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

Передрук за погодженням

«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень
Випуск 14(67)
(огляд матеріалів ЗМІ за 4 –10 лютого 2016 р.)

Зміст
1.АНАЛІТИЧНИЙ КОМЕНТАР………………………………………………2
Айварас Абромавічус як каталізатор політичного процесу в Україні………...2
Приватизація стратегічних підприємств: піар-хід чи реальні інвестиції……...7
2. БЛОГОСФЕРА……………………………………………………………....12
3. ОГЛЯД ЗАРУБІЖНИХ ЗМІ………………………………………………..24
4. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНІЦІАТИВ В МЕЖАХ «СТРАТЕГІЇ – 2020»………….31
Офіційна інформація…………………………………………………………….31
Ініціативи регіональних владних структур та громадських організацій….....49
Новини з соціальних мереж та регіональних інтернет-представництв
суспільнозначимих джерел інформації ………………………………………..56
Експертний погляд………………………………………………………………61
5. ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ…...75
Офіційна інформація ……………………………………………………………75
Ініціативи регіональних владних структур та громадських організацій….....81
Новини з соціальних мереж та регіональних інтернет-представництв
суспільнозначимих джерел інформації ………………………………………..85
Експертний погляд ……………………………………………………………...88
6. ПРОГНОЗИ…………………………………………………………………..92
7. ІНФОГРАФІКА……………………………………………………………...94

Київ 2016

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

4 – 10 лютого 2016 р.

20-28 лютого 2015

Аналітичний коментар
С. Горова
с.н.с. ФПУ,
канд. наук із соц. комунікацій
Айварас Абромавічус як каталізатор політичного процесу в
Україні
Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським
телеканалам заявив: «Я до дострокових виборів ставлюся так само, як і
народ. Більшість українського народу категорично проти дострокових
виборів». Глава держави також підкреслив, що за останні півтора роки було
вже досить виборів. «У нас було троє виборів. Що вам ще повинен дати
народ, який мандат, щоб ви почали виконувати те, що необхідно», – зазначив
Президент (http://ru.euronews.com/newswires/3134053-newswire/. – 2016. –
24.01). П. Порошенко додав: «У чому різниця між реальною парламентською
роботою і виборами? Вибори це – обіцянки, парламентська робота це –
виконання того, що ви пообіцяли...», – заявив глава держави
(http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/24/7096527/?attempt=1. – .2016. –
24.01).
Про те, що дострокових виборів у 2016 році в Україні не буде заявив
перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій. Він також
запевнив, що існуючі конфлікти не призведуть до повернення попередньої
влади. «Я думаю, що рівень відповідальності і свідомості людей в уряді,
парламенті і президента досить високий, щоб не допустити дестабілізації
ситуації, на що дуже серйозно і сильно спрямовані зусилля Путіна», – додав
А. Парубій (http://www.gazeta.ru/politics/news/2016/02/07/n_8221181.shtml. –
2016. – 07.02).
При всьому при цьому, звертає на себе увагу активне обговорення
деякими експертами в ЗМІ можливості проведення дострокових
парламентських виборів. Такого характеру увага до даної теми та панічні,
песимістичні коментарі, які відповідним чином не спростовуються, можуть
мати певний деструктивний вплив на думки та загальний настрій громадян
нашої країни щодо необхідності проведення виборів до Верховної Ради ...
Відповідно, з позиції ведення роз'яснювальної роботи з інформування
наших громадян щодо даної проблематики, представляють інтерес точки
зору деяких експертів, які прогнозують можливість проведення таких виборів
в нашій державі. У даному контексті примітними є кілька моментів: перший,
– на думку експертів, ймовірність проведення дострокових
парламентських виборів зросла після того, як міністр економічного
розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус заявив про рішення подати у
відставку і прямо звинуватив президентську команду в блокуванні реформ.
Аналітичний коментар
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Такої точки зору дотримується чимало депутатів, зокрема, позафракційний
народний депутат Віктор Чумак (http://from-ua.com/news/369478-dosrochnievibori-mogut-ostavit-ukrainu-bez-deneg-mvf.html. – 2016. – 04.02).
При цьому, коментуючи заяву А. Абромавічуса, професор
Піттсбурзького університету і співзасновник порталу VoxUkraine Тимофій
Милованов нагадав, що схожа ситуація була в грудні 2015 року в міністерстві
інфраструктури, коли про свою відставку заявили його керівник Андрій
Пивоварський і його команда. Втім, А. Пивоварський тоді назвав приводом
для відставки низькі зарплати чиновників. На думку Т. Милованова, «з
сьогоднішнього дня легітимність української влади підірвана...».
Виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень
CASE Україна Дмитро Боярчук називає заяву А. Абромавічуса про відставку
відповідною за впливом до побиття студентів на Майдані в листопаді
2013 року. «Після цього працювати по-старому, коли деякі міністриреформатори проводили реформи, а за це донори закривали очі на корупцію,
вже неможливо», – зазначив Д. Боярчук.
За його словами, мандат довіри владою втрачено, відповідно необхідне
перезавантаження політичної системи. «Як можна керувати, зовсім не маючи
політичної підтримки? Я думаю, це був старт дострокових парламентських
виборів», – підвів підсумок Д. Боярчук (http://glavnoe.ua/news/n258707. –
2015. – 03.02).
При цьому, Микола Катеринчук вважає, що «Кабмін повністю
корумпований і Президенту треба набратися сміливості й на всіх їх надіти
наручники, сформувати новий уряд і піти на дострокові вибори, попередньо
змінивши Закон про вибори» (http://news.eizvestia.com/news_politics/full/357poroshenko-dolzhen-arestovat-kabmin-i-pojti-na-dosrochnye-vyborykaterinchuk. – 2016. – 06.02).
Другий, – за інформацією, що з'явилася в ЗМІ з посиланням на
народних депутатів і працівників штабу БПП, усім штабам «Блоку Петра
Порошенка» дана команда готуватися до дострокових парламентських
виборів на вересень. Нібито, цю команду штабам БПП дали тиждень тому в
зв'язку з тим, що нинішня коаліція навряд чи вціліє, а інші її формати –
навряд чи можливі (http://ru.golos.ua/politika/dosrochnyie_vyiboryi_privedut_
k_novoy_konfiguratsii_sil_v_parlamente_ekspert_8797. – 2015. – 07.02).
Втім, політолог Тарас Березовець не виключив, що ці чутки
поширюються «превентивно», для тиску на колег по коаліції
(http://www.rupor.info/news-politika/2016/02/03/blok-petra-poroshenko-nachalpodgotovku-k-dosrochn/. – 2016. – 03.02).
При цьому, ще раніше, за інформацією ЗМІ, депутат Микола Томенко
говорив в інтерв'ю, що керівництва БПП, «Батьківщини» і «Самопомочі» вже
почали готувати своїх кандидатів в округах (http://www.pravda.com.ua/rus/
news/2016/02/3/7097701/. – 2015. – 03.02).
Третій, – особливо звертають на себе увагу результати опитування
соціологічної групи «Рейтинг», що активно поширюються в ЗМІ та інтернетпросторі. Так, відповідно до даних опитування, в Україні все більше
Аналітичний коментар
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громадян виступають за проведення дострокових виборів до парламенту.
У січні 2016 року розпуск Верховної Ради підтримали половина опитаних
українців.
За словами директора соціологічної групи «Рейтинг» Олексія
Антиповича, в українців «така натура»: кожен раз під час виборів люди
сподіваються, що цього разу у владу потраплять «правильні» і «хороші»
політики. «Українці люблять вибори як такі. Їм подобається ходити і
вибирати можновладців. Тому більшість українців підтримують ідею
дострокових виборів. Задоволеність роботою влади дуже низька. Роботою
президента задоволені близько 21% респондентів, а роботою прем'єра –
менше
10%
населення»,
–
сказав
О.
Антипович
(https://kievsmi.net/novosti/cultura/144546-ekspert-pochti-polovina-zhitelejukrainy-xotyat-dosrochnyx-vyborov.html. – 2016. – 05.02).
Голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк також говорив про чималу
кількість людей, бажаючих проведення дострокових виборів, але акцентував
увагу на наступному: «У країні працює неймовірно багато корупційних схем,
які прикриваються, в тому числі, силовим агрегатом держави. І в момент
виборів ці схеми працюють дуже безпечно, тому що немає влади. Тому
«схемщики» весь час у виборах би й жили», – пояснив народний депутат
(http://www.facenews.ua/news/2016/307817/. – 2016. – 07.02).
Четвертий, – деякі експерти сьогодні досить активно прогнозують
вибудовування нової конфігурації сил в парламенті. Так, на думку
керівника Центру «Третій сектор» Андрія Золотарьова: «Ми ризикуємо не
побачити у Верховній Раді «Радикальну партію» – від Ляшка втомилися не
тільки його опоненти, а й ті, хто входив з ним в одну коаліцію. Замість
«Народного фронту» може зайти проект, асоційований з Саакашвілі. Його
досить бурхлива активність говорить про перетворення в політичний проект.
А основна ставка на доукомплектування більшості буде робитися з опорою
на мажоритарників, які апріорі зацікавлені в партнерських відносинах з
владою», – сказав експерт, зазначивши, що «очікується досить активна
виборча кампанія ще двох політичних проектів: дружній БПП партії «Наш
край» і «аграрної партії України».
А. Золотарьов розповів також і про інші можливі структурні зміни Ради
після дострокових виборів. «Якщо говорити про «Батьківщину» – вона своє
візьме. Спробує повернутися у велику політику «Свобода». І, швидше за все,
«національний рух імені Дмитра Яроша», який буде конкурувати зі
«Свободою». У той же час, спостерігається зяюча порожнеча на лівому
фланзі: поки Компартія, по суті, поза законом, активності інших політичних
проектів ми теж не бачимо. Швидше за все, «Воля народу» буде
«дрейфувати» в сторону БПП. А ось «Відродження» з огляду на непоганий
результат в ряді регіонів, спробує самостійно увійти в Раду. «Оппоблок»
може поліпшити свій результат, але не кардинально», – спрогнозував експерт
(http://ru.golos.ua/politika/dosrochnyie_vyiboryi_privedut_k_novoy_konfiguratsi
i_sil_v_parlamente_ekspert_8797. – 2015. – 07.02).

Аналітичний коментар

4

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

4 – 10 лютого 2016 р.

20-28 лютого 2015
Глава правління Центру прикладних політичних ініціатив «Пента»
Володимир Фесенко звернув увагу на те, що дострокові парламентські
вибори в Україні можуть відбутися не раніше червня-липня 2016 року. За
словами В. Фесенка, за підсумками парламентських перевиборів зміниться
кількість політичних партій в коаліції Ради і в парламенті взагалі. Так, всього
в Раду пройдуть, в залежності від того, яким буде прохідний бар'єр, 7–9
партій, коаліцію ж сформують 4–5. «І ніякої принципової різниці в
порівнянні з нинішньою ситуацією. Тільки, можливо, прем'єр поміняється», –
підсумував експерт.
При цьому він підкреслив, що участь Опозиційного Блоку в коаліції
буде неможливо навіть у випадку з перевиборами. Як зазначив В. Фесенко,
максимум, що ОпБлок може отримати на дострокових парламентських
виборах, це – 15% (http://glavnoe.ua/news/n259195. – 2016. – 08.02).
У свою чергу, народний депутат III-V скликань, політолог Тарас
Чорновіл висловив думку про те, що в разі проведення в Україні
позачергових парламентських виборів перемогу на них отримають
«популістські політсили і «Опозиційний блок». За його словами, до
позачергових парламентських виборів в Україні може привести шантаж
політичних сил на загальнонаціональній проблематиці. «Саме шантаж на
загальнонаціональній проблематиці в своїх внутрішніх речах може привести
до того, що реально вибори відбудуться до кінця цього року, незважаючи на
загальне небажання всіх фракцій, які є у Верховній Раді. Всіх фракцій
коаліції, оскільки «Опозиційний блок» дійсно хоче перевиборів, бо їх
представництво в Раді подвоїться. Ситуація тільки погіршиться», –
підкреслив Т. Чорновіл (http://svodka.net/index.php?option=com_content&
view=article&id=15241:na-dosrochnih-viborah-v-radu-pobedyat-populisti-ioppozicionniy-blok-politolog&catid=1:svodki. – 2016. – 04.02).
Деякі експерти відзначають також і те, що на сьогоднішній день
політична кон'юнктура найбільш сприятлива для проекту «партія
М. Саакашвілі». Можливо, саме він приверне увагу Заходу. «У разі
перевиборів партія Саакашвілі отримає значний результат і в новій Раді
зможе диктувати свої умови президентської політсили. Таким чином, Петро
Порошенко ризикує втратити вплив на парламент, що може зробити його
посаду майже представницькою», – вказують у деяких ЗМІ
(http://www.dsnews.ua/world/v-ukraine-nachalas-operatsiya-preemnik-08022016
091200. – 2016. – 08.02).
Звертає на себе увагу і думка американського експерта Роберта
Конноллі, який вважає, що в разі проведення дострокових виборів до
Верховної Ради абсолютна більшість українців проголосує проти ставлеників
команди Президента і прем'єр-міністра України. «Рядові громадяни України
розчарувалися в так званих політичних і економічних реформах діючої
влади: результатом таких перетворень стало зубожіння населення, –
констатував аналітик. – Якщо горезвісні вибори відбудуться протягом
найближчих чотирьох-п'яти місяців, підсумки всенародного голосування
поставлять хрест на політиці Порошенко і Яценюка».
Аналітичний коментар
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Згідно з прогнозами Р. Конноллі, в цьому контексті на перемогу слід
розраховувати представникам нині забороненої в Україні КПУ, а також
лідерам «Опозиційного блоку» (http://ru.golos.ua/politika/amerikanskiy_
ekspert_dosrochnyie_parlamentskie_vyiboryi_v_ukraine_postavyat_krest_na. –
2016. – 05.02).
П'ятий, – деякі експерти проводять пряму паралель між тим
відбудуться чи ні дострокові вибори і нашим зовнішнім фінансуванням.
Так, на думку позафракційного народного депутата Віктора Чумака: «МВФ
не дасть нам гроші, якщо ми підемо на вибори, тому, що вони підуть на
передвиборчу кампанію. Коли ми в крутому піке, ніхто не буде давати нам
гроші, а якщо в країні не буде доларів, гривня полетить вниз, економічна
ситуація буде погіршуватися, хто піде на вибори? Самогубець. Це проста
логіка, хоча наші політики іноді роблять нелогічні самогубні кроки», – додав
депутат
(http://from-ua.com/news/369478-dosrochnie-vibori-mogut-ostavitukrainu-bez-deneg-mvf.html. – 2016. – 04.02).
В даному контексті, говорячи про ситуацію з зовнішнім фінансуванням
і коментуючи заяву А. Абромавічуса, виконавчий директор київського
Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський зазначив, що західні донори
відмовляться надавати фінансову підтримку уряду, який буде намагатися
зруйнувати проведені в Україні реформи. «Міжнародні партнери можуть
поставити політичний ультиматум Порошенку, зумовивши його виконанням
– розблокування зовнішнього фінансування», – вважає Г. Вишлінський.
Німецький політолог Андреас Умланд дотримується схожої думки.
Відставка А. Абромавічуса, вказує А. Умланд, приверне значну увагу як в
Україні, так і за кордоном. «Міністерство економіки має хорошу репутацію
серед західних донорських організацій та урядів. А тому відставка міністра
викличе негативну реакцію західних посольств, київських офісів МВФ, ЄБРР
і так далі», – прогнозує політолог. Він не виключає, що ця подія призведе до
серйозної урядової кризи (http://glavnoe.ua/news/n258707. – 2015. – 03.02).
Однак, при всьому при цьому, з огляду на вищенаведені думки деяких
експертів, особливо звертають на себе увагу дані опитування, що стосуються
рейтингу політичних сил, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».
Згідно результатів дослідження, якби вибори в Раду відбулися в січні, в
парламент пройшли б сім партій. Помітно, що найбільшу підтримку отримав
Блок Петра Порошенка – понад шістнадцять відсотків. Опозиційний блок –
майже чотирнадцять, і Самопоміч – тринадцять з половиною відсотків.
Соціологи також назвали політиків, яким найбільше довіряють
українці: це Львівський мер Андрій Садовий, губернатор Одеської області
М. Саакашвілі, президент України Петро Порошенко. Серед лідерів довіри –
акціонер компанії СКМ, засновник Гуманітарного Штабу Ринат Ахметов –
його підтримує кожен п'ятий українець (http://www.segodnya.ua/politics/
pnews/esli-by-vybory-v-radu-sostoyalis-v-yanvare-v-parlament-proshli-by-sempartiy-689563.html. – 2016. – 07.02).
При цьому, слід зазначити й те, що лідируючі позиції Блоку Петра
Порошенка в рейтинговій шкалі є додатковим свідченням дієвості та
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безальтернативності політичного курсу, що проводиться Президентом
України Петром Порошенком і його підтримки громадянами нашої країни.
Л. Дем’яненко,
н.с. ФПУ,
канд. філол. наук
Приватизація стратегічних підприємств: піар-хід чи реальні
інвестиції
Зміна форм власності в нашій країні обумовлена необхідністю відходу
від надмірного одержавлення та монополістичного керування з боку держави
економікою та майже усіма сферами суспільного життя. З цієї точки зору
приватизація є важливою складовою частиною системної економічної
реформи. За рахунок зміни форм власності, трансформуючи командноадміністративну економічну систему, суспільство має надію одержати
ефективний механізм господарювання.
За своїми розмірами державний сектор України є одним із найбільших
у Європі. У нас функціонує більше 4000 суб’єктів господарювання державної
частки. У 2015 році Кабінет міністрів затвердив перелік об’єктів державної
власності, що підлягають приватизації (постанова Кабінету міністрів № 271
від 12 травня 2015 року). За пропозиціями уповноважених органів управління
до переліку було включено понад 300 державних об'єктів, які підлягають
приватизації.
Зокрема підпадають під приватизацію підприємства добувної
промисловості, енергетичної та нафтогазової, транспортної та будівельної
галузей, сільського господарства, а також хімічної промисловості. Однак, з
огляду на досвід країн Організації економічного співробітництва та розвитку,
процес роздержавлення (перетворення державних підприємств у такі, що
засновані на інших (недержавних) формах власності) зазвичай проходить
доволі поступово. Наприклад, Іспанія здійснювала продаж державних
підприємств майже 20 років. Реалізація програми приватизації в Канаді
почалася у 1985 р. і триває до сьогодні, при цьому до 1997 року було
приватизовано лише 26 державних підприємств. У Великобританії команді
Маргарет Тетчер за 10 років вдалося продати тільки 20 державних
підприємств, у Мексиці за 6 років було приватизовано 150 компаній. Польща
за весь приватизаційний період змогла зменшити частку державних
підприємств до 70 компаній, тоді як на початку їх було 8453.
Як зазначає народний депутат Верховної Ради України VIII скликання
Руслан Демчак: «Питання приватизації державних підприємств для України
сьогодні вкрай актуальне. З одного боку, існуючі державні активи – це
масштабне джерело корупції, оскільки більшість з них працюють в інтересах
окремих бізнес-груп, з іншого боку, велика частка є просто збитковими. А
наша держава, на жаль, немає грошей на їхній розвиток. Наприклад, збитки
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найбільших держкомпаній у 2014 році становили 101 млрд грн, у першому
кварталі 2015 року – 9,7 млрд грн.
Але, мабуть, суттєва відмінність України в тому, що ми змушені
продавати підприємства по демпінговій ціні 0,68 млрд дол. США за 300
підприємств. Тут грають роль і військовий конфлікт на Сході країни, й
економічна криза, наслідком якої є необхідність шукати додаткові джерела
доходів до державного бюджету» (http://minfin.com.ua/blogs/Demchak/87593/.
− 2016. – 21.01). І ось, на початку нинішнього року Фонд держамайна вкотре
анонсував приватизацію стратегічних підприємств.
Минулий рік був як роком чергової невдачі в напрямі продажу
державних активів, так і періодом впровадження змін, спрямованих на
забезпечення прозорого приватизаційного процесу за чіткими правилами.
Експерти посилаються на дані Фонду держмайна України за 6 місяців
2015 року, згідно з якими від продажу державного майна та надходжень,
безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації, до загального фонду
держбюджету перераховано 126,8 млн грн, або 0,75 % річного планового
завдання. Крім того, наголошується, за цей же період від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у
держвласності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, або
прав на них, надійшло та перераховано до держбюджету лише 1,42 млн грн
(http://minprom.ua/news/199960.html). − 2015. – 16.12).
Водночас, на противагу цим змінам, ефективно працювали «сили», що
гальмували приватизацію, зриваючи аукціони, затягуючи передачу об’єктів
від міністерств до Фонду держмайна чи прийняття законопроекту 2319а, без
якого запуск роздержавлення сотень підприємств є неможливим. Документ
передбачає внесення змін до існуючих законів і має на меті забезпечити
прозорий, професійний та неупереджений продаж державних об’єктів.
Серед запропонованих змін − унеможливлення участі в
приватизаційному процесі компаній та фізичних осіб держави-агресора, а
також встановлення жорсткіших вимог до учасників приватизації в цілому.
Одним з найважливіших положень законопроекту є скасування
продажу на фондових біржах пакету акцій акціонерного товариства розміром
5−10 відсотків статутного капіталу.
«Такий продаж затягував процес приватизації майже на два місяці.
Більше того, продаж 5−10 відсотків акцій спричиняв дроблення пакету акцій,
недоотримання бюджетом надходжень та потенційним створенням проблем у
вигляді рейдерського захоплення об’єкту після закінчення приватизації», −
підкреслює керуючий партнер київського офісу Baker&McKenzie Сергій
Піонтковський (http://www.epravda.com.ua/publications/2016/01/29/578254/. −
2016. – 29.01).
Хоча Міністр економіки Айварас Абромавічус під час Всесвітнього
економічного форуму в Давосі заявив, що планує розпродати недорого ряд
стратегічних державних підприємств. І тут глава МЕРТ не змінив своїм
принципам і пообіцяв, що найбільші і ласі держкомпанії в кількості 25 штук
він віддасть саме іноземним транснаціональним корпораціям, які виявляють
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особливий інтерес. Айварас Абромавічус повідомив, що в число підприємств
увійдуть компанії хімпрому та енергетичні.
На що відразу отримали критику, зокрема, професора, доктора
економічних наук Сергія Якубовського, який вважає, що подібні заяви
міністра є піар-ходом, адже жоден іноземний бізнесмен не потішиться на
українські активи, навіть якщо б їх ціна становила один долар, через
корупцію та сумнівну податкову систему (http://blogs.korrespondent.net/blog/
events/3620736/). − 2016. – 27.01).
Тож експерти налаштовані скептично і не надто вірять в успіх
приватизації. Але, як повідомив економічний експерт Владислав Старинець у
ексклюзивному коментарі: «В Україні сьогодні йде серйозна конкурентна
боротьба між лобістськими фінансово-промисловими групами, які кожен з
приватизованих в перспективі об'єктів бачать своїми». На думку Владислава
Старинця, приватизація стратегічних підприємств в Україні повинна являти
собою відкритий, прозорий і зрозумілий конкурс, до якого має бути
допущено максимальну кількість всіляких учасників з усього світу.
«Повинна бути об'єктивна оцінка цих об'єктів. Повинен бути вільний допуск
іноземних компаній, які можуть спокійно перевірити вартість цієї оцінки, і
тоді це буде запорукою того, що приватизація пройде чесно». У той же час,
Владислав Старинець теж підтримує ту думку, що в умовах кризи навряд чи
знайдеться багато охочих інвестувати в нестабільну Україну (http://fromua.com/news/367576-privatizaciya-2016-k-borbe-za-predpriyatiya-prisoedinilistransnacionalnie-korporacii.html). − 2016. – 14.01).
До того ж великим і одним із серйозних мінусів, на думку експертів, а,
зокрема, і Голови Асоціації захисту прав вкладників Володимира Ларцева, −
є корупція, а важливим генератором корупції, на думку експерта, є державні
підприємства.: «...для успішного подолання корупції потрібні три складових.
Перше − підняти рівень життя в Україні. Сюди слід віднести і підвищення
зарплат чиновникам усіх рівнів. Друге − змінити масову психологію і
поведінкові стереотипи − повинна бути нульова толерантність до корупції.
Третє − посилити громадянське суспільство, щоб воно було дієвим засобом
проти корупції», − зазначив експерт.
«Безумовно, − продовжує експерт, − чим менше державних
підприємств, тим краще − менша сфера появи системної корупції та
використання державних потоків для збагачення чиновників. З іншого боку,
приватизація сьогодні теж буде виглядати дивно. Якщо президенту не
вигідно продавати свій бізнес, то і державі теж», − запевнив Ларцев. За його
словами, під новою приватизацією, швидше за все, олігархи другого рівня
відтіснять олігархів першого рівня. Тому бажання уряду протягнути швидше
приватизацію виглядає лицемірно», − підсумував Ларцев.
І знову ж таки, на думку експертів, провалена «Масштабна
приватизація» минулого року у звіті уряду трансформувалася у «Створення
передумов для масштабної приватизації». Тому, відповідно, з точки зору
уряду, управління держвласністю покращилося в рази. Що не підтверджують
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фінрезультати самих держпідприємств. Чистий прибуток за 2015 р. −
780 млн грн, чистий збиток − 16 млрд.
Коментуючи, експерт Інституту суспільно-економічних досліджень
Ірина Ратинська зазначила: «Реформа повинна початися з інвентаризації
майна, а також стратегій та напрямів. До сих пір не встановлені
довгострокові конкретні цілі для кожного державного підприємства, відсутні
механізми контролю їх досягнення, а також узгодження з щорічними
фінансовими планами. Переформування вимагає не тільки механізм відбору
керівників держпідприємств, але і вся система управління, починаючи з рівня
міністерств і їхніх взаємин з керівниками. Крім введення ринкової зарплати
топ-керівників, потрібно на нормативному рівні ввести персональну
відповідальність за результати їх діяльності (http://t-pravda.net/economy/
other/187936-pravitelstvo-zazerkalya.html?lang=ru. − 2016. – 07.02).
Одна із думок, яка міститься в опублікованому звіті експертів
Міжнародного валютного фонду (МВФ), саме про техдопомогу в реформі
управління держмайном і нагляду за ним. Зазначено, що сектор державних
підприємств в Україні − вкрай неефективний і варіантом вирішення в
середньостроковій перспективі є створення незалежної акціонерної
холдингової компанії і залучення до роботи професійних керуючих
активами. «Перевагою такого підходу буде залучення менеджерів і
аналітиків з відповідними навичками, отриманими у приватному секторі, до
активного управління і розвитку портфеля. Це дозволило б ізолювати
портфель від політичного втручання, особливо якщо чітко покласти на
менеджерів відповідальність за показники портфеля і, отже, мотивувати їх,
максимізувати вартість портфеля для акціонера (уряду)», − зазначають
представники МВФ, уточнюючи, що звіт базується на інформації на лютий
2015 року (http://www.ostro.org/general/economics/news/492233/. − 2016. –
09.02).
28 січня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект,
необхідний для старту приватизації. Радник міністра економічного розвитку і
торгівлі Адомас Аудицкас пояснив те, що державний бюджет України може
отримати близько 3 мільярдів доларів від продажу 345 державних компаній.
«Продаж 345 держкомпаній потенційно може згенерувати приблизно 3
мільярди доларів, якщо приватизація буде ефективною, прозорою і
конкурентною». І далі зазначає: «… 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.
Дійсно, із запланованих 17 млрд гривень за 11 місяців минулого року
до бюджету від приватизації надійшло 144 млн, або 0,8 % від плану. Але ж у
2016 році Кабінет міністрів запланував залучити до бюджету від приватизації
17,1 млрд гривень» (http://www.pravda.com.ua/news/2016/02/1/7097513/). −
2016. – 01.02).
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Голова Фонду держмайна Ігор Білоус запевняє, що Верховна Рада у
лютому ухвалить закон, який розблокує приватизації державних активів.
І зокрема, прийняття цього закону дуже чекають на Заході. Цей закон –
це маяк МВФ. Це серйозні речі. Немає закону – немає фінансування. Цей
закон рівно позитивний для всіх.
Голова Фонду вважає, що якщо закон ухвалять у лютому, то цілком
реально дуже швидко почати велику приватизацію.
Отже, питання приватизації державних підприємств для України
сьогодні актуальне. Хоча з одного боку, існуючі державні активи – це
масштабне джерело корупції, оскільки більшість з них працюють в інтересах
окремих бізнес-груп, але ж з іншого боку, велика частка є просто
збитковими. А наша держава, на жаль, немає грошей на їхній розвиток.
Тому з метою попередження подальшого руйнування та занепаду
підприємств потрібна передача новим власникам, які мотивовані в розвитку
та прибутковості. Влада ж з великим оптимізмом дивиться на майбутню
приватизацію, яку нині вважає порятунком від економічних невдач і чекає,
що за рахунок продажу активів поповниться бюджет.
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Блогосфера
Павло Петренко, міністр юстиції України:
Минулого року Міністерство юстиції заслужено було визнано
одним із найбільш реформаторських відомств в Україні. Ми й справді
запровадили чимало новацій, про які я неодноразово писав і у блозі, і на
своїй сторінці у Facebook.
Цього року ми не збираємося втрачати цей статус і продовжимо
запроваджувати ті новації, які остаточно перетворять Мін'юст із міністерства
корупції радянського зразка на сучасне міністерство справедливості, яке
стоїть на захисті українців.
Як всі добре пам'ятають, минулого року ми запустили 100 центрів
надання правової допомоги громадянам, які не можуть собі дозволити
платного адвоката.
З літа – тобто за вісім місяців – до центрів звернулися більше 47 тис.
громадян. Майже 33 тисячі отримали кваліфіковані консультації, а у понад
10 тис. випадків було прийняте рішення призначити адвоката для захисту в
суді.
Нашим підзахисним було винесено 400 виправдувальних вироків в
системі кримінальної юстиції. Це 400 невинуватих людей, які не потрапили
до в'язниці, чиї долі не були зламаними.
Центри безоплатної правової допомоги на 100% виправдали себе. Тож
ми вирішили розвинути цей успішний проект, поєднавши цей процес із
завершенням структурної реформи міністерства.
Уже найближчим часом Мін'юст ліквідує 586 районних та міських
управлінь юстиції. Це установи радянського зразка, які були націлені не на
забезпечення громадян нормальними послугами, а на вирішення власних
корупційних інтересів.
Натомість по всій території України, крім тимчасово окупованих
територій, буде створено 428 бюро правової допомоги.
Тут наші громадяни отримуватимуть юридичні консультації, правовий
захист та онлайн послуги Міністерства юстиції. Для цього тут будуть
розташовані спеціальні термінали, а співробітники залюбки покажуть
відвідувачам, як ними користуватися.
Один електронний термінал надаватиме послугу з генерації
електронного цифрового підпису. Ще 2 забезпечуватимуть доступ
безпосередньо до онлайн послуг, серед яких:
− Миттєве отримання ОНЛАЙН довідки, виписки, витягу про
компанію.
− Передача даних з ЄДР та їх взаємообмін з органами ДФС, ПФ,
статистики.
− Доступ до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство.
Блогосфера
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− Подача заяви про державну реєстрацію шлюбу.
− Подача заяви про державну реєстрацію розірвання шлюбу.
− Попередній запис на прийом щодо державної реєстрації народження.
− Подача заяви про державну реєстрацію зміни імені.
− Попередній запис на прийом щодо державної реєстрації смерті.
− Доступ до Електронного реєстру апостилів.
− Отримання свідоцтва про право власності на нерухомість.
− Отримання витягу про державну реєстрацію нерухомості.
Завдяки такому підходу ми забезпечимо доступ кожного українця до
наших онлайн сервісів та системи адвокатського захисту Міністерства
юстиції України.
Як казав Еммануїл Кант, якщо втрачається справедливість, втрачається
сенс життя. Саме тому ми поставили перед собою амбітне завдання
перетворити Мін'юст на Міністерство Справедливості (Від Міністерства
корупції та бюрократії до Міністерства Справедливості //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/ppetrenko/56bb9c9fd56e9/. – 2016. – 10.02).
Оксана Коляда, генеральный директор АО «Десятникова и
Коляда»:
Звернувся до мене клієнт, який повідомив, що має складнощі з
отриманням витягу про нормативну грошову оцінку землі, яка
необхідна йому для подання декларації з плати за землю. Оскільки з
2016 року цей документ є необхідним додатком до декларації з плати за
землю.
Користуючись такою нагодою, ми вирішили замовити цей витяг через
он-лайн сервіс. Зайшли на сайт Публічної кадастрової карти та заповнили
надану форму.
Через 3 дні отримали листа на електронну поштову скриньку про
готовність документа та про розташування центру надання адміністративних
послуг, де цей документ можна забрати, Прийшли до центру, а там черга здавати документи, деякі особи приходили вже 4-й раз і все ніяк не виходило
здати (причини невідомі). Клієнту видали витяг без проблем і без черги.
Дана послуга є безкоштовною.
Так що пропоную звернути увагу на таку можливість і користуватись
нею. Адже і приємно, і швидко, і без черг (Як замовити витяг про
нормативну
грошову
оцінку
землі
онлайн
//
http://blog.liga.net/user/okolyada/article/20903.aspx. – 2016. – 10.02).
Юлия Ковалив, первый замминистра экономики:
НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая компания в стране,
которая одновременно была одним из наибольших источников
политической коррупции. Компания была ключевым элементом в схеме
политических элит: обещания «дешевого» газа для народа в обмен на
право получать коррупционную ренту. «Дешевый» газ в итоге дорого
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обходился налогоплательщикам, и растущие от года к году убытки
«Нафтогаза» покрывались именно за их счет.
Неудивительно, что за 25 лет в стране не появилось конкурентного
рынка газа, а менеджмент хронически убыточной компании был заточен на
обслуживание интересов политиков, которые далеко не всегда совпадали с
интересами общества.
Чтобы изменить ситуацию, мало заменить «плохих» менеджеров на
«хороших». Нужна институциональная перестройка системы управления
компанией, которая изолирует менеджмент от политического влияния. Без
этого система либо вытолкнет, либо ассимилирует даже самых
профессиональных менеджеров и реформаторов. Кроме того, нужны новые
правила игры на рынке газа, которые превратят газ в обычный товар, а
«Нафтогаз» – из монополии в одного из игроков на конкурентном рынке.
В марте 2015 правительство приняло план глубокой реформы газовой
отрасли, которая предполагает перестройку как газового рынка, так и
системы управления «Нафтогазом» по европейским правилам. Реформа
проводится при поддержке ЕБРР и других международных партнеров. Кроме
этого, она четко прописана в условиях кредита ЕБРР на модернизацию
украинской части газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.
Реформа газового рынка стартовала в конце прошлого года и
предполагает внедрение принципов конкуренции и прозрачности,
диверсификацию импортных поставок газа. Но главное – постепенное, в
течение 2015-2017 года, установление рыночной цены на газ для всех
категорий потребителей, в том числе для населения, и отказ от ручного
регулирования цен. Параллельно заработала система целевых субсидий на газ
для тех, чьи доходы не позволяют справиться самостоятельно с новым
уровнем цен.
В рамках реформы системы корпоративного управления компании
«Нафтогаз» в конце прошлого года был передан в управление
Минэкономразвития, что позволяет элиминировать потенциальный конфликт
интересов в формировании политики отрасли и управлении самым большим
игроком на рынке.
Следующий шаг – это создание полноценного независимого
наблюдательного совета для «Нафтогаза», который возьмет на себя
большую часть функций по управлению компанией вместо министерства, и
оградит ее от политического вмешательства. В декабре 2015
правительство утвердило новый устав «Нафтогаза», положение о
наблюдательном совете и положение о правлении компании.
Новый набсовет будет состоять из пяти членов, трое из которых будут
независимыми профессиональными управленцами с опытом работы в
набсоветах международных компаний, а двое будут представлять интересы
государства. Независимые члены набсовета НАКа не могут быть
чиновниками, руководителями либо владельцами аффилированных или
зависимых компаний. Это принципы цивилизованного корпоративного
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управления, которые успешно применяются в государственном и частном
секторе в странах ОЭСР.
Во время переходного периода до апреля 2017 полномочия набсовета
будут ограниченными в части назначения правления, утверждения
финансовых и инвестиционных планов. После весь объем полномочий
перейдет наблюдательному совету. Независимый набсовет планируется
сформировать до конца марта. Для этого при поддержке ЕБРР к поиску
кандидатов привлекли британскую рекрутинговую компанию Odgers
Berndtson. В течении недели будет готов «long list» кандидатов. Кандидатуры
независимых директоров будет выбирать Комитет по назначениям, в состав
которого входят 5 министров и 5 независимых членов из международных
финансовых институтов и бизнес-среды.
Если реформа корпоративного управления «Нафтогаза» пройдет в
соответствии с принципами ОЭСР, то мы на институциональном уровне
устраним возможности для вмешательства чиновников и политиков в
работу крупнейшей государственной компании.
Мы – или те, кто придет нам на смену в Минэкономразвития – должны
провести реформу корпоративного управления в «Нафтогазе». При этом
«Нафтогаз» станет крупным успехом реформы госпредприятий и примером
для остальных (Будущий наблюдательный совет «Нафтогаза» как
индикатор
успеха
корпоративной
реформы
госкомпаний
//
http://delo.ua/business/buduschij-nabljudatelnyj-sovet-naftogaza-kak-indikatoruspeha-ko-311716/. – 2016. – 09.02).
Володимир Гройсман, голова Верховної Ради України:
Сьогодні зустрівся з представниками громад, які 100 днів тому
провели вибори вже як об'єднані громади. Я захоплююсь тими
першопрохідцями, які сьогодні подають приклад всій Україні.
Як сказав голова однієї з нових громад, сьогодні у них формується нова
модель відносин влади і мешканців, коли люди реально починають впливати
на умови свого життя.
Говорили про нові можливості, бо завдяки децентралізації місцеві
бюджети об’єднаних громад збільшились подекуди удвічі. Обговорювали і
проблеми, які неминучі у нових умовах. Такі зустрічі надихають, бо бачиш
перед собою справді активних людей, які беруть на себе відповідальність і
змінюють країну. Я завжди готовий таким людям допомагати.
І ще одне. Багато років говорили, що українське село гине. Завдяки
тому, що разом з командою ми все ж дали імпульс процесу об’єднання
громад, сьогодні можна сказати, що українські села починають
відроджуватись. Впевнений, що з відродження громад і почне
відроджуватись українська економіка і українська держава (Сьогодні
формується
нова
модель
відносин
влади
і
мешканців
//
http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/volodymyr-groysman/sogodni-formuyetsyanova-model-vidnosyn-vlady-i-meshkanciv. – 2016. – 09.02).
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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:
Херсонська набережна. Присяга нових патрульних поліцейських.
Свято! Навіть кораблі загули і діти запустили в небо гірлянду святкових
куль...
І виникає питання у скептиків – а чого всі так радіють? Чи жилу золоту
відкрили? Завод новий? А відповідь проста – ми так, крок за кроком,
реалізуємо свої прагнення побудувати сильну Україну – вільну, комфортну,
справедливу, надійну і ТВОЮ! І тут важливий кожен успіх, кожен крок
вперед – і наша нова поліція, яку ми тільки почали вибудовувати. Твоя нова
поліція, яка буде СЛУЖИТИ І ЗАХИЩАТИ, а не карати і кришувати...
Херсон – 12 місто, в якому починає працювати новий поліцейський
патруль!
З200 кандидатів на новий патруль прийшли на публічний конкурс
ранньої осені. Конкурс пройшли – 316. Навчання завершили 302 нових
патрульних поліцейських. Конкурс вийшов більше ніж один до десяти.
81% патрульних мають вищу освіту;
20% – дівчата;
кожен сьомий – учасник АТО.
Зовсім скоро нові патрульні вийдуть на вулиці Вінниці, Черкас,
Чернігова та Кременчука.
Удачі новій херсонській патрульній поліції! З Богом (Удачі новій
херсонській
патрульній
поліції!
З
Богом!
//
http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/arsen-avakov/udachi-noviy-hersonskiypatrulniy-policiyi-z-bogom. – 2016. – 08.02).
Борис Кушнірук, економіст:
Уряд протягом 2015 року не спромігся запропонувати проект
податкової реформи, яку готові були сприйняти народні депутати,
галузеві асоціації та експертне середовище. Але лякаючи тим, що Україна
може зірвати співпрацю з МВФ та іншими західними фінансовими донорами,
наприкінці минулого року уряду вдалося переконати народних депутатів
внести до Податкового кодексу лише певні зміни. На цій податковій базі і
був затверджений Державний бюджет на 2016 рік. При цьому і уряд, і
експерти з Реанімаційного пакету реформ (РПР), проголосили, що в
податковому реформуванні був зроблений великий крок вперед, бо
зменшилася ставка єдиного соціального внеску до 22 відсотків. Це знизить
тиск на бізнес, і той повинен почати виходити з «тіні». Президент України
Петро Порошенко та Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, посилаючись на
зниження ставки ЄСВ, закликали бізнес підвищити зарплати найманим
працівникам.
Спочатку слід згадати ті ключові завдання, які нам потрібно вирішити
при проведенні податкової реформи
По-перше, необхідно зменшити фіскальний відсоток ВВП (тобто
знизити обсяг податків та квазіподатків у ВВП, які збираються до
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консолідованого державного бюджету та фондів соціального страхування, з
відповідним зменшенням бюджетних витрат).
По-друге, спростити адміністрування сплати податків.
При цьому, якщо ми говоримо про зниження фіскального відсотка
ВВП, то варто розуміти, що має йтися не про механістичне зниження ставок
податків. Бо якщо йдеться про прямі податки для бізнесу та громадян
(податок на прибуток та доходи фізичних осіб), то саме їх варто зменшувати
доволі кардинально. Натомість ставки непрямих податків (в першу чергу,
ПДВ та акцизів) можуть залишатися на існуючому рівні або, в разі
необхідності забезпечити збалансованість бюджетів, взагалі підвищені.
Загальна логіка зменшення фіскального відсотку ВВП базується на
очевидному усвідомлені, що громадяни та бізнес краще можуть
розпорядитися власними коштами, ніж чиновники – їхніми. В перспективі
завдання полягає в тому, щоби скоротити фіскальний відсоток ВВП з 45
відсотків до 30-33 відсотків.
Тепер подивимося на ті основні проблеми, з якими зіштовхується
український бізнес при сплаті податків. Слід нагадати, що для різних груп
бізнесу в нас різна система оподаткування, і в них різні проблеми.
Представники малого бізнесу переважно знаходяться на спрощеній системі
оподаткування. Але в них в загальних витратах висока частка витрат на
оплату праці. Вона складає від 50 до 85-90 відсотків. Тому вони не можуть
собі дозволити платити повністю податки на доходи фізичних осіб та ЄСВ.
Бо в цьому випадку більшість з них буде збитковими. Саме це породжує
надзвичайний рівень «тінізації» їх бізнесу. З прихованих доходів потім
виплачується більша частина зарплат. Зрозуміло, що з прихованих доходів
також платяться хабарі чиновникам, правоохоронцям та суддям. Але це вже
трохи інша історія, яка стосується корупційного податку на бізнес.
У великого та середнього бізнесу немає проблем зі сплатою ЄСВ, бо в
загальних витратах зарплата та податки на них займає від 8-12 відсотків для
металургійних та хімічних підприємств і до 15-20 відсотків – для
машинобудівельних. Тому за рідкісними випадками там ніколи не видавали
зарплату в «конвертах». Великі та середні підприємства (разом з
бюджетними установами) є головними донорами фондів соціального
страхування.
При цьому у великих та середніх підприємств існує інший головний
біль – це сплата податку на прибуток та адміністрування ПДВ. Якщо йдеться
про податок на прибуток, то це стосується не ставки податку, а постійних
дискусій з податківцями щодо витрат, які можна віднести на зменшення
доходу, що підлягає оподаткуванню. В сучасних українських умовах процес
визначення бази оподаткування податку на прибуток перетворюється на
суцільний жах для бухгалтерів та керівників підприємств, а для податківців –
в безмежне поле для тиску на бізнес, зловживань та корупції.
Що ж до ПДВ, то головними причинами проблем для підприємств є
велика кількість виключень та відтермінувань при його сплаті, різні ставки
податку. Це, з одного боку, породжує надзвичайне ускладнення при обліку та
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визначені податкового кредиту та податкового зобов’язання, з іншого –
зловживання та поява «податкових ям». Як наслідок, значне
недонадходження коштів до державного бюджету та неймовірні зловживання
з боку податківців.
Виходячи з усвідомлення цих проблем нашої податкової системи, які
породжують несприятливі умови для переважної частини бізнесу,
подивимося, що ж зробили наші урядовці спільно з народними депутатами.
Знизивши ставку ЄСВ вони, справді, зменшили фіскальний відсоток
ВВП. І в цьому контексті їх начебто можна привітати. Але без кардинального
реформування системи соціального страхування це лише призвело до того,
що уряд з інших джерел мусив закривати дірку в бюджеті Пенсійного фонду.
Причому ця проблема існуватиме не тільки в 2016 році, але і в наступні роки
теж.
Якщо в 2015 році фінансування дефіциту Пенсійного фонду
потребувало 80,9 млрд. грн., то в 2016 році – 144,9 млрд грн. Таким чином,
зменшення ставки ЄСВ призвело до збільшення дірки Пенсійного фонду на
64 млрд грн. Причому слід зазначити, що фонд оплати праці, який
фінансується за рахунок державного бюджету, зріс в 2016 році з 57,2 млрд.
грн. до 80,3 млрд. грн., або на 40,5%. Ці цифри для нас важливі, бо вони
включають і сплату ЄСВ. Враховуючи, що ставка ЄСВ з 2016 року знижена
до 22 відсотків, розмір зарплат бюджетникам має зрости на 53%.
Це також важливо враховувати, бо це означає, що уряд в такий спосіб
ще додатково фінансує Пенсійний фонд. Чим більше буде виплачено зарплат
за рахунок держбюджету, тим більше коштів буде сплачено ЄСВ та
перераховано Пенсійному фонду.
Отже, держбюджет в 2016 році втратить додатково 64 млрд. грн.
бюджетних коштів на закриття дірки Пенсійного фонду. Потенційно це
передбачає таку саме економію з боку суб’єктів господарювання.
Виникає питання, а наскільки це сприятиме виходу бізнесу із «тіні»?
Відповідь, на жаль, далека від оптимізму. Для малого бізнесу і 40 відсоткове
оподаткування зарплат (18% податок на доходи фізичних осіб + 22% ЄСВ),
які він виплачує найманим працівникам, є завеликим. Тому можна з
впевненістю сказати, що з «тіні» вони не вийдуть.
Для представників великого та середнього бізнесу таке зменшення
ставки ЄСВ є добрим з точки зору зменшення витрат на зарплати.
Але, нагадаємо, що і раніше витрати на зарплату не були для них
проблемою.
В той же час, залишивши без кардинальних змін систему сплати
податку на прибуток та адміністрування ПДВ, уряд та народні депутати
зберегли для великого та середнього бізнесу значно більшу проблему – вкрай
неефективну податкову систему, яка не стимулює прозору діяльність та
інвестиції, натомість породжує жахливий корупційним тиск.
На додачу можна сказати, що хоча формально великий та середній
бізнес має скоротити витрати на зарплати, але цього теж не станеться. Їх
добре мордуватимуть керівники держадміністрацій, міністерств та
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податківці, щоби змусити їх збільшити рівень зарплат найманим
працівникам. Тому на особливу економію від зниження ставки ЄСВ їм також
навряд чи варто розраховувати.
Отже, уряд та народні депутати, зменшивши фіскальний відсоток ВВП
жодного реального позитиву економіці не принесуть.
Це ще потрібно було примудритися, щоби створити суттєві проблеми зі
збалансованістю державного бюджету, втратити 2015 та 2016 роки для
створення сприятливих умов ведення бізнесу, при цьому не дати суб’єктам
підприємницької діяльності жодного позитиву для розвитку. Агресивна
економічна безграмотність вона така. Може породжувати суттєві проблеми
для економіки попри щирі намагання щось міняти на краще.
Що з цим «рукотворним щастям» робити далі?
Про це в другій частині статті (Один з головних пріоритетів 2016 року
– податкова реформа (ч. 1) // http://blogs.lb.ua/borys_kushniruk/327399_z_
golovnih_prioritetiv_2016_roku.html. – 2016. – 08.02).
Дмитрий Спивак, политик, общественный деятель :
Презентация
«электронного
парламента»,
представленная
спикером, может стать технологическим и институциональным
прорывом в функционировании государственных органов власти.
Владимир Гройсман и его команда разработали совершенно новую, по
лучшим европейским образцам IT технологий, концепцию работы
главного
законодательного
органа
Украины.
Открытость,
прозрачность, обратная связь и технологичность,- главные аспекты
этих преобразований. Структура парламента настолько сложна и
многофункциональна, что давно назрела потребность в информационнотехнологическом прорыве.
Масса критических стрел в адрес аппарата Верховной рады, должны
будут сойти на нет. Работа фракций и групп, комитетов и пленарных
заседаний, сотни законопроектов и тысячи поправок, - все это станет
открытым для общественного контроля. Он-лайн режим трансляций не
только пленарных заседаний, но и заседаний Комитетов, позволит
представителям гражданского общества всегда держать руку на пульсе
событий и контролировать позицию любого депутата по каждому вопросу.
Кстати, еще будучи мэром Винницы, нынешний голова ВРУ создавал первые
в стране «прозрачные офисы» по оказанию услуг. Настоящие европейские
сервисы, которые должна оказывать власть. И вот сегодня, современные
формы
функционирования
станут
реальностью
для
главного
законодательного органа Украины.
Электронный документооборот,
разработка своеобразного кодекса этики для депутатов, электронная база
данных всех проектов законов и электронные Петиции, смогут превратить
работу закостенелого и законсервированного организма парламента в
совершенно новый и современный формат политической открытости и
социального диалога.
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Безусловно, что необходимая адаптация
всех принципов
«электронного парламента» займет определенное время. Однако, этот
алгоритм поэтапной модернизации работы ВРУ станет по-настоящему
системной реформой государственного института власти в Украине.
Уверен, что спикер парламента, как инициатор этих преобразований,
осознает всю ответственность за реализацию этого проекта. Украинский
парламент, как и любой европейский парламент, может и должен стать
авангардом демократических реформ, в том числе в вопросе открытости
предоставляемой информации и прозрачности всех законодательных
процессов. И еще один важный аспект в новой системе работы парламента.
Это коммуникативный аспект, при котором ВРУ будет вести системную
разъяснительную работу всех тех законодательных процессов, которые
наиболее ожидаемы Украинским обществом. Принесут ли эти нововведения
пользу для развития государства и сможет ли функционировать парламент
на качественно другом уровне, покажет время.
В добрый час, электронный парламент. Семь футов под килем
(Электронный прорыв Гройсмана // http://obozrevatel.com/blogs/70413elektronnyij-proryiv-grojsmana.htm. – 2016. – 05.02).
Антон Геращенко, народний депутат України, радник міністра
внутрішніх справ України:
Команда офиса реформ публичных закупок Министерства
экономического развития приняла решение работать дальше над
внедрением прозрачных электронных государственных закупок.
И это правильно!
Прочитайте это заявление, как это сделал я, и готов вместе с Вами
подписаться под каждым сказанным там словом.
Надеюсь, что Айварас Абромавичус взвесит все «за» и «против» и, с
учѐтом той огромной поддержки в обществе, выраженной после его
заявления, он не бросит начатые им и его командой реформы.
Тем более, что теперь никто не сможет навязывать Айварасу что и как
делать зная, что он не пойдѐт на сделку с собственной совестью, а
ответственность нести будет только перед народом, законом и собственной
совестью (Ответственность перед народом, законом и совестью //
http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/anton-gerashchenko/otvetstvennost-perednarodom-zakonom-y-sovestyu. – 2016. – 05.02).
Андрій Яніцький, редактор економічного відділу LB.uа:
Вчера министр экономразвития Айварас Абромавичус громко
хлопнул дверью, а вслед за ним о своем уходе заявили сразу все четыре
его заместителя и часть руководителей департаментов. Давайте
вспомним основные достижения и провалы команды министра.
Достижения
За Айвараса Абромавичуса заступились иностранные послы, а
Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по заявлению
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министра. Но останется он в министерском кресле или нет, целый ряд
достижений команды Айвараса уже сложно будет свести на нет. Выделим
четыре из них (хотя их, конечно, больше - взять хотя бы создание офиса
бизнес-омбудсмена, с которым мы тоже делали интервью).
Прозрачные закупки по системе ProZorro.
Если коротко, то речь идет о системе электронных государственных
закупок. В 2016 году система должна охватить все органы власти, а в 2017
году — и все госпредприятия. В министерстве утверждают, что в 2015 году
только во время тестовой работы системы она показала экономию около 500
млн гривен при госзакупках.
Например, недавно компания METRO Cash&Carry выиграла торги на
поставку продуктов для армии, предложив самую низкую цену. До этого на
тендерах побеждали «какие-то ФОПы», говорит Нефьодов.
Ликвидация «Укрэкоресурсов». Одним из первых решений Айвараса в
роли министра была ликвидации госпредприятия «Укрэкоресурсы», которое
собирало дань с импортеров под видом сбора на утилизацию использованной
тары и упаковочных материалов. Эта компания была описана во многих
журналистских расследованиях, но продолжала грабить бизнес год за годом.
Всего же были отменены более 40% разрешительных документов и
обязательная сертификация на 90% продукции, заявил министр в своем
отчете за год работы.
Реформа министерства экономразвития и торговли, которой
занималась замминистра Юлия Клименко. Сразу после своего назначения
Айварас делал громкие заявления о возможной ликвидации министерства в
будущем «как коррупционного и бюрократического монстра».
«Будем делать это поэтапно... Во многих странах это министерство не
существует. Я не женат на этом министерстве... Функции этого министерства
должны быть переданы другим органам власти», - заявлял министр в
интервью ТСН.
Пока же в 2015 годну он сократил на 50% состав министерства и
полностью оновил руководящий состав. Правда, вчера вслед за министром на
выход потянулись и его заместители.
Свободная торговля. Подписание соглашения о свободной торговле с
ЕС — не заслуга команды Айвараса Абромавичуса, но ратификация — уже
его дело. Также завершены переговоры о свободной торговле с Канадой, идет
работа в этом направлении с Израилем и Турций. Также в прошлом году
министерство начало спор в ВТО с Россией по поводу отмены торговых
барьеров.
И один провал
Но с чем Айварасу Абромавичусу так и не удалось справиться — так
это с реформой (а в конечном счете — приватизацией) госпредприятий.
Министерство начало чистку госпредприятий от коррупционеров и отбор
новых руководителей на конкурсах, но дело пошло медленно. К тому же в
декабре 2015 года под контроль министерства экономразвития были
переданы 100% «Нафтогаза» - еще больше ответственности и влияния.
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В министерстве разработали новые правила назначения руководителей
госпредприятий, предусмотрели обязательный международный аудит, новый
подход к вознаграждению руководителей, планы по реструктуризации или
ликвидации предприятий. Но вся эта подготовительная работа пока так и не
«выстрелила».
Возможно, как раз угроза реформирования госпредприятий заставила
тех, кто на них наживается или хотел бы наживаться в будущем, усилить
давление на министра. И не просто усилить давление, а перейти к прямым
угрозам — как еще воспринимать неожиданное исчезновение охраны
министра и его семьи (Четыре достижения команды Абромавичуса. И
один провал // http://blogs.lb.ua/andrii_ianitskyi/327210_chetire_dostizheniya_
komandi.html. – 2016. – 04.02).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Вчора у невеличкому місті Біла Церква ми зробили вкрай
важливий крок нової системи поліції, до реалізації нової стратегії
реформи – створенню нової поліцейської системи сервісу та безпеки для
кожого з вас.
Дванадцять груп швидкого реагування відсьогодні патрулюють вулиці
міста з населенням у 211 тисяч людей. 144 молодих, професійних,
доброзичливих – цілодобово готові допомагати, служити та захищати.
Вони не сидітимуть у кабінетах, розкладаючи пасьянси на дрімучих
компах. Вони будуть поруч – у 15 – 20 хвилинах від кожного, хто потребує
допомоги – і в невеликому місті, і на віддаленому малолюдному хуторі.
Оснащені сучаснеми гаджетами, в онлайн-режимі з черговою частиною та
з інтерактивною картою усієї області – поліцейські в рмках нової системи
стануть доступнішими та ефективнішими.
Вони мають три завдання: громадська безпека та захист кожного
жителя, партнерство із суспільством за принципом «Community policing» та
системна профілактична робота.
Сьогодні ми сказали напутне слово нашим хлопцям у Білій Церкві –
разом із Прем'єр-міністром, головою представництва Європейського Союзу в
Україні Яном Тамбинським.
Саме партнерство зі спеціальною місією Євросоюзу та експертною
групою МВС на чолі зі знаним правозахисником Євгеном Захаровим –
допомогло нам протестувати та збудувати нову систему реагування на
виклики у сільській місцевості та у невеликих населених пунктах.
Саме вражаючі результати наших тестових експерементальних програм
переконали Кабмін та Прем'єра виділити кошти на закупівлю нової техніки
для такої системи реагування.
Сьогодні старт нового етапу реформи МВС – результат нашого
Самборського експеремента з організації так званої «кущової системи»,
коли місцева поліція інтегрована з сусідніми підрозділами внутрішніх справ
та «вертикально» підпорядковується люласному Главку поліції в області.
Крім того, ми быля року «обкатували» різноманітні моделі нового
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алгоритму роботи в сільській місцевості, в окремих районах п'яти областей
у різних регіонах країни – Київській, Харківській, Львівській, Луганській та
Донецькій.
Експерименти показали, що така організація забеспечення громадської
безпеки дозволяє значно скоротити час прибуття оперативної групи на
виклик – у містах проміжок часу скорочується з 15 – 20 хвилин до 7, а в селі
– від 1 – 2 годин до 20 хвилин. Як наслідок, підвищується ефективність
роботи на місці та кількість правопорушень, розкритих «по гарячих слідах». І
– підвищення довіри населення. Кількість звернень у поліцію на
експерементальних ділянках здосла на 40 – 50 відцотків.
Люди бачили у результат та вірили, що отримають допомогу.
Тому найближчими днями ми починаємо втілення нового принципу
організації роботи районних відділів та відділків поліції одразу в трьох
областях: Кмївській, Харківській та Львівській.
Починаємо з Київської області. Всього – вже сьогодні на патрулювання
малих міст та сіл Київської області вийшли 83 нові групи в 11
територіальних відділах Київської області.
Далі поліцейські вийдуть з кабінетів на вулиці в усіх 430 малих та
середніх містах, 880 селах та 28 тисячних селищах країни, в котрих проживає
24 мільйона людей – половина країни!
За нашими розрахунками, всього буде сформовано 1476 груп швидкого
реагування, в яких будуть задіяні 12 тисяч підготовлених поліцейських,
навчених та спроможних надати кваліфіковану допомогу.
Крок за кроком наша із Вами реформа іде вперед (Далі поліцейські
вийдуть з кабінетів на вулиці в усіх 430 малих та середніх містах та 28
880 селах та селищах України! // http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/
56b31003bb53f/. – 2016. – 04.02).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Фахівці Міжнародного валютного фонду пропонують Україні
створити державні холдинги. Таку думку було включено в доповіді,
опублікованій в понеділок МВФ для надання технічної допомоги в
реформуванні управління державним майном і контролю. Сектор державних
підприємств в Україні є дуже ефективним.
Перевага цього підходу є залучення менеджерів і аналітиків з
відповідними навичками, які вміють в приватному секторі активно управляти
і розвивати інвестиційний портфель. А саме вміння ізолювати інвестиційний
портфель політичного втручання, і тим самим, максимізувати свою цінність
для акціонера (уряду).
Фонд також проаналізував інші альтернативи: 1) створення окремого
департаменту Міністерства економічного розвитку (або міністерства
фінансів), який відповідає за визначення та управління ризиками,
пов'язаними з інвестиційним портфелем і орієнтовані тільки на збільшення
його вартості; 2) створення серії холдингів, груп управління державними
активами в різних галузях економіки. Згідно зі звітом, технічна перевага
першого варіанту є простота і відсутність значних витрат в її втіленні в
короткостроковій перспективі.
Проте, серед недоліків експерти МВФ зазначають відсутність досвіду
активного комерційного управління активами працівників державних
адміністративних органів і обмеженими навичками в галузі фінансового
аналізу та управління портфелем, а також труднощі з отриманням
кваліфікованого фахівця з зарплатами межах державних службовців (MFW
radzi stworzyć na Ukrainie holding spółek państwowych // WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/4476-mfw-radzi-stworzyc-na-ukrainieholding-spolek-panstwowych.html ). – 2016. – 10. 02).
В кінці минулого року в Польщі було створено Асоціацію
українського бізнесу. Основними завданнями Асоціації є допомога
українському бізнесу у виході на польські і західні ринки, забезпечуючи
правовий захист і організацію.
Під час недавнього IX Форуму Європа-Україна в Лодзі, який набрав
майже півтори тисячі учасників з України, ЄС, Росії, сусідніх країн і США,
партнер Міжнародного центру з правової EUCON, президент Асоціації
українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук говорили про завдання і
форми Асоціації із захисту інтересів українських інвесторів в Польщі.
Доповідь Ярослава Романчука на міжнародному форумі Європа-Україна
пройшла в рамках сесії «Економічні переваги та можливості України».
(Rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce //
WSCHODNIK.PL (http://wschodnik.pl/biznes/item/4471-rozpoczelo-dzialalnoscstowarzyszenie-ukrainskiego-biznesu-w-polsce.html). – 2016. – 10. 02).
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Глава МВФ Кристин Лагард предостерегла Украину от
возможного прекращения поддержки из-за медленно проводимых
реформ.
Глава МВФ Кристин Лагард:
Без существенных усилий украинского правительства трудно
представить себе дальнейшую поддержку страны. Украина медленно
продвигается вперед в борьбе с коррупцией.
В свою очередь в министерстве финансов Украины считают, что
заявление главы МВФ обусловлено кризисной ситуации в правительстве.
(МВФ пригрозил Украине прекращением кредитования // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/мвф-пригрозил-украине-прекращениемкредитования/a-19038397). – 2016. – 10.02).
Минулого тижня Верховна Рада України ухвалила проект
конституційних поправок у частині правосуддя, проте одна з цих
поправок, схвалена Конституційним судом України, все ж викликала
критику експертів Ради Європи.
Спецпредставник
генсекретаря
РЄ
в
Україні
Крістос
Джакомопулос:
Протягом останніх років кілька інституцій РЄ, включно з
Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) і Венеціанською комісією,
наголошували, що істотні структурні проблеми в Україні заважають судовій
системі функціонувати незалежно, і це підриває довіру українців до
правосуддя. Проект конституційних поправок, ухвалених Верховною Радою,
є основою для створення незалежного, ефективного, прозорого та надійного
правосуддя у країні. Це підтверджено і дуже позитивними оцінками цих
поправок з боку експертів Венеціанської комісії. Хочу зауважити, що ці
поправки були ухвалені лише у першому читанні, і дуже важливо якомога
швидше ухвалити їх остаточно.
(…) На думку Ради Європи, реформи повинні бути одночасно
спрямовані на забезпечення незалежності судочинства і на збільшення довіри
громадян до судової гілки влади. Для того, щоб цього досягти, необхідно
сформувати потужні, професійні та незалежні судові органи, і розірвати
будь-які інституційні зв’язки між ними та політичними колами. Це
стосується передусім Генпрокуратури, чия роль є центральною у сфері
кримінального правосуддя. Свого часу Венеціанська комісія привітала
пропозицію забрати у Верховної Ради право висловлювати недовіру
Генпрокурору, розглядаючи це як крок, який захищає Генпрокуратуру від
політичного впливу та втручання. І це та позиція, якої продовжує
дотримуватися Рада Європи. (…)
Щодо конкретно темпу провадження українських реформ,
децентралізації та боротьби з корупцією, ми сподіваємося, що український
парламент підтримає конституційні поправки щодо децентралізації якомога
швидше. Зволікання може нашкодити інтересам України і не виправдати
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очікувань її громадян. Боротьба з корупцією є найпомітнішою темою
порядку денного реформ в Україні, і не дарма. Корупція вже стала причиною
великих втрат для держави і залишається, безперечно, серйозним фактором
стримування для міжнародних партнерів України та її потенційних
інвесторів. Ми вітаємо прогрес, якого досяг український уряд за останні два
роки у цій сфері, особливо ухвалення пакету антикорупційних законів,
створення Антикорупційного бюро і Національного агентства із запобігання
з корупції. Адже із встановленням інституційних рамок, має пришвидшитися
й імплементація, а отже з’являться і видимі результати боротьби з корупцією.
Українська влада чудово це усвідомлює (…) (Представник Ради Європи:
Долю генпрокурора не повинен вирішувати парламент // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/uk/представник-ради-європи-долю-генпрокурора-неповинен-вирішувати-парламент/a-19036419). – 2016. – 10.02).
Згідно з опитуванням Pew Research Center від 2015 року, яке
навели в своїй доповіді експерти Інституту світової політики, дві
третини німців стабільно підтримують надання економічної допомоги
України. 40 відсотків німецької молоді вважають, що Україна – це частина
Європи. Водночас, 57 відсотків німців – проти вступу України до НАТО.
Заступник глави дипмісії Німеччини в Україні Вольфганг
Біндзайль:
Особисто я вірю, що процес асоціації з ЄС є передумовою інтеграції з
ЄС. Про важливість партнерства з Україною для Німеччини свідчить велика
кількість німецьких місій в Україні зі значною кількістю персоналу. Фінанси,
що ми інвестуємо в коопераційні проекти, є найбільшими у світі. На 2016 рік
заплановано надати 144 мільйони євро у вигляді грантів та технічної
допомоги. Ще кілька мільйонів євро передбачені на інфраструктурні проекти
та в енергетичний сектор. Я вірю, що це – стратегічне партнерство.
Перешкодами на цьому шляху, є нерішучість Києва у впровадженні
реформ та непослідовність у виконанні міжнародних зобов'язань. (…)
Експерт Європейського центру Карнегі в Брюсселі Ульріх Шпек:
Членство в НАТО, і членство в Євросоюзі не мають бути кінцевою метою
Києва, що підміняє перетворення всередині України. Не буде так, що НАТО і
ЄС колись врятують вас. Я би радив більше думати про свою оборону та про
реформи, а не про вступ до НАТО та ЄС.
Делегат німецької економіки в Україні Александер Маркус:
В галузі економіки співпраці України з Німеччиною найбільше заважає
надмірне державне регулювання та корупція. Водночас, не ватро
заплющувати очі і на успіхи, яких вдалося досягти. В України не така погана
економіка, як поганий маркетинг.
В Росії німці мають в десятки разів більший бізнес, ніж в Україні. Але в
тій країні німецький інвестор виробляє продукцію здебільшого для ринків
держав Митного союзу, а не ЄС. До того ж, в Україні кількість працюючих
німецьких підприємств та організацій зросла до чотирьох тисяч, тоді, як в
Росії їх було шість тисяч, але 400 останнім часом звідти пішли.
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Натомість, в Україні вже працюють створені за участі німецького
бізнесу заводи, що експортують в два рази більше продукції до країн ЄС, ніж
аналогічні підприємства в Росії. Ці підприємства в Україні створили 20-25
тисяч робочих місць. Вони мають на меті розширювати виробництво, з
огляду на дешевшу ніж в ЄС, але достатньо кваліфіковану місцеву робочу
силу. Ви вже виробляєте шість відсотків німецького автомобілебудування.
Пишайтеся цим! Творіть свою власну історію – історію успіху (Україна і
Німеччина: невикористаний потенціал співпраці // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/uk/україна-і-німеччина-невикористаний-потенціалспівпраці/a-19036664). – 2016. – 09.02).
МВФ: украинцы не доверяют налоговой системе страны, ей нужна
реформа. Соответствующие выводы международный валютный фонд вынес
по итогам работы технической миссии в Киеве. Украинские
налогоплательщики не доверяют государственной налоговой системе страны,
ей необходима реформа, пишет в своих рекомендациях международный
валютный фонд (МВФ) по итогам работы технической миссии в Киеве.
Все согласны, что отсутствие перспективы и налогового контроля
обусловлено отсутствием доверия между налогоплательщиком и системой
налогообложения. Крайне важно, чтобы этот порочный круг из-за плохого
законодательства и плохого управления был нарушен. Фонд также обращает
внимание на то, что налогоплательщики на Украине нередко опасаются
«преследования и коррупции» со стороны налоговых органов (МВФ:
украинцы не доверяют налоговой системе страны, ей нужна реформа //
Риа Новости (http://ria.ru/economy/20160209/1371611874.html#145509903
57333&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration). –
2016. – 09.02).
Міністр аграрної політики Олексій Павленко зустрівся з послом
ФРН Крістофом Вайлем.
Міністр аграрної політики України Олексій Павленко:
З березня німецькі експерти консультуватимуть українських аграріїв
щодо виходу на європейські ринки. У 2015 році товарообіг між нашими
країнами склав 532 мільйони доларів США. Сьогодні Україна експортує на
німецький ринок зернові, мед, м'ясо та субпродукти, насіння олійних
культур, вироби із зерна та хлібних злаків..
Найактуальнішою зараз є співпраця в рамках проекту з надання
консультацій Україні з аграрної торгівлі в рамках зони вільної торгівлі між
ЄС та Україною, який спрямований на підтримку вітчизняних експортерів.
Проект розрахований на три роки, його старт планується у березні.
Також серед важливих українсько-німецьких проектів Павленко
називає співпрацю у сфері екологічного землеробства, створення
спеціалізованого союзу або асоціації в Україні, а також проекти Німецький
аграрний дослідницький центр в Україні» і «Німецько-український аграрний
діалог» (Павленко: Німецькі експерти консультуватимуть українських
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аграріїв
щодо
виходу
на
ринки
ЄС
//
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/uk/павленко-німецькі-експерти-консультуватимутьукраїнських-аграріїв-щодо-виходу-на-ринки-єс/a-19035574). – 2016. – 09.02).
Децентрализация на Украине, по словам экспертов, идет успешно,
несмотря на дефицит необходимых законов.
Спикер Верховной рады Украины Владимир Гройсман:
Передача на местный уровень полномочий, финансовых ресурсов и
контроля за средствами и властью – таковы «три кита украинской
децентрализации». Только за первое полугодие 2015 года проведенная в
стране бюджетная децентрализация увеличила доходы местных бюджетов на
37 процентов. Начиная с 2015 года, уже не центральный аппарат, а местные
власти собирают плату за предоставление админуслуг, госпошлину, 10
процентов налога на прибыль предприятий. (…)
Директор по науке и развитию Института гражданского общества,
идеолог украинской децентрализационной реформы Анатолий Ткачук:
На сегодня есть все основания считать реформу успешной. На фоне
бюджетной децентрализации, сдвинулся с места процесс объединения
населенных пунктов в базовые административные единицы – ОТГ –
объединенные территориальные громады (общины).
За полгода, прошедшие с момента местных выборов, в ОТГ
добровольно объединились 8 процентов общин Украины. Для сравнения: в
Латвии за десять лет объединились только пять процентов, а в Дании –
четыре процента.
Хуже обстоит дело с законодательным обеспечением реформы. В
ближайшее время ожидается принятие закона о возможности присоединения
населенных пунктов к уже сформированным громадам. Это позволит
избежать необходимости проводить внеочередные местные выборы, как
этого требует действующий закон. Местные власти и общество неминуемо
будут соблазняться первыми успехами ОТГ в расширении своих бюджетов и
управлении финансами, что приведет к быстрому распространению реформы
на другие территории (…) (Децентрализация на Украине: противоречивый
старт // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/децентрализация-наукраине-противоречивый-старт/a-19034291). – 2016. – 08.02).
Норвегия выделит около 40 миллионов крон (более 4 миллионов
евро) в качестве гуманитарной помощи в пользу Украины.
Деньги будут распределены между организациями, которые помогают
Украине. Одно из условий выделения денег – продолжение реформ в стране.
Статс-секретарь МИД Норвегии Торе Хаттрем:
Гуманитарная ситуация в некоторых областях Украины является
серьезной. 5 миллионов человек нуждаются в помощи, в том числе 1,5
миллиона внутренних переселенцев. (…) Половина суммы пойдет в
Норвежский совет по делам беженцев, который уже занимается поддержкой
востока Украины. Еще 20 миллионов крон будут распределены между рядом
Огляд зарубіжних ЗМІ

28

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

4 – 10 лютого 2016 р.

20-28 лютого 2015
организаций, включая Международный комитет Красного креста,
Международную организацию по миграции и другие. Норвегия намерена
стать долгосрочным надежным партнером Украины. Тем не менее, наша
поддержка не будет лишена условий. Будущее Украины зависит от
способности провести реформы «на перспективу» (…) (Норвегия выделит
более 4 млн евро в пользу Украины // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/норвегия-выделит-более-4-млн-евро-в-пользуукраины/a-19034562). – 2016. – 08.02).
Підприємці з Саудівської Аравії мають намір інвестувати в
сільське господарство України 10,5 млрд доларів.
Посол Саудівської Аравії в Україні Вадим Вахрушев провів зустріч з
25 компаній в країні, в ході яких обговорювалися перспективи інвестицій в
українському туризмі, сільському господарстві та промисловості. Ідея
інвестувати в сільськогосподарський сектор України з’явилась після того, як
у Саудівській Аравія зменшились збори урожаю пшениці (Arabia Saudyjska
inwestuje 10,5 mld dolarów w rolnictwo Ukrainy // WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/biznes/item/4436-arabia-saudyjska-inwestuje-10-5-mlddolarow-w-rolnictwo-ukrainy.html). – 2016. – 07. 02).
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) готує доповідь
«Корупція в системі управління: загроза для інституційної ефективності
та прогресу». Її автор, депутат ПАРЄ від Італії (фракція соціалістів) Мішель
Ніколетті у рамках підготовки доповіді побував в Україні кілька тижнів тому.
Депутат ПАРЄ від Італії Мішель Ніколетті:
Для збору фактів, які будуть представлені у доповіді, я відвідав
Україну, Іспанію і, можливо, побуваю ще в якійсь з країн північної Європи.
(…)
Коли корупція є усталеним елементом у функціонуванні держави, то з
нею важче боротися, але це властиво не лише для України. Я вас запевняю,
що чимало інших країн мають таку саму проблему. Після мого візиту в
Україну я відчув, що там є усвідомлення і розуміння того, корупція –
негативний фактор і реальна загроза не лише для демократії, а й для
економічного розвитку держави. Я дійшов висновку, що таке ставлення
більш поширене серед міського населення й серед молоді, підприємців,
людей з вищою освітою, які мають досвід роботи чи навчання за кордоном.
(…) Гадаю, ми повинні підтримати тих українців, котрі хочуть
боротися з корупцією, – в уряді, громадських організаціях. Для цього
потрібне прогресивне антикорупційне законодавство та незалежні
антикорупційні органи. На мою думку, на нинішньому етапі Україна
виконала чималу роботу, і тепер важливо почати втілювати гарні рішення та
законодавство.
Загалом, боротьба з корупцією в Україні рухається у правильному
напрямку. Я вважаю, що законодавство щодо боротьби з корупцією в Україні
доволі хороше. Добре, що прийняте рішення створити відкриту базу даних
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декларацій про доходи народних депутатів та державних службовців. Це
свідчить про те, що в країні існує розуміння, наскільки важливою є
прозорість функціонування усіх органів влади. Присутні також воля та
бажання до міжнародної співпраці в цій сфері, що також дуже важливо. (…)
На сьогодні, для України головне – почати успішно виконувати
ухвалені антикорупційні закони, імплементувати те, що українська влада вже
досягла в законотворенні та запровадженні інституційних змін. Але треба ще
завершити конституційну реформу. Децентралізація влади в Україні також
важлива для боротьби з корупцією, бо призведе до того, що громадяни на
місцях будуть більше залучені до діяльності регіональних органів влади, а
отже отримають можливість і більшого контролю над владою. Я також знаю,
що в Україні створенні незалежні антикорупційні органи, проте формування
їхнього складу ще не завершено (…) (Мішель Ніколетті: Найважче з
корупцією боротись там, де вона злилась з менталітетом // Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/uk/мішель-ніколетті-найважче-з-корупцієюборотись-там-де-вона-злилась-з-менталітетом/a-19027399). – 2016. –
05.02).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з
директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін
Лагард.
Президент України Петро Порошенко:
Україна продовжить реформи, незважаючи на кризу в стосунках між
Урядом та парламентською коаліцією.
Президент України і директор-розпорядник МВФ домовилися
підготувати дорожню карту пріоритетних реформ, які нададуть нового
імпульсу взаєминам з Міжнародним валютним фондом. Вони також
погодилися щодо необхідності термінового ухвалення українським
Парламентом усіх реформаторських законів.
Директор-розпорядник МВФ Крістін Лаґард:
Фонду буде складно продовжувати співпрацю з Україною без належної
боротьби з корупцією.
Вона також висловила стурбованість повільним прогресом, який
демонструє Україна, в поліпшенні державного управління, в боротьбі з
корупцією і в зниженні впливу корисливих інтересів на політику
(Порошенко та Лагард домовилися підготувати дорожню карту
пріоритетних
реформ
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/02/10/poroshenko_ta_lagard_domovylysya_pidgotuvaty
_dorozhnyu_kartu_priorytetnyh_671262). − 2016. – 10.02).
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
Україна планує отримати від 8 до 10 млрд доларів в 2016 році на
бюджетні і інвестиційні потреби. В тому числі 5,8 млрд доларів від
Міжнародного валютного фонду − це найбільша частина. Від США 1 млрд
доларів кредитних гарантій.
Інші гроші від Японії, Швейцарії, Європейського Союзу, Польщі,
Німеччини, ЄБРР, ЄІБ та Світового банку. Найбільші суми Україна отримає
від МВФ − 5,8 млрд доларів, США − 1 млрд доларів і ЄС − 1,2 млрд доларів,
Частина з цих 10 млрд доларів не піде до бюджету або резервів, але
гроші від ЄБРР, Світового банку та Польщі підуть на інвестиційні проекти
(Яресько розповіла, хто дасть Україні $10 мільярдів цього року //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2016/02/10/7098533/). −
2016. – 10.02).
Глава представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський:
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Посли країн «Великої сімки» в ході зустрічі з керівництвом України
підкреслили важливість виконання Києвом узятих на себе зобов'язань перед
МВФ для подальшого отримання коштів від цієї організації.
Мова йшла про те, що повинні бути виконані всі положення, які
обговорювалися з МВФ, щоб відкрити можливість для фінансування.
Разом з тим в ході зустрічі не йшлося про конкретні ризики, через які
МВФ може не надати Україні черговий транш (Посли країн G7 нагадали
Україні про зобов'язання перед МВФ // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/02/4/7097890/). − 2016. – 04.02).
Верховная рада 267 голосами нардепов ратифицировала
соглашение между правительствами Украины и Японии на получение
займа в $300 млн для осуществления реформ.
Япония займет Украине 36,969 млрд японских иен на 20 лет с 6-летним
льготным периодом по переменной процентной ставке (JPY LIBOR +
0,05 %).
Возврат займа предполагается осуществлять один раз в полгода − 20
июня и 20 декабря (Япония займет Украине $300 млн на реформы //
Восточный корреспондент (http://www.eastkorr.net/ekonomika/yaponiyazaimet-ukraine-300-mln-na-reformy). − 2016. – 04.02).
Конституційна реформа
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
У Парламенті України був зроблений перший крок щодо ухвалення
змін до Конституції, які дадуть можливість провести як повну переатестацію
суддів, так і змінити судову систему країни в цілому. Ми очікуємо, що
український Парламент проголосує в другому читанні ці зміни до
Конституції одночасно з новим законом про судоустрій і статус суддів.
(…) Наша ціль – це запровадження реальної справедливості в Україні
(Арсеній Яценюк: Зміни до Конституції мають бути ухвалені одночасно з
новим законом про судоустрій та про статус суддів // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248820410&cat_id=2
44276429). − 2016. – 10.02).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Президент України Петро Порошенко взяв участь у церемонії
складання присяги співробітниками Управління спеціальних операцій
Національного антикорупційного бюро України.
Президент України Петро Порошенко:
Країна, влада і я як Президент чекаємо від Національного
антикорупційного бюро рішучої, безкомпромісної і ефективної роботи з
викорінення корупції в Україні. (…)
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Успіх НАБУ у боротьбі з корупцією – це відправна точка успіху
України на шляху до Євросоюзу, а в найближчій перспективі, уже через
декілька місяців, до запровадження безвізового режиму з ЄС (…) (Чекаємо
від Національного антикорупційного бюро ефективної боротьби з
корупцією – Президент // Президент України Петро Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/chekayemo-vid-nacionalnogoantikorupcijnogo-byuro-efektivnoy-36706). – 2016. – 09.02).
Президент провів нараду з керівним складом, детективами і
співробітниками Управління спеціальних операцій Національного
антикорупційного бюро України.
Президент України Петро Порошенко:
За перші місяці роботи НАБУ вже зареєстрована значна кількість
кримінальних справ, і перші справи готуються до передачі до суду.
Дуже важливо, що пред’являються підозри. На жаль, суд випускає під
заставу. Це – пряма заборгованість Парламенту перед вами. Коли ми по
гучних, багатомільйонних корупційних справах за декілька десятків або
сотень тисяч гривень застави випускаємо корупціонерів, – дуже важливо,
щоб у вас після цього не опускалися руки. Щоб ви цю справу все рівно
довели до кінця, і щоб вони не думали, що, якщо вони вислизнуть на етапі
слідства, а деякі навіть будуть перешкоджати зібранню доказів, – ви маєте
пам’ятати, що держава саме на вас покладає велику надію.
(…) Депутатам не потрібна депутатська недоторканність. Вони мають
бути захищеними лише за свою політичну позицію – що ти у Парламенті не
кажи, жодного переслідування за це не буде. Це – нормальний європейський
інструмент недоторканності (…) (Президент обговорив з детективами
антикорупційні ініціативи НАБУ // Президент України Петро
Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-obgovoriv-zdetektivami-antikorupcijni-iniciativi-36708). – 2016. – 09.02).
Голова НАБУ Артем Ситник:
В лютому до Києва прибудуть представники Федерального бюро
розслідувань США, які допомагатимуть Національному антикорупційному
бюро України у відстеженні грошових потоків.
Співпраця з ФБР дозволить контролювати проходження міжнародноправових доручень через відповідні органи в Сполучених Штатах, і
сприятиме розслідуванню цих справ у «максимально короткий термін».
В лютому детективи НАБУ відвідають країни Євросоюзу для
отримання міжнародно-правової допомоги щодо кримінального провадження
проти депутата від «Народного фронту» Миколи Мартиненка, яке відкрили у
Швейцарії.
Зараз з усіма країнами, де ми можемо отримати інформацію
встановлені контакти. Вже заплановані виїзди детективів за кордон для того,
щоб отримати цю інформацію. Це буде в лютому (Ситник: В Україну для
допомоги детективам Антикорупційного бюро приїдуть представники
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ФБР
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/02/09/sytnyk_v_ukrainu_dlya_dopomogy_detektyvam_a
ntykoruptsiynogo_byuro_pryidut_670529). − 2016. – 09.02).
Член конкурсної комісії Дарина Каленюк:
Конкурсна комісія з обрання процесуальних керівників до
спеціалізованої антикорупційної прокуратури рекомендуватиме Назару
Холодницькому призначити 12 прокурорів.
Отже, перший конкурс на рядових антикорупційних прокурорів
завершено. Заповнено 12 з 30 вакансій. Прізвища переможців: Гаврилюк,
Гайданка, Гречишкін, Жовницька, Касьян, Кравець, Олефір, Перов,
Посвистак, Скибенко, Шкрум, Щербай.
За результатами тестування на знання законодавства та загальних
здібностей до співбесід було допущено 66 кандидатів, з яких комісія обрала
12 переможців.
Серед рекомендованих комісією майбутніх прокурорів − лише одна
жінка.
Всі, кого комісія рекомендує Холодницькому – працівники
прокуратури, адже умова мати 5-річний прокурорський досвід роботи
прописана в законі. І це стало великою проблемою – подалося дуже мало
сильних кандидатів. Тепер потрібно проводити додатковий конкурс, аби
набрати необхідну кількість процесуальних керівників.
Але другий етап конкурсу матиме сенс лише у разі скасування цієї
норми в законі. Тоді на конкурс зможуть податися сильні юристи або
адвокати не з органів прокуратури, і достойна оплата, закріплена
законодавчо, буде для них хорошою мотивацією (В Антикорупційну
прокуратуру
обрали
12
прокурорів
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/02/5/7098043/). − 2016. – 05.02).
Децентралізація та реформа державного управління
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
(…) Питання спроможності органів влади, органів місцевого
самоврядування та територіальних громад в Україні сьогодні є ключовим.
(…)
Кошти, які надійдуть до місцевих бюджетів у результаті фінансової
децентралізації, мають бути залучені на створення нових робочих місць, що
сприятиме відродженню місцевої економіки (…) (Володимир Гройсман:
Об'єднання громад веде до відродження українського села та всієї
української
економіки
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1511). – 2016. – 09.02).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
Дуже важливо, щоб кожен з присутніх, кожен орган місцевого
самоврядування, а особливо зараз об'єднані територіальні громади, мали
Офіційна інформація

34

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

4 – 10 лютого 2016 р.

20-28 лютого 2015
безпосередньо один або декілька міжнародних проектів, перше, які навчать, –
бо потрібні нові знання і реальний досвід, по-друге, проекти, які дозволять
реально втілити той чи інший проект у життя, наприклад, освіта, охорона
здоров'я, інші напрямки.
Той, хто буде рухатися, в кого буде ініціатива, той отримає міжнародну
підтримку (…) (Голова Верховної Ради закликав об'єднані громади
активніше використовувати механізми міжнародної допомоги //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1510). 2016. – 09.02).
Віце-прем'єр-міністр України − Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
У Державному бюджеті на 2016 рік передбачено субвенцію 1 млрд грн
на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Ці кошти
розподілятимуться в залежності від площі сільської території та сільських
жителів − чим більша кількість сільських жителів та площа сільської
території тим більший обсяг субвенції для об’єднаної територіальної
громади.
Субвенція надається для створення, модернізації інфраструктури
об’єднаної територіальної громади. Ці кошти можуть витрачатись на нове
будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури,
що належать до комунальної форми власності. (…)
Об’єднані громади зможуть також провести реконструкцію,
переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ для
використання чи адаптації до нових повноважень та потреб громад з
обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій (…) (Більше
коштів субвенції із Держбюджету-2016 отримають громади, що
об'єднались із сільськими територіями, − Геннадій Зубко // Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/press/news/bilshekoshtiv-subventsiyi-iz-derzhbyudzhetu-2016-otrimayut-gromadi-shho-obyednalis-iz-silskimi-teritoriyami-gennadiy-zubko/). − 2016. – 09.02).
Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Одним з основних пріоритетів нашої роботи є наближення влади до
людини. І один з ефективних інструментів у цьому – Центр надання
адміністративних послуг. Саме створення таких центрів, максимально
спростить для громадян отримання послуг від центральних органів
виконавчої влади і місцевого самоврядування. (..,)
Разом із партнерами із GIZ Мінрегіон запропонував довідник з
облаштування центрів надання адміністративних послуг. Це як маршрутна
карта, як методичний посібник, який допоможе чітко зрозуміти всі аспекти
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роботи такого центру (Геннадій Зубко: Створення ЦНАПів − дієвий
інструмент наближення влади до людини // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248819465&cat_id=2
44276429). − 2016. – 09.02).
Мінрегіон України нагадав обласним адміністраціям про
необхідність прозорого та відкритого відбору інвестиційних проектів і
програм, що реалізуються за рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку (ДФРР).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Минулого року Мінрегіон зробив процес розподілу коштів ДФРР
максимально зрозумілим та публічним. Ми відійшли від ручного управління
цим процесом − передали повноваження по відбору інвестиційних проектів
та програм до областей. Але зараз є побоювання, що не в усіх обласних
комісіях відбір відбувається відкрито. Є певні скарги від експертів та
учасників процесу на кулуарність при прийнятті відповідних рішень.
У зв’язку з цим Мінрегіон направив офіційного листа на
облдержадміністрації, в якому звернув увагу, що обов’язковою умовою
відбору Міжвідомчою комісією інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
ДФРР, є розміщення інформації про них на сторінці офіційного веб-сайту
Мінрегіону України.
У своєму листі Мінрегіон наголошує на необхідності розміщення
актуалізованої інформації про всі інвестиційні програми і проекти
регіонального розвитку, які подаються заявниками для розгляду
регіональною комісією з обов’язковим оприлюдненням статусу проектів:
підготовка, оцінювання, оцінений, відібраний регіональною комісією, не
пройшов регіонального відбору, поданий до Мінрегіону, затверджений
державною комісією, не пройшов державного відбору.
Маємо не декларувати, а забезпечити повну відкритість роботи
обласних комісій з відбору проектів, дати змогу публічно обговорювати ці
проекти і обирати ті, які найбільше потрібні людям (Мінрегіон нагадує про
необхідність прозорого відбору проектів, що реалізуються за кошти
ДФРР // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/
1502). – 2016. – 05.02).
Заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей:
В Україні сьогодні відбувається процес децентралізації. Ми вже давно
говорили про освітні округи. Те, що раніше було освітнім округом, зараз є
об’єднаною територіальною громадою. Ці громади є різної величини.
Йдеться передусім про сільську місцевість. Ми вибираємо певну школу,
даємо їй певні критерії, а школи, що є навколо неї, стають її філіями.
Призначається один директор. Для цього у нас існують інвестиційні
програми, які допоможуть створити хорошу матеріальну базу. В бюджеті
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цього року закладено 200 мільйонів гривень для інвестування пілотних
опорних шкіл.
Початкова школа має бути наближена до місця проживання дітей. А
учні 5-х класів і вище зможуть їздити у школи шкільними автобусами. Ми
хочемо давати грант тим школам, які подадуть кращий проект розбудови
шкільної системи у своєму районі. Сума складатиме від 3 до 5 мільйонів
гривень на одну школу. Ці кошти мають бути витрачені на шкільні автобуси,
лабораторії, енергозберігаючі технології, навчання вчителів.
Таких шкіл у області буде не так вже і багато − 3-5 шкіл. Але треба
рішення громади щодо проведення реорганізації. Ми не прийматимемо такі
рішення, їх прийматиме лише територіальна громада. Адже основою
децентралізації є саме самоврядування.
(…) За нашими вимогами мінімальна кількість учнів у головній школі
має складати не менше 360 осіб.
Якщо держава передає на місця свої повноваження, вона повинна
забезпечити ці місця фінансовим ресурсом. Цей фінансовий ресурс у нас є.
Він називається освітня субвенція. (…) Ці кошти ми ділимо між певними
територіями. Їх отримують міста обласного значення, райони і об’єднані
територіальні громади. Там, де шкільна мережа є не оптимізованою, цих
коштів, звісно, буде не вистачати. В таких випадках треба приймати
відповідні рішення.
У нас закриваються школи, де немає учнів. У нас близько сотні шкіл,
де існує менше 10 учнів. Така система освіти є неефективною.
Очевидно, що скорочення (викладацького складу, – ред.) буде. Але для
нас дуже важливо знайти механізми залишити найкращих вчителів
(Децентралізація середньої освіти: об'єднання та скорочення //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1501). –
2016. – 05.02).
4 лютого Верховна Рада України схвалила законопроект про
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування
професійно-технічної освіти та законопроект про внесення змін до
Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо
фінансування професійно-технічної освіти.
Прийняті законодавчі акти визначають, що видатки на підготовку
робітничих кадрів у професійно-технічних закладах, розташованих у містах
обласного значення – обласних центрах, фінансуються з бюджетів цих міст, а
на інших територіях – з відповідних обласних бюджетів. ПТО міста Києва
фінансується з міського бюджету.
Окрім цього прийняті законопроекти передбачають:
− збільшення обсягу освітньої субвенції для обласних бюджетів,
бюджету м.Києва та бюджетів міст – обласних центрів за рахунок розподілу
частини резерву освітньої субвенції обсягом 877,9 млн.грн;
− надання субвенції з державного бюджету обласним бюджетам,
бюджету м.Києва та бюджетам міст – обласних центрів на підтримку
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підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних
закладах у обсязі 997,9 млн.грн., передбачивши у складі загальнодержавних
витрат Міністерства освіти і науки України, за рахунок відповідного
зменшення стабілізаційної дотації, передбаченої у складі загальнодержавних
витрат Міністерства фінансів України.
Таким чином, міста обласного значення звільняються від обов’язку
фінансувати заклади професійно-технічної освіти.
Уряд схвалив постанову про виділення з державного бюджету
стабілізаційної дотації на загальну суму 500 млн. грн. обласним бюджетам
для фінансування професійно-технічних навчальних закладів.
Згідно з цим рішенням, обласні бюджети розподілятимуть отримані
кошти між містами обласного значення, де є реальна обмеженість ресурсу.
Це дасть змогу допомогти місцевим бюджетам, які не в змозі забезпечити
власне фінансування закладів професійно-технічної освіти та належне
функціонування ПТУ (Парламент врегулював порядок фінансування
професійно-технічної
освіти
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1492). – 2016. – 04.02).
Судова реформа
Президент Украины Петр Порошенко:
Возможности Национального антикоррупционного бюро Украины для
эффективного преодоления коррупции в судебной системе ограничены.
(…) Мы должны сделать несколько решительных шагов. Первый шаг,
если вы расследуете коррупцию в судебной системе, судьи имеют
неприкосновенность. И пока вы расследуете, пока снимете, на это уйдут
месяцы или годы. А доказательства будут уничтожены. Судьи, к сожалению,
у нас распространена практика, исчезнут. Мы их подаем в международный
розыск, и дело остается недорасследованным (Порошенко: Возможности
НАБУ для эффективного преодоления коррупции в судебной системе
ограничены // 112.ua (http://112.ua/politika/poroshenko-vozmozhnosti-nabudlya-effektivnogo-preodoleniya-korrupcii-v-sudebnoy-sisteme-ogranicheny290666.html). − 2016. – 09.02).
Податкова реформа
9 лютого 2016 року Міністерство фінансів провело спільне
розширене засідання членів Громадських рад при Міністерстві фінансів,
Міністерстві економічного розвитку та торгівлі, Державній фіскальній
службі України за участю представників Федерації профсоюзів України,
аудиторських компаній та інших громадських організацій.
Заступник Міністра фінансів Олена Макєєва:
Для того, щоб максимально задовольнити потреби бізнесу та інших
стейкхолдерів податкової сфери, ми створили експертну раду, яка буде брати
участь у розробці узагальнюючих податкових консультацій. До складу
Офіційна інформація

38

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

4 – 10 лютого 2016 р.

20-28 лютого 2015
експертної ради увійшли представники Мінфіну, бізнесу, громадськості та
профільного Комітету ВРУ. Іншими словами, підготовлена Мінфіном
узагальнююча податкова консультація буде затверджуватися експертною
радою, що дозволить забезпечити подвійний контроль.
Наразі Міністерство фінансів концентрує свою увагу перш за все на
структурній та системній перебудові ДФС, ключовою метою якої є боротьба
з корупцією у податковій та митній сферах, і мінімізацію «людського
фактору» через запровадження електронних технологій та сервісів у роботі
ДФС (Податкову реформу обговорили на розширеному засіданні
Громадських Рад при Міністерстві фінансів, ДФС та Міністерстві
економічного
розвитку
та
торгівлі
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248822637&cat_id=2
44277212). − 2016. – 10.02).
Международный
валютный
фонд
считает
необходимым
ужесточить режим упрощенного налогообложения, пересмотреть
критерии для субъектов предпринимательства, имеющих право на
упрощенную систему налогообложения, а также исключить из перечня
«упрощенцев» плательщиков налога на добавленную стоимость и
юридических лиц. Об этом говорится в отчете технической миссии МВФ,
работавшей в Украине летом 2015 года.
Упрощенная система налогообложения должна быть лишена льготной
составляющей. Для этого нужно исключить из нее юридических лиц и
плательщиков НДС. Должно быть установлено единое предельное значение
НДС и единого налога.
При этом специалисты Фонда подчеркивают, что небольшой размер
единого налога следует сохранить только для частных предпринимателей с
низкими доходами, которые на текущий момент входят в первую группу
упрощенцев.
В Фонде убеждены, что ужесточение правил для «упрощенцев» сделает
невозможным опосредованное уклонение от уплаты налогов, когда
работодатель заключает договора со своими нанятыми сотрудниками,
оформившими статус частных предпринимателей. Искоренение такой
практики, как отмечают в отчете Фонда, станет еще одним шагом к
детенизации доходов компаний и граждан. Это, в конечном счете, позволит
сбалансировать доходы и расходы бюджета в части сбора единого
социального взноса как основного налога на зарплату в Украине.
Если ничего не будет сделано (в части компенсаторных платежей, −
ред.), бюджет 2016 года потеряет доходы в размере 4,5 % ВВП, − говорится в
отчете Фонда. Перенос налогового бремени не может ставить под угрозу
целостность госфинансов, а потери поступлений должны быть
компенсированы из надежных источников (МВФ предлагает лишить
упрощенную систему налогообложения «льготной составляющей» //
ОстроВ (http://www.ostro.org/general/economics/news/492248/). − 2016. –
09.02).
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Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
Министр энергетики и угольной промышленности Украины
Владимир Демчишин:
За прошлый год крупные госпредприятия энергетического и
нефтегазового сектора Украины увеличили чистую прибыль на 16
миллиардов гривен.
Если посмотреть ключевые предприятия, которые так или иначе на
протяжении года были под управлением министерства: «Укртрансгаз»,
«Укрнафта»,
«Энергоатом»,
«Укрэнерго»,
«Укргидроэнерго»,
«Укртранснафта» и «Центрэнерго», о котором так много говорится, то только
эти предприятия увеличили чистую прибыль за 2015 год на 16 миллиардов
гривен (…) (Энергетические госпредприятия за 2015 год увеличили
прибыль на 16 млрд гривен, − Демчишин // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/373650/energeticheskie_gospredpriyatiya_za_2015_go
d_uvelichili_pribyl_na_16_mlrd_griven_demchishin). − 2016. – 10.02).
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Державна програма «теплих» кредитів показала свою ефективність у
минулому році і Мінрегіон відстояв її продовження у 2016 році. Це реальний
інструмент для громадян заощадити на оплаті комунальних послуг.
Фінансування програми збільшено з Державного бюджету до 700 млн
грн. Також з минулого року перейшли 194 млн грн, які будуть використані в
цьому році.
В Держбюджеті на 2016 рік передбачено 3 млрд грн на Державний
фонд регіонального розвитку, 1 млрд грн на субвенцію для підтримки
об’єднаних територіальних громад, 1,9 млрд грн – для соціальноекономічного розвитку окремих територій. Ці кошти можуть спрямовуватись
на інфраструктурні проекти, серед яких і проекти з енергоефективності.
(…) Збільшення розміру компенсації для субсидіантів покращило
ситуацію із залученням кредитів ОСББ, які отримали більше можливостей
заохочувати мешканців будинків брати участь термомодернізації.
В продовження державної програми «теплих» кредитів сьогодні вже
прийнято 81 місцеву програму відшкодування кредитів для населення та
ОСББ, а ще понад 120 розробляються (Держава передбачила у 2016 році 894
млн грн. на програму відшкодування «теплих» кредитів – Геннадій Зубко
// Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (http://www.minregion.gov.ua/press/
news/derzhava-peredbachila-u-2016-rotsi-869-mln-grn-na-programuvidshkoduvannya-teplih-kreditiv-gennadiy-zubko/). − 2016. – 04.02).
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Реформа правохоронної системи

Министр внутренних дел Арсен Аваков:
До конца года мы планируем, чтобы каждый полицейский был
переаттестован. Сейчас переаттестация почти закончена в Киеве и Киевской
области и началась в Хмельницкой области («До конца года мы планируем,
чтобы каждый полицейский был переаттестован», − Аваков //
Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/373554/do_kontsa_goda_my_
planiruem_chtoby_kajdyyi_politseyiskiyi_byl_pereattestovan_avakov). − 2016. –
10.02).
Премьер-министр Арсений Яценюк:
Правительство Украины обратилось к президенту и к Верховной Раде с
тем, чтобы они предоставили своих кандидатов в конкурсную комиссию на
избрание директора ГБР.
После создания Бюро расследований органы прокуратуры будут
лишены функции следствия, и такие функции будут переданы ГБР.
Прокуратура нуждается в дальнейшем реформировании (Кабмин ждет
имена кандидатов в комиссию по избранию главы ГБР // Citynews
(http://www.citynews.net.ua/ukrainenews/51880-kabmin-zhdet-imenakandidatov-v-komissiyu-po-izbraniyu-glavy-gbr.html). − 2016. – 10.02).
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
(…) Ще не до кінця завершено реформування Міністерства внутрішніх
справ (МВС). В 2016 році планується завершити атестацію поліцейських, а
також створити кіберполіцію. Дані реформи прописані в новому проекті
коаліційної угоди.
Реформування МВС завершено тільки на 50 % (Аваков анонсував
реформування ДСНС // Цензор.НЕТ (http://zik.ua/news/2016/02/09/avakov_
anonsuvav_reformuvannya_dsns_670506). − 2016. – 09.02).
Голова національної поліції Хатія Деканоїдзе:
Переатестація всіх поліцейських України закінчиться за шість місяців,
а на реформу структури взагалі потрібно до п'яти років. Не кожен
український міліціонер був хабарником і «кришував» бізнес.
До червня патрульна поліція буде діяти в 29 основних українських
містах (Переатестація поліцейських закінчується через півроку //
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/32017pereattestacija-policejjskikh-zakonchitsja-cherez.html).– 2016. – 06.02).
Заместитель генерального прокурора Виталий Касько:
Западные партнеры не увидели результатов реформы местных
прокуратур, которая так и не привела к обновлению их кадрового состава.
Они четко понимают, что, к сожалению, желаемый результат не достигнут.
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Мне бы очень хотелось, чтобы мы не разочаровывали иностранных
партнеров, потому что реформа прокуратуры является ключевой в реформе
системы уголовной юстиции. К сожалению, у нас с советских времен
прокуратура остается чрезвычайно иерархичной, вертикально построенной,
коррумпированной, и это влияет на баланс всей системы (США и ЕС могут
перестать финансировать реформу украинской прокуратуры, −
заместитель
генпрокурора
Касько
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/372932/ssha_i_es_mogut_perestat_finansirovat_refor
mu_ukrainskoyi_prokuratury_zamestitel_genprokurora_kasko). − 2016. –
06.02).
4 лютого Міністр внутрішніх справ України провів робочу зустріч
з представниками Консультативної Місії ЄС з реформування сектора
громадянської безпеки в Україні.
За підсумками обговореннях ходу реформи правоохоронної системи
України та перспектив подальшої співпраці, сторони домовилися про
створення спільних робочих груп за окремими напрямками діяльності МВС
та про надання різнобічної допомоги з боку ЄС. Крім того, прийнято
рішення, що представники Консультативної Місії будуть працювати не
тільки у столиці, але й у двох обласних центрах − Харкові та Львові.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков:
Реформа МВС України − ключова, візуальна реформа в країні, яку
бачать всі, це масштабна, складна реформа, яка стосується кожного
громадянина.
2016 рік буде показовим для суспільства − вкрай важливо зберегти
темп і динаміку у продовженні реформи, тому Україна зацікавлена у
подальшій допомозі європейських партнерів.
Ми зацікавлені в отриманні як теоретичних знань, так і практичного
досвіду. Міністр зазначив, що МВС має намір найближчим часом
сконцентрувати увагу на роботі міграційної служби та служби з
надзвичайних ситуацій.
Керівник цивільних операцій ЄС Кеннет Дін:
Відомство планує продовжити співпрацю з МВС. Мандат
Консультативної Місії був переглянутий і змінений відповідно до стратегії
реформи правоохоронної системи України.
Відтепер ми плануємо приділяти більше уваги проведенню
кримінальних розслідувань, забезпечення громадського порядку та
комунікаціям. Представники Консультативної Місії будуть працювати у
Харкові і Львові. Для нас дуже важлива співпраця з міністерством і ми
зацікавлені в ній (Арсен Аваков: Реформа МВС України − це ключова,
візуальна
реформа
в
країні
//
МВС
України
(http://www.mvs.gov.ua/ua/news/562_Arsen_Avakov_Reforma_MVS_Ukraini__
_ce_klyuchova_vizualna_reforma_v_kraini__FOTO_VIDEO.htm). − 2016. –
04.02).
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
Всього вже сьогодні на патрулювання малих міст і сіл Київської
області вийшли 83 нових групи в 11 територіальних відділах Київської
області. Далі поліцейські вийдуть з кабінетів на вулиці у всіх 430 малих і
середніх містах, 880 селах і 28 тисячах селищ України, в яких проживає 24
мільйони чоловік – половина країни. За нашими розрахунками, всього буде
сформовано 1476 груп швидкого реагування, в яких будуть задіяні 12 тисяч
підготовлених поліцейських, навчених і здатних надати кваліфіковану
допомогу.
Проведений у 5 областях країни експеримент з роботи у сільській
місцевості показав, що час прибуття оперативної групи на виклик у містах
скорочується з 15-20 хвилин до 7, а в селі – від 1-2 годин до 20 хвилин
(Близько 12 тисяч поліцейських працюватимуть у малих містах і селах
України – Аваков // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/news/
27531404.html). – 2016. – 04.02).
Реформа системи національної безпеки та оборони
Президент Петро Порошенко затвердив новий військовоадміністративний поділ території України.
Військово-адміністративний поділ території України встановлює
територіально-географічні межі відповідальності органів військового
управління Збройних сил України за виконання функцій у сфері оборони.
Сухопутна територія України поділяється на чотири військовосухопутні зони і окремий військово-сухопутний район, які є районом
відповідальності оперативних командувань «Північ», «Південь», «Захід» і
«Схід».
Також повітряний простір України поділяється на три військовоповітряні зони і один окремий військово-повітряний район, які є районом
відповідальності повітряних командувань «Захід», «Південь» і «Центр».
Морський простір, з урахуванням правового статусу тимчасово
окупованих територій внутрішніх морських вод і територіального моря
України навколо Кримського півострова і окремого району Донецької
області, поділяється на «Чорноморську» і «Азовську» військово-морські зони
відповідальності командування (Порошенко затвердив новий військовоадміністративний поділ України // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/31877-poroshenko-utverdil-novoe-voennoadministrativnoe.html). – 2016. – 05.02).
Верховна рада ратифікувала угоду з Північноатлантичним
альянсом про статус Представництва НАТО в Україні.
Угода передбачає створення Представництва НАТО в Україні, яке
складається з офісу зв'язку НАТО та центру інформації та документації
НАТО.
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Згідно з пояснювальною запискою до закону, представництво має
сприяти посиленню і розширенню участі України в усіх заходах співпраці з
НАТО, наданню консультативної допомоги державним органам України,
взаємодії з відповідними органами НАТО в контексті забезпечення
відповідних заходів за лінією Україна-НАТО, програм співпраці та інших
заходів (Рада таки ратифікувала угоду про статус Представництва
НАТО в Україні // Урядовий портал (http://www.eurointegration.com.ua/
news/2016/02/4/7044353/). − 2016. – 04.02).
Реформа освіти
Міністр освіти і науки Сергій Квіт:
За останні роки фінансування на освіту і науку збільшилося. Зокрема, у
порівнянні з 2013 роком кошти на наукові дослідження, які в сфері
управління МОН, було збільшено на 40 %. Державне замовлення для вищих
навчальних закладів зросло на 17 %, а для коледжів і технікумів – на 38 %.
Освітня субвенція для шкіл збільшена майже на 1 млрд гривень. А
фінансування зовнішнього незалежного оцінювання – на 16 %, що дозволило
переоснастити Український центр оцінювання якості освіти і успішно
готуватися до нової вступної кампанії.
Уряд вперше виділив 650 млн гривень на придбання шкільних
автобусів. (…) Шкільні автобуси надзвичайно важливі для виконання
програми опорних шкіл, яка є центральною на цей рік. Мова йде про
створення належної мережі шкіл. І в контексті прийняття нового базового
закону «Про освіту» відбуватиметься перехід до так званої «профільної
школи». Кожне найменше село буде мати початкову школу. Водночас в усіх
регіонах будуть створюватися опорні школи з належним обладнанням
кабінетів, з кваліфікованим кадровим складом.
На створення опорних шкіл Уряд вже заклав у бюджеті 200 млн
гривень, а на придбання обладнання для кабінетів фізики в минулому році
виділено 100 млн гривень. Окрім того, міністерство співпрацює з багатьма
міжнародними інвесторами з питання оснащення та створення опорних шкіл.
(…) (Квіт анонсував майбутні реформи в освіті // Західна інформаційна
корпорація (http://zik.ua/news/2016/02/10/kvit_anonsuvav_maybutni_reformy_
v_osviti_671207). − 2016. – 10.02).
Заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей:
2016 рік буде роком змін у середній освіті. В Україні сьогодні
відбувається процес децентралізації. Ми вже давно говорили про освітні
округи. Те, що раніше було освітнім округом, зараз є об’єднаною
територіальною громадою.
Йдеться передусім про сільську місцевість. За певними критеріями
буде обрано так звану опорну школу, а школи, що є навколо неї, стануть її
філіями. Відповідно, буде призначено єдиного директора, який відповідатиме
і за роботу філій. Для цього у нас існують інвестиційні програми, які
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допоможуть створити хорошу матеріальну базу. В бюджеті цього року
закладено 200 мільйонів гривень для інвестування пілотних опорних шкіл.
Початкова школа має бути наближена до місця проживання дітей, а
учні 5-х класів і старші зможуть їздити у школи шкільними автобусами. Тим
закладам, які подадуть кращий проект розбудови шкільної системи у своєму
районі, надаватиметься грант, сума якого становитиме від 3 до 5 мільйонів
гривень на одну школу. Ці кошти мають бути витрачені на шкільні автобуси,
лабораторії, енергозберігаючі технології, навчання вчителів.
Таких шкіл у області буде від 3 до 5 і те, як розпоряджатися
коштами вирішуватиме область. Рішення щодо проведення реорганізації
прийматиме лише територіальна громада, адже основою децентралізації є
самоврядування (Заступник Міністра освіти і науки про децентралізацію
у загальній середній освіті // Міністерство освіти і науки України
(http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/02/08/zastupnik-ministra-osviti-inauki-pro-deczentralizacziyu/). − 2016. – 08.02).
Програма розвитку українського експорту
Заступник Міністра з питань європейської інтеграції Владислава
Рутицька перебуває з робочим візитом в Токіо. У Міністерстві сільського
господарства, лісництва та рибальства Японії сторони обговорили
можливість збільшення об'ємів взаємного товарообігу сільськогосподарської
продукції, розширення її номенклатури. В цілому, під час зустрічі мова йшла
про пошук практичних шляхів розвитку співробітництва в агропромисловому
комплексі.
Заступник Міністра сільського господарства, лісництва та
рибальства Японії Хідeмічі Сато:
Україна є вкрай важливою та цікавою для Японії у налагодженні
двостороннього співробітництва за багатьма напрямами.
Україна розглядає країни східної та південно-східної Азії, зокрема
Японію, як важливих торговельно-економічних партнерів. Товарообіг між
країнами у 2015 році характеризувався не високими об'єктами − $155 млн за
рік. Але, у порівнянні з 2014 роком агроекспорт до Японії зріс майже у 2
рази.
Також сторони обговорили перспективні напрями інвестиційного
співробітництва.
Заступник Міністра з питань європейської інтеграції Владислава
Рутицька:
Ми очікуємо на японські інвестиції, адже зараз їх обсяг в Україні поки
що невиправдано малий, як для такого потужного партнера, яким є Японія.
Україна запрошує японські компанії в проекти зі створення та модернізації
агроінфраструктури, у виробництво продукції з високим рівнем доданої
вартості. Окрім того, ми обговорили технічну та грантову допомогу в
контексті розвитку малих та середніх господарств в агросекторі. Нас також
цікавить японський досвід у створенні сучасної «рибної поліції».
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Також сторони акцентували увагу на українсько-японському
Аграрному Конгресі, який планується провести в Токіо 7−8 вересня (Японія
− перспективний та цікавий ринок для українських експортерів, −
Владислава Рутицька // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=248810637&cat_id=244277212). − 2016. – 05.02).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
У Києві відбулася конференція-відкриття проекту TWINNING
«Підтримка Державної фіскальної служби України в розвитку елементів
управління кордонами в митній сфері», на реалізацію якого
Європейський союз виділяє 1,85 млн євро.
Приорітетними напрямами міжнародного проекту є зміна національних
процедур і законодавства, необхідна для повного наближення до стандартів
ЄС у митній сфері, глибокий перегляд і приведення у відповідність зі
стандартами ЄС інформаційних технологій, побудова комплексної системи
протидії корупції в Україні.
Роль координатора проекту по підготовці правової бази для
міжвідомчого співробітництва, митного оформлення та спільних транзитних
процедур буде виконувати Федеральне Міністерство фінансів Німеччини.
Мінфін Польщі буде курирувати відпрацювання оперативних аспектів
співробітництва у сфері інтегрованого управління кордонами. А розробку
системи боротьби з корупцією очолить Митна служба при Міністерстві
фінансів Литви.
Глава ДФС Роман Насіров:
Кінцева мета проекту − перехід від пріоритету простого наповнення
бюджету до відповідності платежів реальної вартості імпорту. Ми
намагаємося досягти цього через підвищення рівня послуг по митному
оформленню, спрощення митних процедур, створення рівних процедур для
всіх учасників ринку, автоматизації прийняття рішень, усунення людського
фактора, який дуже часто нам заважає .
Представники ЄС, в свою чергу, очікують, що TWINNING сприятиме
виконанню Україною зобов'язань у сфері інтегрованого управління
кордонами. Європейські партнери сподіваються на поступове впровадження
Україною стандартів ЄС у митній сфері. До того ж, на їхню думку, успішне
виконання проекту дозволить затвердити статус України як надійної
транзитної країни (ЄС надасть 1,85 млн євро на реформування української
митниці // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2016/02/10/70
98433/). − 2016. – 10.02).
Підготовлені Кабінетом Міністрів три законопроекти, які необхідні
для лібералізації візового режиму між Україною та Європейським
Союзом, підтримані Верховною Радою 4 лютого. Зокрема, внесені зміни до
Кодексу адміністративного судочинства щодо розгляду судами позовів про
примусове видворення або затримання з метою ідентифікації, а також
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забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до
міжнародних договорів про реадмісію.
Вдосконалюється правове регулювання щодо строків розгляду
позовних заяв територіальних органів/підрозділів Державної міграційної
служби, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України
про примусове видворення або щодо затримання з метою ідентифікації та
забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства.
Закон дозволяє скоротити строки адміністративного провадження у справах
про примусове видворення та негайний розгляд таких справ судами.
Так, вдосконалюються процедури документування осіб, яких визнано
біженцями або особами, які потребують додаткового захисту в Україні.
Зокрема, унормовано питання внесення правильних установчих даних.
Приймати рішення про виправлення описок у разі їх виявлення матиме право
Державна міграційна служба. Також строки видачі документів для біженців
приведено у відповідність до чинного законодавства про ведення
демографічного реєстру.
Окрім цього, внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу
України з питань документування. Це дозволить забезпечити реалізацію прав
громадян, які проживають в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі
та в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської
областей щодо отримання свідоцтв про народження, про смерть у зв’язку з
відсутністю належних медичних документів, передбачених законодавством
України (Євроінтеграційні закони Уряду ухвалено Парламентом //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248813142&cat_id=244276429). − 2016. – 05.02).
Реформа охорони здоров’я
Проектний менеджер реформи охорони здоров’я Національної ради
реформ Павло Ковтонюк:
Вчора, 4 лютого, робоча група при МОЗ дописала концепцію реформи
фінансування охорони здоров’я.
У документі конкретно і поетапно розписано, як докорінно змінити
фінансування медицини.
Доступно викладено цілісну картину, як буде виглядати нова система.
Цього дуже бракувало раніше. Можна сказати, що в концепції описана
«страхова медицина», хоча страхові внески і не передбачається
запроваджувати (замість них сьогодні цілком нормально збираються
податки)».
Головні принципи, прописані у концепції:

замість
декларування
всієї
допомоги
безкоштовно
запроваджується чіткий гарантований пакет медичних послуг;

держава не утримує лікарні, а купує цей обсяг послуг у всіх
постачальників (закладів), незалежно від форми власності;
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поза межами гарантованого пакету громадяни мають можливість
легальної спів-оплати за послуги або використовують добровільне медичне
страхування;

гроші ходять за пацієнтом – оплата іде за фактом звернення, а не
за принципом «обласний, міський, районний заклад»;

створюється єдиний національний замовник – аналог єдиного
страхового фонду, як в західних країнах;

запроваджуються договірні відносини між цим замовником і
лікарнями на постачання переліку послуг визначеної якості;

бюджетні постачальники (медичні заклади) стають автономними
(некомерційними підприємствами) і починають продавати свої послуги
державному замовнику, страховим компаніям, громадянам.
Що це дає? Ефективніше використовуються гроші: підвищуються
зарплати лікарям, оновлюються заклади. Конкуренція покращує якість.
Гарантований пакет дозволяє чітко знати, на що ви маєте право.
Зменшуються неформальні платежі. Система стає здоровою – такою, як в
цивілізованих країнах.
Відзавтра почнемо процес оприлюднення, обговорень, почнемо
розсилати міжнародних організаціях, щоб отримати їх відгук (Робоча група
при МОЗ дописала концепцію фінансування медичної реформи, – Нацрада
реформ
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/02/05/robocha_grupa_pry_moz_dopysala_kontseptsiyu_
finansuvannya_medychnoi_reformy__669528). − 2016. – 05.02).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
На Львівщині від завтра почнуть працювати групи швидкого
реагування Національної поліції України.
Голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе:
Завтра я їду до Львова. Ми зробили проект у Білій Церкві на Київщині.
Завтра будемо запускати такі групи швидкого реагування у Львівській
області, через тиждень – у Харкові. І щоб у нас було чітке уявлення – в трьох
областях (Київська, Львівська і Харківська області, – ред.), в 79 районах і в
містах цих регіонів на службу вийдуть 240 автопатрулів, в яких будуть
працювати близько двох тисяч поліцейських (Від завтра групи швидкого
реагування поліції почнуть роботу на Львівщині // Аналітична служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/32621-s-zavtrashnego-dnja-gruppybystrogo-reagirovanija.html). – 2016. – 10.02).
За підсумками поїздки запорізької делегації до землі СаксоніяАнхальт (ФРН) відбулася прес-конференція
Голова обласної ради Григорій Самардак:
Головною метою поїздки було вивчити досвід проведення
децентралізації, налагодити співробітництво в економічній, соціальній,
культурній сферах. За три дні перебування запорізькі посадовці провели 12
офіційних зустрічей і перемовин, зокрема з президентом парламенту землі,
державним міністром, керівництвом м. Магдебург, побували в університеті
Анхальта,
Інженерній
палаті,
ознайомилися
з
роботою
сільськогосподарського підприємства «Агро Бьордегрюнд» та провідної
енергетичної компанії GETEC GmbH тощо.
Заступник голови ОДА (стажування) Володимир Тоцький:
Нас вразили їх результати. У них є такі самі будинки, як наші
«хрущовки», але вони провели санацію і тепер виглядають архітектурно
сучасними. Завдяки впровадженню термомодернізації досягли економії тепла
на 25%. Щоправда, це їм коштувало мільярдів євро. Також, ми привезли й
конкретні пропозиції щодо співпраці. Так, з Інженерною палатою досягнуто
домовленості про направлення запорізьких проектів тепломодернізації, де їм
нададуть експертну оцінку та рекомендації щодо вдосконалення, до речі,
наразі безкоштовно (…) (Влада області планує використати німецький
досвід децентралізації та реформ // Запорізька обласна державна
адміністрація
(http://www.zoda.gov.ua/news/30305/vlada-oblasti-planujevikoristati-nimetskiy-dosvid-detsentralizatsiji-ta-reform.html). – 2016. – 09.02).
Про участь Львівщини в заходах економічного напрямку у Польщі
та залучення інвестиційних проектів йшлося 9 лютого, під час зустрічі
голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки з
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головою Програмної ради Економічного форуму в Криниці-Здруй
Зигмунтом Бердиховським
Зигмунт Бердиховський запросив керівництво Львівщини на Форум
місцевого самоврядування, який відбудеться у квітні у Кракові. У свою
чергу, керівник області наголосив, що Львівщина зацікавлена
у
налагодженні тісних партнерських стосунків з бізнес середовищем сусідньої
Польщі.
Голова Програмної ради Економічного форуму в Криниці-Здруй:
Українцям слід самим впроваджувати реформи у власній державі,
зміни не можуть бути штучно прищеплені. Українці повинні ідентифікувати
себе з цими перетвореннями. Навіть цілий легіон реформаторів не зможе
змінити країну, ви повинні зробити це самі (Делегацію Львівщини запросили
у Краків на Форум місцевого самоврядування // Львівська обласна
державна адміністрація (http://loda.gov.ua/news?id=20173). – 2016. – 09.02).
9 лютого, на запрошення Карпатських фондів України та
Словаччини голова Закарпатської облради Михайло Рівіс взяв участь у
міжнародній конференції, яка відбулася у рамках проекту «Дійсно
разом».
Участь у заході також взяли представники місцевого самоврядування
та молодіжних організацій із сільських та міських громад Закарпатської,
Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, на якому
обговорено стан розвитку громадянського суспільства та процеси
децентралізації державної влади в Україні. А також представлено досвід
Словаччини у цій сфері.
Генеральний консул Словацької Республіки у м.Ужгород пані
Янка Бурянова:
Саме євроінтеграція найбільше сприяла успішному провадженню
адміністративної реформи. Серед найбільших перешкод для процесу
євроінтеграції перед вступом до ЄС був високий рівень корупції в
словацькому
суспільстві,
непрозорість
державних
інституцій
і
неефективність правової і судової системи. Тепер, завдяки оновленій
політичній еліті, Словаччина готова поділитися напрацюваннями з Україною
та продемонструвати успішний результат в євроспільноті (…) (Михайло
Рівіс: На прикладі Словаччини ми бачимо, що децентралізація веде до
успішних реформ // Закарпатська обласна рада: Офіційний веб-сайт.
(http://zakarpat-rada.gov.ua/myhajlo-rivis-na-prykladi-slovachchyny-mybachymo-scho-detsentralizatsiya-vede-do-uspishnyh-reform/#more-40440).
–
2016. – 09.02).
Лідером серед замовників зі здійснення закупівель у системі
ProZorro став відділ освіти Чигиринської райдержадміністрації, який
оголосив 15 закупівель. Також до цієї електронної системи вже долучилися
Городищенський, Драбівський, Жашківський, Кам’янський, Канівський,
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Лисянський, Христинівський, Черкаський, Чорнобаївський райони, Черкаси,
Золотоноша та Канів, повідомляють в Департаменті регіонального розвитку
Директор Департаменту регіонального розвитку Черкаської
облдержадміністрації Роман Карманнік:
У кінці січня в облдержадміністрації прийняли розпорядження, згідно з
яким через електронну систему ProZorro розпорядники коштів області мають
здійснювати закупівлі товарів вартістю від 20 тис грн. Можна здійснювати
електронні закупівлі й на менші суми. До 1 серпня ми вже маємо повністю
працювати у цій системі (У 13 районах та містах області вже здійснюють
закупівлі у системі ProZorro // Черкаська обласна державна адміністрація
(http://ck-oda.gov.ua/u-13-rajonah-ta-mistah-oblasti-vzhe-zdijsnyuyut-zakupivliu-systemi-prozorro/). – 2016. – 09.02).
У Києві, з 4 по 6 лютого відбулося експертне засідання з питань
реалізації законодавства України про адміністративні послуги. Захід
було організовано за підтримки Німецького товариства міжнародного
співробітництва GIZ, яке надає фахову допомогу в галузі інституцій
публічного адміністрування.
Член фракції БПП, народний депутат Сергій Кудлаєнко:
Реформа системи адміністративних послуг в Україні, насправді,
розпочалась ще у 2006 році із створення першого «Прозорого офісу» у
Вінниці. Напрацьовано величезний досвід по роботі ЦНАП, який відображає
найкращі принципи взаємодії влади і громадян, це – прозорість, якість,
доступність. Ефективність ЦНАПів визнана по всій країні, у нормах
прийнятих законів вже закладено: е-врядування, доступні реєстрові бази,
прозорі тендери, використання ІТ-технологій, що закривають можливості
для корупції та спрощують механізм отримання послуг.
На засіданні було обговорено актуальні питання та стратегію розвитку
адміністративних послуг – головними пріоритетами визначено: розширення
повноважень місцевої влади, фінансове забезпечення реформи і встановлення
стандартів якості публічних послуг (Сергій Кудлаєнко: Реформа системи
адміністративних послуг має високі шанси на успіх // Політична партія
«Блок Петра Порошенка «Солідарність» (http://solydarnist.org/?p=52572). –
2016. – 08.02).
Рівненщина займає лідируючі позиції щодо впровадження системи
електронних закупівель Prozorro.
На засіданні колегії Рівненської ОДА навели такі цифри: область
посідає третє місце по Україні за найбільшою кількістю учасників торгів в
системі електронних закупівель (до Prozorro торік вдалося залучити 227
установ, організацій та підприємств), а також шосте – за кількістю
оголошених закупівель (уже здійснено більше тисячі електронних процедур);
сьоме місце за плановою сумою закупівель – торги оголошені на загальну
суму майже 50 мільйонів гривень (Рівненщина лідирує у впровадженні
системи Prozorro // Голос України: Інформаційний портал
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(http://golosukraine.com/publication/politika/regioni/52861-rivnenshinalidiruye-u-vprovadzhenni-sistemi-prozo/). – 2016. – 08.02).
8 февраля, первый день курса обучения патрульных полицейских
в Запорожье.
Пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Запорожской области
Александр Солошенко:
Курс обучения продлится восемь недель. 400 будущих патрульных
будут изучать более 30 дисциплин. Занятия проходят на базе института
профподготовки сотрудников правоохранительных органов (В Запорожье
сегодня стартовала подготовка новых полицейских // IPnews
(ttp://www.ipnews.in.ua/index.php/2016/02/08/v-zaporozhe-segodnya-startovalapodgotovka-novyih-politseyskih/). – 2016. – 08.02).
Сегодня в Херсоне 302 патрульный полицейских приняли присягу.
Среди патрульных полицейских 241 мужчина и 61 женщина. В новой
патрульной полиции Херсона работают 16 участников АТО, 189 патрульных
имеют высшее образование, а также многие спортсмены: кандидаты в
мастера спорта по рукопашному бою, мастера спорта по футболу
международного класса (На улицы Херсона выходит патрульная полиция
// Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ru/news/news/32213-na-ulicykhersona-vykhodit-patrulnaja-policija.html). – 2016. – 08.02).
Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян у складі
української делегації побував у США та зустрівся представниками
Державного департаменту
Керівник офісу помічника Державного секретаря у справах Європи
та Євразії Александр Касанов:
На погляд США, внутрішня ситуація в Україні – явище складне, а
реформи, декларовані урядом, втілюються недостатньо серйозно. Та
очікуване переформатування уряду, на бачення американців, не мало би
стосуватися міністра економіки – тож його відставка стала для них
неприємним сюрпризом.
Попри стримане ставлення чиновників з Білого дому до темпів наших
реформ, підтримка України Штатами залишиться незмінною – незалежно від
особи президента США.
Велику увагу у нашій бесіді було приділено долі цілої армії
багаторічних фахових державних службовців, які присвятили життя своїй
роботі і досягли на ній пенсійного віку. Це не політики, це апарат, який
незалежно від політиків забезпечує функціонування держави. І вони не
забезпечені гідними пенсіями. Підсилення зарплат держслужбовців, аби вони
не були залежними від політиків і працювали не на політику, а на державу –
завдання держави. (У США вважають, що український уряд погано втілює
задекларовані реформи, – Мунтян // Чернівецький Промінь
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(http://promin.cv.ua/2016/02/07/u-ssha-vvazhaiut-shcho-ukrainskyi-uriadpohano-vtiliuie-zadeklarovani-reformy-muntian.html). – 2016. – 07.02).
Теплові пункти у будинках кам’янчан встановлюватимуть
щвейцарці. Третього лютого відбулися кінцеві переговори та підписання
контракту з потужною швейцарською компанією «Fela Planungs AG». Фірма
перемогла в тендерних торгах, що відбулися в рамках втілення «Проекту
підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання
України» за кошти кредиту Світового банку
Загальна вартість робіт, передбачених у контракті сягає трохи менше 2
млн. доларів. Перша черга на виконання проекту вже стартувала. Цього
тижня розпочалося обстеження будинків та розробка проектно-кошторисної
документації. Сучасні ІТП буде встановлено на 67 об’єктах, які переважно
розташовані на мікрорайоні Жовтневому, районі Цукрового заводу та в
центрі міста (Кам’янця-Подільського, − ред.). Термін виконання контракту
розрахований на рік, втім підрядник обіцяє завершити роботи вже до початку
нового опалювального сезону. (Теплові пункти у будинках кам’янчан
встановлюватимуть щвейцарці // «7днів» (http://informweek.com/teplovipunkty-u-budynkah-kamyanchan-vstanovlyuvatymut-schvejtsartsi/#more-9515).
– 2016. – 06.02).
Вінницька дитяча обласна клінічна лікарня відкрила свої двері
новим змінам.
Лікарня затвердила власний план покращення рівня медичного
обслуговування і стала координатором багатьох ідей. На сьогоднішній день,
медична допомога у закладі, максимально наближена до пацієнта. Першим
етапом у цьому стало – конструювання консультативних підрозділів у
єдиному приміщені. Хворий з легкістю знаходить і обирає необхідну
послугу, при цьому не блукаючи по всьому закладу. Наступним етапом
реконструкції лікарні, було створення власного сайту та започаткування
реєстрації пацієнтів в телефонному та онлайн-режимі. Це забезпечило
зменшення черг в реєстратурі, пришвидшило обслуговування та дало
можливість лікарю та відвідувачеві, яка звернулась до нього, правильно
розприділяти свій час. Такий європейський мотив далі «житиме» у
Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні і стане початком проведення
ще більш масштабних проектів та втілення ідей, які цілком вирішуватимуть
проблему хворих (Обласна дитяча лікарня започаткувала європейський
метод
реєстрації
пацієнтів
//
Вінницькa
ОДА
(http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0%9F
%D0%86A6UKMF). – 2016. – 05.02).
Кіровоградщина опинилася на 17 місці за рівнем корупції у всіх
сферах та гілках влади. Серія досліджень «Рівень сприйняття корупції
бізнесом» є безпрецедентною міжсекторальною взаємодією партнерів з
владного, бізнесового та громадського секторів задля допомоги державі у
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просуванні ключових реформ у сфері доброчесності влади та протидії
корупції. Так, ще шість місяців тому результат області був майже удвічі
більшим. Такими глобальними кроками Тернопільщина прямує назустріч
світлому минулому. На жаль, про рідну Кіровоградщину цього сказати не
можна (Кіровоградщина пов’язла в корупції // Єлісавет (
http://www.elisavet.in.ua/kirovogradshhina-pov-yazla-v-koruptsiyi/). – 2016. –
05.02).
З метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель,
формування конкурентного середовища та запобігання проявам
корупції і зловживання службовим становищем з 1 листопада 2015 року
на виконання розпорядження міського голови у місті Чернівцях
запроваджено пілотний проект «Система електронних закупівель» у
тестовому режимі для розпорядників коштів міського бюджету та
міських комунальних підприємств.
В грудні 2015 Верховна Рада ухвалила Закон «Про публічні закупівлі»,
який робить перехід на Систему електронних державних закупівель ProZorro
обов’язковим для всіх державних органів. Це – дієвий метод викорінення
корупції шляхом переведення усіх тендерів онлайн, адже через махінації з
закупівлями держава щорічно втрачає як мінімум 50 млрд гривень з бюджету
(У Чернівцях діє пілотний проект «Система електронних закупівель» //
Чернівецька міська рада (http://chernivtsy.eu/portal/4/u-chernivtsyah-diyepilotnyj-proekt-systema-elektronnyh-zakupivel-80605.html). – 2016. – 05.02).
Сумська область належить до шести регіонів, де зафіксоване
скорочення індексу сприйняття корупції. У 2015 році бачення корупції
жителями регіону, яке традиційно було вищим від загальнонаціонального
показника, скоротилось до усередненого рівня по Україні. Так, зростання
корупції відзначає вдвічі менше , ніж у 2011 році, жителів Cумщини (33,1%
проти 68,%). Водночас зросла і група населення, яка вважає, що поширеність
корупційних практик лишилася незмінною (46,0% проти 27,9%).
На
Сумщині до топ-5 сфер життєдіяльності з найбільш корумпованим іміджем
належить ДАІ (76,7%), міліція (66,4%), медицина (62,0%), судова система
(47,7%) та митниця (45,3%).
Сумська область є лідером в Україні за всіма показниками реального
корупційного досвіду. Вимагання хабарів як найбільш поширений прояв
корупції дещо зріс у 2015 році, порівняно з 2011 роком, і суттєво перевищує
загальнонаціональний рівень. За цим показником Сумщина займає другу
позицію серед регіонів України після Донеччини. Жителі області стали
втричі частіше пропонувати хабарі. Ця практика як і використання корисних
є вищою від загальнонаціонального рівня.
Попри загалом невисокий рівень довіри до інститутів влади і
сприйняття її як корумпованої, населення регіону і України в цілому,
здебільшого продовжує розглядати вище керівництво держави як найбільш
відповідальне за боротьбу з корупцією. Найбільше прагнення боротьби з
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корупцією мешканці Сумської області помічають з боку місцевої влади
(16,1%) та Президента (9,8%).
Лише 36% мешканців Сумщини вважають, що корупція ніколи не може
бути виправдана, навіть якщо така поведінка сприятиме розв‘язанню власної
важливої проблеми. Це трохи менше, аніж в середньому по країні (37,4%). Не
виправдовувати корупцію 80,4% населення регіону, що є вищим від
загальнонаціонального показника (64,9%).
Рівень готовності громадян до боротьби з корупцією у Сумській
області майже такий самий як по країні в цілому (39,0% проти 36,7%). Частка
громадян, які вважають себе відповідальними за боротьбу з корупцією,
зростає з року в рік: у 2015 році серед жителів області вона складає 23,1%.
Однак практика подання скарги до органів влади або до
правоохоронних органів у зв’язку з випадком корупції залишається
малопоширеною серед мешканців всіх регіонів країни – лише 2% українців
намагались захистити свої права перед чиновником. Таким чином,
спостерігаємо певні зміни у свідомості громадян, які, однак, поки що не
втілилися у їхній поведінці. (На Сумщині один з найбільших показників
корупції // The Sumy Post (http://sumypost.com/sumynews/obwestvo/na_
sumwin_odin_z_najblshih_pokaznikv_korupc). – 2016. – 05.02).
4 лютого, в Луцьку перші групи співробітників Головного
управління Національної поліції у Волинській області взяли участь в
атестаційному тестуванні.
Його проводять з метою об`єктивного і неупередженого з`ясування
спроможності поліцейських за професійними та особистісними якостями
виконувати службові обов`язки на посадах в апараті Національної поліції
України чи органах поліції.
З 8 лютого, розпочнуть роботу атестаційні комісії. Вони оцінюватимуть
професійні та особистісні якості працівників і прийматимуть фінальні
колегіальні рішення щодо придатності до служби в поліції. В атестаційних
комісіях працюватимуть також і представники громадськості, ЗМІ та
правозахисних організацій (На Волині почали атестаційне тестування
поліцейських // Інформаційно-аналітичний портал «Четверта влада»
(http://4vlada.com/volin/47156). – 2016. – 04.02).
2-3 февраля 2016 года 16-летним жителям Одесской области
торжественно вручили первые паспорта граждан Украины в виде
пластиковой карточки (ID-карта).
С 11 января 2016 в местные отделов миграционной службы Одесской
области с заявлениями об оформлении паспорта обратилось более 900
человек. Выдачу паспортов нового образца начали в 24 районах одесского
региона, за первый квартал 2016 года планируют установить оборудование в
оставшихся девяти (В Одесской области выдали первые ID-карты //
Репортер (http://www.reporter.com.ua/news/htk707). – 2016. – 04.02).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Асоціація міст України надіслала Комітету Верховної Ради України з
питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування підготовлений на його запит аналіз проекту концепції
формування територіальної громади, який розробила ГО «Громадська рада
самоврядування» (м.Київ).
Концепція на прикладі Києва пропонує багатоступеневу систему
місцевого самоврядування територіальної громади міста, що включає
спільноти жителів будинків, вулиць, мікрорайонів, названі автором
громадами, а також територіальні громади районів у місті.
Посилаючись на Європейську хартію міст ІІ, концепція передбачає для
пропонованих нею громад будинків та мікрорайонів власні виборні зібрання,
повноваження та бюджет. Причому бюджет громади будинку, як можна
зрозуміти, формується з внесків жителів відповідного будинку, а бюджет
громади мікрорайону, як і територіальної громади району, є частиною
бюджету міста.
На думку експертів Асоціації, пропоновані структура, основні завдання
та ресурси громад будинків і мікрорайонів практично відповідають структурі
органів самоорганізації населення, яка передбачена Законом України «Про
органи самоорганізації населення», а їхні завдання і джерела ресурсного
забезпечення, в основному, співпадають з вже визначеними для спільнот
відповідних рівнів тим же Законом та законами України «Про особливості
здійснення права власності в багатоквартирних житлових будинках» та «Про
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків» (Офіс Реформ у
Закарпатській області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=908566575918258&id=779338445507739. – 2016. – 10.02).
Міністр фінансів України Наталія Енн Яресько:
9 лютого, за ініціативи Міністерство фінансів України провели першу
зустріч міжвідомчої робочої групи щодо управління фіскальними ризиками,
що виникають в ході діяльності держпідприємств за участю представників
українських міністерств та відомств, а також начальника управління в
департаменті VII (політика фінансових ринків) Міністерства фінансів
Німеччини Маркуса Плейєра.
Наразі більшість держпідприємств демонструють неефективність
управління та збитковість, що має негативний вплив на весь бюджетний
процес країни. Зокрема, це спричиняє зменшення дохідної частини бюджету,
збільшення ризиків за гарантованими державою борговими забов’язаннями
держпідприємств та обумовлює необхідність збільшувати фінансування
окремих видів діяльності через хронічне недофінансування держпідприємств.
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Впевнені, що робота міжвідомчої робочої групи та запровадження
провідних європейських практик до оцінки фіскальних ризиків
держпідприємств допоможе мінімізувати негативний вплив їхньої діяльності
на бюджет країни до моменту приватизації (Наталія Енн Яресько //
https://www.facebook.com/749479271788010/photos/a.753287404740530.107374
1828.749479271788010/952019344867334/?type=3&theater. – 2016. – 09.02).
Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко:
Более 3 тыс. закупок зарегистрировала Днепропетровская ОГА в
режиме онлайн. И по этому показателю вошла в тройку лидеров среди
госструктур Украины.
Днепропетровская ОГА в режиме онлайн заключила более 3 тысяч
заказов на товары и услуги. Их общая стоимость – почти 85 млн. грн. Более
половины из них уже завершены. Департамент образования и науки ОГА
благодаря Prozorro уже сэкономил 3,6 млн. грн., департамент
здравоохранения – 1,8 млн. грн., департамент социальной защиты – 1 млн.
грн.
Днепропетровская ОГА благодаря электронным закупкам сэкономила
8,6 млн. грн. бюджетных средств. И это только за полгода. Сейчас
зарегистрировано более 3 тыс. торгов. Плановая экономия по ним – более 10
млн. грн. К концу года ожидаем еще більше.
По статистике, которую собирает сама система Prozorro,
Днепропетровская ОГА на 3 месте по количеству проведенных торгов. После
Министерства инфраструктуры Украины и Киевской городской
государственной администрации.
Всего на Днепропетровщине в ProZorro зарегистрировано 7,84 тыс.
лотов на 288 млн. грн. Плановая экономия от этих торгов – почти 27 млн.
гривен. Уже завершено 2,73 тысячи закупок, что сэкономило более 14 млн.
гривен (Новости Днепропетровска // https://vk.com/wall-52044822_39042. –
2016. – 09.02).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
100 днів тому українські міста і села отримали можливість
об'єднуватися в територіальні громади. Автоматично такі об'єднання стали
більш самостійними у прийнятті важливих для розвитку регіону рішень та
збільшили свій бюджет більше ніж на 40%. 100 днів тому ми впевнено
ступили на шлях, який уже давно пройшли більшість європейських країн.
Звісно, це не простий крок і швидко і гладко не буде. Ми це розуміємо і
щодня працюємо над тим, щоб вирішити усі проблемні питання, з якими
стикаються люди на місцях у процесі передачі повноважень. Я вдячний 159
сміливцям, які взяли на себе відповідальність бути першими. Сьогодні ми
зібралися, щоб відверто обговорити, що працює, що треба змінити, що
передбачити на майбутнє. Впевнений, такий діалог, і не тільки сьогодні –
щоденний дуже скоро дасть результат. І люди – перші, хто відчують ці зміни
Новини з соціальних мереж

57

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

4 – 10 лютого 2016 р.

20-28 лютого 2015
Все
в
наших
руках
(Геннадій
Зубко
//
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1688151708133669. – 2016. –
09.02).
Експерт Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко:
Загалом в Україні доволі низька обізнаність громадян зі змістом Основного
Закону країни. Половина населення взагалі не читала текст Конституції, а
близько третини ознайомилися лише з окремими її розділами.
Щоб виправити ситуацію необхідно приділити більшу увагу темі
Конституції в школі, запроваджуючи відповідний курс до навчальної
програми. До цього процесу варто залучати й молодь, яка навчається у
середніх та вищих учбових закладах. Держава мала б показати повагу до
Конституції України через культуру, відкриваючи музеї, присвячені історії
Конституції, проводячи на цю тему пізнавальні заходи, конкурси тощо. Адже
від цього залежить майбутнє України (Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1305237992835529. – 2016. –
08.02).
Парламент найближчим часом може вирішити ще одне складне для
місцевих бюджетів питання.
У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо спрямування до
місцевих бюджетів 1,92 млрд грн субвенції на компенсацію за пільговий
проїзд
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1104616472936115. – 2016.
– 05.02).
Об’єднані територіальні громади Дніпропетровщини розпочинають
співпрацю з міжнародними партнерами. Відбулась робоча зустріч
представників Фундації Менеджерських Ініціатив Республіки Польща пана
Павла Прокопа та Богдана Юрчука з Ленінською (Грушівською) сільською
об’єднаною територіальною громадою Дніпропетровської області.
В процесі робочого візиту були опрацьовані документи, що
характеризують економічний, промисловий та кадровий потенціал громади,
визначені напрямки роботи заступників голови виконкому з у соціально –
гуманітарній та фінансово-економічній сфері, розглянуті питання стратегії
розвитку
громади
(Дніпропетровський
Офіс
реформ
//
https://www.facebook.com/ofisereformdp/posts/220761528266389. – 2016. –
05.02).
Ми вважаємо своїм обов'язком довести до кінця те, що розпочали. Саме
тому, проведемо підсумковий День економічного розвитку і дерегуляції у
Верховній Раді. Сподіваємося, що народні депутати підтримають ініціативи,
які наша команда розробляла протягом минулого року.
На розгляд парламенту ми виносимо 9 законопроектів з реформ
держпідприємств, держконтролю, а також дерегуляції та залученню
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інвестицій. Сподіваємося, депутати дадуть шанс реформам! (Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі
України
//
https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/1028590723865242. – 2016. −
05.02).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
Вважаю, що врегулювання сьогоднішньої урядової кризи має
базуватись на трьох принципових позиціях:
Перше, і найголовніше – не допустити подальшої дестабілізації і
продовжити реформи.
Друге – нам потрібна відверта і об'єктивна розмова і про те, що було
зроблено, і про те, які були допущені помилки. Тільки робота над помилками
дасть відповідь на те, що ми маємо робити далі.
Третє – нам потрібен чіткий план дій, який дозволить вирватися з
прірви, де знаходиться сьогодні Україна. Це повинні відчути люди.
У нинішній ситуації нам потрібна відверта і самокритична розмова. І до
такої розмови я закликав і членів уряду, і колег-депутатів в ході обговорення
стану реформування охорони здоров'я (Володимир Гройсман //
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/videos/345438485625072/.
–
2016. – 05.02).
Проектний менеджер реформи фінансового сектору Національної
ради реформ Вікторія Страхова:
Виконання 76% завдань, запланованих на 2015 рік – хороший показник
для такої комплексної реформи, як реформа фінсектору. Серед них –
прийняття ряду законів, які зі умови імплементації дозволили б змінити
позитивно фінансовий ринок. Частина завдань, таких як забезпечення
фінансової незалежності та інституціонального потенціалу Національного
Банку України (НБУ), інституційного потенціалу Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб (ФГВФО), підсилення контролю та відповідальності за
операціями пов’язаними з банками особами, захист прав інвесторів шляхом
впровадження інституту похідного позову, забезпечення інструменту
довготермінової ресурсної бази для банків – термінових депозитів – були
виконані на 100% (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/899252326859966. – 2016. – 04.02).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
(…) За інформацією об’єднаних територіальних громад, проекти, що
подаються ними, не приймаються до розгляду регіональними комісіями та
автоматично виключаються з числа учасників конкурсу на отримання
фінансування з ДФРР. Мотивується це тим, що у 2016 році об’єднані громади
мають окреме джерело державної підтримки у вигляді субвенції на
формування інфраструктури.
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Згідно з пунктом 6 Порядку підготовки, оцінки та відбору
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР (постанова Кабінету Міністрів
України від 18 березня 2015 р. № 196), інвестиційні програми і проекти
повинні відповідати одній з таких умов:
1) відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії
регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх
реалізації;
2) впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів
співробітництва територіальних громад;
3) підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад.
Тобто проекти об’єднаних громад обов’язково мають брати участь у
конкурсному відборі, а їх безпідставне відхилення йде всупереч рішенню
Уряду
(…)
(Офіс
Реформ
у
Закарпатській
області
//
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=905023952939187&id=77
9338445507739. – 2016. – 04.02).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Серед питань, які розглянула Верховна Рада, я б звернув увагу на дуже
конкретне, але дуже чутливе для багатьох людей на місцях рішення. Воно
стосується професійно-технічної освіти. За пропозицією уряду в Бюджеті
2016 року передбачалось передати фінансування ПТУ на місцевий рівень. В
основу була закладена по суті правильна ідея – посилити вплив місцевих
органів влади на підготовку необхідних для місцевої економіки кадрів. Але
дуже швидко стало зрозуміло, що це рішення не було належним чином
прораховано – багато міст, особливо невеликих, належними коштами не були
забезпечені, що поставило професійно-технічну освіту під загрозу знищення.
Верховна Рада цю ситуацію виправила, перерозподіливши частково
освітню субвенцію і ввівши додаткову субвенцію на на підтримку підготовки
робітничих кадрів. В результаті місцеві бюджети отримають додатково на
ПТУ більше 1,5 млрд. гривень.
Чому це питання вважаю важливим? Тому що спільними зусиллями
держави і місцевих органів влади ми повинні підняти якість підготовки
кадрів і стимулювати місцевий економічний розвиток. А ті, хто закінчують
ПТУ, повинні не просто відбувати час у стінах цих закладів, а виходити в
життя
справжніми
професіоналам
(Володимир
Гройсман
//
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/videos/345107472324840/.
–
2016. – 04.02).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Координатор проектів ГП НОВА КРАЇНА з реформи державної
служби, Відповідальний за напрямок з реформування КМУ і системи
інших державних органів Цільової команди реформ з питань
реформування державного управління Сергій Сорока:
Усі, хто намагався чи намагається провести реформи в Україні,
зазначають головну проблему, яку досі не змогли вирішити реформатори:
супротив і саботаж державної машини та її бюрократичного апарату – те, що
загалом називається «Система» – будь-яким очевидним змінам та реформам.
І справа тут не тільки в хрестоматійних причинах такого супротиву, якот страх перед змінами чи небажання виходити із «зони комфорту» тощо –
але й у тому, що українська бюрократична державна машина «виросла» із
радянської репресивної державної системи, яка мала контролювати все і всіх.
За українських реалій вона зрослася із широкою і глибокою корупцією,
яка є джерелом доходів можновладців на всіх рівнях влади.
Не маю наміру звинувачувати всіх державних службовців в корупції –
але, на жаль, «маємо те, що маємо»: 27 балів зі 100 можливих і 130 місце зі
168 позицій – такі показники України в Індексі сприйняття корупції за 2015
рік (Corruption Perceptions Index) від Transparency International. (…)
Варто зазначити, що Стратегія реформування державного управління
України на 2015–2020 роки, на ухвалені якої наполягає ЄС і навіть обіцяє
кошти на безповоротній основі на реалізацію цієї реформи – чинним урядом
розробляється із травня 2015 року, а дедлайни переносились вже 2 рази,
останній раз на кінець березня 2016 року! (…)
Загалом, реформа державного управління складається із трьох
основних напрямків:
1) реформа державної (публічної) служби;
2) реформа системи виконавчої влади (КМУ і ЦОВВ);
3) реформа системи та порядку надання адмінпослуг.
В Україні стартувала поки що тільки реформа державної служби після
ухвалення у ВР 10 грудня 2015 року нового закону про державну службу.
Наразі в Нацагенстві з питань державної служби (НАДС) разом із
громадськими і міжнародними експертами ведеться активна робота над
підзаконними актами (а їх біля 30!) до закону, без ухвалення яких реформа не
може бути реалізована. (…)
Проблема також полягає в тому, що в уряді досі немає відповідального
за впровадження реформи державного управління на рівні віце-прем'єра,
який би принаймні організував єдиний «штаб» такої реформи із залученням
як урядовців і депутатів, так і українських та міжнародних експертів. (…)
Тільки після реформування апарату міністерства можна говорити про
ефективність реформ в тій чи іншій галузі. Альтернатива – супротив та
саботаж апарату і постійно боротьба керівників міністерства із своїм
апаратом замість синергетичної співпраці в напрямку здійснення реформ.
Експертний погляд
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Коротко, що потрібно зробити в поточному році в сфері реформування
системи державного управління до кінця 2016 року:
1. У законодавчій і нормотворчій сфері:
– провести Закон про службу в органах місцевого самоврядування
№2489, який має бути синхронізованим із Законом про державну службу
(робоча група під головуванням Альони Шкрум комітету ВР із державного
будівництва почала свою роботу над підготовкою його до другого читання у
ВР);
– провести Проект Закону про внесення змін до деяких законів щодо
організації діяльності уряду та ЦОВВ №2354а («завис» в комітеті ВР з
питань правової політики та правосуддя);
– допомогти уряду доопрацювати та затвердити Стратегію
реформування КМУ і ЦОВВ, а також допомогти уряду запустити саму
реформу;
– допомогти організувати, проконтролювати і провести конкурси на
посади категорії «А» і «Б» в центральних органах виконавчої влади;
– підготувати і провести через затвердження КМУ підзаконні акти до
закону про державну службу (робоча група при НАДС вже активно працює);
– провести законопроект про перелік адмінпослуг №3319 («завис» в
комітеті ВР із державного будівництва);
– розробити та провести законопроект про бюджетний фонд доплат
державним службовцям (…).
2. У сфері реформи апаратів центральних органів виконавчої влади:
Підготувати Постанову ВР про створення парламентсько-урядової
комісії (із залученням міжнародних і українських експертів) з реформи КМУ
і ЦОВВ, чи створити якусь іншу урядову комісію, очолити яку має її чи то
прем'єр, чи новий віце-прем'єр.
Комісія має стати штабом реформи державного управління, має
організувати і провести:
– повний комплексний функціональний аудит всіх міністерств, ЦОВВ і
державних адміністрацій;
– підготувати закони та інші нормативні акти про:
ліквідацію непотрібних функцій,
передачу невластивих функцій від міністерств до ЦОВВ,
впорядкування переліку і функцій ЦОВВ,
повний аудит робочих процесів в міністерствах, ЦОВВ і МДА;
– підготувати нормативні акти по оптимізації і підвищенню
ефективності таких робочих процесів (тут без IGov не обійтись);
– розробити загальні принципи по формуванню організаційних
структур міністерств, ЦОВВ і МДА;
– провести (разом із урядом) реорганізацію апаратів міністерств, ЦОВВ
і МДА відповідно до цих принципів;
– запустити програму «прозорий бюджет» у всіх державних органах,
окрім тих, де має бути забезпечена секретність – МО, СБУ тощо.
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Напрацювання, методології із такої роботи є – наприклад, методологія
світового Банку, чи напрацювання і досвід проекту громадських експертів в
цій сфері.
Лідером таких реформ має стати або прем'єр-міністр, або відповідний
віце-прем'єр, або – спільна команда громадських та міжнародних експертів,
депутатів та урядовців-реформаторів, як колективний лідер (…) (Реформа
державного управління: як це має бути, і як відбувається в Україні //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/columns/2016/02/10/7098384/).
– 2016. – 10.02).
Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор
Огнев'юк:
Ми можемо й надалі пишатися тим, що Україна є світовим лідером за
якістю й площами чорнозему, а нашу пшеницю активно купують на
світовому продовольчому ринку.
Проте це лише закріплюватиме наше відставання від світових трендів.
Зростання економіки, яка базується на експлуатації природних ресурсів
планети та шкідливому для її екосистеми виробництві, безповоротно
відходить у минуле. Нафта й газ, на яких багато років паразитували країниекспортери, вугілля і руда – уже не гратимуть роль золотої жили.
Утім, те само стосується і сировинної продукції сільського
господарства. Зокрема зернові культури, основа українського експорту, вже
не можуть забезпечувати лідерські позиції у конкурентній гонитві між
державами.
У наш час виграє той, хто володіє новими знаннями, науковими ноухау та інноваційними технологіями: як виробити нове, витрачаючи менше
часу, ресурсів та сил.
Однак український експорт залишається на рівні індустріального
суспільства: понад 70% того, що пішло на продаж у 2014 році, – це метали,
мінеральні ресурси, сільськогосподарські продукти рослинного походження
й продукти харчування.
Продаючи порівняно недорогі сировинні товари, держава натомість
купує дорогі високотехнологічні, які мала би виробляти сама. Причому,
відставання України від світових трендів у зовнішній торгівлі постійно
зростає.
І це становить загрозу національній безпеці держави. (…)
Очевидно, що країні потрібна нова стратегія розвитку, без
перебільшення – національний інноваційний консенсус. (…)
Що робити Україні?
Найперше, інвестувати в реформу освіти та збільшити (на рівні, не
нижчому 3% ВВП) державні і приватні інвестиції у наукові дослідження і
розробки. (…)
Також варто прописати та закріпити на рівні закону, як саме
університети можуть співфінансуватися державою і бізнесом – адже це
відкриє нові перспективи. Потужний імпульс цьому процесові може надати
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створення на основі інститутів НАН України сучасного дослідницького
університету України.
Стартові позиції української освіти для інноваційного поступу країни є
досить міцними. Підтвердженням цьому є збереження місця України у Топ50 провідних країн світу за індексом інноваційності у рейтингу компанії
Bloomberg на 41 позиції, незважаючи на втрату одразу 8 щаблів за рік (…)
(Інноваційний консенсус: освічені професіонали VS сировинний експорт //
Українська правда (http://life.pravda.com.ua/columns/2016/02/10/207996/). –
2016. – 10.02).
Заместитель главы Администрации Президента Украины Дмитрий
Шимкив:
(…) Если Украина сегодня начнет учить детей программированию,
через 10 лет у нас может быть свыше четырех миллионов специалистов –
представителей креативного класса, которые смогут решать сложные задачи,
создавать устройства и технологии будущего, о которых представители
предыдущих поколений, то есть мы, можем только мечтать.
Украина является одним из крупнейших экспортеров интеллектуальной
собственности в сфере ИТ, обладает огромным кадровый ИТ-потенциал. При
этом законодательная база ИТ, насчитывающая более 300 законов и
нормативных актов, либо является настолько устаревшей, что навсегда
отстала от динамики мирового развития, либо просто не имплементирована.
Среди первоочередных шагов, которые нужно решить «еще вчера»:
урегулировать понятие «электронный документ», предоставить доступ к
общественно важным данным, ускорив имплементацию законодательства в
отношении открытых данных, и стимулировать внедрение новейших
технологий в практику государственного сектора (таких, например, как
облачные технологии). Два законопроекта уже находятся в стенах
парламента, и, надеюсь, будут приняты в ближайшее время.
Отдельной
составляющей
ИT-реформы
является
создание
благоприятных условий для развития отрасли, которая способна приносить
миллиарды в экономику. Прошлый год был довольно удачным для
украинского ИT-бизнеса. (…)
Полноценно повернуться к ИT-сектору «лицом» государство сможет
только тогда, когда само начнет применять новые технологии. И это уже
началось. Система электронного документооборота разработана и готовится
к масштабированию и передачи органам власти, которые изъявят такое
желание.
Внедрены и другие электронные системы: портал открытых данных и
открытых финансовых данных e-data.gov.ua от Министерства финансов,
система электронных петиций к президенту, системы электронных петиций
Верховной Рады и городов. Запущены электронные услуги Министерства
экономики, Минрегиона и в местных органах власти.
Очень надеюсь, что в ближайшее время мы увидим не только принятые
законы, но и распространение новых проектов электронного правительства
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среди органов власти. Ведь новейшие решения – это ключ к решению
вопроса безопасности информационных ресурсов и национальной
инфраструктуры (…) (Что сделает реформы в стране необратимыми //
Новое
Время (http://nv.ua/opinion/shimkiv/chto-sdelaet-reformy-v-straneneobratimymi-96313.html). – 2016. – 09.02).
Генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного
бізнесу» Тарас Висоцький:
З початку 2016 року навколо теми про вільну торгівлю з ЄС з новою
силою розгорілися жваві дискусії.
Низка українських виробників не задоволена розміром наданих квот, а
європейці вказують, що українці не заповнили навіть ці незначні об'єми.
Одні бачать в асоціації з ЄС унікальну можливість пробити «вікно у
світ» для української аграрної продукції, інші − ризики напливу
європейського продовольства в Україну, що може призвести до закриття
цілих підгалузей АПК.
Що ж насправді отримав український агровиробник від відкриття в
ринків ЄС для України у квітні 2014 року? До речі, ЄС зробив це в
односторонньому порядку.
Щоб перенести емоції на другий план, зосередьмося на цифрах і
фактах.
Отже, за результатами 2014 року українські постачальники
агропродовольчої продукції зекономили від ЗВТ з Євросоюзом 220 млн євро.
Тобто наші агровиробники поставили в рамках квот продукції, на продаж
якої за звичайного експорту необхідно було б сплатити 220 млн євро мита.
У 2015 році обсяги постачання збільшилися, і український АПК
отримав «знижку» на 280 млн євро. В разі реалізації агропродовольчої
продукції за всіма квотами торгові преференції, надані Україні Європейським
союзом, сягнуть 560 млн євро.
Втім, це далека перспектива, тож лише факти.
Що таке 280 млн євро в реаліях українського АПК?
Це сума, що в 28 разів більша за єдину програму бюджетної підтримки
українських агровиробників з компенсації відсоткових ставок за залученими
кредитами.
На такий вид підтримки агровиробників у бюджеті 2016 року
передбачено 10 млн євро або близько 300 млн грн за комерційним курсом з
відрахуваннями у ПФ.
Це 60% від розміру спецрежиму ПДВ, що за попередніми
розрахунками залишився для аграрних виробників після розподілу ПДВ на
три складові.
Свого часу уряд легко запровадив додатковий імпортний збір у розмірі
10%, та чи зміг би він встановити 10-відсоткову експортну субсидію на
підтримку аграрної продукції? Водночас 280 млн євро − це 8% від вартості
експорту агропродовольчої продукції з України до ЄС у 2015 році (…)
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(Євроскептикам на замітку. Що нам насправді дала вільна торгівля з ЄС
// Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/columns/2016/02/9/5804
96/). – 2016. – 09.02).
Сектор государственных предприятий в Украине − крайне
неэффективный и вариантом решения в среднесрочной перспективе
является создание независимой акционерной холдинговой компании и
привлечение к работе профессиональных управляющих активами. Такое
мнение содержится в опубликованном в понедельник отчете экспертов
Международного валютного фонда (МВФ) о техпомощи в реформе
управления госимуществом и надзора за ним.
«Преимуществом такого подхода будет привлечение менеджеров и
аналитиков с соответствующими навыками, полученными в частном секторе,
к активному управлению и развитию портфеля. Это позволило бы
изолировать портфель от политического вмешательства, особенно если четко
возложить на менеджеров ответственность за показатели портфеля и,
следовательно, мотивировать их максимизировать стоимость портфеля для
акционера (правительства)», – отмечают представители МВФ, уточняя, что
отчет базируется на информации на февраль 2015 года.
В то же время они напоминают, что в Украине уже был неудачный
опыт реализации подобного подхода, который не сработал из-за отсутствия
необходимых предпосылок, в том числе политической изоляции холдинговой
компании, четко определенной цели и надлежащей прозрачности, что
позволило бы ей достичь своих целей, не будучи скомпрометированной
различными корыстными интересами.
Как считают эксперты МВФ, для налаживания независимой структуры,
не поддающейся краткосрочном политическому влиянию, важно, чтобы ее
деятельность подлежала жесткому контролю и оценке деятельности, с
конкретными последствиями за недостижение целевых показателей, по
аналогии с компанией по управлению активами в частном секторе.
«Поскольку многие из необходимых предпосылок в настоящее время
еще отсутствуют, вполне вероятно, что этот сценарий можно рассматривать в
среднесрочной перспективе», – говорится в опубликованном отчете
(Эксперты МВФ считают, что в Украине должен появиться
независимый
холдинг
госкомпаний
//
Остров
(http://www.ostro.org/general/economics/news/492233/). – 2016. – 09.02).
Політичний експерт Дмитро Купира:
Довести щось до автоматизму практично неможливо, й будь-яку ідею,
проект, інституцію можна нівелювати. У нас є судова гілка влади, але вона
вся працює відверто неефективно. НАБУ також може статим не тим органом,
яким його планували спочатку.
Депутати дійсно бігають до НАБУ. Ми живемо в країні, де 25 років
процвітала корупція, й чиновникам справді є, що розповісти одне про одного.
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(…) Серед депутатів виникатимуть ідеї щодо використання НАБУ для
політичної розправи.
До НАБУ у всьому мала розбиратися Генпрокуратура, яка не
виконувала своїх основних функцій, зокрема й у питанні боротьби з
корупцією. Є сподівання, що НАБУ все ж матиме певний успіх (У Раді є
депутати, які бажають використовувати НАБУ для політичної
розправи – експерт // Слово і Діло (http://www.slovoidilo.ua/2016/02/09/
pogljad/polityka/u-radi-ye-deputaty-yaki-bazhayut-vykorystovuvaty-nabu-dlyapolitychnoyi-rozpravy-ekspert). – 2016. – 09.02).
Директор департаменту інновацій та інтелектуальної власності
міністерства економіки України Олена Мініч:
В індустріальній революції Україна має великі шанси стати «софтверхабом (важливим центром виробництва програмного забезпечення, – ред.)
для всієї Європи.
В Україні ІТ-сектор зростає на 25% щороку, і якщо підсумувати, то за
останні 10 років він зріс у 10 разів. На 2015 рік, за оцінками ІТ-спеціалістів і
ІТ-компаній та асоціацій, частка експорту складає 2,5 мільярда доларів на
рік. ІТ посідає третє місце після агросектору та металургії. І конкурує з
експортом хімічних матеріалів (У 2015 році Україна експортувала ІТпродукту
на
2,5
мільярди
доларів
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27538248.html). – 2016. – 08.02).
Головний аналітик рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»
Віталій Шапран:
На тлі поганої сировинної кон'юнктури, відставка міністрів не додає
оптимізму кредиторам. Вони не розуміють, що у нас відбувається. Наш
головний кредитор − МВФ, взяв паузу. Є напруженість на валютному ринку і
позитивне рішення МВФ могло б це трохи розрядити.
Аналітик банківського сектора ICU Михайло Демків:
«Чорна смуга» у банківській сфері триватиме до середини 2016 року. Я
б чекав якогось плюса не раніше другої половини року. Тобто в окремі місяці
ми побачимо плюс, але в довгостроковій перспективі, як сильний тренд, то це
швидше друга половина 2016 року.
Експерт Олексій Кущ:
Незважаючи на зниження відтоку депозитів, розраховувати на
відновлення системи кредитування без підтримки держави зараз не
доводиться.
У найближчий рік, без участі держави в частині компенсації
відсоткової ставки, відновити систему кредитування буде неможливо. На
жаль, участь держави поки ніяк не обговорюється ні на експертному рівні, ні
на рівні ВР, ні на рівні уряду, хоча це є ключовою умовою для відновлення
кредитування (МВФ «взяв паузу» через нерозуміння ситуації в Україні −
Шапран // Голос Столиці (http://newsradio.com.ua/2016_02_06/MVF-vzjavpauzu-cherez-nerozum-nnja-situac-v-Ukra-n-SHapran-9624/). – 2016. – 06.02).
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Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Прийнята ще у квітні 2014 урядова Концепція реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні чи не першим
пунктом передбачала зміни до Конституції у частині децентралізації, а вже
потім – прийняття необхідних законів. Це і був план «А». (…)
За цей час була втілена фінансова децентралізація, яка вже довела свою
ефективність. Передаються повноваження у сфері архітектурно-будівельного
контролю, адміністративних послуг. В країні почали реалізовуватися реальні
проекти регіонального розвитку, а не проекти «латання дір». Крім того,
розпочався процес міжмуніципального співробітництва, активно почали
об’єднуватися громади.
Стільки громад за такий короткий час добровільно не об’єднувалося в
жодній з європейських країн, які стали на шлях децентралізації (…)
(Децентралізація в Україні за планом «Б» йде ще з 2014 року, — В’ячеслав
Негода // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/
1499). – 2016. – 05.02).
Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової
політики та правосуддя, народний депутат Руслан Князевич:
Головна мета Вищої ради правосуддя полягає в тому, щоб максимально
зменшити політичний вплив на діяльність суддів непрямим шляхом, шляхом
прийняття рішення парламенту або Президента щодо складу Вищої ради
правосуддя. До квітня 2019 року буде перехідний період. Після цього орган
має запрацювати. До того часу всі функції виконуватиме Вища рада юстиції,
членів якої було призначено на посади восени минулого року.
Звільнити членів ВРЮ зараз було б неконституційно.
Вища рада юстиції та її члени зараз, згідно з Конституцією, обираються
або призначаються строком на чотири роки. І їх не можна звільняти в цей
період часу. Вони рік попрацювали, тому ще три роки треба дати їм, аби
закінчити роботу. Їхнє звільнення суперечитиме Конституції. Таким чином
ми ставимо під сумнів узагалі конституційний процес. Щоб цього не сталося,
було прийнято рішення дати їм допрацювати, а потім формувати новий орган
(Руслан Князевич Вища рада правосуддя запрацює після квітня 2019 року
// Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/31879vysshijj-sovet-pravosudija-zarabotaet-posle-aprelj.html). – 2016. – 05.02).
Глава Консультативной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас:
Мы понимаем, что граждане Украины, украинское общество,
действительно ожидают ощутимых заметных изменений в процессах
реформирования. И они многим пожертвовали, чтобы ожидать и требовать
этих изменений. Изменения требуют определенного времени, они не могут
произойти за один день. Бывают ошибки, но их надо исправлять и идти
дальше, потому что это жизнь. (…)
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Были достигнуты договоренности о предоставлении помощи
Национальному антикоррупционному бюро Украины и специализированной
антикоррупционной
прокуратуре.
Правоохранительные
органы,
действительно, должны быть оснащены необходимыми средствами, а также
нужна программа поддержки со стороны правительства, и не только в борьбе
с коррупцией, но и для ее предупреждения.
Командующий гражданскими операциями ЕС Кеннет Дин:
Коррупция – это, действительно, раковая опухоль, и не только в
Украине, но и в других странах эта проблема существует. Здесь главное –
вернуть доверие к украинским институтам, ведомствам, полиции,
прокуратуре и другим органам. Важно понимать, что перед законом все
равны, и закон превыше всего.
Полицейская служба должна руководствоваться двумя функциями:
служить и защищать. Для этого ей необходимо доверие граждан со стороны
общества. Важно обеспечить это базовое право и доверие со стороны
населения, чтобы полиция действительно служила и защищала свой народ.
Для этого он посоветовал полиции больше общаться с людьми. В рамках
этого проекта мы предлагаем концепцию «Community Policing» или
«взаимодействие полиции с общинами». В том числе и на местном уровне
для восстановления этого доверия, чтобы полиция присутствовала и была
доступной. (…)
Консультативного миссия ЕС является частью еще большего
механизма – представительства Европейского Союза, которое работает в
Украине, в том числе, в других сферах, экономике, политике и т. Но есть
общая цель – обеспечение улучшения работы ваших институтов, ведомств, а
также улучшение жизни граждан Украины (Украинское общество ожидает
ощутимых изменений в процессах реформирования. Украинцы многим
пожертвовали, чтобы ожидать и требовать этих изменений –
председатель Консультативного миссии ЕС Кястутис Ланчинскас //
Інформаційний портал Українські реалії (http://uacrisis.org/ru/40004-eu-2).
– 2016. – 05.02).
Директор клиники, основатель проекта «Биотех − реабилитация
раненых»Алексей Шершнев:
В бизнесе диплом МВА (master of business administration) является
показателем наличия определенных управленческих компетенций и знаний,
показателем уровня развития менеджера.
В госсекторе такой диплом, к сожалению, мало, что значит.
Прошлый закон о госслужбе долгие годы выстраивал искусственный
барьер, который не позволял попасть в ряды государственных служащих
действительно успешным управленцам из бизнеса.
Ключевые показатели успеха (KPI − key performance indicator) в
бизнесе и на госслужбе настолько не сопоставимы, что кажется, существуют
в параллельных мирах.
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В бизнесе критерий успешного менеджера – насколько удалось
увеличить оборот его компании.
В госсекторе показатель успеха – это ранг. Чиновник, проработавший
полгода на госслужбе, будет иметь приоритет перед управленцем,
увеличившим, например, оборот компании на $1 млн.
Таким образом, закон о госслужбе ограждал чиновников от
естественной конкуренции. (…)
Вторая проблема госслужбы – унизительная нерыночная зарплата.
Представим, чиновника, у которого в ведении материальнотехнические комплексы стоимостью в полмиллиарда гривен, а у него при
этом зарплата 3 400 гривен.
И ни у кого из его патронов не возникает вопрос – если он работает «не
за зарплату», на что он живет?
Вообще, такие низкие зарплаты, на мой взгляд, это опять же способ
номенклатуры привить коррупционные ценности молодым специалистам.
(…)
Система, которая не формулирует критерии KPIs и не дает
удовлетворительного денежного вознаграждения, порождает только
коррупционеров. (…)
Как считал известный грузинский реформатор Каха Бендукидзе, иногда
государственный институт проще полностью расформировать. А потом
создать заново, набирав новый штат по другим критериям.
Самый простой вариант понять, чего стоит госчиновник, отправить его
на собеседование в международную компанию. Пусть он там попробует
удивить кого-то своими регалиями. (…)
Наше общество пока инфантильно и не готово платить за
эффективность.
Мы в массе своей пока еще не осознали, как много теряем из-за
неэффективного и коррумпированного чиновничьего аппарата. (…)
Надеюсь, что новый закон о госслужбе, наконец, создаст конкурентные
условия при приеме на работу в госорганы (…) (Master of CORRUPTION
administration или типичный коррупционер // Українська правда
(http://life.pravda.com.ua/columns/2016/02/5/207702/). – 2016. – 05.02).
Радник Міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій
Чех:
Енергетика − це невід’ємна складова сталого розвитку економіки
країни. І якщо змінюються правила гри на ринку, то й держава, й сама галузь
повинні переформовуватись у відповідності до цих змін.
Енергетика стане більш ринковою, ліберальною, позбавленою
адміністративного впливу, зможе змінитися за структурою виробництва з
огляду на пріоритети альтернативних джерел енергії. Щодо ролі держави
розділяємо вплив державних підприємств, органів державної влади,
відповідальних за здійснення політики в енергетичній сфері, та незалежного
регулятора, який встановлює тарифи.
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Енергетики ринково налаштовані і покладають надію на нове
законодавство, яке розроблено і потребує найскорішого прийняття. Головні
завдання, які потребують негайного вирішення, для того щоб ці зміни
відбувались у позитивному ключі, − це прийняття двох фундаментальних
законів: «Про ринок електроенергії» та «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП)» (…) (Міненерговугілля: Для позитивних змін в енергетичній
галузі необхідне прийняття двох фундаментальних законів: про ринок
електроенергії
та
про
НКРЕКП
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248809460&cat_id=2
44277212). − 2016. – 04.02).
Експерт аналітичного центру «ПроАгро» Ярослав Левицький:
Така сама квота (на поставки пшениці до ЄС, яка становить 950 тисяч
тонн, – ред.), була і минулого року, і ці 950 тисяч тонн вибрали десь до
червня, тобто менше, ніж за півроку. Тому поверх квоти поставили більше
восьми мільйонів тонн пшениці. Тобто це досить такий вагомий результат і
треба розуміти, що Європа ставиться неоднозначно до такого експорту.
Наприклад, коли їй вистачає власної пшениці, тоді поза квотами діють мита
на ввезення цієї продукції з-за кордону. Але коли борошна не вистачає, тоді
просто мита відміняються для всіх постачальників, і різниці між постачанням
по квоті і без неї немає. По пшениці мито є, тому що є Франція, яка є
найбільшим виробником у ЄС. Але щодо кукурудзи, наприклад, у них
складається дефіцит, тому ми завжди кукурудзу експортуємо без будь-яких
експортних мит і поза межами квоти, яка була минулого року в розмірі
мільйону тонн. Та що таке 5 тисяч тонн борошна для одного підприємства,
якщо врахувати, що ми минулого маркетингового року експортували більше
300 тисяч тонн муки? Це менше 2%. Зрозуміло, що це досить маленька квота,
ми в неї не помістимося, ми її вичерпаємо буквально за кілька днів.
Треба розуміти, що потрапити на європейський ринок дуже складно. У
нас останні роки взагалі не було експорту борошна до Європи. Це перший
крок в цьому напрямку, він вже вагомий, а безквотний режим буде
відкриватися протягом десяти років, коли вже на повну силу запрацює зона
вільної торгівлі.
Перед підприємствами хлібопродукції дуже гостро стоїть проблема
збуту, тому що на внутрішньому ринку попит падає – що на вищий сорт, що
на перший сорт. Тобто пропозиція на внутрішньому ринку набагато
перевищує попит, тому стало можливим таке збільшення експорту муки.
Якщо казати, наприклад, що ми 2014-го року експортували трохи більше 250
тисяч тонн, то вже минулого року більше 300 тисяч тонн (Чому українську
пшеницю не чекають на ринку ЄС. Коментар експерта // Голос Столиці
(http://newsradio.com.ua/2016_02_04/CHomu-ukra-nsku-pshenicju-nechekajut-na-rinku-S-Komentar-eksperta-8707/). – 2016. – 04.02).
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Директор Центру політичних та економічних ініціатив EU Strategy
Олексій Молдован:
Держава зробила важливий крок, оскільки український бізнес
поставили в суворі умови: або він виходить на європейські ринки, або
змушений скорочувати виробництво. Нинішня геополітична ситуація
поставила перед бізнесом дилему: або він пробивається на європейські
ринки, або приречений на занепад. Крім того, торгівля з ЄС – це означає
запровадити нові, сучасні технології, а це, відповідно, з часом дозволить
нарощувати виробництво.
Економіст Вероніка Мовчан:
У 2013-2014 роках, у зовнішньоекономічних відносинах Україна стала
переорієнтуватися з російського ринку на європейський. І якщо в 2010-2013
роках частка Росії в експорті з України приблизно дорівнювала або трохи
перевищувала частку країн Євросоюзу, то вже у наступні два роки (20142015 роки) частка Росії в українському експорті знизилася, у той час як
частка ЄС – зросла.
При цьому, в 2015 році тенденція до скорочення російського напрямку
експорту продовжилася, і російська частка у загальному потоці товарного
експорту вперше склала менше 15 відсотків.
Якщо рахувати втрати за даними 2015 року, екстраполюючи поточні
тенденції, то втрати (українських виробників харчової промисловості від
закриття російського ринку, – ред.) складають приблизно 130 мільйонів
гривень.
Як ідеться у звіті про виконання програми Кабінету міністрів «Україна2020», опублікованому на урядовому порталі, українські експортери з
початку року отримали в Державній фіскальній службі 4,5 тисяч сертифікатів
на поставки товарів до ЄС. Цього року статус затвердженого Євросоюзом
експортера отримали 23 підприємства, які постачають до ЄС мед, кетчупи й
соуси, олію, пекарські дріжджі, печиво, скляну продукцію та інші товари (Як
український бізнес виходить на ринки ЄС // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27532376.html). – 2016. – 04.02).
Проектний менеджер реформи охорони здоров’я Національної ради
реформ Павло Ковтонюк:
Зміни у медичній галузі необхідні, але погоджуюся, що влада мало
комунікує з громадянами і не дає достатньо роз’яснень.
На мій погляд, недостатньо комунікації між міністерством та
суспільством. Це урок, який потрібно винести. Люди дійсно трохи
дезорієнтовані щодо того, що на них чекає і до чого готуватися. Тому і
виникає багато міфів, наприклад, грузинський сценарій реформи, яким
нібито будемо керуватися. Насправді це не так.
Це (перетворення лікарень з закладів на неприбуткові комунальні та
державні підприємства, − ред.) – базова річ для функціонування системи
охорони здоров’я. Ці заклади припинять бути бюджетними і самі
відповідатимуть за своє утримання. Розвиватимуться договірні відносини:
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бюджет робить замовлення закладу, заклад надає допомогу і відповідає за її
якість, відповідно до чого і отримує чи не отримує фінансування.
Автономія лікарень – це не вся реформа, а лише один з її етапів.
Іншими кроками буде визначення, хто є замовником послуг. У країнах
Європи це – бюджетні або страхові фонди. Також у контракті має бути
прописаний перелік зобов’язань і послуг. Це означає, що потрібно
відмовитися від ідеї, що вся медицина безкоштовна. Але у законодавстві
взагалі немає поняття «послуга». Повинен бути і механізм оплати медичних
послуг. Та перший крок – автономізація закладів (Гончаренко: Медична
реформа, яку просуває МОЗ, може призвести до гуманітарної
катастрофи
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/02/04/goncharenko_medychna_reforma_yaku_prosuvai
e_moz_mozhe_pryzvesty_do_669350). − 2016. – 04.02).
Эксперт по вопросам энергоэффективности в Украинском
кризисном медиа-центре Святослав Павлюк:
Функцией государства должно быть лоббирование интересов
потребителя перед монополиями, а не наоборот. Украинская бизнес-модель в
жилищно-коммунальном хозяйстве фактически является проеданием тех
денег, которые должны следовало бы тратить на мероприятия по
энергоэффективности и помощь людям сократить потребление. Ведь одной
из основных проблем в украинской энергетике является высокое удельное
потребление за счет того, что есть огромные потери тепловой энергии в
домах, в транспортировку генерации. И это потребление нужно сокращать, а
не просто иметь систему субсидий. Население оплатило 25,7 миллиардов
гривен, а субсидии покрыли 25,3 миллиарда. То есть, мы имеем ситуацию,
когда государство платит половину счетов за жилищно-коммунальные
услуги. Населения даже при сегодняшнем уровне цен, не платит тех счетов,
которые им выставлены. При этом лица, которые не получают субсидии,
потребляют ресурсов жилищно-коммунальных услуг вдвое меньше, чем те
которые их получают. Поэтому существующая схема субсидий де-факто
играет против проектов энергоэффективности. Соответственно, если деньги
вкладывать в энергоэффективность, это гораздо лучше для страны, чем
проедание. Формирование национального фонда энергоэффективности,
направление туда доходов, которые может генерировать сектор энергетики,
плюс целевая надбавка на газ, которая является многомиллиардной год и
размывается в бюджете, это бы значительно изменило права и возможности
для потребителей.
Эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус:
Украине сегодня крайне необходимы инвестиции, причем
иностранные. Приток инвестиций, увеличение количества эффективных
технологических игроков, естественным экономическим способом, сделает
ту демонополизацию и деолигархизацию, о которой у нас в стране говорят,
но которая проводится какими-то специфическими способами. Кроме того,
продажа государственных компаний будет способствовать уменьшению
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коррупции в отрасли и повлияет даже на курс гривны. Контроль работы и
подготовка к приватизации как государственных предприятий, так и отрасли
в целом, требует немедленных изменений стандартов и правил, реакций и
соответствующего взаимодействия между министерством, регулятором,
Фондом госимущества и, при необходимости, правоохранительных органов.
Потому что это не слова, а конкретные цифры, когда на двух-трех
предприятиям мы видим, что государство за полтора-два года теряет
полтора-два миллиарда гривен.
Старший советник по энергетике, офис энергетического развития
USAID Шукру Богут:
Для улучшения ситуации в отрасли, для внедрения европейских
директив, должно быть сотрудничество между государственными органами и
независимыми организациями. (…) Украинский рынок должен быть связан с
европейскими электро- и газовыми сетями для большей энергетической
безопасности. Важно, чтобы правительство проявило инициативу в области
энергетической политики и энергетической стратегии (…) (Существующая
схема субсидий является проеданием и играет против проектов
энергоэффективности – эксперт // Інформаційний портал Українські
реалії (http://uacrisis.org/ru/39957-energy-4). − 2016. – 04.02).
Народный депутат Украины Александр Фельдман:
Общество взбудоражено информацией о предстоящей медицинской
реформе. В устах государственных чиновников от здравоохранения звучит
коммерческая лексика: вместо «медицинская помощь» − оказание «услуг»,
вместо «учреждений здравоохранения» − «предприятия, которые должны
стать прибыльными». (…)
Конечно,
здравоохранение
в
нашей
стране
необходимо
совершенствовать, а медицина − соответствовать лучшим европейским
стандартам. Есть множество примеров лучшего опыта зарубежной страховой
медицины, множество проектов введения таковой в Украине. Мы
подчеркнули, что путь к достойной оплате труда медиков, качественной
профилактике и лечению пролегает через медицинское страхование
(больничную кассу).
Непродуманная автономизация лечебных учреждений, переход на
оплату медицинской помощи (представьте себе, только простой визит к
врачу за рецептом может стоить пациенту 150 грн.!) – это путь к развалу
здравоохранения, к росту хронических заболеваний и смертности среди
населения. Развитая сеть лечебных учреждений, существующая в Украине,
должна оставаться в государственной и коммунальной собственности, а
медицинская помощь − гарантированной и доступной каждому гражданину
(АЛЕКСАНДР ФЕЛЬДМАН: Медицинская помощь должна быть
гарантированной и доступной каждому гражданину // Інформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/88059-aleksandrfeldman-meditsinskaya-pomosch-dolzhna-byt-garantirovannoy-i-dostupnoykazhdomu-grazhdaninu). − 2016. – 04.02).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Глава луганской областной военно-гражданской администрации
(ОВГА) Георгий Тука провел встречу с представителями немецких
компаний, занимающихся строительством дорог.
Глава луганской областной военно-гражданской администрации
(ОВГА) Георгий Тука:
Данное направление крайне интересно. Немцы проводят обучение
наших строителей, предоставляют технологию, сырье (примеси) и
обеспечивают контроль качества. В дальнейшем все работы выполняются
нашими компаниями. В случае принятия программы, есть возможность
привлечения немецких банковских средств под минимальные проценты (…)
(Тука позвал немцев строить дороги в Луганской области //
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/33301-tukapozval-nemtsev-stroit-dorogi-v-luganskoy-oblasti/). – 2016. – 10.02).
Программа развития Организации Объединенных Наций в
Украине (ПРООН) выступает за привлечение максимального
количества внутренних переселенцев к реконструкции инфраструктуры
Донецкой и Луганской областей.
Директор ПРООН в Украине Янтомас Химстра:
Как только гуманитарные нужды внутренних переселенцев будут
удовлетворены, появятся программы восстановления. Очень часто
следующим шагом является трудоустройство − это является ключевым для
программ по восстановлению нормальной жизни. (…)
Одним из элементов программы развития является восстановление
социальной и социально-экономической инфраструктуры. Мы начинаем
реконструировать сооружения, которые пострадали вследствие конфликта:
больницы, школы, системы водоснабжения, трубопроводы, дома.
Восстановление должно происходит так, чтобы большинство людей
были вовлечены в процесс. Например, если есть поврежденная от боевых
действий на Донбассе больница, мы предлагаем восстанавливать ее таким
образом, чтобы большое количество людей были наняты для этой работы.
Вместо того, чтобы заключать крупные контракты для реконструкции и
восстановления, мы используем бригады рабочих по 10-15 человек.
Донбасс очень тяжело восстанавливать, ведь и до конфликта он был
регионом с преимущественно индустриальной моделью развития.
ПРООН также начала реализацию проекта, связанного с
восстановлением системы функционирования местной власти в Донецкой и
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Луганской областях и услуг, которые она предоставляет переселенцам и
местным жителям (ПРООН будет привлекать переселенцев для
восстановления инфраструктуры Донбасса // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/33127-proon-budet-privlekatpereselentsev-dlya-vosstanovleniya-infrastrukturyi-donbassa/). – 2016. – 08.02).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України
Благотворительный фонд «Каритас Украина» объявил о старте
нового проекта, призванного помочь внутренним переселенцам начать
свое дело.
Проект называется «Поддержка предпринимателей из числа внутренне
перемещенных лиц». Он будет действовать в Донецкой и Луганской
областях, только на территориях подконтрольных Украине, а также в
Запорожской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Принять участие в проекте может любой переселенец, желающий
открыть или восстановить свой бизнес. Размеры грантов составляют 10 000,
15 000, 20 000 и 25 000 гривен (Для переселенцев стартует новый проект
получения денежных грантов // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/33349-dlya-pereselentsev-startuet-novyiy-proektpolucheniya-denezhnyih-grantov/). – 2016. – 10.02).
За підтримки ПРООН та Уряду Японії розпочалась серія тренінгів
для фахівців обласних та місцевих центрів зайнятості на тему
«Посилення спроможності центрів зайнятості надавати послуги ВПО у
взаємодії із приватними та неприбутковими постачальниками послуг».
Всього протягом лютого відбудеться 4 таких тренінги, участь у яких візьмуть
більш ніж 80 спеціалістів центрів зайнятості з Київської, Запорізької,
Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Харківської, Донецької та
Луганської областей.
Метою тренінгів, розроблених експертами ПРООН, є посилення
взаємодії між державними та недержавними структурами, які надають
послуги з працевлаштування. Зокрема, в питаннях надання допомоги
внутрішньо переміщеним особам.
Керівник Проекту ПРООН «Швидке реагування на соціальні та
економічні проблеми ВПО в Україні» Руслан Федоров:
Робота з органами влади для координації діяльності в сфері допомоги
ВПО сьогодні є одним з пріоритетів діяльності ПРООН в Україні. Вже майже
рік ПРООН підтримує як стратегічні кроки так і короткотермінові навчальні
ініціативиДержавної служби зайнятості. Також спільно з Міністерством
соціальної політики за підтримки Уряду Японії активно впроваджується
модель кейс-менедженту, яка дозволяє у довгостроковій перспективі надати
комплексну підтримку переселенцям та їх родинам (ПРООН допоможе
службі зайнятості покращити методи працевлаштування переселенців
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// Мой город Северодонецк (http://sever.lg.ua/2016-02-10-proon-dopomozhesluzhb-zainyatost-pokrashchiti-metodi-pratsevlashtuvannya-pereselents-v).
−
2016. – 10.02).
Бизнес-омбудсмен, советник председателя Луганской военногражданской администрации по вопросам защиты интересов малого и
среднего бизнеса и противодействия коррупции Роман Косинский:
Для помощи переселенцам открыть свой бизнес создается открытая
площадка, где будут объединяться усилия волонтерских групп,
международных организаций и представителей власти.
Мы приняли Дорожную карту о создании Агентства регионального
развития, где учредителями вместе с облгосадминистрациями и военногражданской
администрацией
будут
представители
ПРООН,
Международного фонда «Возрождение» и другие общественные
организации.
До 2014 году структура промышленности и бизнеса в Луганской
области была ориентирована на крупные предприятия. Это химическая,
металлургическая промышленность и машиностроение. В связи с тем, что
80% промышленности осталось на временно неподконтрольной Украине
территории,
на
свободной
территории
области
остались
сельскохозяйственные предприятия и крупные предприятия химической
промышленности. И такие изменения в структуре значительно увеличивают
роль малого и среднего бизнеса. При этом доля малых и средних
предприятий в общей структуре производства увеличилась на 10%.
Основными проблемами для бизнеса является нехватка ресурсов для
стартового капитала, а также слабая инфраструктура. Уже разработана
специальная программа, и после внесения изменений в закон «О военногражданские администрации» мы получим полномочия по принятию
областных программ и их финансированию. Финансирование на два года, это
40 миллионов гривен, на поддержку малого и среднего бизнеса в виде
возвратной финансовой помощи и компенсации процентов при получении
кредитов на развитие малого и среднего бизнеса (В Луганской области
разработали программу финансирования на поддержку малого и среднего
бизнеса. На два года предусмотрено 40 миллионов гривен – советник
председателя Луганской военно-гражданской администрации // Ukraine
Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ru/40074-luhansk-business). − 2016. –
09.02).
Активисты общественных организаций подготовили открытое
обращение к главе ВР Владимиру Гройсману, премьер-министру
Арсения Яценюка, министру социальной политики Павла Розенко, а
также к народным депутатам Украины против массовых нарушений
прав переселенцев.
24 декабря 2015 Верховной Радой Украины был принят Закон Украины
«О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно
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усиления гарантий соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц»
№ 921-VIII (Закон вступил в силу 13 января 2016), которым, среди прочего,
установлено, что справка о постановке на учет внутренне перемещенного
лица действует бессрочно и не требует проставления отметки
Государственной миграционной службы относительно регистрации места
жительства переселенца. Согласно п. 2 Заключительных положений
указанного Закона, Кабинету Министров Украины предоставлено три месяца
на приведение своих нормативно-правовых актов в соответствие с
настоящим
Законом.
Однако,
очевидно,
указанная
норма
не
предусматривает, что эти три месяца Закон не будет действовать. (…) 20
января 2016 Министерство социальной политики Украины распространило
среди структурных подразделений по вопросам социальной защиты
населения письмо №75610114-16 / 081 от 20.01.2016 «Об отдельных вопросах
учета внутренне перемещенных лиц» (в приложении) за подписью
заместителя министра, господина Виталия Мущинина. В этом письме прямо
указывается, что Постановлением Кабинета Министров Украины
относительно учета внутренне перемещенных лиц и предоставления им
адресной ежемесячного пособия (№№ 505 и 509 от 1 октября 2014) должны
применяться без изменений, которые были внесены в Закон. Это означает
фактическое указание подчиненным нарушать нормы Закона Украины «Об
обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» №1706-VII (далее
− Закон №1706-VII), поскольку Закон по сравнению с постановлениями
Кабинета Министров Украины имеет высшую юридическую силу (…)
(Общественные организации выступили против нарушения прав
переселенцев // rakurs.pl.ua. http://rakurs.pl.ua/novosti-luganska-i-luganskojjoblasti/146790-obshhestvennye-organizacii-vystupili.html). − 2016. – 09.02).
Норвегія надасть Україні 40 млн норвезьких крон (приблизно 4,6
млн доларів) в якості гуманітарної допомогу.
Держсекретар Міністерства закордонних справ Норвегії Туре
Хаттрем:
Гуманітарна ситуація у деяких районах України залишається
серйозною. П'ять мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги,
зокрема близько 1,5 млн внутрішньо переміщених людей. Діти та літні люди
особливо вразливі в умовах холодної української зими.
20 млн норвезьких крон будуть передані до норвезької Ради у справах
біженців, яка вже займається гуманітарною діяльністю в східній Україні.
Решта 20 млн крон буде розподілена між Міжнародним Комітетом Червоного
Хреста (МКЧХ), Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та
організацією HALO Trust, що займається розмінуванням небезпечних
районів.
У посольстві повідомили, що Туре Хаттрем відвідає Україну з 7 до 9
лютого і під час візиту обговорить конфлікт на сході країни, гуманітарну
ситуацію і проведення реформ, які підтримує Норвегія (Норвегія надасть
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Україні 40 млн крон гум допомоги // Українська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/8/7044543/). − 2016. – 08.02).
Радник Міністра з питань функціонування телерадіомовлення
Олександр Бригинець:
У цьому місяці вперше відбудеться запуск військового радіо «Голос
Донбасу», для мовлення якого Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення, на рішення Комісії при Міністерстві
інформаційної політики України, виділила 6 радіочастот.
Радіо створене на базі Державного комітету телебачення і
радіомовлення із залученням відомих журналістів Донбасу. Місія радіо
«Голос Донбасу» − сприяти демократії в Донецькій і Луганській областях
України через поширення незалежних новин про ситуацію в регіоні,
особливо в окупованих районах − без цензури, ґрунтуючись на принципах
об'єктивної журналістики (МІП: На Донецьку область виділено 6 частот
для мовлення радіо «Голос Донбассу» // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248811559&cat_id=2
44277212). − 2016. – 05.02).
Радник Міністра з питань функціонування телерадіомовлення
Олександр Бригинець:
(…) Сьогодні інформаційна ситуація у зоні АТО принципово змінилася,
адже за минулий рік було встановлено 42 нових передавачі, переважна
частина яких була безкоштовно надана нашими західними партнерами. Зараз
триває третій етап моніторингу, до якого залучені журналісти та громадські
активісти (МІП: На опорних пунктах у зоні АТО продовжуватимуть
встановлювати
супутникові
антени
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248807469&cat_id=2
44277212). − 2016. – 04.02).
Управління звільненими територіями
Віце-прем’єр-міністр України-Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Відтепер Маріупольська міська рада сама вирішуватиме будівельні
проблеми свого міста. Маріупольці чітко контролюватимуть процеси
забудови – від першого до останнього пункту — і не дозволять неефективно
використовувати кошти. Органи місцевого самоврядування звітуватимуть
перед мешканцями про нові створені об’єкти. Держава ж гарантуватиме
громадянам, що всі рішення на місцях будуть законні.
Передача повноважень у сфері держархбудконтролю від центральних
органів влади на місця відбувається у рамках реформи з децентралізації. Це
дозволяє новим об’єднаним територіальним громадам самостійно визначати
напрямки розвитку їх інфраструктури (...) (Влада Маріуполя самостійно
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контролюватиме будівництво у місті // Аналітична служба новин
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1508). – 2016. – 09.02).
У Краматорську та Слов'янську почали роботу групи швидкого
реагування поліції.
Групи швидкого реагування (ГШР) Нацполіції України успішно
пройшли етап роботи в тестовому режимі і сьогодні заступили на цілодобове
патрулювання. Тепер два міста будуть обслуговувати п'ять груп.
Час виїзду на виклики громадян скоротився до 5-8 хвилин.
Крім того, авто поліції оснащені радіостанціями і GPS-трекерами, які
дозволяють ефективно керувати нарядами. До складу ГШР входять
працівники місцевої поліції і волонтери, які вдало склали тести.
Міста розділені на зони, кожну з яких буде патрулювати автомобіль
групи швидкого реагування. Під пильною увагою поліцейських і центральні
вулиці, й околиці, і території міських парків, а також місця скупчення
громадян (У Краматорську та Слов'янську почали роботу групи швидкого
реагування
поліції
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/32193-v-kramatorske-i-slavjanske-nachalirabotu-gruppy-b.html). – 2016. – 08.02).
Руководитель донецкой военно-гражданской администрации
Павел Жебривский:
В Краматорске сегодня возобновил свою деятельность Донецкий
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и
науки Украины. (…) Экономический прорыв невозможен без научного.
Университеты, исследовательские центры должны стать провайдерами этих
изменений и областная власть готова выделять финансовый ресурс на их
поддержку.
Один из норвежских
инвестиционных фондов заинтересован
подключиться к формированию в Донецкой области IТ-кластера (Норвегия
поможет создать на Донбассе IT-кластер, − Жебривский //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/33076norvegiya-pomozhet-sozdat-na-donbasse-it-klaster-zhebrivskiy/). – 2016. –
05.02).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Руководитель
Луганской
областной
военно-гражданской
администрации Георгий Тука хотел бы привлечь к ремонту дорог
области специалистов из Германии.
Руководитель
Луганской
областной
военно-гражданской
администрации Георгий Тука:
Я провел встречу с немцами, которые занимаются строительством
дорог. С моей стороны и на моем уровне − полная поддержка. (…)
Отечественные строители дают гарантию по дорогам на 3 года, а в
реальности покрытие снимается уже через год. Работа немцев стоит дороже,
но они дают гарантию на 10 лет. В целом, предложение очень интересное.
Во-первых, качество немецких дорог не нуждается в рекламе, вовторых немцы проводят обучение наших строителей, предоставляют
технологию, сырье (примеси) и обеспечивают контроль качества. В
дальнейшем все работы выполняются нашими компаниями. В случае
принятия программы, есть реальная возможность привлечения немецких
банковских средств под низкие проценты (…) (Тука хочет привлечь немцев
для строительства дорог // Неделя (http://nedelya.net.ua/news/politika/tukahochet-privlech-nemcev-dlya-stroitelstva-dorog). – 2016. – 10.02).
Директор Департамента социальной защиты населения Луганской
облгосадминистрации Элеонора Полищук:
В Северодонецке до конца первого квартала постараются решить
проблему с управлением соцзащиты, которое из-за большого количества
внутренне-перемещенных лиц не справляется с начислением выплат. По
нашим данным, Северодонецк отстает, если мы раньше говорили – в
пределах двух с половиной месяцев, то сегодня – месяц-полтора. Если уже
быть точной – то полтора… Они обещают, что первый квартал они
доработают, и я думаю, что вот с апреля они уже будут работать в плановом
режиме. Однако пока не решена проблема с оличеством сотрудников для
работы с переселенцами. К сожалению, сессия предыдущая не состоялась,
ждем следующую сессию, которая позволит увеличить штатную численность
Северодонецкого управления.
Городской совет Северодонецка планирует увеличить штат исполкома
на 50 работников. Основную часть новых работников – 30 человек –
планируется принять в городское управление труда и социальной защиты
населения (Когда Северодонецк может избавиться от задержек выплат
переселенцам // Донбасс Комментарии (http://donbass.comments.ua/news/
119805-kogda-severodonetsk-izbavitsya.html). – 2016. – 09.02).
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Показник сприйняття корупції жителями Донецької області, який
традиційно був вищим за загальнонаціональний, у 2015 році знизився
практично до рівня середнього показника по країні
Такі результати дослідження Київського міжнародного інституту
соціології, яке було презентоване нещодавно у Краматорську. На Донеччині
дещо зросла частка населення, яке вважає, що рівень корупції знизився:
58,6% проти 53,3% у 2011 році. Водночас 67,0% жителів Донецької області
принаймні раз на рік стикаються із проявами корупції. Подібний досвід має
65,5% населення всієї України.
На противагу загальнонаціональній тенденції скорочення усіх проявів
корупційного досвіду, індекси вимагання хабара і його добровільного
пропонування у Донецькій області перевищують середній рівень для
України. Порівняно з 2011 роком вимагання хабара і його добровільна
пропозиція відчутно зросли (Мешканці Донеччини відчувають зменшення
корупції, хоча хабарі стали давати частіше // Донецкая областная
государственная телерадиокомпания (http://dotb.dn.ua/news/meshkancidonechchini-vidchuvayut-zmenshennya-korupciyi-hocha-habari-stali-davatichastishe). – 2016. – 09.02).
На сьогодні на Полтавщині перебуває 30,6 тисяч переселенців з
Донбасу, з них 12,5 тисяч – пенсіонери, що отримують виплати з резервів
регіону, півтори тисячі інвалідів та 10 тисяч працездатних людей –
половина з них ще потребує працевлаштування.
Директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина
Клавдієва:
Зараз ми розшукуємо пасивних переселенців, які «причаїлися» і не
виявляють активність щодо пошуку роботи. Ми хочемо найти пасивних,
розшукуємо і запрошуємо їх до центрів зайнятості. З десяти переселенців,
сім – це жінки. Їм сприяли, щоб не було черг під час реєстрації, оперативно
вирішували питання про статус і надання допомоги по безробіттю, проблеми
розривання трудових відносин без поїздки до небезпечної зони військових
дій, тощо. На сьогодні 904 ВПО працевлаштували, 1200 знайшли через Центр
тимчасову роботу.
Заступник директора Департаменту економічного розвитку
Полтавської ОДА Дмитро Орлов:
16 переселенців отримали грантову підтримку на 2 млн грн.
(Полтавський центр зайнятості розшукує неактивних переселенців для
працевлаштування
//
Новини
Полтавщини
(http://np.pl.ua/2016/02/poltavskyj-tsentr-zajnyatosti-rozshukuje-pasyvnyhpereselentsiv-dlya-pratsevlashtuvannya/). – 2016. – 09.02).
Перший заступник директора Департаменту з підвищення
конкурентоспроможності регіону ХОДА Денис Ткачов:
У третьому раунді проекту «Програма малих грантів ПРООН:
підтримка підприємництва серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і
Регіональні ініціативи

82

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

4 – 10 лютого 2016 р.

20-28 лютого 2015
місцевого населення Донецької та Луганської областей» гранти отримали 12
переселенців на загальну суму 1 млн 110 тис. грн.
В Харківській області вже реалізовано кілька проектів, спрямованих на
створення умов для життя переселенців, зокрема – реконструкції житла та
об'єктів соціальної сфери. Тепер ми вийшли на наступний етап роботи –
допомога в працевлаштуванні. Ми повинні створити такі умови, в яких
тимчасово переміщені особи зможуть самостійно забезпечити себе. І
розвиток підприємницької діяльності – одне з найбільш ефективних рішень
цього питання..(…)
Усього в рамках трьох раундів проекту гранти отримали 25
переселенців, які проживають в Харківській області, на загальну суму понад
3 млн грн. Суми, що виділяються на проекти, варіюються від 50 до 225 тис.
грн – в залежності від кількості робочих місць, які створює підприємець (12
переселенців отримали гранти від ПРООН для відкриття бізнесу //
Офіційний
сайт
Харківської
облдержадміністрації
(http://kharkivoda.gov.ua/news/78922). – 2016. – 09.02).
Руководитель
Луганской
областной
военно-гражданской
администрации Георгий Тука посетил Сватово, чтобы лично
проинспектировать ход ликвидации последствий пожара и детонации
боеприпасов на складе Минобороны.
Руководитель
Луганской
областной
военно-гражданской
администрации Георгий Тука:
Внешне уже не видно тех ужасных последствий, которые видел утром
после трагедии. Но... Такие мощные удары не могли не напомнить о себе со
временем. У горожан началась отваливаться плитка, проседать двери и т.д. В
том доме, где было прямое попадание, пошли по стенам трещины. Будем
разбираться, вызвать специалистов для исследования фундамента, искать
пути предотвращения дальнейшего проседания (…) (Тука обещает
«кадровые выводы» за «жлобство» при восстановлении Сватово //
(http://donbass.comments.ua/news/119754-tuka-obeshchaet-kadrovievivodi.html). – 2016. – 05.02).
Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский
пообещал создать рабочую группу для изучения и урегулирования
ситуации с проживанием временных переселенцев с Востока страны.
Глава облсовета побывал в санаторий «Куяльник», где сейчас живут
вынужденные переселенцы с Востока Украины. Всего на территории
санатория проживает около 300 человек, оплата за проживание которых попрежнему осуществляется с большим опозданием. В связи с этим возникла
задолженность у санатория за коммунальные услуги.
Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский:
Для изучения и урегулирования ситуации в ближайшее время будет
создана рабочая группа, в состав которой войдут представители областного
совета, областной государственной администрации и внутренне
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перемещенных граждан. А также будут подписаны договоры между
руководством санатория и его жителями, на основе которых должен быть
решен вопрос с оплатой электроэнергии и теплоснабжения (В Одессе
создадут рабочую группу для решения проблем переселенцев // Репортер
(http://www.reporter.com.ua/news/vrd200/). – 2016. – 04.02).
4 лютого 2016 року в Департаменті регіонального економічного
розвитку Вінницької облдержадміністрації відбулась запланованазустріч
робочої групи щодо обговорення та відпрацювання можливих шляхів
розширення напрямків підтримки внутрішньо-переміщених осіб в
рамках реалізації проекту ЄС «Центр адаптації переселенців та
підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області».
В.о. директора Департаментурегіонального економічного розвитку
облдержадміністрації Володимир Репей:
Сьогоднішня зустріч є продовженням попередніх обговорень
можливостей та шляхів розширення підтримки внутрішньо-переміщених осіб
в рамках реалізації проекту ЄС. Сьогодні, окрім громадських організацій, які
безпосередньо працюють з переселенцями, на зустріч запрошені
представники Головного управління Державної фіскальної служби у
Вінницькій області, які нададуть роз’яснення з питань, пов’язаних з
оподаткуванням суб’єктів підприємницької діяльності у випадку отримання
ними компенсацій та допомоги в рамках проекту ЄС.
Керівник проекту Валерій Нікітюк звернув увагу присутніх, що
Департаментом спільно із командою Проекту підготовлено проект листа до
Представництва ЄС щодо можливостей розширення цільового напрямку
використання грантових коштів. Відповідно, під час наради усі члени робочої
групи детально аналізували можливі механізми розширення напрямків
фінансової підтримки ВПО та бізнес-переселенців в рамках проекту ЄС.
В результаті члени робочої групи вирішили продовжити консультації
та долучитися до розробки механізму з розширення напрямків фінансової
підтримки ВПО та бізнес-переселенців в рамках проекту ЄС.
(Продовжується обговорення можливих шляхів розширення напрямків
підтримки внутрішньо-переміщених осіб в рамках реалізації проекту ЄС
// Вінницька ОДА. (http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc
ДЕПІA6TL3H). – 2016. – 04.02).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Керівник Донецької військово-цивільної районної державної
адміністрації Павло Жебрівський:
Сьогодні (10 лютогоЮ, – ред.) особисто відвіз гуманітарну допомогу
мешканцям сіл Опитне і Водяне, передав на Піски і Бердянське. Ковдри,
намети, продукти харчування і ліки. Люди не можуть і не хочуть звикнути до
постійних канонад з боку тимчасово окупованої території. Без світла, газу і
доріг. Просять вугілля, будівельні матеріали і бензин для роботи генераторів.
Потребу в останніх пояснюють необхідністю заряджати мобільні телефони,
щоб мати хоч якийсь зв’язок із зовнішнім світом. Цю допомогу обласна
влада надає спільно з військово-цивільним співробітництвом. Також
пообіцяв визначити коменданта серед військових, відповідального за
життєзабезпечення населених пунктів Опитне і Водяне (Павло Жебрівський
// https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/524130757769448. – 2016. –
10.02).
10 лютого, у Луганській обласній ВЦА відбулася прес-конференція
очільника регіону Георгія Туки та правозахисника Павла Лисянського за
темою: «Про залучення громадянського суспільства до боротьби з корупцією
та захист прав громадян у Луганській області».
Правозахисник, засновник ГО «Східний центр протидії корупції»
Павло Лисянський:
(…) Нашою ініціативною групою було прийнято рішення про
створення «Східного центру протидії корупції». Це громадська організація,
яка кине виклик корупції у зоні АТО.
Ми будемо боротися за допомогою збору інформації і допомагати
новоствореним органам державної влади по боротьбі з корупцією. У нас є
вже певні наробки. (…) Недовго порадившись, ми звернулися до Георгія
Борисовича, щоб за його підтримки була створена така організація
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/514675205381451/?type=3&theater. – 2016. – 10.02).
9 лютого, керівник Луганської обласної військово-цивільної
адміністрації – голова облдержадміністрації Георгій Тука провів апаратну
нараду, учасники якої заслухали доповіді керівників структурних підрозділів
облдержадміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, а також
місцевих органів виконавчої влади.
Георгій Тука доручив керівництву району організувати зустріч за його
участю із мешканцями району, які перемогли у конкурсі з надання їм грантів
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у сфері малого бізнесу (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/514341098748195. – 2016. – 09.02).
Чешский благотворительный фонд «Человек в беде» доставил в Донецк
семь тонн гуманитарной помощи (Восстановление Донбасса //
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/716790038423138/?type=3&theater. – 2016. –
09.02).
В Украине стартуют тренинги для работников центров занятости по
оказанию помощи переселенцам (Единый Реестр ущерба инфраструктуры
Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1473. – 2016. – 09.02).
8 лютого, Луганську область відвідала група народних депутатів
України – членів міжфракційного об’єднання «ЄвроОптимісти».
Під час спілкування з керівником Луганської обласної ВЦА Георгієм
Тукою та його заступниками було обговорено низку питань щодо
законопроектів, прийняття яких є важливими для Луганської та Донецької
областей.
Народний депутат від фракції партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність» Світлана Заліщук:
Одне з найбільших питань – це компенсація виплат за зруйноване і
пошкоджене житло. Ми приїхали, щоб побачити, як працюють і які проблеми
у всіх відновлених інституцій влади на територіях підконтрольних Україні.
Поспілкувавшись буквально 30 хвилин, ми зібрали низку питань, які
зможемо ініціювати на законодавчому рівні.
Керівник обласної ВЦА Георгій Тука:
Яким чином у найпростіший спосіб ми зможемо зупинити війну? Це
продемонструвати людям, які мешкають на окупованій території: по-перше –
Україна не забуває про Луганську і Донецьку область, по-друге – вона їх не
кидає і не покине, по-трете – ми мусимо зробити такі зміни в двох областях,
які б у найкоротший термін продемонстрували суттєві зміни в буденній
діяльності людей (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/513947298787575. – 2016. – 08.02).
Дети внутренних переселенцев Украины смогут бесплатно учиться в
США
(Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/716393148462827/?type=3&theater. – 2016. –
08.02).
В 2016 году ПРООН отправит на Донбасс гуманитарный груз для 7
тысяч человек (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1465. – 2016. – 05.02).
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Керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука нагородив
співробітників зведеної мобільної групи почесними грамотами. Зусиллями
групи вдалося перекрити на своїй дільниці нелегальний потік товарів через
лінію розмежування (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/513000252215613/?type=3&theater. – 2016. – 06.02).
Больным, детям и старикам Донбасса United Nations окажет
гуманитарную
піддержку
(Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/715083581927117/?type=3&theater. – 2016. –
05.02).
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський:
Сьогодні (5 лютого – ред,) у Краматорську відновлює свою діяльність
Донецький науковий центр Національної академії наук та Міністерства
освіти і науки України. Неодноразово наголошував, що майбутнє регіону за
високо технологічним виробництвом. Економічний прорив неможливий без
наукового. Університети, дослідні центри повинні стати провайдерами цих
змін, і обласна влада готова виділяти фінансовий ресурс на їх підтримку. Вже
є обнадійливі перспективи. Норвезький фонд зацікавлений підключитися до
формування на Донеччині ІТ-кластера (Павло Жебрівський //
https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/521884701327387. – 2016. – 05.02).
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський:
4 лютого зустрічався зі делегацією представників канадського уряду,
ПРООН в Україні та Міжнародного республіканського інституту. Важливо,
що є спільні бачення розвитку Донбасу і підтримка. Один із проектів, над
яким працюємо, – децентралізація і розвиток громад. Не механічне
об’єднання, а формування самодостатності через навчання лідерів,
підтягнення інфраструктури і залучення бізнесу. Спеціалісти МРІ готові хоч
завтра розпочати консультації і тренінги.
Заручились підтримкою ще одного напрямку. Донецька ОДА бере на
озброєння естонський досвід і готує нову законодавчу базу для роботи
удосконалених
ЦНАПів
(…)
(Павло
Жебрівський
//
https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/521561088026415. – 2016. – 04.02).
В Донецк доставили более 360 тонн гуманитарного груза от ООН и 100
тонн продуктов от Красного Креста (Единый Реестр ущерба
инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1458. – 2016. –
04.02).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Андрей Длигач, генеральный директор группы компаний Advanter
Group:
Мы сможем предложить Крыму и востоку стратегию возвращения в
Украину, когда Украина предложит такое общество и экономику, такие
отношения внутри страны, которые будут более привлекательны, чем те, что
предлагаются «русским миром».
Преподаватель, общественный деятель и предприниматель
Валерий Пекар:
Прежде чем отвечать на вопрос «что делать с Донбассом?», следует
ответить на вопрос «то нам делать с Украиной?»
Там, где есть более привлекательная модель, там люди хотят жить.
Поэтому, прежде всего, нам надо сделать Украину богатой, сильной
политически, военно и экономически. Второе – предложить Донбассу к нам
присоединиться. И третье – возможно, там придется разграничиваться.
Возможно, значительной части людей оттуда нужно будет после того
выехать (…) (Украина сможет предложить Крыму и Донбассу
стратегию интеграции, когда предложет такую экономику и
отношения внутри страны, которые будут привлекательнее, чем
«русский мир» – эксперты // Ukraine Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ru/40117-eksperti-3). – 2016. – 09.02).
Председатель Лисичанской городской организации партии «БПП
«Солидарность» Виталий Шведов:
В конце февраля заканчивается срок действия военно-гражданских
администраций в Луганской области. Закон о деятельности ВГА необходимо
принимать уже сегодня, причем более радикальный.
Если перестанут действовать военно-гражданские администрации,
бывшие регионалы потребуют провести внеочередные выборы в местные
советы (…).
(…) Обеспечение нормальной работы власти на местах должно быть в
приоритете. Полноценную работу местной власти во время войны, способны
обеспечить только военно-гражданские администрации (Шведов считает,
что
только
военно-гражданские
администрации
способны
стабилизировать ситуацию на Донбассе // Параллель-Медиа
(http://paralel-media.com.ua/p73207.html). – 2016. – 06.02).
Голова МГО «Луганське земляцтво» Вадим Горан:
В Україні необхідно створити державний орган з питань вирішення
проблем переселенців або ж наділити цими повноваженнями існуюче
Держагентство з відновлення Донбасу.
Сьогодні проблемами переселенців намагаються займатися усі:
міністерства, радники Міністерства соціальної політики з питань
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переселенців обласні державні адміністрації, волонтери, міжнародні
організації та пересічні громадяни.
Проте, реального вирішення питань, які переселенці не в змозі
вирішити самостійно, на жаль, немає. І на це є логічне пояснення: не має
відповідальності – не має результату.
В минулому році було призначено 27 радників Міністерства соціальної
політики, які уповноважені працювати над вирішенням питань переселенців.
Ознайомившись зі звітами їх роботи, у нього склалося враження, що їх
робота спрямована лише на проведення моніторингів.
Так, у звіті зазначається, що радники в різних регіонах України
провели моніторинг місць компактного проживання переселенців,
моніторинг реалізації постанови Кабінету Міністрів України щодо надання
одноразової грошової допомоги ВПО, моніторинг механізму переведення,
призначення пенсій та державної соціальної допомоги за місцем фактичного
проживання, моніторинг якості надання послуг ПАТ «Ощадбанк» в аспекті
оформлення соціальних виплат ВПО.
Проте жодної статистики, жодної цифри і жодної інформації, про
виявлені порушення та їх усунення, їх кількість і в яких саме регіонах є
проблеми не має. (…)
Ще в минулому році МГО «Луганське земляцтво» початок діалог з
міжнародними благодійними фондами, які мають можливість і справді
хочуть допомогти людям, які постраждали від конфлікту на Сході України.
(…) Ми зайнялися самостійним пошуком інформації про потреби
населення в діагностиці та лікуванні тих чи інших захворювань, щоб надати
перелік необхідного обладнання. Так, ми втратили чимало часу, проте скоро
проект буде запущено.
Деякі політики висловлюють думку, що потрібно створити посаду
віце-прем’єр-міністра з питань окупованих територій Криму та Донбасу.
Власне я не зовсім впевнений, що це найкращий варіант. З однієї
сторони – з’явиться особа, яка буде нести відповідальність, але з іншої –
беручи до уваги той факт, що натериторії Донецької та Луганської областей
до початку збройного протистояння проживало понад сім мільйонів людей,
одна особа не в змозі вирішити їх питання. Потрібно створювати цілий штат
кваліфікованих робітників, які б працювали за окремими напрямками.
Варто створити окремий комітет у справах переселенців при Верховній
Раді.
Сьогодні Комітетом з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин приділяється велика увага переселенцям, але
створення окремого комітету забезпечило б підготовку, лобіювання та
прийняття ряду законів стосовно прав і свобод ВПО (В Україні необхідно
створити державний орган з питань вирішення проблем переселенців або
ж наділити цими повноваженнями існуюче Держагентство з
відновлення Донбасу, − Вадим Горан // Мой город Северодонецк
(http://sever.lg.ua/2016-02-05-v-ukra-n-neobkh-dno-stvoriti-derzhavnii-organ-zpitan-vir-shennya-problem-pereselents-v-a). – 2016. – 05.02).
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Закон №2166 «Об усилении гарантий соблюдения прав и свобод
ВПЛ», разработанный общественными активистами, ощутимо поможет
решить проблемы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – прежде
проблемы регистрации как ВПЛ. Во-первых, новый закон делает
возможной регистрацию тех переселенцев, которые на момент выезда из
временно оккупированной территории не были прописаны по месту
фактического проживания. Вторая новация решает проблемы с регистрацией
для лиц, которые на момент выезда из зоны АТО не были гражданами
Украины.
Представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав
внутренне перемещенных лиц Жанна Лукьяненко:
Предыдущая редакция закона определяла как базовую основу то, что у
тебя должна быть регистрация в зоне, которая сейчас является временно
оккупированной или временно неконтролируемой. Только в таком случае
можно было встать на учет как ВПЛ – даже если человек предоставлял
доказательства того, что работал на ныне неподконтрольной территории.
В такой ситуации оказались в основном те, кто на момент начала
конфликта работал или учился на временно оккупированной территории, но
был прописан в другом регионе. До вступления в силу закона им
приходилось решать проблему через суд, однако теперь достаточно
обратиться в Управление социальной защиты, предоставив доказательства,
подтверждающие их фактическое проживание на тот момент. Это могут быть
военный билет, трудовая книжка, документы о получении образования;
медицинские документы из учреждений, расположенных на временно
неконтролируемой
или
оккупированной
территории.
Законом
предусмотрено, что это могут быть даже видео- и фотодоказательства.
Благодаря изменениям мы можем взять на учет ВПЛ-лиц без
гражданства и граждан других государств, которые на законных основаниях
проживали на территории Украины.
Закон вступил в силу 13 января, и это является основанием для его
реального действия, несмотря на отсутствие всех необходимых подзаконных
актов.
По состоянию на сегодня остается нерешенным вопрос о регистрации в
качестве ВПЛ и оказанием помощи тем детям, которые выехали из зоны
конфликта без сопровождения родителей – все детали для таких случаев пока
четко не прописаны. Решением проблемы должен стать закон «О внесении
изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной
защиты детей и поддержки семей с детьми», который был принят Верховной
Радой 26 января. Сейчас документ находится на рассмотрении в
Администрации Президента.
Соучредитель волонтерского Центра помощи переселенцев на
Фроловской Леся Литвинова:
Сейчас трудно предсказать, насколько действенными окажутся
упомянутые законы на практике. В качестве примера того, когда закон «не
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работает» в реальной жизни, она привела положения о праве переселенцев на
бесплатное жилье с оплатой коммунальных услуг в течение полугода. О
позитивных сторонах следует говорить после того, как они начнут реально
работать – когда будут зарегистрированы дети, выехавшие без
сопровождения родителей, люди без гражданства, люди, там учились и
работали, но не успели получить прописку. Сейчас (в Центр занятости
свободных людей, − ред.) очень много обращений с юридическими
вопросами – в том числе о невозможности встать на учет, переоформить или
получить выплаты.
Разработка законодательства по защите прав переселенцев стала
значительным вызовом для украинских юристов: международная практика не
может предложить готовых решений, которые идеально подходили бы для
Украины. Наш конфликт сильно отличается от всех примеров в истории
мира, которые были до этого, поэтому хорошую практику для Украины
может создать только Украина (Новый закон о соблюдении прав ВПЛ
сделал возможной регистрацию переселенцев, не имеющих прописки, а
также переселенцев-лиц без гражданства и иностранцев – эксперты,
активисты
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://uacrisis.org/ru/39961-vpo). – 2016. – 04.02).
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Прогнози
Економіка України в 2016 році буде розвиватися не такими
позитивними темпами, як прогнозували ще кілька місяців тому. ВВП
зросте на 1,1% замість раніше озвучених 2,4%.
«Це зумовлено насамперед реалізацією ризику щодо падіння
сировинних цін, переглядом припущень щодо темпів зростання світової
економіки в бік уповільнення та новими обмеженнями в торгівлі з РФ, що
призведе до подальшого зниження експорту», – ідеться в січневому
інфляційному звіті Національного банку.
Регулятор склав свій прогноз на основі того, що війна на Донбасі не
набере нових обертів, а міжнародні донори виділять нові кредити.
«В основі базового сценарію лежить припущення, що ситуація на Сході
країни не погіршуватиметься, співпраця з МВФ продовжуватиметься,
виконуватимуться зобов'язання за програмою EFF та проводитимуться
реформи у фінансовій, бюджетній, енергетичній та економічній сферах, що
матиме позитивний вплив на економічне відновлення. Іншими ключовими
припущеннями прогнозу є подальше нарощення обсягів виробництва,
поступове відновлення припливу депозитів та кредитної активності. Вагому
позитивну роль також відіграватиме набуття чинності угодою про зону
вільної торгівлі між Україною та ЄС. Водночас суттєвий негативний ефект
матиме подальше погіршення торговельних відносин з РФ та блокування нею
транзиту українського експорту до третіх країн», – пояснили в НБУ.
За підсумками 2015-го інфляція сягнула 43,3%. Цього року вона має
уповільнитися в три з половиною рази – до 12%. Проте регулятор не
виключає відхилення прогнозу на плюс/мінус 3%.
«У цьому році уповільниться темп підвищення тарифів ЖКГ, а також
зменшиться вплив на ціни девальвації, яка відбулася на початку 2015 року.
Прогноз інфляції на 2016 рік (12%) залишається на рівні цільового орієнтира
(12% ±3), оскільки ефекти девальвації та підвищення адміністративно
регульованих цін компенсуватимуться падінням цін на сировину та нижчим
тиском з боку попиту (…)», – зазначили в Нацбанку.
Стрімке падіння світових цін на продовольство та енергоносії
стримуватиме інфляцію в Україні.
«Інфляція сирих продовольчих товарів знизиться до 7% за 2016 рік
також за рахунок підвищеної пропозиції продовольства у зв'язку з більш
обмеженими можливостями щодо її експорту. Крім того, скасування
тимчасового імпортного збору (10% на продовольчі товари) з 1 січня 2016
року обмежуватиме зростання цін. Ураховуючи значну частку продуктів
харчування в споживчому кошику, ціни на продовольство стримуватимуть
загальну інфляцію в Україні», – запевнили в НБУ.
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Крім того, стримуватиме інфляцію падіння світових цін на нафту, а
також низький споживчий попит товарів та послуг (тобто в людей не
вистачатиме грошей на розкоші й вони економитимуть).
У Нацбанку сподіваються, що зниження майже вдвічі єдиного
соціального внеску на зарплати дасть змогу підприємствам у приватному
секторі підвищити плату, що, однак, стримуватиметься достатньо високим
рівнем безробіття.
«Зростання середніх заробітних плат у приватному секторі очікується
приблизно на 15%, майже на одному рівні із середньою інфляцією», яка, по
суті, «з'їсть» ті надбавки.
«У 2017 році очікується прискорення зростання ВВП завдяки
макрофінансовій стабілізації, завершенню очищення банківської системи,
поліпшенню інвестиційного клімату, пристосуванню бізнесу до нових умов
та зменшенню дисбалансів (зокрема доведення тарифів ЖКГ до рівня
собівартості)», – запевнили в Нацбанку (Що очікує економіку України в
найближчі два роки. Погіршений прогноз від НБУ // UAZMI
(http://uazmi.org/news/elT21N4NbmnRWean2W8Geq). − 2016. − 05.02).
Зниження реального ВВП України за підсумками 2015 року склало
10,5%. У поточному році економіка відновить зростання − до 1,1%,
повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ) з посиланням
на дані «Інфляційного звіту» (січень 2016 року).
У звіті регулятор також знову позначив інфляційні цілі на 2016 рік. А
саме − уповільнення споживчої інфляції до 12% до кінця року.
Стримуючими інфляцію факторами стануть низькі світові ціни на
продовольство в умовах обмежених експортних можливостей (Реальний
ВВП України в 2015 році впав на 10,5% // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/ekonomika/88119-realniy-vvp-ukrainiv-2015-rotsi-vpav-na-105). − 2016. − 05.02).
Директор экспертно-аналитической организации Института
политического анализа и международных исследований Сергей Толстов:
Украине в конечном итоге дадут безвизовый режим, потому что зона
свободной торговли не может существовать без открытых границ.
Зона свободной торговли без возможности представителей бизнеса в
срочном порядке ездить в ЕС − это абсурд и фикциястов.
(…) Кризис Шенгенской зоны также не отразится на Украине.
Да, будет вводиться контроль на границах. Но это не означает крах
Шенгена. Единственное, на некоторых пунктах пересечения может быть
усложнена процедура (У Евросоюза нет выхода: эксперт объяснил, почему
Украине в любом случае дадут безвизовый режим // Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/suspilstvo/88011-uevrosoyuza-net-vykhoda-ekspert-obyasnil-pochemu-ukraine-v-lyubom-sluchaedadut-bezvizovyy-rezhim). − 2016. − 04.02).
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Інфографіка

(Взяточничество
в
Украине в
цифрах
//
Канал
24
(http://24tv.ua/ru/vzjatochnichestvo_v_ukraine_v_cifrah_n656562). − 2016. −
09.02).
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(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/
posts/1106458716085224. – 2016. – 08.02).

(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/
posts/1106458716085224. – 2016. – 08.02).
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(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/
posts/1106458716085224. – 2016. – 08.02).

(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/
posts/1106458716085224. – 2016. – 08.02).
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