Долучатися до цих семінарів просимо представників
влади, правоохоронних органів та громадськості. Справи на Тернопільщині
йдуть добре. Щодо боротьби з корупцією, то за словами голови
облдержадміністрації, Тернопільська область з вісімнадцятого місця
піднялася на третє. Хоча цей факт у громадськості викликає сумніви.
(Європейці перевіряють, як Барна реформує Тернопільщину // За Збручем
(http://zz.te.ua/evropejtsi-pereviryayut-yak-barna-reformuje-ternopilschynu/). –
2016. – 03.02).
В 2015 году общины области активно использовали
международную техническую помощь. В рамках совместного проекта
ЕС/ПРООН «Местное развитие, ориентированное на общину − III» на
Сумщине разработана областная целевая программа «Местное развитие,
ориентированное на общину − III» на 2015-2017 годы. Поэтому в 8 районах
области реализуется 36 микропроектов (Белопольский, Глуховский,
Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Ахтырский, СерединаБудский, Шосткинский районы).
Благодаря реализации ІІІ фазы швейцарско-украинского проекта
«Поддержка децентрализации в Украине» DESPRO на 2013-2017 годы за
2015 год проведены работы по направлению сельского водоснабжения.
Стоимость проектов составила 7,4 миллиона гривен: построено 56,4 км
водопроводных сетей; реконструировано 4 источника водоснабжения;
подключено к сети водоснабжения 887 домохозяйств. В направлении
городского водоснабжения реализуется проект по модернизации и
расширению централизованной системы водоснабжения микрорайона
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«Засулля» в городе Ромны. Стоимость проекта 996 тысяч гривен. (Сумщина
привлекает европейские деньги на развитие инфраструктуры // Данкор
онлайн (http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/167534). – 2016. – 03.02).
В Запорожье открыли первое в Украине представительство
участника системы ProZorro – площадку «Госзакупки Онлайн». Это
первая официальная площадка пилотного проекта открытых торгов онлайн.
Официальные офисы для обучения и общения с представителями
откроют во всех областях Украины. Следующую платформу «Госзакупки.
Онлайн» в ближайшее время откроют в Одессе. Впоследствии эту систему
поэтапно внедрят во всех регионах (В Запорожье открыли первое в
Украине
представительство
«ProZorro»
//
Акцент
(http://akzent.zp.ua/news/v-zaporozhe-otkryli-pervoe-v-ukraine-predstavitelstvoprozorro). – 2016. – 02.02).
1 февраля, состоялась встреча первого заместителя председателя
областной государственной администрации Херсонщины Валентины
Сичевой с директором компании Нацпарк Донау (Австрия) господином
Норбертом Вебером.
Австрийские и немецкие инвесторы уже готовят документы для
проектов по альтернативной энергетике на территории Херсонщины. Во
время встречи обсуждались перспективы налаживания сотрудничества по
реализации проектов в сфере строительства ветроэлектростанций на
территории Херсонской области (Австрийские и немецкие инвесторы уже
готовят документы для проектов по альтернативной энергетике на
территории
Херсонщины
//
«ХЕРСОН
Онлайн»
(http://khersonline.net/novosti/ekonomika/53675-avstriyskie-i-nemeckieinvestory-uzhe-gotovyat-dokumenty-dlya-proektov-po-alternativnoy-energetikena-territorii-hersonschiny.html). – 2016. – 02.02).
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) надасть
Тернополю 25 мільйонів доларів США на проведення термомодернізації
житлового сектору у рамках проекту «Підвищення енергоефективності в
секторі централізованого теплопостачання України»
«Тернопільміськтеплокомуненерго» отримає кошти на проведення
реконструкції дев’яти котелень, будівництва двох когенераційних станцій,
облаштування 311 індивідуальних теплових пунктів та автоматичної системи
управління технологічними процесами, які дозволять в режимі реального
часу відслідковувати стан роботи системи теплопостачання (Міжнародний
банк реконструкції та розвитку виділить Тернополю 25 мільйонів доларів
на термомодернізацію // Сайт Тернопільської міської ради
(http://www.rada.te.ua/novyny/44155.html). – 2016. – 02.02).
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Експерти із Голландії майже упродовж року навчатимуть
чиновників Чернівецької міської ради, як морально приймати рішення,
протидіяти корупції.
Міський голова Чернівців Олексій Каспрук:
Уже після двох днів співпраці з експертами, виявили наші проблемні
зони. І це можна зрозуміти, адже ніхто не сумнівається, що в сфері діяльності
міського самоврядування можливі такі прояви.
Голландські експерти сказали, що цей процес довготривалий, бо треба
змінювати психологію чиновників, схеми і принципи роботи, які дозволяють
зловживати. У міськраді створять робочу групу, яка буде розслідувати та
вивчати ці питання. Невдовзі експерти із-за кордону організують навчання
для всіх керівників відділів та працівників міськради (Голландці вчитимуть
чиновників міськради, як протидіяти корупції у Чернівцях // BukNews
(http://buknews.com.ua/page/hollandtsi-vchytymut-chynovnykiv-miskrady-iakprotydiiaty-koruptsii-u-chernivtsiakh.html). – 2016. – 01.02).
У рамках інформаційної кампанії «КонституціЯ» в «Новинах
Полтавщини» відбулася прес–конференція: «Реформа децентралізації та
судова реформа: коли полтавцям чекати змін».
На прес-конференції презентували зміни поданих Президентом
законопроектів про внесення змін до Конституції щодо правосуддя та
децентралізації та результати загальнонаціонального опитування Фонду
«Демократичні ініціативи» ім.Ілька Кучеріва та Центру політико-правових
реформ щодо ставлення полтавців до реформ
53% полтавців вважають найнагальнішими питаннями проведення
судової реформи та реформи місцевого самоврядування. На сьогодні
Полтавщина – у трійці лідерів щодо реформи децентралізації утворення
об’єднаних територіальних громад (53% Полтавців питання судової
реформи та децентралізації вважають найнагальнішим // Новини
Полтавщини (http://np.pl.ua/2016/02/164114/). – 2016. – 01.02).
1 лютого в Переяслав-Хмельницьку вперше вийшли на
патрулювання 16 патрульних поліцейських. Ці хлопці вже пройшли
переатестацію та зараховані до лав Національної поліції України.
Повністю укомплектовано 2 екіпажі патрульної поліції: вони вже
отримали автомобілі, нову форму та пальне, якого буде вдосталь для місяця
роботи. Патрулювання буде здійснюватися цілодобово. Найважливіший
критерій це – швидкість та ефективність роботи. Виїзд патрульних по місту
орієнтовно буде здійснюватися в межах 5-7 хвилин, по району – до 20 хвилин
(З вірою і надією на чесність: патрульна поліція запрацювала на
Переяславщині
//
Вісник
Переяславщини
(http://visnikpress.com.ua/?p=50291). – 2016. – 01.02).
31 січня в Івано-Франківську склала присягу нова патрульна
поліція.
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків:
Потреба патрульної поліції у місті надзвичайно висока, адже існує
проблема з виявленням правопорушень та оперативним реагуванням на це.
Вірю, що все вдасться, бо місто заслуговує на нову поліцію. Вже декілька
місяців очікуємо, що в Івано-Франківську буде наведений порядок з
хаотичним паркуванням, з тим, що збільшується, на жаль, кількість злочинів.
Саме Ваша робота забезпечать спокій і безпеку іванофранківців (Руслан
Марцінків
привітав
нову
поліцію
//
Фirtka.if.ua
(http://www.unian.ua/society/1251037-v-ivano-frankivsku-rozpochala-robotupatrulna-politsiya.html). – 2016. – 01.02).
Третього лютого в сесійній залі Хмельницької міської ради в
рамках проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»
(Проект USAID) відбудеться розширене засідання дорадчого комітету з
питань сталого енергетичного розвитку міста.
Захід присвячений обговоренню Плану дій зі сталого енергетичного
розвитку (ПДСЕР) м. Хмельницького на 2016-2025 роки.
Крім Плану дій зі сталого енергетичного розвитку Проект USAID надав
допомогу в розробці Каталогу інвестиційних проектів ПДСЕР та
Інвестиційної стратегії ПДСЕР м. Хмельницького. Інвестиційна стратегія
містить понад 60 проектних пропозицій на загальну суму майже 3 млрд грн.
Реалізація Інвестиційної стратегії сприятиме скороченню викидів СО2
щонайменше на 240 тис. т/рік або 25,92% базового рівня (2010 рік). Економія
природного газу до 2025 р. становитиме майже 368 млн. м3, а електроенергії
близько 360 тис. МВт·год.
До 2025 року сумарний акумульований економічний ефект від
упровадження ПДСЕР перевищить 1,6 млрд. грн. З них економія коштів
мешканців на оплату комунальних послуг становитиме понад 343 млн. грн.
(Завдяки енергоефективним заходам до 2025 року Хмельницький
заощадить понад 1,6 мільярдів гривень // Хмельницька міська рада,
виконавчий
комітет:
Офіційний
сайт
(http://www.khmelnytsky.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=29224:-2025-16-&catid=189:2010-02-15-10-41-41). – 2016. – 01.02).
К 2020 году Херсонщина намерена довести мощность объектов
альтернативной электроэнергетики к 152,62 МВт, а объем
электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, − до
22,6%.
Заместитель председателя Херсонской ОГА Александр Адамчик:
Уже в нынешнем году в области планируют ввести в эксплуатацию
четыре новых объекта (3 предприятия) альтернативной энергетики общей
ориентировочной мощностью 9,3 МВт. Один из стратегических инвесторов
Херсонщины ЗАО «Чумак» намерен построить на территории области 140
ветряков. Кроме того, есть планы по развитию солнечной энергии.
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Сейчас на Херсонщине работают 4 предприятия альтернативной
энергетики – 6 объектов общей мощностью 43,856 МВт, в том числе 4
ветровые электростанции – 33,05 МВт и 2 солнечные – 10,806 МВт. В 2015
году эти станции выработали более 130 млн. кВт-ч электрической энергии
(Через 5 лет Херсонщина планирует получать из альтернативных
источников
22%
электроэнергии
//
«ХЕРСОН
Онлайн»
(http://khersonline.net/novosti/ekonomika/53621-cherez-5-let-hersonschinaplaniruet-poluchat-iz-alternativnyh-istochnikov-22-elektroenergii.html). – 2016.
– 01.02).
У 2016 році Хмельницька обласна рада планує передбачити
1 млн грн
для
стимулювання
населення
впроваджувати
енергозберігаючі заходи.
Такі зміни депутати мають намір внести до Регіональної програми
підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2011-2015 роки на
черговій сесії обласної ради 17 лютого. Згідно з проектом рішення,
пропонується погашення 15% відсотків за наданні кредити населенню, ОСББ
та ЖБК з обласного бюджету.
Для компенсації запровадження енергозберігаючих технологій
планується залучити 579 тис. грн з держбюджету, 289,4 тис. грн – місцевих
бюджетів (Хмельницька облрада планує передбачити 1 млн. грн для
стимулювання енергозберігаючих заходів // Незалежний громадський
портал (http://ngp-ua.info/2016/02/25672). – 2016. – 01.02).
29 січня представники виконавчого комітету Хмельницької
міської ради підписали Меморандум про співпрацю з волонтерами
проекту IGOV, що передбачає надання мешканцям міста
адміністративних послуг через мережу Інтернет. Проект розпочав свою
роботу набагато раніше і деякі послуги хмельничани уже можуть замовити
на порталі IGOV.
Необхідність надання послуг у режимі онлайн тісно пов'язана з
боротьбою із корупцією. Немає особистого контакту з посадовцем – немає
загрози протиправних дій.
Наразі мешканцям Хмельницького доступно надання в онлайн-форматі
55 адмінпослуг, проте зовсім скоро їх буде значно більше. Також, очікується,
що з часом проект отримає загальнодержавну підтримку (Портал IGOV –
адмінпослуги для хмельничан онлайн // Хмельницька міська рада,
виконавчий
комітет:
Офіційний
сайт
(http://www.khmelnytsky.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=29275:-igov&catid=189:2010-02-15-10-41-41). – 2016. – 01.02).
У Нетішині оформлятимуть закордонні біометричні паспорти.
Ще наприкінці минулого року за рішенням міської влади м. Нетішина
вирішено придбати обладнання та програмне забезпечення з метою
запровадження у місті видачі внутрішніх та закордонних біометричних
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паспортів. Усе необхідне було придбане за 347 тис. 914 гривень (Відсьогодні
у Нетішині оформлятимуть закордонні біометричні паспорти //
Незалежний громадський портал (http://ngp-ua.info/2016/02/25681). – 2016.
– 01.02).
В этом году на Харьковщине планируется выделить 1,1 млн. грн.
на возмещение 20 % суммы кредита на внедрение энергоэффективных
мероприятий в ОСМД и ЖСК.
Средства предусмотрены Программой стимулирования объединений
совладельцев
многоквартирных
домов,
жилищно-строительных
кооперативов области к внедрению энергоэффективных технологий на 20162020 годы.
Стимулирование ОСМД и ЖСК будет происходить путем возмещения
заемщику 20 % суммы кредита, полученного на приобретение
энергоэффективного оборудования, материалов. Возмещение части суммы
кредита будет происходить единоразово, в пределах средств,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год. Также
важным условием является то, что возмещение 20 % кредита будет
осуществляться не более 2 тыс. грн. в расчете на одну квартиру
многоквартирного
дома.
Увеличение
объемов
финансирования
прогнозируется за счет популяризации программы (Для ОСМД
Харьковщины хотят найти 1,1 млн. грн. на энергоэффективность //
«Комментарии» (http://kharkov.comments.ua/news/2016/01/31/114241.html).
– 2016. – 01.02).
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
В Івано-Франківську запрацювала патрульна поліція. У патрульній
поліції міста служитимуть 208 осіб.
Охарактеризую ще трохи нових патрульних Івано-Франківська: 28% дівчата; 86% – з вищою освітою; 25 осіб – учасники АТО (В ІваноФранківську запрацювала патрульна поліція // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/30965-v-ivano-frankovske-zarabotala-patrulnajapolicija.html). – 2016. – 31.01).
Комісія німецького товариства міжнародного співробітництва у
Полтаві.
Комісія німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ)
відвідала міста України та визначила коло проблем, які найбільше турбують
населення. Після вивчення перспектив українських міст, для роботи в новому
проекті «Інтегрований розвиток міст в Україні», до переліку
найперспективніших потрапила Полтава.
Так, в рамках спільного українсько-німецького проекту до Полтави
завітали директор проекту GIZ Матіас Брандт та координатори проекту аби
обговорити з полтавцями шляхи та засоби розвитку міста, а також
запропонувати своє бачення цієї перспективи.
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Директор проекту GIZ Матіас Брандт представив основні компоненти,
на яких буде ґрунтуватись реалізація проекту. Перший компонент —
зміцнення потужностей для розробки, застосування і реалізації процесів та
стандартів інтегрованого розвитку міст. Він полягає в створенні робочої
групи, підвищенні знань кадрів, розуміння і практики застосування
концепцій інтегрованого розвитку міст.
Другим компонентом є визначення та підготовка пріоритетних
інфраструктурних проектів невеликих масштабів з малим бюджетом та
високим інвестиційним впливом. На підставі генеральних планів та галузевих
стратегій, будуть визначені, відібрані та підготовлені пріоритетні інноваційні
плани таким чином, щоб вони були прийнятними для кредитних та
міжнародних фінансових установ або партнерів з розвитку.
Третій компонент − створення механізмів комунікації, координації та
кооперації − полягає у використанні набутого досвіду, відтворенні та
поширенні його горизонтально між основними та асоційованими містамиучасниками проекту.
Проект планується реалізувати за 3 роки, а його загальний бюджет
може сягнути 6 мільйонів євро (Німці за 3 роки витратять 6 мільйонів
євро на проект для Полтави // Полтавщина (http://poltava.to/news/37077/).
– 2016. – 31.01).
На Дніпропетровщині пройшов четвертий щомісячний семінар для
підприємців
по
ProZorro.
Ще
близько
тисячі
підприємців
Дніпропетровщини прийшли дізнатися про систему електронних
держзакупівель, щоб вже завтра увійти на багатомільярдний ринок.
Відповідали на питання підприємців представники міністерств та ОДА,
координатори проекту та представники електронних торговельних
майданчиків, підключених до системи.
Радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик:
2016 рік – це рік переходу всієї країни на закупівлі через ProZorro. Для
того, щоб підприємці Дніпропетровщини не боялися продавати державі і
розширювали свої ринки збуту, Дніпропетровська ОДА організовує вже
четвертий семінар. Дніпропетровщина за природню конкуренцію, яка
дозволить розвиватися бізнесу регіону та заощаджувати державі (…) (Чесно
та ProZorro: ще тисяча підприємців Дніпропетровщини увійдуть на
державний багатомільярдний ринок // Дніпропетровська ОДА
(http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=4165073CF15828
74C2257F490056C706). – 2016. – 29.01).
На запрошення Інституту Східноєвропейських досліджень від 16
грудня 2015 року та з метою участі у IX Форумі Європа – Україна
голова обласної Івано-Франківської державної адміністрації Олександр
Фищук здійснив робочий візит до м. Лодзь (Лодзьке воєводство,
Республіка Польща).
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IX Форум Європа – Україна, провідне гасло якого в цьому році –
«Стратегія реформ і модернізації – чи наступив перелом?», є місцем зустрічі
представників політики, бізнесу, місцевого самоврядування, міжнародних
організацій та аналітичних осередків більшості країн Європейського Союзу,
України та інших країн.
Робота Форуму була зосереджена на обговоренні таких трьох основних
напрямків, як іноземна політика, європейська інтеграція та зовнішня безпека;
економіка та регіони; внутрішня політика та суспільство. У рамках заходу
Олександр Фищук взяв участь в панельній дискусії стосовно стану та
перспектив розвитку транскордонного співробітництва, а також виступив з
презентацією: «Економічний потенціал Чернівецької області: стан та
перспективи розвитку» (Олександр Фищук презентував економічний
потенціал Чернівецької області на їх форумі Європа – Україна у Польщі //
Чернівецька
обласна
державна
адміністрація
(http://www.bukoda.gov.ua/news/oleksandr-fishchuk-prezentuvav-ekonomichniipotentsial-chernivetskoi-oblasti-na-ix-forumi-evrop). – 2016. – 29.01).
У рамках перебування на Івано-Франківщині представники
делегації
швейцарсько-українського
проекту
«Підтримка
децентралізації в Україні» зустрілася із керівництвом області та
обговорила концепцію проектів, які впроваджуються у населених
пунктах краю.
Заступник голови облдержадміністрації Ігор Пасічняк:
Обласна державна адміністрація всіляко сприятиме та гарантуватиме
готовність до втілення подібних проектів.
Директор швейцарсько-українського проекту Юрг Крістен:
Івано-Франківська область показала хороший приклад взаємодії та
співпраці обох гілок влади. Я задоволений з того, що мав можливість
працювати з Вами у цьому проекті. Ваш підхід до реалізації проектів може
стати прикладом для багатьох областей України.
Окрім того, сторони обговорили реалізацію решти проектів, які
втілюються за підтримки DESPRO та окреслили перспективи майбутньої
співпраці (Делегація швейцарсько-українського проекту «Підтримка
децентралізації в Україні» відвідала Прикарпаття // Івано-Франківська
обласна державна адміністрація (http://www.if.gov.ua/news/delegaciyashvejcarsko-ukrayinskogo-proektu-pidtrimka-decentralizaciyi-v-ukrayinividvidala-prikarpattya). – 2016. – 29.01).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Проектний менеджер реформи енергетики Національної ради
реформ Наталія Бойко:
Результати реформ не можна відчути миттєво. Потрібен час, щоб
запрацювали правила та ринки. Тому потрібно досягнути усвідомленого
надання та споживання послуг. Більш усвідомлене споживання почалося
лише після того, як люди почати дивитися, що тарифи підросли, облік
ведеться і їм потрібно платити більше. При цьому, споживачі повинні мати
можливість обирати хто саме надаватиме йому послуги. Бо це змушуватиме
їх чітко розуміти який в них буде кінцевий чек, скільки вони повинні будуть
сплатити. З іншого боку, європейські правила, нове регулювання, запуск
нових ринків повинні стимулювати постачальників ставати кращими –
прозоро формувати тарифи, якісно надавати послуги тощо (Національна
рада
реформ
/
National
Reforms
Council
//
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/898923416892857. – 2016. – 03.02).
Міністр юстиції Павло Петренко:
Реальний запуск всіх механізмів боротьби з корупцією є не тільки
нашим зобов’язанням, яке відкриє безвізову перспективу для українців перед
Європейським союзом, це наш спільний обов’язок для того, щоб створити
ефективні механізми по боротьбі з корупцією у всіх сферах.
Тому Уряд розробив відповідні закони, які виконують вимоги 6-тої
моніторингової доповіді ЄС – це зміни до закону про спецконфіскацію і до
закону про агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами.
Одразу після схвалення експертами вони будуть невідкладно
направлені до парламенту. Ми просимо парламент проголосувати їх та
схвалити якнайшвидше.
Так само парламент повинен виправити прикру помилку з приводу
перенесення строків електронного декларування на 2017 рік.
Я вважаю, що парламент повинен проголосувати законопроект,який
забезпечить реальний обов’язок держслужбовців вже в цьому році подавати
свої декларації за новою електронною формою (Павло Петренко //
https://www.facebook.com/PavloPetrenko.official/posts/186752935019139.
–
2016. – 03.02).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
3 лютого Верховна Рада підтримала важливий для усієї країни
законопроект. Ми ратифікували Угоду між Україною та Європейським
інвестиційним банком щодо залучення інвестиційних коштів в розмірі 400
млн євро. Ці гроші підуть на фінансування різноманітних проектів по захисту
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та відновленню міської інфраструктури, поліпшенню енергоефективності
комунальних підприємств, підвищенню якості послуг для населення в
українських містах. Уже в цьому році ми зможемо розпочати масштабні
проекти, які дозволять місцевим бюджетам заощаджувати на опаленні
адміністративних будівель, покращити освітлення вулиць, оновити системи
центрального водо- та теплопостачання, реконструювати очисні
каналізаційні системи, приділити належну увагу екологічним питанням та
переробці побутових відходів. Мінрегіон, який координує цю програму,
надіслав запити місцевим громадам на вивчення потреб кожного міста. Ми
розраховуємо на активну позицію мерів міст і чекаємо на якісні пропозиції
по реалізації таких проектів у вашому місті (Геннадій Зубко //
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1686180291664144. – 2016. –
03.02).
Якщо протягом місяця обласна рада не розглядає питання відповідності
об'єднаної громади перспективному плану розвитку громад області, це зможе
зробити Кабмін.
За такий законопроект проголосували учора в першому читанні 226
народних депутатів (Децентралізація влади // https://www.facebook.com/
decentralizationua/posts/1103325326398563. – 2016. – 03.02).
Реформа держвласності буде в фокусі чергового засідання Нацради
реформ. Серед 55% респондентів, які змогли назвати державне підприємство,
найбільш відомими є Укрзалізниця та НАК Нафтогаз України. 13% називали
підприємства житлово-комунального господарства. Кожен п'ятий опитаний
називав державні установи, медичні, освітні, культурні, правоохоронні та
інші заклади, такі результати он-лайн дослідження «Моніторинг сприйняття
прогресу реформ», який TNS Ukraine проводить спільно з Національна рада
реформ (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/898753603576505. – 2016. – 03.02).
Голова Тячівської об'єднаної громади (Закарпатська область) Іван
Ковач:
Вперше, відколи працюю у місцевому самоврядуванні, крім
повноважень, нам дали і фінансовий ресурс. Дотепер держава розповідала,
що органи місцевого самоврядування мають широкі повноваження, але не
давала можливостей. Зараз змінилася сама філософія самоврядування, і з
деякими повноваженнями прийшли і податки (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1102817399782689. – 2016.
–02.02).
Міністр юстиції України Павло Петренко:
Боротьба з корупцією − це не лише кримінальні справи, а й моніторинг
і недопущення вчинення корупційних правопорушень. Те, що Мін’юст у
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2015 році відкрив велику кількість реєстрів − один з елементів серйозної
превенції.
Завдяки відкриттю реєстрів українці отримали можливість перевіряти
стиль життя державних службовців (прокурори, судді, керівники відповідних
центральних органів виконавчої влади, міністри) (Павло Петренко //
https://www.facebook.com/PavloPetrenko.official/posts/185999305094502.
–
2016. – 02.02).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Головним пріоритетом співпраці України та Ради Європи залишається
питання децентралізації та реформа місцевого самоврядування. У Європі
позитивно оцінюють ті зрушення, що вже відбулись, та подальший хід
реформи (Геннадій Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/
1685806125034894. – 2016. – 02.02).
Центр політико-правових реформ спільно з Реанімаційним Пакетом
Реформ розпочали всеукраїнську інформаційну кампанію «КонституціЯ»,
мета якої – роз’яснення конституційних змін та інформування громадян про
важливість кожного етапу конституційного процесу.
Полтава стала сьомим обласним центром із 20, де буде реалізовуватись
проект
(Реанімаційний
пакет
реформ
//
https://www.facebook.com/platforma.reform/posts/577833242369512. – 2016. –
01.02).
Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистій
церемонії
відкриття
після
реконструкції
комунального
закладу
«Володимирецька центральна районна лікарня».
Президент України Петро Порошенко:
Оновлення та переоснащення корпусу стало можливим завдяки
децентралізації, адже громада нині має не лише більше надходжень до свого
бюджету, а й самостійно вирішує, куди їх спрямувати.
Не треба більше нікому їздити до Києва з торбами і питати дозволу, як
жити в територіальних громадах. Децентралізація – це не просто декларація
про те, що територіальній громаді надається право вирішувати, як їм жити
далі, а це ще й грошове забезпечення реформ (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1102147653182997. – 2016.
– 01.02).
Громадські асоціації підприємців у трьох пілотних містах – Вінниці,
Івано-Франківську та Сумах – у першому півріччі 2015 року здійснили
громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів органів
місцевого самоврядування, що є регуляторними чи мають ознаки
регуляторних актів, та розробили рекомендації щодо усунення виявлених
корупціогенних факторів.
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Учасники проекту намагалися сформулювати їх так, щоб результати
експертизи були доступними як фахівцям, так і початківцям захисту прав
підприємців на місцевому рівні (USAID Ukraine – USAID Україна //
https://www.facebook.com/USAIDUkraine/posts/1021249114565202. – 2016. –
01.02).
Тячівська міська та Вільховецька сільська – лише 2 об’єднані
територіальні громади із 159 в Україні – такий результат децентралізації на
Закарпатті. До того ж наша область єдина в державі де і досі не затверджено
Перспективний план формування територій об’єднаних громад. Чому маємо
такі результати та що робити далі обговорювала інтелектуальна еліта області
під час круглого столу, який ініціював обласний офіс реформ (Офіс Реформ
у Закарпатській області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=901967343244848&id=779338445507739. – 2016. – 30.01).
АМУ підтримує законопроект, який реалізує повсюдність місцевого
самоврядування
і
просить
парламентський
Комітет
відхилити
альтернативний проект, який розширює повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин
(Офіс
Реформ
у
Закарпатській
області
//
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=901287929979456&id=77
9338445507739. – 2016. – 29.01).
Експерт ЦППР Роман Куйбіда:
Є величезний попит суспільства на участь громадськості у відборі
кандидатів на суддів і контролю за ними – 76% опитаних громадян
підтримують цю ідею (Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/photos/a.481659308526739.102559172.
471703379522332/1297341283625200/?type=3&theater. – 2016. – 29.01).
2015 рік для реформи антикорупції пройшов під знаком напрацювання
необхідної нормативної бази та створення необхідних органів для превенції
та боротьби з корупцією. Деякі з них працюють лічені місяці, а тому не
просто встигли продемонструвати гучних справ. Як результат, за підсумками
CPI 2015 Україна продемонструвала незначну позитивну динаміку у
порівнянні із минулим роком, отримавши 27 балів (26 – торік) із 100
можливих та піднявшись на 12 позицій (на 130 місце) у глобальному
рейтингу 167 країн світу.
Відповідно до затвердженого бачення антикорупційної реформи, який
сформовано зусиллями Цільової команди реформи на базі Міністерства
юстиції України із урахуванням інших експертних думок, кінцевою метою
реалізації антикорупційної реформи через 5-7 років є зниження рівня
корупції до такого, який би не створював ризиків для національної безпеки та
не заважав сталому розвитку економіки (Національна рада реформ /
National Reforms Council // https://www.facebook.com/NRC.ua/photos/a.75439
Новини з соціальних мереж

51

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

29 січня – 3 лютого 2016 р.

20-28 лютого 2015
2304679303.1073741828.754296698022197/896118670506665/?type=3&theater.
– 2016. – 29.01).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Ми прийняли важливе рішення, яке стосується змін до регламенту
щодо порядку внесення змін до Конституції. Це рішення дасть нам додаткові
5-6 місяців, щоб більш грунтовно обговорити зміни до Конституції в частині
децентралізації, не відкладаючи це питання на невизначений час. Це –
абсолютно відповідальна позиція українських політиків.
Вимушений зазначити, що з самого початку реформа децентралізації
викликає серйозний спротив. Сьогодні знову звучать абсурдні звинувачення,
знову поширюється фейки про особливий статус Донбасу аби все залишити
так, як було.
Згадайте, в яких дискусіях приймалось рішення про фінансову
децентралізацію, скільки критиків було проти запуску процесу об'єднання
громад. Зараз всі називають це успіхом. Те ж саме буде і після того, як ми
закріпимо незворотність децентралізації в Конституції і процес покращення
життя на місцях набере нових обертів.
Я звертаюсь до простих громадян в звичайних містах, селах, селищах.
Безвідповідальні політики хочуть вкрасти ваше заможне майбутнє. Не вірте
цим спекуляціям, не дайте політикам-популістам позбавити вас права на
нормальне
життя
(Володимир
Гройсман
//
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/342867352548852. – 2016.
– 28.01).
Дмитро Шимків, Секретар Національної ради реформ зустрівся у
Брюсселі з європарламентаріями.
Серед ключових досягнень пан Шимків назвав: створення
антикорупційних органів; запуск нової патрульної поліції у 10-ти містах;
економія майже 500 млн грн від впровадження електронної системи
закупівель; скорочення чисельності держслужбовців (подекуди до 70%);
закриття неплатоспроможних банків; зменшення податкового тиску та
скорочення ренти на видобуток газу.
Окрему увагу у доповіді було приділено дерегуляції, а саме прийняттю
майже 5000 державних стандартів, частину з яких було гармонізовано з
європейськими нормами. Серед IT/телеком проектів було відзначено запуск
ресурсу відкритих даних Мінфіном, електронних петицій до Президента
України, а також ухвалення Закону Про відкриті дані (Національна рада
реформ / National Reforms Council // https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/
895661103885755. – 2016. – 28.01).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Верховна Рада у першому читанні ухвалила зміни до Конституції
щодо юстиції.
Керівник Львівського центру юридичного захисту Олександр
Атаманюк:
За рахунок створення Вищої ради, зміни до Конституції значно
підвищують відповідальність суддів.
(…) Після таких змін буде орган, який складатиметься із фахівців, і
який дійсно зможе дати експертну оцінку неправомірним діям судді. Тому я
вважаю, що це дійсно крок вперед (Зміни до Конституції щодо юстиції
підвищать відповідальність суддів, – експерт // Західна інформаційна
корпорація (http://zik.ua/news/2016/02/03/zminy_do_konstytutsii_shchodo_
yustytsii_pidvyshchat_vidpovidalnist_suddiv__668842). − 2016. – 03.02).
Академік НАН України, екс-міністр економіки України Богдан
Данилишин:
(…) В 2016 году Украина должна начать широкомасштабную
программу модернизации экономики. И речь идет не о простом обновлении
производственных мощностей. Речь идет об определении Украиной того
места в мире, которое она стремится занять в будущем и поиск путей и
средств его достижения. Конечно, ни один из нас не хочет остаться сырьевым
придатком России, Европы, США или какого другого сильного партнера. Мы
желаем и можем достигать значительных успехов в развитии высоких
технологий. Мы все видим, что за этим будущее. Главным вызовом на пути
этого выбора является ресурс и наше собственное желание.
Что касается ресурса – проведение на протяжении последних двух лет
жесткой денежно-кредитной политики, в соответствии с рекомендациями
МВФ, сформировало в экономике безумный дефицит денежного ресурса. Но
даже те средства, которые являются свободными в банковской системе, не
направляются на инвестиционные проекты. Банки, как и «собака на сене»: и
сами не используют и другим не дают. Причин множество: высокие риски
кредитования, неэффективная система залога, высокая стоимость ресурса,
отсутствие хороших инвестпроектов и прочее. Бизнес, который имеет этот
ресурс, через недоверие к власти, коррупцию, отсутствие четких сигналов от
власти относительно перспектив развития выводит капитал за пределы
страны. Приток капитала извне, на который так надеется наша власть – мы
также не наблюдаем.
Это порочный круг должен быть разорван – и это прямой вызов
Правительству и НБУ. (…)
Поэтому достижение даже незначительного экономического роста на
уровне 1-2% в 2016 году будет зависеть только от нас (…) (Идем не тем
курсом: новые вызовы 2016 // Інформаційний портал Українські реалії
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(http://ukrreal.info/ua/statti/68970-idem-ne-tem-kursom-novye-vyzovy-2016).
2016. – 03.02).

–

Засновник ISTIL-груп, бізнесмен Мохаммад Захур:
(…) Перше, що шкодить (бізнесу, – ред.) – це корупція. (…) Цей
внутрішній ворог – найстрашніший. Адже кожен бізнесмен знає, що, тількино він заходить на український ринок, із нього починають висмоктувати
гроші. За кожний дозвіл, виділений квадратний метр тощо. Чиновники свою
справу роблять.
Ні, воно (ведення бізнесу, – ред.) спрощується. Ну, припустімо, зі 100
довідок стало 50. Але це все одно чимало!
Тарута збирав бізнесменів, намагався щось робити, підписали
декларацію якусь. Але, розумієте, якщо не зацікавлені люди, які сидять в
парламенті, вони ставлять гальма на кожен закон, який перешкоджає їхнім
інтересам. І вони всі закони або довго приймають, або в такому вигляді, щоб
усе одно було якесь різночитання, двозначність.
Поки що (після початку зони вільної торгівлі з ЄС, – ред.) особливих
позитивних змін немає. Проблема в тому, що весь бізнес, який тут працює,
був побудований давно. Навіть ми, хоч і вводили на своїх підприємствах
багато нововведень, розраховували на пострадянський простір. Зараз ми
намагаємося переходити на стандарти Європи. Наприклад, у мене є завод із
виробництва пластмасових виробів. Ми отримали сертифікат ISO,
акредитацію за якістю, але все впирається в неможливість продати
продукцію.
(…) Ми, тільки-но почалась війна, почали шукати інші ринки збуту,
зокрема в Європі. І не могли продати жодної одиниці. Бо у всіх великих
магазинів, куди пішла б ця продукція, є свої перевірені постачальники, з
якими вони працюють роками. Навіщо їм змінювати постачальників? Тільки
тому, що ми підписали угоду про асоціацію? Цю угоду підписали з ЄС і інші.
Але не кожен супермаркет або гіпермаркет візьме через те нашу продукцію.
Так, у нас безмитна торгівля з ЄС. Але спробуй продай! (…)
Звичайно, ми працюємо над цим (щоб пробитися на європейський
ринок, – ред.). Ми вчора тільки отримали цей ринок. Але чи вийдемо ми,
скільки на це знадобиться часу – невідомо. Зрозуміло, що далеко не всі
збагатяться. Хтось і зубожіє. (…)
Ми так близько до польського, словацького, угорського кордону.
Можемо щось побудувати, виготовити. Деякі західні компанії вже почали
шити щось в Україні. У нас робоча сила вдвічі дешевша, ніж у Китаї. Через
падіння гривні Україна стала найбільш доступною країною для будь-якого
виробника, який хоче відкрити своє підприємство. Наприклад, у Львові,
Івано-Франківську відкриваються технопарки. Київ трохи далі від Європи, у
нас поки такого немає (…) (Мохаммад Захур: Україна зараз найдоступніша
країна для світових виробників // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/interview/31247-mokhammad-zakhur-ukrainasejjchas-samaja-dostupnaj.html). – 2016. – 02.02).
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Радник міністра фінансів Юрій Джигир:
(…) У регионов появилось два хороших фискальных инструмента:
акциз с розничных продаж с регулируемой ставкой от 2% до 5%, а также
налог на недвижимость со ставкой до 2% от минимальной зарплаты за
каждый квадратный метр. Сегодня совокупно они дают около 7%
поступлений местных бюджетов (а с учѐтом платы за землю, право
регулировать ставку которой передали местной власти, почти 20%). Это
немного в сравнении с развитыми странами, где один лишь налог на
недвижимость наполняет 30–40% казны региона. Но это 7% в сравнении с
нулѐм, который был ещѐ пару лет назад. Показатель мог бы быть и
убедительнее, если бы парламент нашѐл политическую волю расширить базу
налогообложения недвижимости. К сожалению, в 2016 году этого сделать не
удалось: квартиры до 60 кв. м и дома до 120 кв. м облагаться налогом не
будут, как и ранее. Смелости у депутатов хватило лишь на повышение
верхнего порога ставки налога с 2% до 3% от минимальной зарплаты.
Но местные налоги зачастую не решают проблем бюджетных разрывов
в регионах даже развитых стран. Часть их бюджетов формируется за счѐт
трансфертов из центра. Тех самых трансфертов, которые в Украине
ошибочно считают абсолютным злом. Местная власть действительно
является более эффективной в предоставлении услуг, но основные налоги −
НДС, на прибыль предприятий и др. — легче и правильнее собирать на
национальном уровне. И как раз в распределении общенациональных
налогов был сделан второй важнейший шаг − изменена иждивенческая
философия бюджетного выравнивания. До 2015 года правительство
закрывало бюджетный разрыв на местах на 100%. Любой мэр, который бы
увеличил сбор налогов в своей общине, ничего бы не выиграл. Весь излишек
ушѐл бы в Киев.
Реформа 2015 года ликвидировала систему 100-процентного
выравнивания при распределении общенациональных налогов. Сегодня
доходная способность региона сравнивается с аналогичным средним
показателем по Украине, а не его расходной потребностью. Для тех, кто
работает ниже среднего показателя, разрыв закрывается лишь на 80% и
заставляет работать больше. А у эффективных регионов в распоряжении
остаѐтся 50% излишка, что стимулирует наращивать доходы.
В результате в прошлом году фискальный ресурс местных властей
вырос. Даже по пессимистическим оценкам, на 5–15%. В городах с высокой
бизнес-активностью он даже удвоился. Не все мэры поняли, что делать с
этими деньгами. Многие по старой привычке латают школы и дороги, вместо
того чтобы заняться долгоиграющими инфраструктурными проектами. (…)
Нужно выходить к своим жителям и говорить очень непопулярную вещь: вы
должны заплатить налоги, но мы отчитаемся за каждую потраченную
копейку (Втеча з центру. Чи почав Київ ділитися фінансами з регіонами –
думка
експерта
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1475). – 2016. – 02.02).
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Голова «Українського товариства економічних свобод», кандидат
економічних наук Мар’ян Заблоцький:
(…) Індекс, за яким можна «виміряти свободу економіки», щорічно
розраховується The Heritage Foundation у співпраці з The Wall Street Journal.
Він оцінює рівень лібералізації взаємодії держави і бізнесу, враховуючи
чотири основні складові свободи економічної діяльності - верховенство
права, обмежений уряд, регуляторна ефективність та відкритість ринків. (…)
Існує чітка залежність між рівнем економічної свободи та заможністю
країни: чим вільніша країна, тим вона багатша. (…)
Україна вже 22-й рік поспіль є учасником рейтингу. Цього року, як і
минулого, наша країна посіла 162-е місце зі 178 та вкотре визнана країною з
невільною економікою. Індекс економічної свободи України становить 46,8
бала зі 100 можливих. (…)
Світові економічні перегони найближчого десятиліття - це змагання за
інвестиції та інтелект між державами. Сировинно-центрична економіка, де
визначальним елементом є ціна на енергоносії та сировину, що в більшості
формується урядами держав, яким пощастило виникнути на територіях,
багатих сировиною, іде у минуле (…) (Чому Україна і надалі програватиме
боротьбу за інвестиції та як це змінити // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/02/2/7044245/). − 2016. −
02.02).
Экс-уполномоченный президента Украины по международным
вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский:
(…) Загалом в цьому році, за словами міністра фінансів України
Наталії Яресько, наша держава планує залучити приблизно $10 млрд.
Приблизно половина з них – кредити МВФ. З одного боку, це добре. З іншого
– не дуже, оскільки всі ці кредити змушені віддавати наступні наші
покоління, з якими ніхто це не погоджував. Але про «повернення грошей»
нинішня влада намагається не говорити.
Водночас, ніхто не заперечує того, що в нас половина або й більше
економіки в тіні. Тобто, від цієї половини до державного бюджету не
надходить нічого. Крім цього, як пише Володимир Лановий, 200 – 300 млрд
гривень – корупційна складова, від якої також нічого не надходить до
бюджету і ніколи не надходитиме. Приблизно стільки ж можна списати на
контрабанду.
Виходить, що, якби нам вдалося побороти лише тіньову економіку,
корупцію і контрабанду, доходна частина державного бюджету України
(навіть при збереженні структури її економіки) могла би складати приблизно
1200 – 1300 млрд гривень.
Очевидно, що наведений підрахунок не ідеальний, адже, зокрема, одна
стаття тягне за собою іншу і т. д. Але зрозуміло одне: обсяг обіцяних
кредитів менший, ніж можливі додаткові надходження до державного
бюджету за рахунок подолання тіньової економіки, корупції, контрабанди
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тощо. Тобто, за рахунок наведення порядку в згаданих сферах нашої держави
можна отримати щонайменше $40–50 млрд додаткових надходжень і
відмовитися від зовнішнього кредитування. А боротися зі згаданими та
іншими негативними явищами в нашій державі ми обіцяли і власному
народу, і партнерам за кордоном.
Аби бути коректним, слід виходити з того, що згадане відновлення
порядку може тривати 2 – 3 роки, а не рік. Отже, Україна в найближчі роки
може жити за позитивними і негативними сценаріями: не випрошувати
зовнішніх кредитів, наводити порядок у згаданих сферах і таким чином
забезпечувати додаткові надходження; або ж жити за іншим позитивним
сценарієм − поборювати негативи, мати додаткові надходження, брати
вигідні кредити для розвитку економіки. За таких обставин зростали б і
зовнішні інвестиції. Або ж нічого не міняти, брати зовнішні кредити і жити
за принципом «після мене хоч потоп».
Очевидно, що такий вибір вимушений, оскільки розвиток згаданих
негативних явищ відбувався останні 24 роки. Крім цього, ще на початку
відновлення незалежності України були проігноровані напрацювання кількох
поколінь українських державників, зокрема, щодо реструктуризації
економіки України від імперської (радянської) до незалежної тощо.
Пропонувалося поступово заміняти імпорт за рахунок створення і розвитку
українських малих і середніх підприємств. Очевидно, це було можливо лише
за підтримки влади – як центральної, так і місцевої (…) (Украина, хватит
жить на кредиты // Новое время (http://nv.ua/opinion/sokolovskiy/ukrainahvatit-zhit-na-kredity-94602.html). − 2016. − 01.02).
Перший заступник голови комітету Верховної ради з питань
європейської інтеграції Остап Семерак:
На наступний пленарний тиждень виноситься кілька законопроектів,
відносно яких експерти ПЕГ вже робили висновки. (…)
Схвальні висновки експертів отримав проект закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості
державної реєстрації іноземних інвестицій» за номером 2763. Замість
держреєстрації підприємствами з іноземними інвестиціями пропонується
просто подавати звітність про здійснення іноземних інвестицій.
Ця сфера охоплюється Угодою про асоціацію з ЄС. Країни, що
бажають в перспективі приєднатися до Європейського Союзу, повинні
створити такі ж законодавчі гарантії для вільного руху капіталів, які існують
в державах-учасницях ЄС.
Нинішня вимога законодавства щодо державної реєстрації іноземних
інвестицій ускладнює допуск інвестицій в економіку України.
Це – бюрократична процедура, що створює можливості для корупції і
може трактуватися як обмеження щодо руху капіталу – основоположного
принципу єдиного ринку ЄС.
До речі, скасування державної реєстрації іноземних інвестицій вже
передбачене низкою двосторонніх угод про сприяння і взаємний захист
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інвестицій між Україною та країнами-учасницями ЄС. Крім того, в більшості
зарубіжних країн законодавчо не закріплені якісь додаткові умови і вимоги
до допуску інвестицій. Практично всі розвинені країни (Німеччина, США,
Англія тощо) не мають спеціального законодавства про іноземні інвестиції та
поширюють на них загальний режим інвестування.
Тому розроблений законопроект варто було б ухвалити за основу та в
цілому.
Позитивно оцінюють експерти і законопроект «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав
споживачів фінансових послуг» за номером 2456-д.
Документ також належить до сфери, яка охоплюється Угодою про
асоціацію. Головна ідея – захист інвесторів та інших споживачів фінансових
послуг. В ЄС питання захисту споживачів фінансових послуг гармонізовані у
Директиві № 2008/48/ЄС. Законопроектом 2456-д пропонується уперше на
законодавчому рівні надати визначення споживача фінансових послуг, яке
відповідає європейським вимогам.
Також позитивними нововведенням є:
− визначення принципів захисту прав споживачів фінансових послуг;
− захист прав споживачів при укладенні договору (насамперед – захист
від односторонньої заміни умов договору фінустановою);
− визначення недобросовісної реклами.
Водночас, повної адаптації до вимог ЄС в цій сфері проект 2456-д не
дає.
Наступним законодавчим кроком має бути приведення законодавства
про фінансові послуги відповідно до ст. 4 Директиви 2008/48/ЄС, яка
визначає перелік інформації, що має бути включений до реклами кредитних
послуг.
Також парламент планує розглянути три «міграційних» законопроекти
із «безвізового» пакету. (…)
Прийняття цих законопроектів остаточно підтвердить виконання
зобов’язань Україною:
1) Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства
України (щодо негайного розгляду судами позовів про примусове
видворення або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення
примусового видворення іноземців та осіб без громадянства або забезпечення
передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних
договорів про реадмісію), реєстраційний № 3154 – передбачає розгляд
адміністративним судом справ про затримання упродовж максимум трьох
днів, а примусового видворення чи повернення – упродовж максимум п'яти
днів.
2) Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу щодо
встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій
території України, № 3171 – передбачає невідкладний судовий розгляд цих
справ та негайне виконання ухваленого судом рішення.
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3) Про внесення змін до закону «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту» щодо вдосконалення процедури
документування осіб, № 3155 – видача посвідчення біженця протягом 15
робочих днів з дати прийняття рішення про визнання особи біженцем в
Україні.
Сподіваємося, ці законопроекти будуть ухвалені до того, адже їх
прийняття буде додатковим поштовхом на шляху до безвізового режиму (Ідеї
з Ради: коли «європейських» проектів стало більше, ніж
«антиєвропейських»
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/02/1/7044177/). − 2016. −
01.02).
Член Конституционной комиссии, экс-министр юстиции Сергей
Головатый:
(…) Внесенные изменения в проект изменений в Конституцию, по
которым за парламентом сохраняется право выражать недоверие
генеральному прокурору, – компромисс, чтобы иметь 300 голосов, когда
будет окончательное голосование. Я убежден, что сам президент с этим не
соглашается, мы не можем согласиться, Европа не может согласиться,
Венецианская комиссия не может согласиться, но этот тот политический шаг
ради общего успеха. Чем-то нужно, как говорится, жертвовать. Вот это
сделал президент.
Полномочия парламента выражать недоверие генеральному прокурору
не отвечают требованиям принципа верховенства права. Он записан и в
статуте Совета Европы, членом которого является Украина, и в
учредительных договорах Европейского союза, куда Украина стремится, и в
Европейской конвенции по правам человека, в которой принцип
верховенства права присутствует в каждой статье. (…)
В системе правосудия есть три стороны. Возьмем, например,
уголовный процесс. Обвинение – это прокуратура, защита – адвокатура, они
соревнуются между собой, а суд решает. Все три института – адвокатура,
прокуратура и суд должны быть независимы от политиков. В этом и состоит
принцип разделения властей, где правосудие должно быть независимым. (…)
Президент пошел на уступку в надежде на то, что судебная реформа,
наконец, будет реализована.
Депутаты, которые регистрируют в Раде альтернативные проекты
изменений в Конституцию, которые предусматривают увольнение всех
судей, – популисты. Нельзя уволить всех одновременно. Об этом уже сказала
Венецианская комиссия. Это нельзя сделать по Конституции – судьи уже
назначены. В особенности те, которые назначены бессрочно, – их нельзя
уволить просто потому, что кому-то так хочется. Во-первых, основания для
увольнения судей записаны в Конституции. Их можно уволить за нарушение
присяги, за уголовное преступление, если уже есть решение суда, который
вступил в силу. Вот это основания для увольнения. Во-вторых, с
практической точки зрения, чтобы уволить, надо сразу же набрать новых,
Експертний погляд

59

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

29 січня – 3 лютого 2016 р.

20-28 лютого 2015
чтобы обеспечить непрерывность процесса. Десятки тысяч дел в судах кто-то
же рассматривает. Кто их будет дальше рассматривать? Если все судьи будут
уволены, нужно одновременно на рассмотрение всех тех дел назначить
новых судей. Иначе останавливается система правосудия. Как можно за один
день набрать несколько тысяч новых судей, которые не научены? У нас же
для занятия должности судьи нужно проходить подготовку в Национальной
школе судей в течение 6 месяцев. (…)
Что касается лишения президента права создавать суды. Это тоже
требование верховенства права. Политик не может создавать суды. Есть
такая формула – право человека на законный суд. Любой суд должен быть
создан законом. Хоть парламент и политический орган, но он принимает
политические решения, которые потом приобретают формы закона –
юридически-обязательной нормы. Суды должны быть созданы законом.
Поэтому мы и предусматриваем изменениями в Конституцию лишение
президента права создавать суды, когда ему захочется. Это должно быть
определено законом. А закон должен быть согласован с Высшим советом
правосудия – наивысшим органом самоуправления в судебной власти. Сама
судебная власть должна знать, может где-то нужно ликвидировать суд,
потому что он лишний, или наоборот, – создать новый. Или провести
реорганизацию суда. Это европейский стандарт и стандарт верховенства
права
(Судебная
реформа
и
популисты
//
Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/opinion/golovatiycolumn/sudebnaya-reforma-ipopulisty-687856.html). − 2016. − 01.02).
Більшість опитаних вважає, що запровадження децентралізації
зможе вирішити проблему поганого розвитку інфраструктури на місцях.
Такі результати он-лайн дослідження «Моніторинг сприйняття прогресу
реформ», який TNS провела спільно з Національною радою реформ.
На другому місці опитані назвали проблему нерівномірного
фінансування регіонів − 47% вважають, що децентралізація усуне дану
проблему. Близько третини вказали, що децентралізація подолає проблеми
занепаду села, корупційних схем при розподілі фінансування та спростить
процедуру отримання документів.
Також існує певний відсоток песимістів − 14% вважають, що
запровадження децентралізації не зможе вирішити жодної чинної проблеми.
Значно більше таких респондентів, серед населення з невизначеними
зовнішньополітичними орієнтаціями (21%).
Якщо говорити про зв'язок децентралізації та місцевого
самоврядування, то 61% респондентів вважає, що децентралізація позитивно
вплине на ефективність місцевого самоуправління.
Серед проблем на шляху запровадження децентралізації, більша
частина респондентів називають відсутність згоди між представниками влади
з питань впровадження реформи.
Трохи менше половини опитаних у якості таких проблем назвали
відсутність політичної волі центральної влади та відсутність комплексного
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підходу до запровадження реформи (Бісльшість українців вважає, що
децентралізація позитивно вплине на ефективність місцевого
самоврядування
//
Асоціація
міст
України
(http://www.auc.org.ua/news/bislshist-ukraintsiv-vvazhae-shchodetsentralizatsiya-pozitivno-vpline-na-efektivnist-mistsevog). − 2016. − 01.02).
Експерт Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій
Забловський:
Удосконалювати бюджет 2016 року необхідно, насамперед приділяючи
увагу податковій системі. Був круглий стіл з обговоренням тих напрацювань,
які було підготовано ще до Нового року групою експертів, а потім надійшла
інша редакція змін податкової системи. Йдеться про законопроект, який було
спрямовано на серйозну лібералізацію податкової системи – створення
стимулів для виходу з тіні економіки, зміну філософії основних податків і
зборів, філософії сплати податку на прибуток, сплати податку на додану
вартість. Взяти хоча б норми про відшкодування ПДВ. Бізнес наполягав на
тому, щоб система відшкодування ПДВ була автоматичним, прозорим і
зрозумілим для всіх, і не повинно бути першого, другого реєстрів. Має бути
один реєстр згідно з поданими заявами у хронологічному порядку. Зараз
потрібно зосередити зусилля на тому, щоб було зроблено публічні заяви, що
в новому Податковому кодексі буде враховано те, що було запропоновано
торік бізнесом та експертним середовищем.
Часу залишилося не так уже й багато. Потрібно зробити все, аби нова
податкова реформа була справді стимулюючою, поєднувала інтереси влади
та бізнесу і створила б реальні стимули для детінізації.
І на підставі цього вже має формуватися бюджет наступного року.
Зрозуміло, що якщо зміни буде внесено, то вони не позначатимуться на
бюджеті цього року. Зміни до бюджету цього року можуть мати точковий
характер з урахуванням макроекономічних показників, рекомендацій МВФ,
деяких змін за ставками податків і зборів, які вже було прийнято. Головне −
щодо бюджету вноситимуться зміни з урахуванням тих проблемних питань,
які вже виникли з початку року з ухваленням змін до Податкового кодексу.
Маємо класичну ситуацію, коли напередодні Нового року поспіхом щось
ухвалюється і потім воно вилазить у новому році, починається робота,
з'являються нові законопроекти стосовно усунення допущених прогалин і
неточностей. Наприклад, адміністрування податку з аграріїв – система
неробоча, у такому вигляді важко адмініструвати не лише бізнесу, а й
представникам фіскальної служби. Багато таких речей, які треба виправляти,
які враховуватимуться і коригуватимуться на рівні бюджету цьогоріч. Але
системні зміни може бути внесено лише на підставі розробки нової
податкової реформи та її реалізації. Однак це буде вже наступного року за
умови, що цього року ми справді виконаємо завдання із запуску реальної
податкової реформи (Андрій Забловський Вдосконалювати бюджет 2016
року необхідно, приділяючи увагу податковій системі // Аналітична
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служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/30969-sovershenstvovatbjudzhet-2016-goda-neobkhodimo-ud.html). – 2016. – 31.01).
Політичний експерт Олександр Палій:
У бюджеті не було враховано реальний стан економіки, він занадто
оптимістичний. Було б добре планувати за всіма пунктами бюджету і роботу
багатьох органів. Тобто треба було передбачити, які функції потрібні,
скоротити непотрібні разом із відповідними органами. Адже, що б там не
говорили, а держапарат у нас дуже роздутий. Чесно кажучи, для чиновників
невеликі гроші конкретно йдуть на виплати заробітних плат, але є сфери, які
просто регулювати не треба. Або ж потрібно регулювати одним законом. Усе
тоді було б набагато легше.
Треба зробити так, щоб люди легше входили в бізнес, легше починали
його. Ключове завдання − дерегуляція, не було розв'язане цим бюджетом. Не
розв'язане питання й зі змінами в податковій системі. Було б краще, якби
вони були готові півтора роки тому, щоб їх ввести одразу на новий рік.
Бажано вже було вписати їх до бюджету, але цього не було зроблено
(Олександр Палій У бюджеті не врахували реальний стан економіки //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/30881-vbjudzhete-ne-uchli-realnoe-sostojanie-ehkonomiki.html). – 2016. – 30.01).
Значення iMoРe за двадцять сьомий період моніторингу (11–24
січня 2016 року) становить +1,4 бала з можливого діапазону від -5,0 до
+5,0 бала. Серед подій у цьому випуску експерти найвище оцінили
антикорупційні зміни, проте також зазначили, що ефективність ухвалених
документів залежатиме від бажання влади їх упроваджувати.
За кількістю позитивно оцінених подій найбільший прогрес відбувся за
напрямом «Державне управління та боротьба з корупцією», оцінка якого
становила +2,0 бала, і насамперед завдяки антикорупційній складовій.
Зокрема, рішення проводити усі державні закупівлі ліків через міжнародні
організації (розпорядження КМУ 1396-р від 04.11.15) отримало загалом +4,5
бала, з яких +2,75 бала за напрямом «Державне управління та боротьба з
корупцією» та +1,75 бала за напрямом «Державні фінанси».
Ще два регулювання набрали від експертів загалом по +4,0 бала. Це,
по-перше, постанова Кабінету міністрів 1180 від 16.12.2015, що має на меті
вдосконалити проведення конкурсного відбору керівників підприємств
державного сектора. Експерти високо оцінили цей крок у напрямку боротьби
з корупцією та підвищення ефективності управління державними
підприємствами. Водночас наголосили, що успіх реформи залежатиме від
якості впровадження, вказуючи на постійні скандали з призначенням нових
керівників держпідприємств.
Експерт МЦПД Олександр Жолудь:
Ця постанова не вирішує критичне питання негативного досвіду
постійних оскаржень призначень у судах. Проте вона полегшує й
пришвидшує процедуру проведення конкурсу.
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Також +4,0 бала отримало запровадження вимоги до небанківських
фінансових груп надавати Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інформацію про свою
діяльність та власників (розпорядження комісії 2724 від 12.11.2015).
+3,0 бала від експертів отримало затвердження ліцензійних умов
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних
відходів залізничним транспортом (постанова КМУ 1168 від 9.12.2016).
Експерт ІЕД Вероніка Мовчан:
Позитив (регулювання, – ред.) – усунення дублювання функцій
(органів ліцензування та державного нагляду і контролю, – ред.) та
запровадження технічних регламентів. Ризик – вимоги до кваліфікації
можуть бути обмежуючим фактором для виходу на ринок.
Закон про Державне бюро розслідувань (794-VIII від 12.11.2015), яке
розслідуватиме злочини вищих посадових осіб держави та працівників
новостворених антикорупційних органів, експерти оцінили у +2,5 бала. Хоча
закон був прийнятий у листопаді, підпис Президента під ним з’явився лише
недавно.
Щодо прогресу реформ за іншими напрямами, оцінка сектора
«Енергетична незалежність» становила +2,0 бала завдяки уніфікації
українського законодавства про безпеку постачання природного газу з
європейським. Зокрема, йдеться про затвердження Правил про безпеку
постачання природного газу (наказ Міністерства енергетики та вугільної
промисловості 686 від 02.11.2015). Прогрес у кожному з трьох інших
секторів – «Державні фінанси», «Монетарна політика та фінансові ринки» і
«Ринкова та торговельна політика» був оцінений у +1,0 бала (Індекс
Моніторингу
Реформ
(iMoРe).
Випуск
27
//
VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2016/01/29/imore-vypusk-27-ua/). − 2016. − 29.01).
Національний Координатор УНП ФГ СхП Ірина Сушко:
Громадські організації – члени Української національної платформи
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства вітають та
підтримують рекомендацію країн-членів Європейського Союзу щодо
призначення в Україні віце-прем’єра з питань європейської інтеграції. (…)
Серед пріоритетних сфер відповідальності майбутнього віце-прем’єра з
євроінтеграції визначались наступні: загальна координація імплементації
Угоди з акцентом на її «економічну частину» (ГВЗВТ), захист та реалізація
торгово-економічних інтересів України на ринках ЄС, забезпечення
результативного діалогу з інституціями Євросоюзу, а також інформування
суспільства про реалізацію євроінтеграційного курсу країни.
Не менш важливим, ніж саме призначення, є надання віце-прем’єру з
євроінтеграції чітких повноважень з координації всіх процесів, пов’язаних з
виконанням Угоди. (…)
Із введенням посади віце-прем’єра з євроінтеграції в його
підпорядкування має перейти нині діючий Урядовий офіс з питань
європейської інтеграції в секретаріаті Кабміну.
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Однак в майбутньому варто піднімати питання створення окремого
органу виконавчої влади.
Наприклад, Міністерства європейської інтеграції чи Національної
агенції з європейської інтеграції (…) (Віце-прем'єр з євроінтеграції. Лише
призначення
–
недостатньо
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/01/29/7044064/). − 2016. −
29.01).
Експерт Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в
Україні», суддя Апеляційного суду Литви Года Амбрасайте-Баліньєне:
Одним з основних аспектів конституційної реформи, що триває в
Україні, є перегляд нинішньої моделі урядування судової влади. Україні
потрібні справедливі йі незалежні суди, але як цього досягти?
Існуючу систему часто піддають критиці за її надмірну складність,
оскільки вона включає в себе різні незалежні установи (Вища рада юстиції,
Рада суддів, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Державна судова
адміністрація), функції яких взаємопов'язані і нерідко дублюються. Така
розгалуженість системи не лише стає на заваді її ефективному управлінню,
але й негативно впливає на незалежність судової влади.
Існуючим численним установам важко діяти узгоджено, як один
потужний орган судової влади, що висловлює її спільну позицію та відстоює
її незалежність.
У більшості європейських країн існують суддівські ради як основні та
єдині органи суддівської автономії − це установи, незалежні від законодавчої
та/або виконавчої влади, що мають на меті захист незалежності як судової
влади в цілому, так і незалежності кожного окремого судді.
Закріплення потужної суддівської ради в законодавстві держави
поступово стало невід'ємною ознакою сучасної незалежної судової влади,
значною мірою завдяки відповідним рекомендаціям та нагляду з боку Ради
Європи. (…)
Згідно з європейськими стандартами, суддівська рада може складатися
або виключно із суддів (як, наприклад, у Литві, Угорщині, Шотландії та
Північній Ірландії), або мати змішаний склад. Однак в останньому випадку
існує безумовна згода щодо того, що не менше половини членів такої Ради
складається з суддів, яких обрали їхні колеги з усіх рівнів судової системи, і
що головою Ради має бути суддя.
Важливий момент − кандидати у члени суддівської ради не можуть
бути активними політиками чи одночасно обіймати посаду члена
парламенту, посадової особи у виконавчих органах чи державній
адміністрації. (…)
Суддівські ради повинні досягати двох основних цілей: захищати
суддів від будь-якого втручання у їхню незалежність у зв’язку з
призначенням, підвищенням чи звільненням з посади, а також задовольняти
потреби сучасного управління судовою системою, які дедалі зростають.
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Ради повинні бути незалежними органами, що приймають рішення, а
не лише надають рекомендації іншим установам судової влади. (…)
Щоб суддівські ради могли дійсно функціонувати як основні гаранти
суддівської незалежності, їм надається провідна роль у численних сферах, що
стосуються судової системи: відбір та призначення суддів, а також оцінка
роботи суддів та підвищення їх на посаді; дисциплінарні та етичні питання;
навчання суддів; контроль та управління окремим бюджетом;
адміністрування та управління судами; захист іміджу суддів; надання
висновків іншим державним органам; співпраця з іншими відповідними
установами на національному, європейському та міжнародному рівні;
обов’язки перед громадськістю: прозорість, підзвітність та звітування. (…)
З огляду на це, нещодавній проект змін до Конституції України, що
передбачає новий формат складу Вищої ради правосуддя (в частині того, що
половина складу є суддями, яких обирають їхні колеги), є, беззаперечно,
необхідним і дуже слушним вдосконаленням.
Подальші кроки, необхідні для приведення чинної моделі урядування
судової влади у відповідність до найкращих практик ЄС та європейських
стандартів, передбачають перегляд існуючої політики "численних
інституцій" та концентрацію основних функцій щодо судової влади в руках
єдиного вищого органу суддівського урядування (Судочинство поєвропейськи. Як зробити українські суди незалежними // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/01/29/7044041/). −
2016. − 29.01).
Голова правління «Сітібанк Україна» Стівен Фішер:
Ми думаємо, що нині дуже важливо підвищити інтерес до
інвестиційних можливостей України. Саме тому міжнародні фінансові
інституції, банки і кредитні агенції сьогодні намагаються краще зрозуміти
потреби і об’єднати зусилля приватних компаній і уряду, щоб пришвидшити
цей процесс.
Уряду вдалося реструктурувати зовнішній борг. Це значне досягнення.
Реформи йдуть, кредитний рейтинг країни підвищено (із ССС до В-). Тобто,
ми бачимо рух у правильному напрямку. Звичайно, належить зробити ще
більше. Але можливості для інвестицій з’являються. Якщо підійти до цього
креативно, діяти єдиною командою, можна досягти прогресу. Я очікую, що
цього року ми почуємо про нові інвестиції та успішні фінансові угоди
Директор Американської державної корпорації ОПІК Джон Дідюк:
Ми зараз розглядаємо підтримку проектів у вітрогенерації на заході та
південному сході країни, декілька проектів спорудження портової
інфраструктури на Чорному морі.
Після інвестиційного форуму у Вашингтоні ми бачимо суттєве
збільшення інтересу до українського ринку. До нас звертаються американські
компанії, які хочуть отримати фінансування на розширення свого бізнесу в
Україні, або розпочати тут нові інвестиційні проекти. Ми зараз розглядаємо
підтримку проектів у вітрогенерації на заході та південному сході країни,
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декілька проектів спорудження портової інфраструктури на Чорному морі.
ОПІК вивчає можливість надання позичок невеликим підприємствам в
агросекторі та проектам енергозбереження. Маємо потужний портфель
заявок. Якщо всі проекти почнуть працювати, а я дивлюся на це з
оптімізмом, наша присутність в Україні збільшиться вдвічі (Кращі
інвестиційні
перспективи
України
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27518554.html). – 2016. – 29.01).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Правительство Украины принимало меры с целью привлечения
помощи от ООН, стран Группы Семи и ЕС на нужды внутренне
перемещенных лиц, украинских граждан на Донбассе и в Крыму, в
частности крымских татар, а также восстановление Донбасса. Средства
привлекались из разных источников.
Так, правительство привлекло:
− 200 млн евро на восстановление инфраструктуры Донбасса и
решения проблем внутренне перемещенных лиц от Европейского
инвестиционного банка (ЕИБ);
−500 млн евро на финансирование госбюджета и проектов,
направленных на восстановление и модернизацию инфраструктуры
восточной части Украины в сферах транспорта, энергетики, теплоснабжения,
энергоэффективности,
водоснабжения,
водоотведения,
социальной
инфраструктуры, восстановления и строительства жилья от правительства
ФРГ;
−14 млн евро на развитие социальной инфраструктуры от Украинского
фонда социальных инвестиций и KfW;
− $104,1 млн в виде 26 проектов международной технической помощи
правительств США, Японии, Швеции, ЕС и ООН, направленные на
поддержку населения, пострадавшего от конфликта в Украине;
− 3 млн швейцапских франков на реализацию проектов по
обеспечению питьевой водой населения Донбасса, обеспечение
медикаментами и медицинскими аппаратами больниц Харькова,
Днепропетровска и Донецка; восстановление жилья людей, пострадавших от
боевых действий от правительства Швейцарии;
− гуманитарной помощи на сумму 242 млн евро от ЕС и его
государств-членов для пострадавших из восточных регионов Украины и
перемещенных лиц.
«Проводилась работа по мобилизации финансовых ресурсов на
реализацию Стратегического плана реагирования (СПР) ООН в Украине. По
состоянию на 31 декабря 2015 международные доноры внесли $158,2 млн для
реализации СПР из необходимых $316 млн», – добавили в Кабмине.
Также в отчете указывается, что при поддержке ООН и ее
специализированных организаций, а также правительств стран-членов ООН
реализовывалсся ряд проектов, направленных на преодоление гуманитарных
последствий агрессии Российской Федерации против Украины:

Офіційна інформація

67

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

29 січня – 3 лютого 2016 р.

20-28 лютого 2015
«Восстановление Социальных услуг и налаживания мира в Донецкой и
Луганской областях" ($5 млн);
«Экономическое и социальное восстановление Донбасса» ($5 млн);
«Быстрое реагирование на социальные и экономические проблемы
ВПО в Украине» ($6,3 млн).
Гуманитарную помощь от Международного Комитета Красного Креста
получили более 1,5 млн граждан, проживающих на временно
оккупированной территории.
Также подтверждена готовность британской стороны выделить
дополнительные $3 млн гуманитарной помощи для поддержки вынужденных
переселенцев и тех, кто остался на временно неконтролируемой территории
Донбасса (Сколько денег получила Украина на восстановление Донбасса и
помощь
переселенцам
//
Газета
«Донбасс»
(http://donbass.ua/news/region/2016/02/02/skolko-deneg-poluchila-ukraina-navosstanovlenie-donbassa-i-pomosch-pereselencam.html). − 2016. − 02.02).
За последние четыре месяца в Донецкой и Луганской областях
открылось 11 центров поддержки предпринимательства.
Среди них – агентства местного экономического развития, коворкинги,
учебные, консультационные и экспортные центры для представителей
малого и среднего бизнеса.
За время работы этих центров уже 730 человек прошли бесплатные
тренинги по ведению бизнеса, 600 предпринимателей получили доступ к
обустроенным офис-местам.
Бизнес-омбудсмен в Украине Альгирдас Шемета:
Очень важно, чтобы население региона было в курсе, какие реформы
происходят в стране и какие новые возможности для создания собственного
бизнеса появляются. Ведь, как выяснилось половина местных жителей
такими знаниями не обладала. Поэтому подобные проекты − важный шаг к
тому, чтобы бизнес-инфраструктура в регионе развивалась. Много людей
смогут создать собственное дело, если получат элементарные знания о его
ведении.
Благодаря проекту ПРООН и Японии «Экономическое и социальное
восстановление Донбасса» гранты получили 19 организаций. Среди них один
миллион гривен выделили на проект в Донецкой области по созданию
кластера «Керамический край» с центром в Славянске, 650 тыс. грн пойдет
на проект по экономическому восстановлению города Курахово через
развитие малого и среднего бизнеса. В Луганской области гранты получили
проект «Консалтинговый центр поддержки предпринимателей в Луганской
области» (600 тыс. грн), проект по созданию учебно-консалтинговой IPTVсети «Предприниматели Донбасса» (650 тыс. грн) и др. (ПРООН открыла на
Донбассе
11
центров
поддержки
предпринимательства
//
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/32626-proonotkryila-na-donbasse-11-tsentrov-predprinimatelstva-video/). – 2016. – 01.02).
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Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України

З моменту набрання чинності Постанови Кабінету Міністрів
України від 08.09.2015 № 696 «Про затвердження Порядку здійснення
заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на
фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для
внутрішньо переміщених осіб» в Донецькій області працевлаштовані 170
безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових
трудових договорів.
З початку проведення АТО Донецькою обласною службою зайнятості
працевлаштовані вже майже 2 тис. безробітних переселенців, і робота у
цьому напрямі проводиться дуже активно.
На шляху реформи служби зайнятості законодавчі нововведення
розширюють її можливості. Постанова Кабінету Міністрів України від
08.09.2015 № 696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння
зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів,
у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб»
надає додаткові стимули роботодавцям працевлаштовувати внутрішньо
переміщених осіб (ВПО).
Документом передбачено надання роботодавцям компенсації витрат на
оплату праці за працевлаштованих безробітних переселенців, а також витрат
на їх перепідготовку чи підвищення кваліфікації (Державна служба
зайнятості компенсує витрати на оплату праці працевлаштованих
переселенців
//
Донецька
обласна
державна
адмінімтрація
(http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=02.03.09&iface=Public&cmd=view&args=
id:34772;tags%24_exclude:46). − 2016. – 03.02).
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Києві залучить понад 64
млн дол. у 2016 році на гуманітарну допомогу внутрішнім переселенцям і
громадянам, які залишаються в зоні АТО.
Державне агентство з питань відновлення Донбасу стане ключовим у
координації проектів допомоги територіям, постраждалим від російської
агресії на Сході України. Воно координуватиме використання державних
субвенцій, кредитних ресурсів, а також діяльності міжнародних гуманітарних
організацій.
Глава Місії Комітету Алан Ешліманнов:
У 2016 році 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб щомісячно
отримуватимуть по 500 грн допомоги. Комітет також передасть у першому
кварталі року реагенти для очищення води водоканалу Попасної та надасть
ремонтну техніку.
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Співрозмовники обговорили напрями співпраці та координації зусиль у
питаннях надання допомоги українцям, які опинилися у небезпечних умовах
для життя (Червоний Хрест надасть гуманітарну допомогу: понад 64 млн
дол., − Геннадій Зубко // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=248803884&cat_id=244276429). − 2016. – 02.02).
Уряд Великої Британії планує перерахувати $3 млн для допомоги
вимушено переміщеним особам.
Підтверджено готовність британської сторони виділити додаткові $3
млн гуманітарної допомоги для підтримки вимушених переселенців і тих, хто
залишився на тимчасово неконтрольованій території на Донбасі.
Близько 1,5 млн доларів буде спрямовано через Міжнародний комітет
Червоного Хреста для надання гуманітарної допомоги (Велика Британія
готова надати три мільйони доларів на допомогу переселенцям //
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/31273velikobritanija-gotova-predostavit-tri-milliona-do.html). – 2016. – 02.02).
Кабинет Министров принял постановление №1094 от 16 декабря
2015 года, которое предусматривает реализацию программы поддержки,
реинтеграции и социализации переселенцев из Донбасса и АР Крым.
Программа подлежит реализации в период до 2017 года и помимо
всесторонней
поддержки
переселенцев
предусматривает
создание
возможностей для компенсации имущественного и морального вреда. Также
примечательно, то, что одной из заявленных целей программы указано
создание условий для добровольного возвращения на предыдущее место
проживания.
Цели программы:
− решение основных проблем ВПЛ;
− снижение социальной напряженности;
− содействие реинтеграции по новому месту проживания;
− создание надлежащих условий для жизнедеятельности, прав и
реализации потенциала;
− обеспечение социальной, медицинской и психологической
поддержки;
− создание предпосылок для компенсации причиненного им
имущественного (материального) и морального вреда;
− создание благоприятных условий для добровольного возвращения на
места предыдущего проживания (при условии полного фактического
прекращения боевых действий на территориях, на которых органы
государственной власти временно не осуществляют свои полномочия).
В рамках программы будет доработана Единая информационная база
ВПЛ, а также планируется оказание поддержки проектам направленных на
решение проблем переселенцев, в том числе по строительству постоянного,
временного и социального жилья.
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Все мероприятия, запланированные для достижения целей программы,
будут проводиться за счет средств государственного бюджета и других
источников финансирования, предусмотренных Законом Украины (Что
предусматривает Программа поддержки переселенцев на 2016 год? //
Газета
«Донбасс»
(http://donbass.ua/news/ukraine/2016/01/31/chtopredusmatrivaet-programma-podderzhki-pereselencev-na-2016-god.html).
−
2016. − 31.01).
Студенты-переселенцы написали петицию Президенту.
В ней они требуют соблюдения Закона, который регламентирует
поддержку студентов, которые вынуждены были покинуть родное учебное
заведение из-за войны (возмещения стоимости обучения за бюджетные
средства, бесплатное проживание в общежитиях, учебники). Однако
механизм его реализации до сих пор отсутствует.
В петиции студентка Ольга Горбовская требует срочного утверждения
государственной целевой программы поддержки студентов-переселенцев с
начала 2015/2016 учебного года. Также предлагается привлечь к
ответственности лиц, виновных непринятии программы и механизмов
реализации Закона (Студенты-переселенцы в петиции требуют
выполнении закона о защите их прав // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/32509-studentyi-pereselentsyi-v-petitsiitrebuyut-vyipolnenii-zakona-o-zacshite-ih-prav/). – 2016. – 29.01).
Управління звільненими територіями
1 лютого у ході зустрічі Голови Держенергоефективності Сергія
Савчука та керівника Луганської обласної військово-цивільної
адміністрації Георгія Туки підписано Меморандум про співпрацю у
сфері енергоефективності.
Меморандум передбачає розробку регіональної програми з
відшкодування частини відсотків за «теплими» кредитами для населення.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Надзвичайно важливо, що регіон, який перебуває у важких соціальноекономічних умовах, активізувався і переймається скороченням споживання
енергоресурсів. Ми розуміємо, що вирішення цього питання неможливе без
спільних дій центральної та місцевої влади. Підписання сьогоднішнього
меморандуму – це крок до об'єднання зусиль на шляху до впровадження
енергоефективних заходів.
Місцева програма дозволить здешевити в регіоні «теплі» кредити та
збільшити кількість учасників, які долучаться до енергозбереження.
Керівник Луганської обласної цивільно-військової адміністрації
Георгій Тука:
Питання енергозабезпечення та енергозбереження − одне з
першочергових в області. Тому влада Луганщини зацікавлена у співпраці,
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завдяки якій населення регіону матиме можливість отримати допомогу при
впровадженні енергоефективних заходів.
Окрім особливостей дії програми «теплих» кредитів, сторони
обговорили можливості реалізації проектів з використанням відновлюваних
джерел енергії. Адже для цього в регіоні існує достатній потенціал. Мова
йшла про будівництво котелень з використанням альтернативних видів
палива, когенераційних установок, які працюють на біомасі, стимулювання
встановлення приватними домогосподарствами сонячних колекторів тощо
(Держенергоефективності та Луганська ОДА співпрацюватимуть у
сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248801594&
cat_id=244277212). − 2016. – 02.02).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В Луганской области планируют в течение двух месяцев решить
проблемы стабильного энергоснабжения, что позволит запустить
производство на крупных предприятиях
Директор
департамента
регионального
развития,
промышленности, инфраструктуры и энергосбережения Луганской ОГА
Максим Шахов:
Мы очень рассчитываем на возобновление производства определенной
продукции на «ЛИНИКе» и на «Заре». Однако планам мешает
невозможность восстановить сети в запланированное время и отсутствие
альтернативных источников электроэнергии.
То, что делается с нашей стороны – делается достаточно оперативно и
в тех планах, которые мы имеем. Проблема в том, что каждое действие в
«серой зоне» и на подконтрольной…(НВФ – ред.) территории нужно
согласовывать через Минские соглашения. Часть работ должна быть
выполнена с той стороны, а они нам говорят, что у них либо нет технической
возможности, либо ГСМ для выезда на место, либо часто военные действия
препятствуют (Шахов пояснил, когда смогут запустить производство на
крупных
предприятиях
//
Донбасс.
Комментарии
(http://donbass.comments.ua/news/119638-shahov-poyasnil-smogutzapustit.html). – 2016. – 02.02).
Директор Департаменту регіонального розвитку, промисловості,
інфраструктури та енергозбереження Максим Шахов:
Пріоритетними напрямками роботи Департаменту регіонального
розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження, є
відновлення промисловості, ліній енергопостачання області, впровадження
енергозбереження, розвиток інфраструктури Луганщини. Щодо відновлення
зруйнованих ліній енергопостачання – вже відновлено більше 50%
зруйнованих збройним конфліктом об’єктів електропостачання Луганщини.
Протягом одного-двох місяців планується відновити включення Луганщини
до єдиної енергосистеми України. Це дасть змогу відновити промислове
виробництво на крупних хімічних підприємствах області, таких як
«Сєвєродонецький «Азот» та «Ліник».
Зі всіма великими промисловими підприємствами будуть підписанні
меморандуми про співпрацю, в яких будуть прописані обов’язки як
підприємств, так і облдержадміністрації у спільній праці по відновленню й
розвитку промислового потенціалу Луганщини.
Щодо
енергозбереження,
першими
закладами,
в
яких
впроваджуватимуться ці технології, будуть заклади соціальної сфери –
школи, дитячі садочки. Цієї зими проводиться енергоаудіт зазначених
закладів. У наступному році на цих об’єктах будуть виконані роботи по
енергозбереженню, що дозволить у майбутньому значно знизити витрати на
Регіональні ініціативи
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опалення (Про промислові та інвестиційні перспективи Луганщини //
Сайт
Луганської
обласної
військово-цивільної
адміністрації
(http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/2016/02/02/news_72136.html). – 2016. –
02.02).
В
Верховной
Раде
Украины
зарегистрировали
проект
постановления о переименовании отдельных населенных пунктов и
районов Украины, согласно которому в Луганской области
переименованию подлежат 3 села.
В частности, переименованию подлежат село Дзержинское
Новострельцовского сельского совета Меловского района на село Березовое;
село Октябрьское Преображенского сельского совета Сватовского района на
село Родниковое; село Первомайск Сватовского района на село Майское (В
Луганской области переименуют 3 села // EastKorr − Восточный
кореспондент (http://www.eastkorr.net/vlast/v-luganskoi-oblasti-pereimenuyut3-sela). – 2016. – 01.02).
В прифронтовом поселке Нижнее показали, как возвращаются к
мирной жизни.
Поселок Нижнее Попаснянского района продолжает восстанавливать
мирную жизнь. Он расположен в пределах 29-го блокпоста на бахмутской
дороге и не раз попадал в зону обстрелов во время боевых столкновений.
Всего здесь пострадало более сотни домов, девять из которых не подлежат
восстановлению, а также объекты социальной сферы. Восстанавливать
разрушенное хозяйство помогают международные благотворительные
организации, которые обеспечивают строительными материалами. Хозяевам
двух домов, которые, по сути, снесены под ноль, пока остается надеяться на
помощь государства. Речь идет о покупке нового жилья.
Голова поселкового совета Валерий Шопин:
В Нижнем проживают более 3 тысяч человек, 400 из которых –
переселенцы с оккупированной части Донбасса. Работают две школы,
детский сад, открыта часть магазинов, почтовое отделение, ходят рейсовые
автобусы в районный центр Попасная и Золотое. Основной проблемой
посѐлка сегодня является дорога. За полтора года военная техника серьезно
повредила еѐ и без ремонта теперь никак не обойтись (У прифронтовому
селищі Нижнє показали, як повертаються до мирного життя // Голос
України: Інформаційний портал (http://golosukraine.com/publication/uregionah/parent/52528-u-prifrontovomu-selishi-nizhnye-pokazali-yak-pover/). –
2016. – 01.02).
28 січня 2016 року у Вінниці відбувся семінар для підприємців із
числа переселенців на тему: «Практичні аспекти співпраці у сфері
енергоефективності та ресурсозбереження підприємств із зони АТО та
Криму у Вінницькій області», який проводився в рамках проекту ЄС
«Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у
Регіональні ініціативи
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Вінницькій області». Даний проект реалізується в рамках програми ЄС
«Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Участь у семінарі
взяли більше 50 чоловік.
Керівник проекту ЄС «Центр адаптації переселенців та
підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області» Валерій
Нікітюк:
Проект ЄС «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО
та Криму у Вінницькій області» спрямований на стимулювання економічної
діяльності серед переміщених осіб та у приймаючих громадах Вінницької
області. В першу чергу, для цього за підтримки проекту створюються
сприятливі умови для ведення підприємницької діяльності та перенесення
бізнесу, забезпечується інформаційна та консультаційна підтримка
переміщених осіб, а також запроваджуються фінансові стимули для ведення
підприємницької діяльності та працевлаштування. Тема підвищення
енергоефективності не нова. В економічно розвинених країнах вже знають та
розглядають енергоефективність, економію енергоресурсів і скорочення
викидів як очевидну умову конкурентоспроможності компаній і наявності
доступного та чистого джерела енергозабезпечення у майбутньому. Саме це є
однією із причин чому тема сьогоднішнього семінару – енергоефективність
та ресурсозбереження (…) (Проект ЄС допомагає підприємцям на
Вінниччині зробити бізнес енергозберігаючим // Вінницька ОДА
(http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0
%9F%D0%86A6MKD7). – 2016. – 29.01).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Международный комитет Красного Креста привлечет более 64 млн
долларов для помощи переселенцам и жителям Донбасса (Единый Реестр
ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1455. –
2016. – 03.02).
На Луганщине восстановлено более 50% разрушенных войной
объектов электроснабжения (Единый Реестр ущерба инфраструктуры
Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1454. – 2016. – 03.02).
За сприяння Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва
ОТУ «Луганськ» (м. Сєвєродонецьк) заступником голови Луганської
облдержадміністрації Юрієм Клименком за значний внесок у відновлення
інфраструктури Луганської області були нагороджені:
– почесною відзнакою «За розвиток регіону» майор Антипенко Євген
Володимирович, начальник груп піротехнічних робіт аварійно-рятувального
загону Управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у
Чернігівській області;
– почесною грамотою Луганської обласної ВЦА військовослужбовці
Збройних Сил України: полковник Гринчук Володимир Олексійович,
заступник
начальника
Об’єднаного
центру
цивільно-військового
співробітництва ОТУ «Луганськ» та старший лейтенант Корольчук Сергій
Іванович, офіцер з питань планування та забезпечення діяльності Групи
цивільно-військового співробітництва ОТУ «Луганськ».
Зазначеними офіцерами багато зроблено для відновлення Луганщини.
Зокрема, під безпосереднім керівництвом майора Антипенка на
території Луганської області з 2014 року по січень 2016 року було
розміновано близько 36 га територій. Його група повністю очистила від
значної кількості вибухонебезпечних предметів, артилерійських, інженерних
боєприпасів 67 об’єктів цивільної інфраструктури області, а саме: 28
дошкільних закладів, 15 загальноосвітніх шкіл, 8 професійно-технічних
училищ, 3 літніх дитячих оздоровчих табори, 4 мостові споруди, 3
нафтопереробних підприємства, 1 магістральну лінію електричних передач, 1
лінію водогону та 15 сільськогосподарських угідь (полів).
Полковник Гринчук. та старший лейтенант Корольчук протягом 2015 −
січня 2016 року брали безпосередню участь у розмінуванні та проведенні
ремонтно-відновлювальних робіт на водогоні, відновленні електромереж у
районі населених пунктів Золоте, Кримське, Попасна, а також ремонтновідновлювальних робіт та подоланні наслідків у результаті пожежі на
складах у місті Сватове (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/511928452322793. – 2016. – 03.02).
Новини з соціальних мереж
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Про промислові та інвестиційні перспективи Луганщини розповів 2
лютого на брифінгу для ЗМІ у прес-центрі Луганської облдержадміністрації
директор
Департаменту
регіонального
розвитку,
промисловості,
інфраструктури та енергозбереження Шахов Максим.
Директор Департаменту регіонального розвитку, промисловості,
інфраструктури та енергозбереження Шахов Максим:
Пріоритетними напрямками роботи Департаменту є відновлення
промисловості,
ліній
енергопостачання
області,
впровадження
енергозбереження, розвиток інфраструктури Луганщини. Щодо відновлення
зруйнованих ліній енергопостачання – вже відновлено більше 50%
зруйнованих збройним конфліктом об’єктів електропостачання Луганщини.
Протягом одного-двох місяців планується відновити включення Луганщини
до єдиної енергосистеми України. Це дасть змогу відновити промислове
виробництво на крупних хімічних підприємствах області, таких як
«Сєвєродонецький «Азот» та «Ліник».
Зі всіма великими промисловими підприємствами будуть підписанні
меморандуми про співпрацю, в яких будуть прописані обов’язки як
підприємств, так і облдержадміністрації у спільній праці по відновленню й
розвитку промислового потенціалу Луганщини.
Щодо
енергозбереження,
першими
закладами,
в
яких
впроваджуватимуться ці технології, будуть заклади соціальної сфери –
школи, дитячі садочки. Цієї зими проводиться енергоаудіт зазначених
закладів. У наступному році на цих об’єктах будуть виконані роботи по
енергозбереженню, що дозволить у майбутньому значно знизити витрати на
опалення
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/511661635682808/?type=3&theater. – 2016. – 02.02).
2 лютого, перший заступник голови Луганської облдержадміністрації
Єлизавета Пушко-Цибуляк відвідала Рубіжанське підприємство «Мікрохім».
ТОВ «Наукова-виробнича фірма «Мікрохім» є спеціалізованим
виробником лікарських засобів, що застосовуються для лікування серцевосудинних захворювань.
Директор виконавчий ТОВ «Мікрохім» Володимир Тимко:
У нас є грандіозні плани по розширенню і будівництву. Зокрема, вже
розпочато будівництво нового корпусу, що дозволить нам створити
додаткових 80 робочих місць.
Перший заступник голови Луганської облдержадміністрації
Єлизавета Пушко-Цибуляк:
У Києві найближчим часом пройде економічний форум і ми
запрошуємо ваше підприємство до участі в ньому. Ми готові на обласному
рівні підтримувати вас і ваші проекти (Луганська обласна державна
адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/511658229016482. –
02.02).
Новини з соціальних мереж
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1 лютого, в рамках візиту Віце-прем’єр міністра – Міністра
закордонних справ Словацької Республіки Мирослава Лайчака в Україну
заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик взяла участь
в урочистій зустрічі у Посольстві Словаччини.
Під час зустрічі відбулось вручення сертифікатів, які підтверджують
передачу гуманітарної допомоги для України, 4 медичним закладам. Серед
них Луганський обласний будинок дитини. Кошти підуть на придбання
меблів, дитячого майданчика та засобів гігієни (сума допомоги – 12 500
євро). Участь у проекті стала можливою за сприяння директора благодійного
фонду «Україна – Словаччина СОС» Анни Швачки та особисто Анни
Кашеіди
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/511575119024793. – 2016. – 02.02).
При помощи правительства Японии на Донбассе открылись 11 центров
поддержки бизнеса (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1438. – 2016. – 01.02).
В Славянске открыли дом, восстановленный после обстрелов 2014 года
(Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall77209591_1435. – 2016. – 29.01).
В Киевской области открыли 12 центров бесплатной правовой помощи
переселенцам.
Правозащитная организация «Права человека» оказывает бесплатную
юридическую помощь внутренне перемещенным лицам в Киеве и 12 городах
Киевской области.Об этом сайту сообщили в общественной организации.Ее
юристы, кроме консультаций, оказывают помощь в получении необходимых
документов; помогают составлять и подавать заявления, жалобы, обращения
в органы власти, иски в суд.
Оказывают правовую поддержку в случаях нарушения прав ВПО;
помогают с получением социальной помощи и пенсий. Кроме того,
организация оказывает содействие в вопросе регистрации предприятий,
общественных и благотворительных организаций для ВПО (Донецк ◄
Новости – Афиша ► 62.ua // https://vk.com/wall-15817105_162925. – 2016. –
29.01).
У Луганській області запрацює соціальний автобус для громадян
похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями з населених
пунктів у зоні розмежування
Міжнародна благодійна організація «Help Age International» з 03
лютого 2016 року розпочинає роботу безоплатного соціального автобусу для
громадян похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями з
населених пунктів у зоні розмежування (Луганська обласна державна
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адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/510148062500832. –
2016. – 29.01).
До Сєвєродонецька прибула гуманітарна допомога від Церкви
Християн Віри Євангельської. Луганській обласній військово-цивільній
адміністрації для розподілення було передано 5 сучасних ноутбуків від
американської організації «Імпак-міністрел». Техніку допомогла передати
християнська місія милосердя «Добрий самарянин» на чолі із Ростиславом
Боришкевичем.
Єпископ Житомирського об’єднання Церков Християн Віри
Євангельської Володимир Бричка:
Ми розуміємо, що навіть найсучаснішою зброєю ми не досягнемо
миру. Треба все одно знайти консенсус. Ми мусимо думати, як примиритися.
Ми хочемо проїхати по позиціях військових, для яких ми закупили на кілька
тисяч доларів теплих речей. У той же час ми готові прийняти на канікули
цим літом 100 дітей із Луганської області для відпочинку у західних областях
та за допомогою міжнародних благодійних організацій у Норвегії.
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій
Клименко:
Дякую вам за ту допомогу, яку ви надаєте Луганщині вже далеко не в
перший
раз
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/509801909202114. – 2016. – 28.01).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Гипотетичекая возможность реинтеграции неподконтрольных
Киеву территорий в состав Украины ставит огромное количество
вопросов политического, экономического и социального характера.
Эксперты обсуждают, готовы ли люди возвращаться на Донбасс, в какую
сумму обойдется восстановление разрушенной войной инфраструктуры и
жилья.
Эксперт Украинского Института анализа и менеджмента политики
Николай Спиридонов:
Настроения в украинском обществе заметно изменились, раз теперь
стало возможным публичное обсуждение проблем мирной реинтеграции и
восстановления Донбасса.
Очевидно, раз мы смогли провести эту пресс-конференцию, градус
ненависти, градус войны в обществе снизился. Если бы мы такую
конференцию о восстановлении Донбасса провели полтора года назад или
даже год назад, то, я думаю, уже влетела бы в окно граната… Значит, есть
позитив уже в том, что сегодня мы можем говорить о восстановлении
Донбасса.
Заслуживающие доверия аналитики называли цифру в 4-5 млрд
долларов как базовую цифру − во столько обойдется восстановление
железнодорожных путей, восстановление зданий… Арсений Яценюк летом
прошлого года называл цифру 8 млрд долларов. В любом случае, речь идет о
миллиардах, которые Украине самостоятельно найти достаточно сложно.
Президент Петр Порошенко, вернувшись из Давоса, сообщил, что есть
договоренности с международными партнерами об инвестициях в
восстановление − действительно, нужен мировой консенсус для того, чтобы
из этой ситуации (Украине) выходить.
После восстановления необходимо будет создать на Донбассе такие
условия, чтобы туда заходили инвесторы, заходил бизнес. Возможно, это
должны быть определенные налоговые льготы, возможно, Донбасс должен
стать безналоговой зоной или же территорией с очень упрощенными
налогами − у бизнеса должен быть стимул. (…)
Руководитель Украинского Института анализа и менеджмента
политики, политолог Руслан Бортник:
Помимо восстановления промышленных объектов, необходимо решать
также и задачу восстановления разрушенного жилья, выплачивать
компенсации − сумма будет значительной. (…)
Государственная политика в этой сфере − это изоляция этих
(неподконтрольных, − ред.) территорий от Украины, разрывание социальных,
экономических, информационных, всех живых связей, изоляция. Но, если ты
хочешь с кем-то дружить, нужно налаживать контакты. (…)
По данным социсследований, все же около 50% переселенцев,
находящихся в Украине, хотели бы со временем вернуться в Донбасс, потому
Експертний погляд
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что все равно здесь в полной мере социализироваться они не могут, прежде
всего, в связи с непростой социально-экономической ситуацией внутри
страны. (…)
ЕС, США, РФ должны вскладчину создать какой-то большой
международный фонд и финансировать восстановление Донбасса, его
ресоциализацию, я бы сказал. Потому что нам придется вернуть огромную
массу людей на место, где у них уже не осталось дома, не осталось
инфраструктуры. Это не только дороги, это детские сады, школы,
медучреждения − в значительной мере это все разрушено, приведено в
негодность.
Политический эксперт Анна Свидченко:
Те люди, которые из Донбасса интегрировались на территории
Украины, в большинстве не хотят возвращаться на территорию Донбасса при
той социально-политической ситуации, которая есть на сегодняшний день.
Необходимо создавать платформу, при которой было бы желание
возвращаться − например, ту же «безналоговую зону». А пока возвращаться
не хотят даже люди, которые не смогли адаптироваться здесь (Сколько
стоит вернуть и восстановить Донбасс // В Час Пик
(http://vchaspik.ua/ekonomika/368816skolko-stoit-vernut-i-vosstanovit-donbass).
− 2016. − 02.02).
Доктор соціологічних наук Ігор Рущенко:
(…) Необхідна ізоляція окупованих територій, визнання лінії
розмежування фактичної кордоном з РФ, припинення руху людей і товарів
через лінію розмежування саме тому, що кордон носить незаконний і
тимчасовий характер. Природно, пенсійне та інше соціальне обслуговування
можливо тільки для тих, хто проживає на підконтрольних територіях. (…)
Необхідна підтримку переселенців, особливо тих, хто виїжджає з
окупованої території з політичних та ідеологічних причин (Украина должна
прекратить пенсионное обеспечение оккупированных территорий, −
эксперт
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/87090-ukraina-dolzhna-prekratit-pensionnoeobespechenie-okkupirovannykh-territoriy-ekspert). − 2016. − 31.01).
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Прогнози
В 2016 год Украина вошла с позитивными ожиданиями. В рейтинге
Doing Business страна поднялась с 87 на 83 место. С официальным Киевом
продолжают сотрудничество внешние доноры и партнеры, и прежде всего –
МВФ. В мировой экономике тенденции говорят о постепенном глобальном
росте.
Согласно с экономическим прогнозом Международного валютного
фонда, глобальный рост, который в 2015 году был оценен в 3,1%, в 2016 году
может составить 3,4%, и в 2017 – 3,6%.
Положительный результат Украины в рейтинге Doing Business связан,
среди прочего, с улучшением возможностей для регистрации и начала нового
бизнеса. Авторы рейтинга оценили упрощение этих условий аж на 40
пунктов, и по данному показателю Киев поднялся с 70 на 30 место в мире.
Малый и средний бизнес в условиях распада промышленных
мощностей и войны становится главной надеждой государства.
Правительство даже предложило крупнейшим банкам запустить программу
кредитования малого бизнеса. Для этого Кабмин должен смягчить условия по
резервированию под подобные беззалоговые кредиты для банков.
Председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет:
Наши расчеты показывают, что для создания миллиона рабочих мест в
этом секторе малого предпринимательства достаточно дать людям
кредитную поддержку в 20 млрд гривен.
Однако, одной активизации МСБ недостаточно, так как
коррупционная, девальвационная и инфляционная составляющие могут
«съесть» все положительные результаты от поддержки предпринимательства.
Для этого в стране необходимо реализовать реформы (…).
Редактор Financial Times Нил Бакли:
Задача номер один Украины на 2016 год – в сохранении политической
стабильности и единства, и реализации фундаментальных реформ и
экономического возрождения.
Управляющий директор группы ICU Константин Стеценко:
Результатом реформ был бы заход инвестиций в реальные секторы
экономики. При нивелировании коррупции мы бы увидели существенный
рост доходов бюджета, что позволило бы платить населению больше
денег.(…)
Ожидания опрошенных Forbes бизнесменов связаны с проведением в
2016 году ряда долгожданных изменений в фискальной сфере.
Руководитель сети ресторанов «Сушия» Роман Романчук:
Очень надеюсь, что будет принята правильная концепция налогового
законодательства. Я очень надеюсь на либерализацию процессов, критериев,
которые входят в понятие doing business. Также нам нужна дерегуляция. Мы
погрязли в том, что давным-давно себя изжило.
Прогнози
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Международные партнеры Украины напоминают о необходимости
демонополизации
и
деолигархизации,
а
также
о
проведении
приватизационных процессов. Именно новый этап корпоратизации и
приватизации предприятий госсектора может стать ключевым событием 2016
года.
Дальнейшая реформа должна пройти в финансовом секторе – так как
пока что очищение затронуло только банковские учреждения, тогда как
другие финансовые посредники, такие как страховщики, финкомпании и т.д.,
еще только готовятся к чистке и изменениям.
Генеральный директор «Украинского кредитно-рейтингового
агентства» Станислав Дубко:
В 2016 году должна пройти реструктуризация финансового рынка:
структурные изменения в банковской системе, включая дальнейшее
сокращение количества банков и принудительную легализацию
собственников, изменение норм регулирования и функций регулятора на
небанковском финансовом рынке», – говорит
Приводить реформы придется на фоне сохранения экономической
нестабильности в стране, что будет оказывать давление на инвестиционный
климат, потребительские настроения и деловую активность (Станет ли 2016
годом реформ в экономике // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/statti/68979-stanet-li-2016-godom-reform-v-ekonomike).
− 2016. − 03.02).
Економіст компанії AFS Володимир Марченко:
Економічна стабілізація в Україні можлива у другому півріччі 2016
року, але якщо не буде загострення конфлікту на Донбасі.
(…) 2014-2015 року наша економіка сягнула дна. Падати нижче –
нікуди. Вже зараз бізнес переорієнтовується на нові стратегії, ринки та види
діяльності. На це потрібні гроші – у вигляді особистих позик, інвестицій
тощо. Тому вже через 3-4 місяці в Україну буде частковий приплив капіталу
із офшорних зон (…) (Економічний зріст ніяк не пов’язаний із роботою
нашого
уряду
–
експерт
//
znaj.ua
(http://znaj.ua/news/economics/36430/ekspert-rozpoviv-koli-ukrayinskaekonomika-pide-vgoru.html). − 2016. − 29.01).
Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП України в
2016 році до 1,1%, замість 2,4% прогнозованих раніше.
Очікується, що зростання реального ВВП становитиме 1,1%". Менш
жваве відновлення економічної активності, у порівнянні з попереднім
прогнозом, обумовлене нижчими, ніж очікувалося, цінами на світових
сировинних ринках, погіршенням перспектив зростання глобальної
економіки, новими обмеженнями в торгівлі з РФ та транзиту через неї (НБУ
більш ніж удвічі знизив прогноз зростання ВВП у 2016-му // Експрес
онлайн
(http://expres.ua/news/2016/01/29/170969-nbu-bilsh-udvichi-znyzyvprognoz-zrostannya-vvp-2016-mu). − 2016. − 29.01).
Прогнози
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