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Перспективи кредитування МВФ: наслідки «недореформування»
Протягом останніх двох тижнів, широкого розголосу набуло питання
плідної співпраці України із Міжнародним валютним фондом, стосовно
подальшої підтримки економіки України та надання чергового траншу
валютних коштів. Як нам відомо, від 11 березня 2015 року МВФ схвалив
програму кредитування економіки України з використанням механізму
розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом
17,5 млрд дол. Загалом, місія МВФ та Україна уклали угоду на чотири роки,
за якою Україна підписалася під програмою економічних реформ, в
результаті виконання яких будуть надаватись кошти кількома траншами.
Серед основних зобов’язань, які Україна має виконувати є, зокрема,
значне підвищення тарифів на електроенергію та опалення (із виходом на
покриття собівартості в квітні 2017 року), наведення порядку з платежами в
енергетичній сфері та інші реформи «Нафтогазу», низка заходів з
оздоровлення банківського сектору, реформа управління державними
підприємствами – демонополізація та покращення корпоративного
управління (імовірно це включає продовження реформи Укрзалізниці,
Енергоатому, державних шахт та неприватизованих промпідприємств), а
також прийняття необхідних законів для антикорупційної та судової
реформи.
Під економічну програму реформ МВФ зобов’язалась надати Україні
17,5 млрд дол. протягом 4 років. Також наголошується, що кредит є
частиною ширшого пакету фінансування від міжнародної спільноти, який
може скласти 40 млрд дол. Трансформація формату програми Stand-by у EFF
дасть Україні більше часу для погашення боргу і вигідніші умови погашення.
40 млрд дол. включає сам кредит МВФ, кошти виділено Світовим Банком,
ЄС та США. (http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/02/12/7030793/.
– 2015. – 12.02).
Наприкінці 2015 року, за підрахунками голови Мінфіну, Україна
отримала від Міжнародного валютного фонду близько 6,7 млрд дол. У свою
чергу, глава Національного банку України Валерія Гонтарєва не виключила
можливості об'єднання третього і четвертого траншів в загальну суму
1,7 млрд дол., відповідно до програми Розширеного механізму фінансування
(EFF) для України. Однак, у зв’язку з останніми подіями у парламенті, а
точніше, гучна заява міністра економіки України Айвараса Абрамовічуса,
питання набуло дещо іншого характру, адже, якщо в Україні не виконуються
поставлені МВФ вимоги, боротьба з корупцією знаходиться на нульовому
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рівні, а корупційні схеми прикриваються верхівкою влади, то Міжнародний
валютний фонд має повне право переглянути свої принципи співпраці із
дебітором, в нашому випадку Україною. МВФ попередив Київ про можливе
припинення фінансової допомоги, а глава МВФ Крістін Лагард заявила, без
істотних зусиль українського уряду важко уявити собі подальшу підтримку
країни. Вона також висловила стурбованість тим, «як повільно Україна
просувається вперед у боротьбі з корупцією». Такої ж думки і МЗС
Бундестагу, який закликав українську владу дотримуватися заданого курсу
реформ. Представники німецького МЗС нагадали, що багатомільярдні пакети
фінансової допомоги Україні видаються на основі добровільного проведення
країною фундаментальних реформ. Так, кредитна програма Міжнародного
валютного фонду (МВФ) пов'язана з конкретними документами, в яких
обумовлюються методи боротьби з корупцією (http://www.dw.com/ru/берлинесли-киев-не-проснется-он-может-лишиться-финансовой-помощи/a-190
50261. – 2016. – 15.02). Але несподівано в Україну втрутилися посли держав
«великої сімки» і ЄС, які чітко дали зрозуміти президенту, спікеру
парламенту і прем'єру, що чекають не відставки міністрів, а реформ і успіхів
в боротьбі з корупцією. Вони дали зрозуміти свою позицію так чітко, що
після цього в уряд повернулися навіть ті міністри, які вже оголосили про
свою відставку.
Однак, вже ж таки виникає питання: Що чекає Україну в разі
припинення надходжень макрофінансової допомоги ЄС? Міністр фінансів
Наталія Яресько стверджує, що в разі нестабільності роботи чи відставки
нинішнього уряду, МВФ припинить кредитування України. Для кредиторів
важливо розуміти, кому і чому вони довіряють свої гроші. «Без серйозних
нових зусиль, спрямованих на активізацію реформи управління та боротьбу
із корупцією, важко передбачити, що підтримувана МВФ програма і надалі
буде успішною», пояснила у своєму зверненні до української влади Крістін
Лагард. Пані Лагард стурбована повільним прогресом, який демонструє
Україна в поліпшенні держуправління та в боротьбі з корупцією. «Україна
ризикує повернутися до практики невдалих економічних кроків, яких і так
вистачало в її нещодавній історії. Життєво необхідна на сьогодні дія лідерів
України, які мають повернути країну на обнадійливий шлях реформ», –
наголосила вона.
Після зустрічі із керівником МВФ під час Всесвітнього економічного
форму у Давосі президент України Петро Порошенко заявив, що незабаром,
до кінця лютого, Фонд ухвалить рішення про надання Україні чергової
«порції» позики. У телефонній розмові президента України Петра
Порошенка з директором МВФ Крістін Лагард була затверджена карта
дорожніх реформ України. Також Порошенко запевнив Лагард у своїй
готовності вдаватися до рішучих дій для забезпечення політичної і
фінансової стабільності в державі. За підсумками зустрічі Петро Порошенко і
Крістін Лагард домовились підготувати дорожню карту пріоритетних
реформ, які нададуть нового імпульсу взаєминам з Міжнародним валютним
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фондом. Вони також погодилися щодо необхідності термінового ухвалення
Верховною Радою усіх реформаторських законів. (http://vestidp.com/2016/02/
11/poroshenko-poyasniv-lagard-situac-yu-v-ukra-n.html. – 2016. – 11.02).
На думку економіста-аналітика Любомира Шавалюка, питання
можливого призупинення кредиту від МВФ є більш політичним питанням,
адже під час зустрічі в Давосі Президента України Петра Порошенка і глави
МВФ Крістін Лагард, питання про фінансування на повістці дня взагалі не
стояло. Такої ж думки і директор економічних програм Центру Разумкова
Василь Юрчишин, який сказав: «Зараз мова не йде про втрату можливості
співпраці з МВФ, відкладання фінансової допомоги і таке інше. У ситуації,
що склалася, співпраця України з Міжнародним валютним фондом може
ускладнитися, але в міру своїх можливостей «ми не будемо вас фінансувати»
не звучало», – пояснив експерт. «Навіть навпаки, вважаю те, що МВФ зараз
виступив із заявою щодо активізації в Україні процесу реформування – це
вже є позитивним сигналом. Наші внутрішні перипетії вже переходять усі
межі. Якраз зараз Україні потрібно думати про те, як виправити допущені
помилки і поліпшити свій імідж» (http://nv.ua/opinion/yurchyshyn/ukraina-idengi-mvf-chto-oznachaet-zajavlenie-lagard-96776.html). − 2016. − 11.02).
З економічної точки зору, в один голос всі експерти заявляють, що на
сьогодні в такій складній фінансово-економічній ситуації складно собі
уявити сильніший удар для України, а ніж призупинення співпраці з МВФ. В
першу чергу, припинення співпраці відобразиться на валютному ринку
України, що означає – курс гривні втримати буде не реально, а найбільше
постраждає при цьому звичайний пересічний громадян України.
Андрій Новак вбачає, що причини можливого призупинення роботи
України з МВФ лежать в двох площинах: економічній і політичній.
Економічна − це відсутність реальних економічних реформ, а, відповідно, і
позитивних економічних результатів в країні, а політична − чергова урядова
криза та неясність остаточного складу уряду. «Тому як мінімум, поки не
закінчиться урядова криза, поки не стане зрозуміло, хто в Україні прем'єрміністр, хто міністр економіки, хто міністр фінансів, тобто кому, власне,
давати гроші, МВФ, безумовно, не дасть наступний транш», – зауважив
Новак. На думку експерта, в українських політиків просто не буде іншого
виходу, окрім як прислухатися до зауважень і рекомендацій Фонду і
виконати якщо не все, то майже все. (http://ukrreal.info/ua/politika/89342andriy-novak-yakscho-z-ukrainoyu-ne-pratsyuvatime-mvf-to-z-ukrainoyu-nepratsyuvatime-nikhto). − 2016. − 11.02). Як заявила журналістка
інформаційного порталу «Українські реалії» Світлана Крюкова, для України
у МВФ є багато порад, від поради – скоротити на 10% кількість лікарів і
закінчуючи підняттям на два роки пенсійного віку. Однак, ми можемо
стосовно доцільності того чи іншого питання проводити дискусії. Вона
пояснює, що є нудний розділ, за який МВФ стоїть горою. «Саме цей розділ, а
не чехарда в уряді, є основною причиною, чому Україна досі не отримала
чергового траншу і назва у нього мало зрозуміла: «Впровадження нових
підходів комплексу менеджменту в рамках рекомендації в FATF». Якщо
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розібратись, то суть проста. Як пояснює С. Крюкова, в українське
законодавство буде впроваджений новий інститут «Politically Еxposed
Person», тобто особи, які пов'язані з політикою. «МВФ хоче, щоб в
банківській системі України була впроваджена система ідентифікації
політиків і осіб, з ними пов'язаних, як це працює в ЄС і в США».
«Після введення цієї системи народний депутат зможе купити
автомобіль або відкрити рахунок в банку тільки якщо доведе легальність
коштів, за які він хоче зробити покупку, або які він хоче покласти в банк. Це
поширюється не тільки на депутатів, а й на всіх публічних службовців,
починаючи від дипломатів і закінчуючи суддями, а також членів їх сімей.
Однак, Адміністрація президента кістьми лягає, щоб не допустити
впровадження цієї системи», – каже журналіст. І на її думку, саме про це
ведуть дискусії Петро Порошенко і Крістін Лагард протягом останнього часу.
(http://ukrreal.info/ua/politika/90000-u-mvf-est-neudobnoe-dlya-ukrainskikhchinovnikov-trebovanie). − 2016. − 14.02).
Відомий народний депутат і економіст Віктор Пинзеник в одному із
своїх інтерв’ю чітко дав зрозуміти, що сьогодні Україні не обійтися без
кредитів МВФ. Як він пояснив, по-перше, через великий зовнішній борг в
127 млрд дол., з яких 52 мільярди припадає на короткострокові виплати –
протягом найближчих дванадцяти місяців. «Погасити цей борг гривнями
неможливо, для цього потрібна тверда валюта», – пояснив Віктор Пинзеник.
Другий принциповий момент, на його думку, дорога на ринок
приватних запозичень зараз для країни закрита і єдиним каналом отримання
валюти залишився МВФ. «Мушу зазначити ще одну важливу обставину,
коли кошти МВФ потрібні не для того, щоб просто «залатати дірки», як це
звикли робити українські політики, а у випадку, коли кредит – лише спосіб
отримати час для прийняття непростих, часто неприємних рішень для
усунення причин, що зумовили нинішню боргову пастку, і в подальшому
ніколи не звертатися до «швидкої допомоги» – МВФ». Він також пояснив
простим громадянам України, що заяву МВФ щодо припинення співпраці не
варто сприймати як відмову надати кошти. «Це лише чітка і очевидна
прив’язка виділення коштів із реальними реформами та рішучими діями, на
які так і не зважилися в Україні», – резюмував політик.
(http://nv.ua/opinion/pynzenyk/nam-ne-obojtis-bez-deneg-mvf-96849.html).
−
2016. − 12.02).
В плані доцільності підтримки МВФ нещодавно критично висловився
екс-президент Грузії, глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі, який заявив,
що МВФ має менше втручатись в справи України «хірургічним шляхом».
Дана заява нардепа викликала хвилю протиріч, але він ще раз пояснив свою
заяву і сказав, що журналісти не так зрозуміли трактування його думки. «Для
нас ідеальна ситуація, щоб МВФ взагалі тут не було. В Грузії ми вивели
МВФ через рік, позбулися, і слава Богу», – пояснив Саакашвілі. «МВФ – він
як хірург і коли тобі на пальці потрібна перев'язка, він говорить, навіщо
перев'язка – давай тобі всю руку відріжемо, навіщо возитися, не будемо
ризикувати», – сказав він в ефірі радіостанції «Ера». І на завершення додав:
Аналітичний коментар
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«Інформаційні агентства явно перекрутили те, що я сказав, якщо мені
доведеться вибирати між місцевими клептократами абсолютно без контролю
і з контролем з боку МВФ, то я однозначно виберу МВФ, але потрібно
прагнути до того, щоб нами не керували клептократи, а самим піднімати
економіку країни і тоді і програми МВФ не знадобиться», – заявив
Саакашвілі.
Так чи інакше, а борги в будь-якому випадку потрібно віддавати. У
наших посадовців часто закрадаються думки, типу «можливо не віддавати
кредити і взагалі у нас війна, можна оголосити дефолт…». Однак, світова
спільнота чітко слідкує за всим, що відбувається в нашій державі і заявами чи
ультиматумами стосовно не надання наступного траншу допомоги вона як
мінімум тримає «українських реформаторів» в тонусі. Із світового досвіду,
багато країн живуть у борг, за виключенням лише декількох арабських та
острівних держав, і ми не виключення, тому, враховуючи зауваження
представників МВФ, українським посадовцям варто в першу чергу посилити
роботу в плані відновлення фінансово-економічної стабільності країни.
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Блогосфера
Дмитрий Шимкив, замглавы администрации Президента
Украины:
Опубликованный на днях проектным офисом Нацсовета реформ отчет
по реформам собрал в книге объемом 104 страницы все то, что было сделано
властью – парламентом, президентом, правительством – и гражданским
обществом за год.
Можно по-разному оценивать скорость продвижения и видимость
изменений, но отрицать наличие реальных достижений – нельзя. Или же
придется отрицать более 340 реформаторских решений, законов,
законопроектов, постановлений и указов, многие из которых принимались с
участием неправительственных организаций, гражданских активистов и
международных доноров.
Так же сложно отрицать почти 600 млн грн, сэкономленных на
тендерных закупках благодаря электронной системе ProZorro. Среди прочих
достижений я бы отметил создание антикоррупционных органов, большая
часть которых укомплектована и начала свою работу. Принят
долгожданный Закон «О госслужбе», благодаря которому уже в этом году
можно будет начать конкурсный отбор госслужащих. В то же время в ряде
госорганов прошли значительные сокращения штата (в МЭРТе сократили до
30%, в Администрации президента – до 28% персонала), а в остальных
установлена новая граничная численность штата – ГФС лишится 30%
сотрудников, Госфиниспекция – 50%, а Госсельхозинспекция – 70%.
В 2015 году с рынка вывели 33 неплатежеспособных банка, а
международные резервы НБУ выросли с $7,5 млрд до $13,3 млрд за год. Мы
смогли многое дерегулировать, отменив 16 тыс. советских ГОСТов,
ликвидировав монопольное положение ГП «Укрэкоресурсы» и приняв почти
5 тыс. национальных стандартов, большинство из которых отвечают
европейским.
Одна из наиболее перспективных отраслей экономики – аграрная – с
помощью ЕС и Нацрады реформ получила, наконец, комплексную стратегию
развития на 2015 – 2020 гг. А сотни предприятий сектора получили
разрешение на торговлю в странах Европейского Союза.
Несмотря на обилие скандалов вокруг назначений руководителей
госпредприятий и большое количество жалоб на непростой процесс
приватизации, реформа управления госсобственностью показала прогресс.
Впервые в истории независимой Украины госпредприятия начали
публиковать отчетность и готовятся к проведению независимых аудитов.
По итогам 277 конкурсных отборов назначены 98 ТОП-менеджеров
госкомпаний, которые получат достойную и адекватную рыночную зарплату
для максимальной отдачи и результативности. Некоторые из них уже начали
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демонстрировать эффективность, экономя стране миллиарды, как, к примеру,
команда Олега Прохороенко в ПАО «Укргаздобыча».
В 2015-м мы увидели прогресс по реформе образования. В частности, с
принятием Закона «О научной и научно-технической деятельности»
отечественная наука получит шанс на новый подход к финансированию
проектов. К тому же присоединение к программе Horizon 2020
(международный фонд объемом в 80 млрд евро) позволит украинским
ученым привлекать инвестиции в инновационные исследования. Не менее
значительными были шаги в сфере среднего образования. Украина подала
заявку на участие в исследовании PISA-2018, что позволит лучше понять
уровень знаний наших школьников и улучшить программу обучения.
Реформа здравоохранения относится к категории наиболее сложных и
комплексных. Отсутствие консенсуса между участниками процесса окрасило
ее статус в красный цвет со значительным отставанием от намеченных
сроков. Но и тут есть победа. Украина начала закупку медикаментов и
медицинского оборудования через процедуру публичных закупок с участием
международных организаций. Согласно первым результатам, уже удалось
сэкономить порядка 60% средств на закупках по программе онкологии.
Хочу отметить ключевые достижения в сфере энергетики и
энергонезависимости. Если в 2013 году 92% импортного газа мы получила из
России, то в прошлом году эта цифра уменьшилась почти втрое, уступив
первенство странам ЕС (63%). Вторым важным подтверждением прогресса
этой реформы я бы назвал уменьшение дефицита «Нефтегаза» от $8 млрд в
2014 году до $1,5 млрд в 2015-м.
2015-й вошел в историю как год инноваций в сфере IT/телекома.
Напомню, что именно в прошлом году страна получила доступ к массовому
3G, пополнив бюджет на 11 млрд. грн. Среди органов власти появились
первые ласточки, внедрившие системы открытых данных: Минфин запустил
портал электронных данных для мониторинга за госфинансами, а Минюст
открыл онлайн-доступ к реестрам. Украина начала знакомиться с
инструментарием прямой демократии благодаря сервису электронных
петиций к Президенту.
Я специально оставил на десерт упоминание о патрульной полиции,
которая работает уже в 10 городах страны, как и о финансовой
децентрализации вместе со 159 пилотными объединенными общинами в
действии. Эти примеры известны всем в Украине и за ее пределами, но как
видите, это далеко не все признаки изменений.
Конечно же, не все запланированные решения были приняты. К
примеру, на фоне проведенных конкурсов в местные прокуратуры и
сокращение их числа следует говорить о том, что зачастую в конкурсе
принимали участие старые кадры.
В прошлом году не была принята Стратегия реформирования
госуправления до 2020 года, не приняты изменения в законы о КМУ и
центральных органах исполнительной власти, не начат конкурсный отбор за
новыми правилами. На 2016 год, очевидно, перенеслась основная часть
Блогосфера

8

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

11 – 17 лютого 2016 р.

20-28 лютого 2015
налоговой реформы. Непонятной остается судьба автономизации больниц. В
ближайшее время необходимо ускорить процесс приватизации, ведь после
того как правительство определилось со списком госпредприятий для
продажи, его еще должен утвердить парламент. Не менее важной темой,
которая пока полноценно отсутствует в реформаторской повестке, является
энергоэффективность.
Наконец, оставляет желать лучшего коммуникация абсолютно всех
реформ, которые были начаты или отложены на будущее. Иллюстрацией к
этому утверждению являются результаты постоянного трекинга восприятия
реформ, который проводит TNS Ukraine по заказу проектного офиса
Нацсовета реформ. Лишь некоторые сферы получают достаточную
поддержку общественности, как то реформа армии и национальной
безопасности, децентрализация и реформа патрульной полиции.
В качестве послесловия хотел бы напомнить об обязательствах,
которые Украина взяла на себя перед европейскими и международными
партнерами. С 1 января вступила в действие зона свободной торговли с ЕС, а
Еврокомиссия признала наш прогресс касательно реализации Плана действий
по либерализации визового режима. Однако успешность евроинтеграции для
Украины напрямую зависит от прогресса реформ. Об этом я слышу от
послов, представителей международных организаций и европарламентариев
на каждой встрече. В 2015-м мы создали базу для движения вперед.
Дальнейшее движение зависит исключительно от нас с вами (Отчет по
реформам – не просто красивая брошюра, а результат нашей с вами
работы
//
http://delo.ua/ukraine/otchet-po-reformam-ne-prosto-krasivajabroshjura-a-rezultat-nash-312176/. – 2016. – 17.02).
Марія Дзюпин, юрист, аналітик Всеукраїнської асоціації сприяння
самоорганізації населення:
Посада старости на законодавчому полі в незалежній Україні є
новою. Тому виникають питання: як проходитимуть вибори старости,
чи впораються вони із покладеними обов’язками, як буде
співпрацювати місцева рада зі старостою, чого варто очікувати жителям
сільських територій, які залишились без місцевої ради у своєму
населеному пункті?
У 2015 році ця посада була введена Законом «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» з одночасним внесенням змін до закону
«Про місцеве самоврядування в Україні». Законом «Про місцеві вибори» було
врегульовано порядок обрання старост у селі або селищі у складі об’єднаної
територіальної громади.
Вибори старости. 17 січня 2016 року стартували перші вибори старост,
які проходитимуть і надалі у населених пунктах об’єднаних територіальних
громад України. Відтак, староста є виборною посадовою особою місцевого
самоврядування, яка обирається у селах та селищах, визначених рішенням
місцевої ради об’єднаної територіальної громади. Слід зауважити: у законі не
передбачено, що в обов’язковому порядку місцеві ради об’єднаних
Блогосфера
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територіальних громад повинні вводити посаду старости. Тож на практиці
села чи селища можуть бути без старости. Також, як варіант, один староста
може бути обраний на декілька сіл (селищ), що вже має місце за
результатами проведених виборів старост. Окрім цього, законодавством не
встановлено строк, протягом якого місцева рада об’єднаної територіальної
громади має призначити вибори і обрати старост.
Особливістю функціонування інституту старост є й те, що у
прикінцевих
положеннях
закону
«Про
добровільне
об’єднання
територіальних громад» передбачено, що в селах, селищах, де знаходились
органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єднались,
обов’язки старости виконує особа, яка здійснювала повноваження
сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до
об’єднання – допоки не відбудуться перші місцеві вибори старости. Тут
виникає запитання: а яким чином буде оплачуватись праця цієї особи до
офіційного обрання старости. До того ж мешканці села можуть обрати й
іншого старосту, аніж бувшого сільського (селищного) голову.
У зв’язку із цим на практиці в об’єднаних територіальних громадах вже
виникали питання: «Що з робити з в.о. старост? Платити зарплату? Яку?
Коли мають пройти вибори старост?» тощо.
Відповідь щодо заробітної плати в.о. старостнадав Кабінет Міністрів
України у постанові «Деякі питання оплати праці посадових осіб місцевого
самоврядування об’єднаних територіальних громад» від 9 грудня 2015 року
№1044, де рекомендував органам місцевого самоврядування зберегти за
особами, які здійснювали повноваження сільського, селищного, міського
голови відповідної територіальної громади до об’єднання і виконують
обов’язки старости до обрання на перших виборах старост, посадовий оклад,
надбавки та доплати, які були їм встановлені на час переведення на посаду
старости.
Що стосується виборів старост, то на практиці місцева рада об’єднаної
територіальної громади у своєму рішенні визначає село, селище де
запроваджується посада старости. Перші вибори старости призначаються
радою об’єднаної територіальної громади. Офіційне оголошення шляхом
прийняття рішення про початок виборчого процесу перших місцевих виборів
старости здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією
протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про призначення перших
виборів старости (зразки документів, що були прийняті місцевою радою
об’єднаної територіальної громади і територіальною виборчою комісією
Білозерської об’єднаної територіальної громади, Волочиської міської
об’єднаної територіальної громади ).
Особливих вимог, щоб бути обраним старостою, у законодавстві не
прописано. Щодо основних положень про вибори старост, можна зазначити:
– староста може бути обраний лише у селах або селищах (що не є
адміністративним центром), які визначає у своєму рішенні рада об’єднаної
територіальної громади, яка сформована відповідно до закону «Про
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добровільне об’єднання територіальних громад». Це означає, що у селах, які
не об’єднані відповідно до цього Закону, така посада введена бути не може;
– староста обирається на строк повноважень відповідної місцевої ради;
– проведення виборів старости урегульовано Законом «Про місцеві
вибори». Вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної
більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить
територія відповідного населеного пункту (села або селища) у складі
об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади. Тобто,
переможцем стає кандидат, який набере просту більшість голосів;
– старостою може бути обраний громадянин України, який має право
голосу відповідно до статті 70 Конституції України, тобто на день виборів
досяг 18 років;
– на осіб, які бажають обійняти посаду старости, не поширюється
обмеження граничного віку, оскільки це виборна посада. Тобто, старостою
може бути особа старша 65 років;
– старостою не може бути обраний громадянин України, який має
судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину
проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість
не погашена або не знята в установленому законом порядку;
– висування кандидатів у старости розпочинається за 34 дні до дня
голосування.
Повноваження старости. Змінами до закону «Про місцеве
самоврядування в Україні» старосту віднесено до одного з елементів системи
місцевого самоврядування. Таким чином, староста стає в одному переліку із
територіальною громадою, обласною, районною радами, місцевими радами
та їх виконавчими органами, сільським, селищним, міським головою,
органами самоорганізації населення.
Законодавець наділяє старосту можливістю брати участь у підготовці
проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм,
що реалізуються на території відповідного села, селища, та вносити
пропозиції до виконавчого комітету місцевої ради з питань діяльності на
території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної,
міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності
та їх посадових осіб.
Окрім цього, староста є членом виконавчого комітету місцевої ради
об’єднаної територіальної громади за посадою, тому важливе значення у
належній реалізації його функцій має якісний Регламент виконавчого
комітету місцевої ради, який має містити чітко прописані процедури цієї
участі.
Як член виконавчого комітету староста має право вносити пропозиції,
зауваження з питань, що стосуються села, селища, інтереси якого він
представляє, в області повноважень виконавчого комітету місцевої ради,
зокрема, у таких сферах: соціально-економічного і культурного розвитку,
планування та обліку; бюджету, фінансів і цін; управління комунальною
власністю; житлово-комунального господарства, побутового, торговельного
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обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку; будівництва;
освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту; регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
соціального захисту населення; зовнішньоекономічної діяльності; оборонної
роботи; адміністративно-територіального устрою; забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; надання
безоплатної первинної правової допомоги; відзначення державними
нагородами України.
Староста має сприяти жителям села, селища у підготовці
документів, що подаються до органів місцевого самоврядування. Однак,
яким чином це сприяння має відбуватися, наразі законодавець відповіді не
надає і залишає це на розсуд місцевої ради об’єднаної територіальної
громади. Очевидно, що для здійснення старостою цієї діяльності з місцевого
бюджету мають бути виділені кошти на матеріально-технічне забезпечення,
за можливості – приміщення у селі (селищі) для здійснення старостою
прийому жителів.
Оскільки староста є посадовою особою місцевого самоврядування, то
на нього поширюють дію закони «Про службу в органах місцевого
самоврядування» та «Про засади запобігання і протидії корупції». Тому
старості забороняється:
1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і
творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської
практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не
передбачено законодавством України;
2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних
органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті
одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з
управління акціями (частками, паями), що належать державі чи
територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи
територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії
господарської організації), якщо інше не передбачено законодавством
України.
Загалом, у законі «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено
загальні засади функціонування інституту старост. Для чіткого регулювання
цієї діяльності місцевим радам об’єднаних територіальних громад
пропонується приймати Положення про старосту, в якому визначити його
права і обов’язки, порядок звітності, інші питання, пов’язані з його
діяльністю. Тому сьогодні, основна відповідальність за організацію якісної
роботи старости покладена на місцеві ради об’єднаних територіальних
громад.
Щодо визначення повноважень старости, можна виділити два основних
підходи. Перший – у законі «Про місцеве самоврядування» достатньо
передбачити основні сфери діяльності та повноваження старости, а
деталізація має бути у Положенні про старосту, яке затверджує рада
об’єднаної громади. Другий – питання діяльності старости мають бути
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детальніше прописані у законодавстві. Наприклад, ще у липні 2015 року
прес-служба Верховної Ради України повідомляла, що «за словами Голови
Верховної Ради, повноваження сільських старост, їхні обов’язки будуть
виписані в окремому законі». Однак, станом на початок лютого 2016 року у
Верховній Раді України такий законопроект не зареєстрований. Те, що
парламент має врегулювати повноваження старост в об’єднаних
територіальних громадах повідомляє й Інтерфакс-Україна: «Тут є два шляхи:
або вносити зміни в закон про місцеве самоврядування щодо повноважень
старост, або взагалі підготувати окремий закон», – переконаний
В. Ковальчук, перший заступник глави Адміністрації Президента України».
Разом із тим, вже є ради об’єднаних територіальних громад, які
прийняли Положення про старосту. Наприклад: Положення про старосту
Веселівської селищної територіальної громади, Положення про старосту села
(сіл) Волочиської міської об’єднаної територіальної громади, Положення про
старосту Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади. Ці
Положення різняться за нормативним наповненням, зокрема, в частині
переліку повноважень старости та порядку припинення його повноважень.
У цих положеннях порівняно із статтею 14-1 закону «Про місцеве
самоврядування в Україні», розширено коло обов’язків старост, зокрема:
– вчиняти нотаріальні дії та реєструвати акти цивільного стану за
рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади, згідно чинного
законодавства;
– видавати та завіряти підписом довідки на території відповідної
громади;
– погоджувати проекти рішень місцевої ради об’єднаної територіальної
громади, що стосуються майна, розташованого на території відповідного
села, селища;
– контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної
власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного
населеного пункту (села, сіл);
– відповідати за стан довкілля, стан об’єктів інфраструктури,
громадський правопорядок;
– здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів
жителів села (сіл) у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту,
туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю,
медичну допомогу;
– вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади з питань
соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного
пункту (села, сіл) територіальної громади, соціального, побутового та
транспортного обслуговування його жителів;
– не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам
місцевого самоврядування та держави;
– здійснювати облік раціонального використання енергоносіїв на
території відповідного села (сіл);
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– забезпечення виконання рішень органів місцевого самоврядування
територіальної громади на території села (сіл);
– сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного
населеного пункту (села, сіл) територіальної громади;
– надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у
виконанні ними своїх завдань та повноважень;
– брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної
громади та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до
порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів
відповідної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;
– виконувати поточні доручення місцевої ради та її виконавчого
комітету, місцевого голови, звітувати про їх виконання.
Як бачимо, в старости є чітко визначені загальні та конкретні
обов’язки, яких немало. Права старост за цими Положеннями теж розширено,
наприклад:
– брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях
місцевої ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких
розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної громади;
– одержувати від органів місцевого самоврядування територіальної
громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ,
організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського
суспільства, що розташовані на території територіальної громади,
інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного
та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села, сіл);
– порушувати у виконавчому комітеті питання про необхідність
проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів,
діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території
відповідного населеного пункту (села, сіл) територіальної громади незалежно
від форми власності;
– вносити керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від
форми власності, органів, діяльність яких перевірялася, а також органам,
яким вони підпорядковані, пропозиції щодо усунення недоліків і порушень,
порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких
сталося порушення;
– пропонувати питання для розгляду органом (органами)
самоорганізації населення відповідного населеного пункту (села, сіл);
– вносити пропозиції щодо персонального складу громадських
контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів
територіальної громади, сприяти залученню членів громади до участі у
здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного
пункту (села, сіл);
– звертатись до державних та муніципальних правоохоронних органів у
разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного
населеного пункту (села, сіл).
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Окрім додаткових прав та обов’язків, Положеннями про старосту
Веселівської селищної та Дунаєвецької міської об’єднаних територіальних
громад передбачені додаткові норми, щодо припинення повноважень
старости, зокрема: «Повноваження старости можуть бути також припинені
за рішенням селищної (міської) ради, прийнятим відкритим голосуванням
більшістю голосів від її загального складу у випадку, якщо він порушує
Конституцію або закони України, Статут селищної (міської) територіальної
громади та Положення про старосту, інші акти органів місцевого
самоврядування селищної (міської) територіальної громади, права і свободи
громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень» (Староста
- нова людина в українському селі // http://blog.liga.net/user/mdzyupyn/article/
20995.aspx. – 2016. – 16.02).
Тарас Шевченко, юрист, експерт та член Ради Реанімаційного
пакету реформ та співініціатор громадського руху «ЧЕСНО», директор
Інституту Медіа Права:
1 січня набув чинності Закон України «Про реформування державних і
комунальних друкованих ЗМІ». Цей закон визначив порядок та способи
реформування друкованих видань, заснованих органами державної влади та
місцевого самоврядування. Інститут Медіа Права підготував інфографіку про
те, як відбуватиметься процес реформування, та які дії слід вчинити
трудовим колективам і засновникам друкованих ЗМІ.
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Андрій Парубій, перший заступник Голови Верховної Ради
України, громадський діяч, політик:
Вірю – завтрашній день в парламенті стане історичним. Бо завтра
в порядку денному останні необхідні для отримання Україною
безвізового режиму законопроекти.
Головні з них: щодо вдосконалення роботи Антикорупційної
прокуратури, щодо запровадження електронного декларування, стосовно
удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної
конфіскації, стосовно удосконалення засад діяльності Національного
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.
Сьогодні провели засідання Робочої групи щодо безвізового режиму
для України. І як керівник групи можу сказати: робота проведена колосальна.
Уряд, парламент, Президент, експерти, громадські активісти пройшли
великий шлях.
Ми спільно заклали таку законодавчу базу, яка, незважаючи на
шалений супротив, на пробуксовки – буде штовхати країну в напрямку
Європи. Буде очищати її від корупції.
Ми прийняли рішення про відкритість майнових реєстрів. Ми ухвалили
рішення про прозорість тендерних процедур, про прозорість використання
громадських коштів. Ми створили Національне антикорупційне бюро,
Національну агенцію з питань запобігання корупції, й Спеціальну
антикорупційну прокуратуру. Й ухвалили ще сотні необхідних документів.
Я не хотів би говорити про "зради" і "перемоги". Я хочу сказати про те,
що на наших очах твориться історія. На наших очах починається процес
демонтаж стіни, яка століттями розділяла одну з найбільших європейських
націй – українців, із своїм домом – Європою.
Тому я закликаю завтра усіх відповідальних народних депутатів
ухвалити ці закони (16 лютого – історичний день у Верховній Раді //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/parubiy/56c1f60e7d1c1/. – 2016. – 15.02).
Іван Лукеря, експерт Українського незалежного центру
політичних досліджень та Реанімаційного пакету реформ:
25 жовтня 2015 року було обрано нові органи місцевого
самоврядування, які з перших днів повинні виправдовувати очікування
суспільства щодо змін на місцях. І постає питання, з чого розпочати
зміни? З створення необхідної інфраструктури для змін.
Першочерговим завданням новообраних місцевих рад є створення
інфраструктури для впровадження змін, яка полягає у налагодженні
ефективної роботи місцевої ради, комунальних підприємств, залучення
громадськості до управління містом.
Для сприяння місцевим радам у провадженні змін на місцевому рівні
разом з експертами Українського незалежного центру політичних
досліджень, Інституту політичної освіти та іншими фахівцями у сфері
місцевого управління було створено партнерство «Ефективна рада».
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У рамках партнерства було розроблено та запропоновано до ухвалення
органами місцевого самоврядування 12 першочергових рішень, які можна
поділити на 3 сфери:
1. Рішення для налагодження ефективної роботи місцевої ради
У рамках даного напрямку було розроблено:
- регламент місцевої ради
- положення про постійні депутатські комісії
Блогосфера
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- положення про помічника-консультанта депутата місцевої ради
- типові зміни до регламенту виконавчого комітету.
Розроблені документу враховують кращі практики роботи органів
місцевого самоврядування в Україні, забезпечують баланс та взаємний
контроль між депутатським корпусом та виконавчими органами, відкритість
та підзвітність роботи місцевої ради.
2. Рішення для налагодження ефективної співпраці місцевої ради з
громадою
У рамках даного напрямку було розроблено положення про механізми
місцевої демократії:
- про місцеві ініціативи
- про громадські слухання
- про електронні петиції
- про консультації з громадськістю
- про громадську експертизу
- зміни до статуту територіальної громади
Ухвалення даних документів місцевою радою створить умови для
ефективної співпраці між владою та громадськості з метою вироблення
рішень, спільного управління містом. Громадяни зможуть ініціювати розгляд
питань, подавати пропозиції до проектів рішень, нести відповідальність за
спільні проблеми.
3. Рішення для налагодження відкритої роботи місцевої ради
У рамках даного напрямку було розроблено:
- положення про порядок звітування міського голови, депутатських
комісій, депутатів ради
- положення про порядок інформування про діяльність комунальних
підприємств
У випадку ухвалення даних документів, діяльність комунальних
підприємств, які володіють значними ресурсами, стане прозорою. У свою
чергу це знизить корупційна ризики, зекономить бюджетні кошти.
Міські голови та депутати роди також виконають прямі норми
законодавства щодо звітування перед виборцями, що підвищить довіру
громадян до дій влади, створить умови для впровадження структурних
реформ.
Що далі?
Ми переконані, що запровадження принципів ефективного врядування
на практиці повинні бути реалізовані у базових документах ради. Місцеві
ради повинні створити інфраструктуру, у тому числі і соціальну, для
провадження реформ на місцях.
Ефективна співпраця влади та громадськості дозволить залучити
додаткові ресурси, безкоштовні знання та досвід для впровадження змін.
Експерти у рамках кампанії «Ефективна рада» підготували перший
базовий пакет. Найближчим часом будуть опубліковані другий пакет
типових документів для новообраних місцевих рад, які зараз перебувають у
процесі розробки, зокрема:
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1. Положення про загальні збори громадян за місцем проживання
2. Положення про громадський бюджет участі
3. Порядок проведення конкурсу проектів громадських організацій,
ОСН та ОСББ
4. Положення про наглядову раду комунальних підприємств
5. Положення про консультативно-дорадчі органи при місцевій раді
6. Інші нормативно-правові акти, які забезпечать ефективну роботу
місцевих рад (Як місцевим радам перестати бути осередками феодальнокорупційного договорняку? // http://blogs.lb.ua/ivan_lukeria/327802_yak_
mistsevim_radam_perestati_buti.html. – 2016. – 13.02).
Дмитрий Васильев, експерт стратегических коммуникаций:
В стране многое меняется. Но что бы понять изменения, надо уметь
видеть новые детали и не оценивать все происходящее старыми
мерками: старый взгляд помогает консервировать систему и не дает ход
быстрым изменениям.
Но как быстро научить людей думать и видеть по-новому, когда,
проходя через меняющееся пространство, человеку приходиться очень и
очень трудно с увеличившимися заботами, тяготами, внешней агрессии,
несправедливостью, коррупционными скандалами и прочими заботами и
лишениями нашего общества?
Государство должно обеспечить ОБЩЕНИЕ с ОБЩЕСТВОМ.
Общение, или коммуникацию не как СОобщение, что у нас все
нормально и реформы идут, а коммуникацию в виде диалога, когда есть
постоянная обратная связь государства с обществом на одном понятном и
неокозамыливающим языке.
С этой целью правительство Украины при поддержке правительства
Великобритании c проектной группой профессионалов в коммуникациях,
работе с персоналом, юристами при непосредственной поддержке и
кураторстве
премьера
Яценюка
реализуют
реформирование
правительственных коммуникаций.
О чем эта реформа?
Ее цель - внедрить унифицированную современную систему
правительственных коммуникаций.
Коммуникации должны стать
приоритетной функцией в системе государственного управления в
противовес действующей структуре ручного управления. Система
правительственных коммуникаций должна потерять зависимость от
правящей политической силы и стать функцией государственного
управления, а также - обеспечит получение обратной связи от общества и
эффективного планирования и корректировки деятельности правительства на
его основе.
Над реализацией первой фазы реформы сегодня работает проектная
группа из 13 украинских и международных специалистов. В рамка проекта
проведен аудит коммуникационных ресурсов министерств для определения
проблем и потребностей информационных подразделений каждого из них,
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сделан анализ лучших международных практик государственных
коммуникаций, организован обмен опытом между украинскими и
международными специалистам из государственных коммуникаций,
осуществлена разработка учебной программы в соответствии с
международными профессиональными стандартами для специалистов из
государственных коммуникаций и ее внедрение в систему образования
государственных служащих на постоянной основе. Также сегодня
осуществляется подготовка группы из 30 преподавателей для преподавания
курса
«Государственные
коммуникации»
для
специалистов
по
коммуникациям в государственном секторе. В состав группы вошли
преподаватели государственных вузов и лучшие практики украинского
коммуникационного рынка.
Далее будет введен перечень единых коммуникационных стандартов,
процедур и политик, регулирующих ежедневную работу информационных
подразделений, будет осуществлена разработка единого словаря
коммуникационных сроков для государственных органов власти, а также подготовка законодательной базы для внедрения новой модели
правительственных коммуникаций.
Какая модель предлагается для новой системы государственных
коммуникаций?
Предлагаются следующие позиции:
1. Создание модели коммуникаций, которая выведена на
стратегический уровень в системе государственных коммуникаций.
2. Создание Правительственного офиса по коммуникациям при
Секретариате Кабинета Министров, который будет координировать и
обеспечивать единую и эффективную коммуникацию правительства.
3. Введение должности Вице-премьер-министра по евроинтеграции и
коммуникаций
для
координации
Правительственного
офиса по
коммуникациям позволит вывести функцию коммуникаций на более высокий
уровень в системе государственного управления.
4. Введение единой структуры коммуникационных сервисов во всех
министерствах с четким распределением функций, что позволит
использовать имеющийся человеческий ресурс более эффективно.
5. Разведение стратегических и исполнительных функций, путем
выделения технических функций информационных подразделений и их
передача на исполнение в отдельной структуры – единого Центра поддержки
(back-office). Это позволит оптимизировать время и ресурсы на выполнение
мониторинга,
аналитики,
производства
материалов,
организации
мероприятий и др.
6. Внедрение контроля качества профессиональных знаний всех
работников коммуникационных отделов различных уровней.
7. Внедрение системы обучения по единым стандартам, которую будут
проходить
работники
по
результатам
тестирования.
Система
предусматривает долгосрочное планирование обучения для каждого
работника в соответствии с его планом профессионального развития.
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8. Обеспечение рыночного уровня оплаты труда государственных
коммуникационных специалистов с целью привлечения лучших
специалистов рынка.
9. Внедрение новой системы коммуникаций, которая включает
разработку и утверждение дорожной карты реформы, разработку
законодательной базы, регуляторных стандартов и операционной
экосистемы, проведения реструктуризации, а также тестирование работы
займет около двух лет.
10. Реформа не включает направление работы с обращениями граждан.
Этими функциями должно будет заниматься отдельное управление в
министерствах.
Такой системный подход к государственным коммуникациям включает
очень важный процесс обучения общества общаться друг с другом. Ведь
кроме неумения мыслить самостоятельно у большинства людей в нашем
обществе, как среди граждан, так и среди руководителей госучереждений,
нет системных навыков общения, умения слушать, слышать и доносить свою
точку зрения.
Реализация этой реформы правительственных коммуникаций такая же
непростая, как и реализация других реформ в Украине. Главное, не бросать
начатое на полпути и доводить эту реформу, также как и другие реформы, до
ежедневного внедрения, то есть системного использования в госуправление.
Главное, оставлять кристально четкое понимание всех, что Реформы – в
головах, и что дорогу осилит – идущий (Реформы в головах //
http://blog.liga.net/user/DVasylev/article/20938.aspx. – 2016. – 12.02).
Володимир В’ятрович, історик, голова Українського інституту
національної пам’яті:
Публікуємо дані про динаміку очищення мапи країни від
тоталітарних символів. Маємо вже п'яту частину нових назв міст та сіл,
половину перейменованих вулиць в обласних центрах. Що тішить – дані
дуже швидко змінюються, і я вірю, що на 21 лютого матимемо ще кращі
результати. А далі – третій етап.
Творимо простір без пропаганди!
До 21 лютого Верховна Рада України має визначитися з новими
назвами для населених пунктів, що містять символіку комуністичного
тоталітарного режиму, а міські та сільські голови завершити перейменування
місцевих топонімів.
За десять днів до завершення другого етапу декомунізації Український
інститут національної пам'яті спільно з Українським кризовим медіа-центром
піготували інфографіку про стан реалізації реформи.
Отже, на мапі України 4 лютого з'явилося 175 нових назв міст і сіл
замість тоталітарних топонімів радянського періоду – 18% від того, що
слід перейменувати.
Наприклад, на Донеччині перейменували місто Артемівськ на Бахмут,
місто Красний Лиман на Лиман, а місто Дзержинськ на Торецьк, Іллічівськ
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на Одещині став Чорноморськом, місто Червонозаводське Лохвицького
району Полтавської області – Заводським. Нові назви були запропоновані
місцевими громадами та підтримані Українським інститутом національної
пам'яті, а відтак – проголосовані в парламенті.
144 населені пункти з тоталітарними назвами розташовані на
окупованих територіях, але і вони будуть перейменовані українським
парламентом. У випадку із Кримом – після консультацій із Меджлісом
кримськотатарського народу, які вже тривають.
1028 нових назв вулиць з'явилися тільки в обласних центрах країни. За
винятком "декомунізованих" ще на початку 1990-х Львова, ІванаФранківська та Тернополя, а також – окупованих міст. Це 47% від
запланованих перейменувань, які міські голови мають завершити до 21
лютого. Потім розпочнеться третій етап декомунізації і повноваження
прийняття рішень про перейменування перейдуть до голів ОДА.
"Лідерами" перейменувань місцевих топонімів стали Дніпропетровськ
(316 нових назв), Харків (231 нова назва) та Вінниця (135), які завершили
завдання на понад 90%. Маріуполь вже повністю замінив місцеві тоталітарні
топоніми – 78 позицій. В "аутсайдерах" опинилися Полтава, Одеса, Суми,
Миколаїв та Херсон. Нагадаємо, що за невиконання закону громадськість
через суд може притягнути до відповідальності мерів міст.
Також під перейменування потрапляють 105 ЗМІ, 15 з яких зараз
реєструють нові назви, а для 30 – скасували свідоцтво про реєстрацію, 21 ЗМІ
виходить під окупацією.
Не сумнівайтеся: перейменовані будуть усі населені пункти та
топоніми, які підпадають під дію закону. Чи виконувати закон – не тема для
дискусій. Громадам виділили достатньо часу, аби вони визначилися із
новими назвами. Багато громад вповні скористалися нагодою для такої
дискусії. На жаль, місцева влада частини міст та сіл, уникаючи виконання
закону, позбавила мешканців можливості приймати рішення про майбутню
назву. Тепер рішення прийматиме парламент.
Дані, які оприлюднюються сьогодні, дуже швидко змінюються.
Прогрес в очищенні мапи країни від символів тоталітарної пропаганди
суттєвий.
Після місцевих виборів, коли люди отримали змогу спокійно, без
політичних маніпуляцій, вести розмову про майбутні назви, декомунізація
значно прискорилася.
Я впевнений, що закон буде виконано вчасно і в повному обсязі. Адже
на черзі – третій етап реформи (До завершення другого етапу декомунізації
залишилося 10 днів // http://blogs.pravda.com.ua/authors/viatrovych/56bdb3dc3
ffd7/. – 2016. – 12.02).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський:
16 лютого українські парламентарі мають прийняти ряд
антикорупційних законодаа, яке також є частиною зобов'язань щодо
лібералізації візового режиму для України. Зокрема, йдеться про
законопроекти N4054 та N4056 щодо повернення активів та спеціальної
конфіскації.
Водночас, я занепокоєння поправками, які були запропоновані у
законопроекті 4055, що ставить під загрозу незалежність спеціалізованої
антикорупційної прокуратури через надання занадто багатьох повноважень
генеральному прокурору.
Також важливо, щоб ефективна система декларування доходів була
введена без подальших затримок у 2016 році, відповідно до зобов'язань
України. Вона повинна бути комплексною, щоб охоплювати всіх посадових
осіб в районах та посади, які вразливі до корупції. Після восьми місяців
неефективних спроб налаштувати роботу агентства (Агентство з питань
протидії корупції, − ред.), настав час побачити як воно працює (Посол ЄС:
Агентство з питань протидії корупції має нарешті розпочати роботу //
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/uk/посол-єс-агентство-з-питаньпротидії-корупції-має-нарешті-розпочати-роботу/a-19050928). – 2016. –
16.02).
23-24 лютого відбудеться Міжнародний бізнес-форум «Ключ до
взаємного співробітництва з метою розвитку польських та українських
підприємств»
У перший день місто Чернівці, організації та представники українських
компаній українських бізнесменів запрошують польських підприємців на
зустріч під назвою Круглий стіл – «Інвестиційний потенціал Чернівецької
області.» На зустрічі будуть представлені можливості налагодження
співпраці з українськими компаніями та інвестиційні можливості в Україні.
Другий день конференція під назвою: «Бізнес в Польщі – переваги і
перспективи». Конференція адресована українським підприємцям, які
розглядатимуть можливість розширення в Європейському Союзі, правові
аспекти та облік пов'язаних з реєстрацією та веденням бізнесу в Польщі, а
також питання представлення, здійснення послуг і впровадження продукції
на польському ринку, врегулювання податкових, митних та інших зборів (2324 lutego: Międzynarodowe biznes forum «Wzajemna współpraca kluczem do
rozwoju polskich i ukraińskich przedsiębiorstw» // WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/biznes/item/4551-23-24-lutego-miedzynarodowe-biznesforum-wzajemna-wspolpraca-kluczem-do-rozwoju-polskich-i-ukrainskichprzedsiebiorstw.html). – 2016. – 16.02).
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Речник міністерства закордонних справ Німеччини Мартін
Шефер:
У Берліні розраховують, що керівництво України продовжить курс
реформ попри нещодавні закиди в корупції. Ситуацію з відставкою міністра
економічного розвитку та торгівлі Айвараса Абромавичуса варто розглядати
як «свого роду сигнал» політичному керівництву країни, що потрібно й
надалі йти шляхом реформ.
(…) Значна частина допомоги для України прив'язана насамперед до
обіцянки проводити реформи. Так, приміром, кредитна програма з боку
Міжнародного валютного фонду (МВФ) поєднана з чіткими вимогами щодо
боротьби з корупцією (Берлін застерігає Київ від звертання з шляху
реформ // Deutsche Welle (http://www.dw.com/uk/берлін-застерігає-київ-відзвертання-з-шляху-реформ/a-19049823). – 2016. – 15.02).
Президент Європарламенту Мартін Шульц:
Європейські парламентарі негайно розглянуть питання скасування
візового режиму для України. Але лише після того, як необхідні закони
ухвалить Верховна Рада.
Ми очікуємо пропозицій Єврокомісії щодо безвізового режиму після
того, як український парламент ухвалить усі рішення. Візова лібералізація
означає не лише свободу пересування людей, але і активізацію економічних
відносин (Шульц: Європарламент готовий негайно розглянути безвізовий
режим // Deutsche Welle (http://www.dw.com/uk/шульц-європарламентготовий-негайно-розглянути-безвізовий-режим/a-19046778). – 2016. –
13.02).
Зовнішньополітичний експерт і спецдоповідач щодо України від
фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Карл-Ґеорґ Велльман:
Україна має великий потенціал, потенціал індустріальних і
технологічних традицій. В країні багато прекрасно освічених кадрів,
інженерів, кваліфікованих робітників. Ми хочемо цей потенціал розбудити.
(…)
Корупція стала раковою пухлиною українського суспільства на всіх
рівнях. Без дієвого подолання корупції – а це можливо тільки за допомогою
незалежних органів правосуддя – ця країна не буде розвиватися.
(…) Європейці готові надати Україні допомогу, в тому числі, значну
фінансову. Але домашні завдання повинні зробити самі українці, створити
необхідні передумови (…) (Депутат Бундестагу: Україні потрібен
грецький варіант допомоги з боку ЄС // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/uk/депутат-бундестагу-україні-потрібен-грецькийваріант-допомоги-з-боку-єс/a-19042998). – 2016. – 13.02).
Україна має жорстко провести приватизацію більшості з трьох з
половиною тисяч державних підприємств, чиї втрати висушують
бюджет.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Природно, що продаж такої великої кількості підприємств
потребуватиме багато часу. Україні слід сформувати незалежний комітет
технократів, усунувши корумпованих менеджерів та замінивши їх
професіоналами.
Також спеціальні прокурори, які будуть працювати з Антикорупційним
бюро, повинні бути убезпечені від втручань, аби притягти до
відповідальності корумпованих чиновників. В ідеальному варіанті процеси
мають проводити спеціальні суди, які очолюватимуть судді, які не мають
відношення до занадто схильної до компромісів української судової системи,
якщо буде потрібно – з-за кордону (Ukraine Needs the IMF's Tough Love //
Bloomberg.com
(http://www.bloombergview.com/articles/2016-02-12/ukraineneeds-the-imf-s-tough-love). – 2016. – 12.02).
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США
Джозеф Байден в ходе телефонного разговора подчеркнули
необходимость продолжения проведения реформ в Украине.
Джозеф Байден отметил важность лидерства в это непростое время.
Собеседники подчеркнули необходимость продолжения реформ в Украине, в
частности, в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом
(Байден сказал Порошенко, что реформы на Украине нужно продолжать
ради сотрудничества с МВФ // Росбалт (http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/
02/11/1489151.html). – 2016. – 11.02).
Экс-замминистра юстиции Грузии Георгий Вашадзе:
В Украине надо переформатировать все законодательное пространство.
В результате качественной реформы полицию можно отделить от политики,
однако неизвестно, как в будущем будут продвигаться реформы.
Когда мы говорим о реформах, их нельзя не связывать друг с другом.
Когда мы говорим о МВД, невозможно не реформировать ту же прокуратуру
или другие органы. Суды, например. Так что такого комплексного подхода
не видно пока что, скажем прямо.
Также незаметность экономических реформ, а одной из самых больших
проблем назвал отсутствие инвестиций. Если человек вложит деньги –
прибыли не будет, так как нет движения валюты. Такие регуляции и такая
бюрократия встречается, что очень трудно реально заниматься бизнесом.
Если честно, думаю, надо переформатировать все законодательное
пространство в Украине (В Украине надо переформатировать все
законодательное пространство, – Вашадзе // Грузия онлайн
(http://www.apsny.ge/2016/pol/1455233943.php). – 2016. – 11.02).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в
четвертому кварталі 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014
року сповільнилося до 1,2% з 7,2%, зафіксованих на квартал раніше.
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України з
посиланням на оперативні дані, порівняно з попереднім, третім кварталом, у
четвертому кварталі ВВП з урахуванням сезонного чинника зріс на 1,5%.
Держстат нагадує, що вперше за останні два роки зростання ВВП
порівняно з попереднім кварталом було зафіксовано у третьому кварталі
2015 року, коли він становив 0,5% (Падіння ВВП України сповільнилося до
1,2%,
–
Держстат
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/02/15/padinnya_vvp_ukrainy_spovilnylosya_do_12__de
rzhstat_672693). − 2016. – 15.02).
Відбулися переговори Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка
та Прем’єр-міністра Турецької Республіки Ахмета Давутоглу, який
перебуває в Україні з візитом на запрошення Глави Українського Уряду.
Перед переговорами урядових делегацій відбулася зустріч Прем’єр-міністрів
України та Туреччини у двосторонньому форматі.
У рамках візиту було підписано Кредитний договір між Урядами
України та Турецької Республіки, що передбачає надання Україні 50 млн
доларів США кредиту на фінансування загального фонду державного
бюджету. Кредит надається на п’ять років із фіксованою ставкою 2,5 %
річних.
Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка:
На порядку денному переговорів − продовження економічного діалогу
між Україною та Туреччиною і питання угоди про зону вільної торгівлі. Ми
цінуємо присутність турецьких інвесторів в українській економіці, і
економічний діалог та економічні програми між Україною та Туреччиною
повинні розвиватися (…) (Україна і Туреччина підписали кредитний
договір про надання Україні 50 млн доларів США // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248831196&cat_id=2
44276429). − 2016. – 15.02).
Президент Европейского парламента Мартин Шульц:
Мы можем дать Украине намного больше, если будем уверены, что она
действительно выполнит свои обещания, и деньги пойдут туда, куда они
должны прийти, найдут свою (правильную цель, только тогда мы сможем
инвестировать больше. Если мы действительно решим проблемы, тогда у нас
будет уровень доверия к людям, и в Украине тоже (ЕС даст Украине
Офіційна інформація
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миллиарды,
но
есть
условие
//
Днепр
Час
(http://dpchas.com.ua/ekonomika/es-dast-ukraine-milliardy-no-est-uslovie).
−
2016. – 14.02).
Євросоюз очікує перших суттєвих результатів українських реформ,
зокрема у сфері боротьби з корупцією.
Про це йдеться у заяві представництва Європейського Союзу в Україні.
У заяві, узгодженій з головами дипломатичних місій держав-членів ЄС
в Україні, Європейський Союз закликає органи державної влади та всі
політичні партії України з відновленими силами об’єднатися заради
продовження процесу реформ.
У заяві підкреслюється особлива важливість боротьби з корупцією в
Україні.
Зокрема, негайно необхідні конкретні й переконливі результати у
боротьбі з корупцією.
Серед головних пріоритетів дипломати ЄС визначають прозорість
відбору та призначення керівників державних підприємств і їхньої
фінансової звітності, а також кроків, що здійснюються для приватизації чи
ліквідації
деяких таких
підприємств
відповідно до програми
макроекономічної та фінансової стабілізації, узгодженої з міжнародними
фінансовими організаціями (ЄС вимагає негайних результатів у боротьбі з
корупцією в Україні // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/
2016/02/12/7098748/). − 2016. – 12.02).
Голова департаменту зовнішніх зв’язків МВФ Джеррі Райс:
Ключовий кредитор України МВФ залишається у програмі співпраці,
однак не готовий назвати дату підписання меморандуму щодо другого
перегляду програми і засідання Ради директорів по Україні.
Ми залишаємося у програмі реформ, ми не втрачаємо контактів з
владою. І наша мета зараз − узгодити і підписати меморандум (про другий
перегляд програми, – ред.). Хоча я і не можу назвати дати підписання і дати
засідання Ради директорів Фонду по Україні.
Зрозуміло, що все це не означає, що Україна нічого не зробила.
Безперечно, зробила − макроекономічну стабілізацію було досягнуто, був
прогрес. Але дуже важливо, щоб цей прогрес був заглиблений і посилений. І
одна з сфер, яка потребує постійної уваги, − держуправління і боротьба з
корупцією (Позитивний сигнал із МВФ // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/89538-pozitivniy-signal-izmvf). − 2016. – 12.02).
Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг виступає за надання
допомоги Україні у разі проведення нею реформ.
Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг:
Ми повинні підтримувати Україну − я з цим згодна. Але також є
величезна потреба у проведенні Україною реформ (Норвегія надасть
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допомогу Україні, якщо будуть реформи // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/02/13/7098885/). − 2016. – 13.02).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про
внесення змін до Кримінального та КП кодексів щодо процедури арешту
майна та інституту спеціальної конфіскації.
Депутати не змогли прийняти закон 4054 в цілому, тому спікер виніс
його на голосування за основу. Таке рішення підтримали 264 депутати.
Цей законопроект входить до так званого безвізового пакету.
Законопроект розроблено для забезпечення реалізації повною мірою
вимог ЄС стосовно Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для
України, невід’ємною частиною якого є необхідність імплементації
Директиви ЄС від 3 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію
предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.
Він дає можливість правоохоронним органам повертати активи від тих
осіб, які використовували вищими корупціонерами як підставні особи,
офшорні компанії, треті особи. У законі немає питань, які стосуються
спецконфіскації без рішення суду, відбору майна людини без вироку суду по
основному кримінальному провадженні.
Профільний комітет рекомендував Раді доопрацювати законопроект.
Нардеп Сергій Власенко:
Щодо неможливості арешту чи конфіскації майна третіх осіб без
вироку суду не відповідає дійсності. Цей закон не стосується корупціонерів,
цей закон стосується кожного. У будь-кого з вас без суду і слідства можна
забрати майно.
Голова фракції БПП Юрій Луценко визнав, що законопроект є
недосконалим, однак закликав підтримати його (Рада прийняла за основу
безвізовий законопроект щодо спецконфіскації // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/02/16/7099148/). − 2016. – 16.02).
Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про
прокуратуру щодо діяльності Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури.
Цим законом, який входить до пакету законів щодо візової
лібералізації, передбачається, що керівника антикорупційної прокуратури
призначатиме генеральний прокурор за поданням конкурсної комісії, за
такою ж схемою призначатимуться його перший заступник та заступник.
Представник президента Степан Кубів:
Прийняття закону дасть змогу виконати рекомендації МВФ,
забезпечити прозорість діяльності конкурсної комісії.
Депутати планують розглянути закон в цілому з поправками на
засіданні 18 лютого (Рада підтримала зміни до закону про прокуратуру
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щодо діяльності антикорупційної прокуратури // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27555221.html). – 2016. – 16.02).
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні закон про
засади діяльності Національного агентства з виявлення, розшуку й
управління активами, одержаними від корупційних дій.
Закон входить до пакету візової лібералізації, узгодженого з
Єврокомісією.
Документ унормовує порядок розшуку і спецконфіскації такого майна і
розпорядження вже арештованим майном.
Парламент ухвалив закон за основу і запланував розгляд його в цілому
з поправками 18 лютого (Рада ухвалила за основу закон щодо
Нацагентства з пошуку активів, отриманих злочинним шляхом // Радіо
Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/news/27555115.html). – 2016. –
16.02).
Народні депутати проголосували за законопроект №3755 про
електронне декларування доходів.
Зазначеним законопроектом скасовується відтермінування до 1 січня
2017 року початку роботи електронної системи подання та оприлюднення
декларацій осіб (Депутати скасували відтермінування електронного
декларування
доходів
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/33535-deputaty-otmenili-otsrochkuehlektronnogo-deklarir.html). – 2016. – 16.02).
Посол ЄС в Україні Ян Томбінський:
Я вітаю роботу, що ведеться поточного тижня у Верховній Раді щодо
важливого актикорупційного законодавства, яке також є частиною
зобов’язань України, що стосуються візової лібералізації. Проекти законів
про виявлення, розшук та управління активами, отриманими від корупційних
та інших злочинів (№4056), та про арешт майна та інститут спеціальної
конфіскації (№4054) відповідають стандартам ЄС.
Однак стурбований змінами, що їх пропонують внести до Закону «Про
прокуратуру» (№4055), які загрожують незалежності Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури через надання забагато дискреційної влади
Генеральному прокурору.
Дуже важливо не зволікати та запровадити у 2016 році, відповідно до
зобов’язань України, ефективну систему декларування статків. Така система
має бути всеохопною та стосуватися усіх посадовців, які працюють у сферах
і на посадах, що є уразливими до корупції. Посадовці повинні будуть
повторно подати свої декларації в електронній формі, аби дозволити
Національній агенції з питань запобігання корупції, щойно вона буде у стані
повної працездатності, здійснювати свою роботу.
Після восьми місяців невдалих спроб сформувати агентство, настав час
побачити, як воно працює (ЄС занепокоєний, що Генпрокурор матиме
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забагато впливу на антикорупціонерів, – Томбінський // Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/02/16/yes_zanepokoienyy_shcho_genprokuror_matyme
_zabagato_vplyvu_na_antykoruptsioneriv_672880). − 2016. – 16.02).
Президент України звернувся до Прем’єр-міністра, Генерального
прокурора та Директора Національного антикорупційного бюро
України з листом, у якому наголосив на неприпустимості випадків
неефективних дій у запобіганні корупції і необхідності притягнення до
відповідальності виявлених корупціонерів.
Президент України Петро Порошенко:
Керівники високого рівня – Голова Державної служби зайнятості
Ярослав Кашуба та заступник директора Департаменту державної експертизи
Державної служби експортного контролю України Сергій Головатий – були
затримані співробітниками Служби безпеки України і Генеральної
прокуратури України на отриманні хабарів. Було викрито причетність до
корупційних дій Голови Державної служби експортного контролю Юрія
Терещенка − під час проведення обшуку за його місцем проживання
виявлено частину грошових коштів, які було передано напередодні
С.Головатому як хабар. Однак затримані чиновники, відповідно до судових
рішень, вийшли на волю та поновлюються на посадах.
Вважаю неприйнятною бездіяльність правоохоронних органів і
керівництва Уряду. Чиновники, щодо яких є обґрунтовані підозри у
здійсненні корупційних злочинів, мають звільнятися з посад або,
щонайменше, бути відсторонені від виконання посадових обов’язків на час
проведення слідства і суду. Чекаю ефективної та результативної реакції на
вказані факти.
Реальна боротьба з корупцією потребує серйозної допомоги,
незважаючи на те, що ми досі маємо проблеми в судовій системі,
незважаючи на те, що Парламент не проголосував закони, які нарешті
зупинять випуск під заставу корупціонерів, особливо тих, хто схоплений «на
гарячому». Ніхто не має права мати «парасольку», і ключове, за що нам треба
боротися, − це довіра громадян (Президент закликає Кабмін, ГПУ та
НАБУ не зволікати у питаннях боротьби з корупцією // Президент
України Петро Порошенко (http://www.president.gov.ua/news/prezidentzaklikaye-kabmin-gpu-ta-nabu-ne-zvolikati-u-pitann-36719). – 2016. – 12.02).
Національне антикорупційне бюро України відкрило низку
кримінальних проваджень, за якими збитки, завдані державі,
оцінюються в 2 мільярди гривень.
Директор НАБ Артем Ситник:
Зараз аналітичне управління отримало потужний інформаційний
ресурс, який використовуватиметься не лише для забезпечення розслідування
кримінальних проваджень детективами Національного антикорупційного
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бюро. Зараз ми підрахували, що приблизна кількість чиновників, підслідних
антикорупційного бюро, становить 21 тис. осіб.
В обробці аналітиків НАБ перебуває майже 1500 суддів.
У НАБ сподіваються, що перші підозри у кримінальних провадженнях
буде оголошено в березні (НАБУ відкрило низку кримінальних проваджень
на суму в два мільярди гривень // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/32751-nabu-otkrylo-rjad-ugolovnykhproizvodstv-na-summu.html). – 2016. – 11.02).
Директор Антикорупційного бюро Артем Ситник:
Незабаром вже будуть результати по одному із перших кримінальних
проваджень – щодо службових осіб державного підприємства
«Запоріжжяобленерго».
Під час розслідування було встановлено, що внаслідок укладення
незаконних договорів із приватними структурами останнім було передано
право вимагати кошти у сумі 346 мільйонів гривень у великих споживачів
електроенергії.
Інше провадженням, над яким працюють детективи НАБУ, пов’язане з
компанією «Укргазвидобування» з приводу плати за ренту.
Нами було встановлено, що окремі особи, в тому числі й народні
депутати України, протягом 2014 – 2015 років, використовуючи схеми
спільної діяльності приватних підприємств, реалізовували природний газ за
заниженою вартістю через підконтрольні фірми. Внаслідок цього держава
недоотримала прибуток на загальну суму близько 1 мільярда гривень.
У роботі Антикорупційного бюро також є провадження щодо
службових осіб підприємств «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» і
«Енергоатом» (Ситник: детективи НАБУ розслідують понад 70
проваджень // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/news/2754
5343.html). – 2016. – 11.02).
Децентралізація та реформа державного управління
Державна служба України з питань геодезії, картографії та
кадастру виступає за передачу повноважень щодо розпорядженням
земельними ділянками за межами населених пунктів органам місцевого
самоврядування та закликає народних депутатів якнайшвидше
прийняти необхідні для реалізації цієї реформи законопроекти.
Функція з розпорядження землями історично не притаманна
Держгеокадастру та має бути делегована територіальним громадам. Ця
позиція неодноразово озвучувалася посадовими особами відомства, а також
підтверджується підтримкою проектів нормативно-правових актів
спрямованих на врегулювання цього питання та оптимізацію земельних
відносин.
Голова Держгеокадастру Максим Мартинюк:
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Ми закликаємо депутатів не зволікати з прийняттям законопроектів,
(…) які дозволять підвищити ступінь прозорості процедур у земельній сфері,
а також передати функції з розпорядження землями територіальним
громадам, що дозволить чітко формувати дохідну частину місцевих
бюджетів у частині плати за землю (Держгеокадастр закликає народних
депутатів прийняти законопроекти щодо децентралізації в
розпорядженні
землями
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1582). – 2016. – 17.02).
16 лютого Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства та Асоціація міст України
підписали Меморандум про узгодження мети діяльності щодо
впровадження реформи місцевого самоврядування.
Мета співпраці – прискорення процесу децентралізації влади в Україні
та створення сприятливого середовища для проведення реформ системи
місцевого самоврядування.
Меморандумом
визначаються
такі
пріоритетні
напрями
співробітництва, як формування правового поля реформи місцевого
самоврядування, поглиблення фіскальної децентралізації, планування та
розгортання галузевих реформ, а також формування спроможних
територіальних громад.
Асоціація, відповідно до взятих на себе зобов'язань, проводитиме
навчання і засідання за участі посадових осіб органів місцевого
самоврядування і галузевих експертів у створених платформах для
секторального діалогу задля напрацювання законодавства з метою
впровадження політики розвитку місцевого самоврядування та реалізації
галузевої децентралізації. Також АМУ надаватиме фінансову, організаційну і
методичну допомогу діяльності консультантів офісів реформ.
Мінрегіон створить платформи для галузевого діалогу і напрацювання
проектів нормативно-правових за участі представників галузевих міністерств
та здійснюватиме методичну підтримку долучених до роботи в офісах
реформ консультантів, забезпечить їх співпрацю з обласними державними
адміністраціями (…) (Мінрегіон та АМУ підписали Меморандум про
співпрацю заради прискорення децентралізації в Україні //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1568). –
2016. – 16.02).
Віце-прем’єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю Мінрегіону та
Асоціації міст України щодо впровадження реформи місцевого
самоврядування. За допомогою наших партнерів ми оновимо мережу офісів
підтримки реформ, які надають консультаційну допомогу місцевим громадам
у організації їх діяльності у всіх напрямках.
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Урядом прийнято рішення проведення додаткової посади заступника
голови обласної державної адміністрації, який буде займатись виключно
питаннями децентралізації та дерегуляції, а також про створення мережі
агенцій регіонального розвитку.
Партнери Мінрегіону з USAID, GIZ, Despro, Євросоюзу об’єднують
зусилля навколо того, щоб належним чином запрацював Центральний офіс
реформ. Цей офіс має працювати за такими напрямками: правова допомога,
планування місцевих бюджетів, найкращі практики підготовки інвестиційних
проектів, гуманітарний блок по реформуванню охорони здоров’я, освіти і
соціального захисту, планування територій, створення Центрів надання
адміністративних послуг (Геннадій Зубко: Закони про децентралізацію
можуть залишить на папері, якщо ми не будемо активно рухатись в
регіонах // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/
1569). – 2016. – 16.02).
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Одним із кроків децентралізації стане реформування Кабінету міністрів
України і регламенту, за яким працює Уряд.
Реформа децентралізації стосується усіх міністерств: освіти, соціальної
політики, охорони здоров’я, внутрішніх справ. Кожне з них максимально
передасть повноваження, ресурси і можливості громадам. (…)
Мінрегіон також продовжує дерегуляцію в галузі будівництва і передає
повноваження сертифікації спеціалістів, наприклад інженерів та архітекторів,
саморегулівним організаціям. Крім того, в цьому році має бути проведена
земельна реформа, яка остаточно закріпить право місцевих органів влади
розпоряджатися землями своїх територій (Геннадій Зубко: Один з важливих
кроків децентралізації − реформування Уряду // Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України (http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiyzubko-odin-z-vazhlivih-krokiv-detsentralizatsiy-reformuvannya-uryadu/).
−
2016. – 12.02).
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
(…) Мінрегіон робить усе, щоб Центри надання адміністративних
послуг якомога швидше запрацювали в усіх громадах. У рамках проекту
«Реформа управління на Сході України», який реалізується разом із
німецькою федеральною компанією GIZ GmbH, вже відібрано 28 переможців
об’єднаних територіальних громад для створення в них ЦНАПів.
Всього в Україні вже створено 662 ЦНАП, з них 172 міських, 472
районних та 18 територіальних підрозділів. Усі вони мають свою специфіку з
огляду на територіальні особливості. Окрім ЦНАПів, певні адміністративні
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послуги також надаватимуть старости об’єднаних громад (…) (ЦНАПи
стануть ефективним інструментом реформи децентралізації, −
Геннадій Зубко // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248824805&cat_id=244276429). − 2016. – 11.02).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
(…) Ми розуміли всі ризики, пов’язані з прийняттям рішення про
двократне зменшення податку на заробітну платню. Перший і основний
стосується Пенсійного фонду. У зв’язку з тим, що дефіцит Пенсійного фонду
доволі високий, мова йде про те, що Уряду необхідно знайти 100 мільярдів
гривень на фінансування дефіциту Пенсійного фонду. Проте Уряд разом з
Парламентом вдвічі зменшив єдиний соціальний внесок – це реальний крок, з
одного боку – до детінізації заробітних плат, а з іншого – до підвищення
заробітних плат і соціальних стандартів.
Якщо рахувати арифметично, то ми повинні були би очікувати, що у
нас буде падіння доходів удвічі, адже ми вдвічі скоротили ЄСВ. Проте, за
останніми даними, показник надходжень до бюджету за ЄСВ в порівнянні з
минулим роком становить 86 %. Тобто пішов процес детінізації і процес того,
що людям почали платити чесні заробітні платні, а не зарплати в конвертах.
У рамках дерегуляції було вдвічі скорочено кількість контролюючих і
перевіряючих органів, проте низка контролюючих органів ще й зараз
залишаються на папері, тому що система має серйозний супротив. Уряд
також удвічі скоротив кількість дозволів і ліцензій – з 56 до 30.
Суттєві кроки зроблені і в реформуванні Державної фіскальної служби,
у першу чергу – скорочення кількості фінансових інспекцій на місцях, із 311
до 161.
(…) Завдяки нашим спільним зусиллям при прийнятті законодавства
про бюджет ми пішли далі, коли запроваджені нові реєстри по
відшкодуванню ПДВ, які дають можливість експортерам і чесним
бізнесменам фактично в автоматичному режимі відшкодовувати податок на
додану вартість (Арсеній Яценюк: Показник надходжень до бюджету за
ЄСВ свідчить, що почався процес детінізації // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248835234&cat_id=2
44276429). − 2016. – 16.02).
16 лютого 2016 року, Верховна Рада України підтримала у другому
читанні і в цілому розроблені ФДМУ зміни до приватизаційного
законодавства. Йдеться про законопроект 2319д про внесення змін до
законів України «Про приватизацію державного майна» та «Про Фонд
державного майна». За прийняття законопроекту проголосувало 252
народних депутати.
Голова ФДМУ Ігор Білоус:
Ще трохи – і ми нарешті оголосимо старт великої приватизації:
парламент підтримав законопроект 2319а-д. Сподіваюся, сталося це тому, що
більшість депутатів розуміють важливість великої приватизації для країни.
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(…) Нехай ніхто не думає, що тепер усе відбудеться похапцем – аби
швидше продати. Я неодноразово говорив, наскільки важливо для нас
зробити все абсолютно прозоро і головне – вигідно для країни. (…)
Приватизація – не просто продаж державного майна. Це значуща частина
масштабного процесу роботи над розвитком інвестиційного клімату,
стабілізацією економіки та викоріненням корупції (Фонд Держмайна:
Верховна Рада підтримала законопроект 2319д, який має дати старт
великій приватизації // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248835191&cat_id=244276429). − 2016. – 16.02).
Реформа системи національної безпеки та оборони
Представник Міністерства оборони Вікторія Кушнір:
Питому вагу військовослужбовців за контрактом у Збройних Силах
України планується поступово збільшити до 70% від чисельності рядового,
сержантського і старшинського складу. Пріоритет надаватиметься
комплектуванню посад молодших командирів, бойових постів в складі
екіпажів і розрахунків, а також інших посад, які визначають бойову здатність
підрозділів.
Триває набір на контрактну службу і на сьогодні кількість
військовослужбовців, які прагнуть укласти контракт із ЗСУ, становить
більше семи тисяч осіб.
Військовослужбовцями строкової служби будуть комплектуватися
небойові військові частини і підрозділи забезпечення частин бойового складу
(Міноборони хоче мати не менше 70 відсотків контрактників у ЗСУ //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/33519-minoboronykhochet-imet-ne-menee-70-procentov-kont.html). – 2016. – 16.02).
Відбулася зустріч Президента України Петра Порошенка та
Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа. Генеральний секретар
НАТО привітав затвердження річної національної програми співробітництва
«Україна-НАТО» на 2016 рік».
Співрозмовники обговорили можливості посилення взаємодії України з
альянсом у сфері реформування сектору безпеки і оборони України в
контексті цьогорічного саміту НАТО, що відбудеться влітку у Варшаві
(Столтенберґ вітає затверджену Україною програму співпраці з НАТО //
Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/news/27550457.html). –
2016. – 13.02).
Президент Петро Порошенко:
У подальшому формування українського війська має відбуватися,
передусім, за контрактним принципом. Ми маємо використати всі ресурси і
резерви для забезпечення комплектації контрактної армії (…) (Маємо
використати всі ресурси і резерви для забезпечення формування
контрактної армії – Президент // Президент України Петро Порошенко
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(http://www.president.gov.ua/news/mayemo-vikoristati-vsi-resursi-i-rezervi-dlyazabezpechennya-36715). – 2016. – 11.02).
Реформа освіти
16 лютого 2016 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради з
питань науки і освіти, на якому було заслухано звіт Міністра освіти і
науки України Сергія Квіта про хід і результати виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України у 2015 році.
Міністр освіти і науки України Сергій Квіт:
(…) Одне із важливих завдань, над яким працює Міністерство освіти і
науки – оновлення змісту і стандартів освіти. У 2015 році було спрощено
навчальні програми для учнів 1–4 та 5–9 класів загальних середніх
навчальних закладів. Велика проблема наших шкіл – перевантаженість
програм, тому спростити і зробити їх більш цікавими для дітей – надважливе
завдання.
У 2015 році збільшено кількість годин на вивчення іноземної мови. (…)
Урядом у 2015 році було виділено 100 млн на обладнання для кабінетів
фізики, а також закладено 650 млн гривень для придбання шкільних
автобусів. (…)
Міністерство освіти і науки розробило і затвердило 78 державних
стандартів професійно-технічної освіти, створило 84 сучасних навчальнопрактичні центри професійно-технічної освіти. Після прийняття закону «Про
професійну освіту» особлива увага буде приділятися мережі закладів
професійної освіти. Закон передбачає створення рад стекхолдерів, і в деяких
областях такі ради вже починають створюватися. Саме вони визначатимуть,
що їм потрібно для розвитку регіону, які професії. (…)
Міністерство працює над питанням відповідності державного
замовлення потребам ринку праці. Сьогодні ВНЗ фінансуються за кількістю
студентів, і коли зменшуються кошти на підготовку фахівців, зменшується і
фінансування університетів. Тому Міністерство працює над кардинальною
реформою системи державного фінансування у вищих навчальних закладах –
блочно-грантовим фінансуванням. Кошти до вищих навчальних закладів
надходитимуть разом із абітурієнтами. Головна ідея – це базове
фінансування вищих навчальних закладів, яке забезпечить життєдіяльність
закладу. (…)
Триває робота над реалізацією нових принципів в управлінні освіти.
Так, затверджено нову процедуру ліцензування освітньої діяльності. Змінено
процедуру призначення директорів шкіл, які обиратимуться на конкурсних
засадах. Скасовано понад 1600 показників галузевої звітності. Спрощено
процедуру атестації для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів.
У сфері міжнародного співробітництва Урядом погоджено заявку
України на участь у міжнародному дослідженні PISA у 2018 році,
реалізується проект модернізації законодавчих стандартів до принципу
Офіційна інформація
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освіти навчання впродовж життя. Великий успіх досягнуто на міжнародному
рівні завдяки асоційованому членству України в Програмі ЄС «Горизонт
2020» (Профільний Комітет ВР України взяв до відома звіт Міністра
освіти
і
науки
Сергія
Квіта
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248834733&cat_id=2
44277212). − 2016. – 16.02).
Програма розвитку українського експорту
В 2015 экспорт услуг составил 9551,1 млн долларов США, импорт −
5144,4 млн долларов. Об этом сообщает Государственная служба
статистики.
По сравнению с 2014 г. экспорт сократился на 17,1 % (на 1969,7 млн
долларов), импорт − на 19,3 % (на 1228,7 млн долл.). Положительное сальдо
составило 4406,7 млн долл. (в 2014 г. − также положительное, 5147,7 млн
долл.).
Коэффициент покрытия экспортом импорта услуг составил 1,86 (в 2014
г. − 1,81).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран
мира. Доля экспорта услуг странам ЕС сократилась на 4,7 п. п. и составила
29,9 % от общего объема экспорта, доля импорта − на 1,5 п. п. и 50,9 %
соответственно.
Наибольшие объемы экспорта услуг приходились на Российскую
Федерацию (31,6 %), Швейцарию (7,8 %), США (6,8 %), Великобританию
(5,6 %), Германию (4,7 %), Туркменистан (2,7 %), Кипр (2,6 %) и
Объединенные Арабские Эмираты (2,1 %).
В структуре экспорта наибольшие объемы приходились на
транспортные услуги − 54,8 % от общего объема экспорта услуг, в сфере
телекоммуникации, компьютерные и информационные − 15,9 %, по
переработке материальных ресурсов − 11,1 % и деловые − 8,2 %.
Главными партнерами в импорте услуг были: Великобритания (12,9 %),
Россия (12,8 %), Германия (9,3%), США (5,6 %), Кипр (5,5 %), Швейцария
(4,5 %), Турция (3,8 %) и Нидерланды (2,7 %).
Основу структуры импорта услуг составляли транспортные услуги −
22,3 %, связанные с финансовой деятельностью − 16,5 %, государственные и
правительственные − 14,7 %, деловые − 13,4 %, связанные с путешествиями
− 11,6 %, в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные −
10,4 %.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории
Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения
антитеррористической операции (Экспорт услуг в 2015 году превысил
импорт
на 4,407
млрд
долларов, −
Госстат
//
112.ua
(http://112.ua/ekonomika/eksport-uslug-v-2015-godu-prevysil-import-na-4407mlrd-dollarov-gosstat-292138.html). − 2016. – 16.02).
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Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу:
Турция готова создать зону свободной торговли с Украиной.
Мы готовы к вынесению отношений с Украиной на более высокий
уровень, включая и подписание соглашения о зоне свободной торговли.
Украина для нас это не просто соседняя страна, это страна, отношения
с которой носят стратегический характер и это страна, с которой нас ждет
светлое будущее. Хотя между нами есть Черное море, но на обоих его
берегах находятся две страны, которые готовы к различного рода
сотрудничеству (Турция готова к зоне свободной торговли с Украиной, −
премьер
Турции
Давутоглу
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/374389/turtsiya_gotova_k_zone_svobodnoyi_torgovli_
s_ukrainoyi_premer_turtsii_davutoglu). − 2016. – 15.02).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
З 1 січня 2016 р. між Україною та ЄС почалося тимчасове
застосування економічної частини Угоди про асоціацію щодо створення
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та
ЄС.
Протягом грудня 2015 року – січня 2016 року Урядовим офісом з
питань європейської інтеграції спільно з Мінекономрозвитку та понад 50
іншими заінтересованими органами державної влади України із залученням
європейських експертів велася розробка проекту деталізованого Плану
заходів з імплементації розділу економічної частини Угоди про асоціацію на
2016−2019 роки, який планується затвердити розпорядженням Кабінету
Міністрів України.
План заходів містить першочергові завдання у сферах технічного
регулювання, санітарних та фітосанітарних питань, інтелектуальної
власності, державних закупівель, митних питань тощо, які Україна має
виконати для належного функціонування поглибленої та всеохоплюючої
зони вільної торгівлі з ЄС.
План також враховує вже актуалізовані акти законодавства ЄС,
імплементація яких дозволить гармонізувати українські стандарти зі
стандартами ЄС, що позитивно вплине як на споживачів продукції та послуг
на внутрішньому ринку України, так і на виробників української продукції та
послуг для їх експорту до ринку ЄС (Підготовлено План заходів з
імплементації економічної частини Угоди про асоціацію між Україною
та
ЄС
на
2016-2019
роки
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248830202&cat_id=2
44276429). − 2016. – 15.02).
Президент Європейського парламенту Мартін Шульц:
Ми наразі чекаємо на законодавчу пропозицію від Єврокомісії щодо
скасування віз для громадян України, (яка надійде) коли Верховна Рада
проголосує за відповідні закони.
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Можу запевнити, що Європарламент невідкладно поставить це питання
на голосування. Адже безвізовий режим – це елемент відновлення
економічної активності в Україні. Це не лише питання вільного переміщення
людей (Європарламент готовий «невідкладно» проголосувати за
безвізовий
для
України
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/13/7044820/). − 2016. –
13.02).
Президент Петро Порошенко у Мюнхені зустрівся з Президентом
Європейського Парламенту Мартіном Шульцем.
Президенти України та Європарламенту обговорили безвізовий режим
між ЄС та Україною. Мартін Шульц підтвердив цілковиту підтримку з боку
ЄП запровадження безвізового режиму для українських громадян після
виконання Україною всіх необхідних критеріїв.
Президент Європарламенту Мартін Шульц:
Безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом – це
неймовірний крок вперед для економічного зростання. Це надзвичайно
важливо для нас (Європарламент підтримує Україну у захисті
суверенітету та запровадженні безвізового режиму – зустріч Петра
Порошенка та Мартіна Шульца // Президент України Петро Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/yevroparlament-pidtrimuye-ukrayinu-uzahisti-suverenitetu-ta-36728). – 2016. – 13.02).
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Тільки що я підписав пакет безвізових законопроектів. Президент
вносить їх як невідкладні. І вони будуть проголосовані (Яценюк направив
Президентові пакет «безвізових» законопроектів // Аналітична служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/32879-jacenjuk-napravil-prezidentupaket-bezvizovykh-zak.html). – 2016. – 12.02).
Реформа охорони здоров’я
Сьогодні
представлено
проект
«Сприяння
ефективному
врядуванню в системі охорони здоров’я», головною метою якого є
покращення стану здоров’я, фінансового захисту, благополуччя,
рівноправного доступу та задоволеності медичними послугами
населення України, особливо найбільш уразливих груп.
Цей проект буде реалізуватися Міністерством охорони здоров’я
України за кошти надані Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ)
та Швейцарською Конфедерацією. Він триває з грудня 2015 до листопада
2019 року. Для сприяння процесу реформування системи охорони здоров’я
МОЗ створить Центр реформ системи охорони здоров'я, який буде
стратегічно спрямовувати цей процес в Україні, і працюватиме за технічної
підтримки ВООЗ.
Заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець:
Офіційна інформація
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Міністерство охорони здоров’я визначило для себе п’ять основних
напрямів реформи, які стосуються зміни системи фінансування галузі, нових
засад надання первинної медичної допомоги, реформування системи
громадського здоров’я, державних закупівель та дерегуляції фармацевтичної
галузі. Вже є розроблені стратегії по кожному з напрямів, і даний проект
допоможе МОЗ ефективно фіналізувати стратегії та розпочати підготовку
нормативно-правових актів та втілення конкретних кроків.
В. о. Представника ВООЗ в Україні Луіджі Міґліоріні:
Хоча основні заходи з реформування системи охорони здоров’я все ще
тривають, існує нагальна потреба налагодити координаційний механізм для
зміцнення системи охорони здоров’я та формування політики у сфері
охорони здоров’я, використовуючи дані наукових досліджень. Під
керівництвом Уряду України цей механізм повинен бути всеосяжним та
прозорим і створювати умови для відкритого діалогу різних зацікавлених
сторін і партнерів, які активно працюють у сфері охорони здоров’я в Україні
(…) (МОЗ разом з міжнародними партнерами презентували проект
підтримки реформ в охороні здоров'я // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248838021&cat_id=2
44277212). − 2016. – 17.02).
Пенсійна реформа
Міністр соціальної політики України Павло Розенко:
У Верховну Раду вже внесений урядовий законопроект щодо
запровадження накопичувальної системи, і ми наполягаємо на необхідності
його прийняття.
Дискусія щодо пенсійної реформи ще триває і з МВФ, і з народними
депутатами.
МВФ
вважає
потрібним
заходом
запровадження
накопичувального рівня пенсійного забезпечення, але, окрім цього, вони
пропонують реформувати і солідарну систему. І задля цього пропонується
фактично єдиний вихід – підвищити пенсійний вік.
Однак я вважаю (і це позиція, яку сьогодні поділяють і Президент
України, і Прем’єр-Міністр України), що на сьогодні підвищувати пенсійний
вік категорично не можна. Без того, коли в Україні почне зростати якість
життя, рівень життя і найголовніше − тривалість життя громадян, говорити
про підвищення пенсійного віку неприпустимо (Підвищувати пенсійний вік
зараз категорично не можна, − Павло Розенко // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248826667&cat_id=2
44277212). − 2016. – 12.02).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Директор Департаменту житлово-комунального господарства,
енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації Сергій
Волков:
Вінницька область займає ІІ місце в Україні по видачі теплих кредитів
Станом на 1 січня 2016 року компенсацію з обласного бюджету надано
по 2676 кредитах для населення та 3-х кредитах для ОСББ на загальну суму 1
млн 56 тис. грн. Реалізація Програми здійснюється згідно договорів про
співробітництво між Департаментом та двома державними банками, а саме:
АТ «Ощадбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк».
(…) Згідно державної програми, яка діє з 2014 року і передбачає
компенсацію суми тіла кредиту, отриманого на заходи з енергозбереження, в
області з початку дії державної програми видано 3834 кредити для фізичних
осіб та 8 кредитів для ОСББ на загальну суму 70 млн 542 тис. грн. Таким
чином, враховуючи позитивну динаміку видачі «теплих» кредитів, в області
буде продовжена робота згідно Програми енергозбереження, на
фінансування якої у 2016 році необхідно залучити кошти у розмірі 2 млн грн
(Вінницька область займає ІІ місце в Україні по видачі теплих кредитів //
Вінницька ОДА (http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%
94%D0%95%D0%9F%D0%86A77GKK). − 2015. − 16.02).
Голова Теребовлянської громади (Тернопільська область) Сергій
Поперечний:
Цього року ми очікуємо отримати 31 млн доходів завдяки тому, що
60% ПДФО залишатиметься в бюджеті громади. Минулого року міська рада
Теребовлі отримала 8 млн грн доходу. Тепер дохід суто міста буде на рівні
22-23 млн. Різниця суттєва.
Теребовлянська громада подала на конкурс (який проводить
Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР), – ред.) проекти на 35 млн
грн. Вони зокрема передбачають капремонт освітніх закладів, спортивної
школи, закупівлю техніки для комунального господарства. Середня вартість
проекту – 1,3 млн грн.
Наприклад, на заміну вікон та покрівлі у школі Могильниці ми заклали
570 тис. грн, ще 7 тис. доларів додасть ПРООН. Самостійно там такого
ремонту не зробили б, адже річний дохід села складав близько 300 тис. грн
(…) (Завдяки об’єднанню у громад є чудова нагода за короткий час
показати жителям позитивні зміни, – голова Теребовлянської громади //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1557). –
2016. – 16.02).
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Розглянувши звернення обласних державних адміністрацій,
Центральна виборча комісія призначила на неділю, 24 квітня 2016 року,
перші вибори місцевих депутатів та голів громад у:
Пісківській селищній об'єднаній територіальній громаді (Київська
область),
Привільненській сільській об'єднаній територіальній громаді
(Рівненська область),
Крупецькій сільській об'єднаній територіальній громаді (Рівненська
область).
Для призначення перших місцевих виборів депутатів та голів у цих
об'єднаних громадах необхідно вносити зміни до меж відповідних районів. А
вирішення цього питання належить до повноважень Верховної Ради України
(ЦВК призначила на 24 квітня перші вибори у трьох обєднаних громадах
// Офіційний веб-сайт Київської обласної державної адміністрації
(http://www.kyiv-obl.gov.ua/news/article/tsvk_priznachila_na_24_kvitnja_
ershi_vibori_u_troh_objednanih_gromadah). − 2015. − 16.02).
16 лютого, семінаром для журналістів, блогерів, громадських
активістів, локальних ЗМІ у Жидачівському міському Будинку
культури
«Папірник»
в
районі
розпочалася
інформаційнопросвітницька кампанія з децентралізації влади.
У рамках проекту «Децентралізація як вона є: інформаційнопросвітницька кампанія про окремі аспекти адміністративно-територіальної
реформи» відбудуться семінари для депутатів Жидачівської міської та
районної рад, для Гніздичівської об’єднаної територіальної громади,
сільських, селищних голів і депутатського корпусу населених пунктів району
(У Жидачівському районі розпочалася інформаційно-просвітницька
кампанія з децентралізації влади // Західна інформаційна корпорація
(http://zik.ua/news/2016/02/16/u_zhydachivskomu_rayoni_rozpochalasya_infor
matsiynoprosvitnytska_kampaniya_z_672841). – 2016. – 16.02).
На позачерговому засіданні постійної Комісії Київради з питань
житлово-комунального
господарства
та
паливно-енергетичного
комплексу схвалено проект Комплексної цільової програми підвищення
енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури
міста Києва на 2016-2020 роки
Програма поділена на декілька розділів: житловий фонд, будинки
бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва, водопостачання,
теплопостачання, електропостачання, газопостачання, санітарне очищення
міста, інженерний захист територій тощо. Розвиток усіх пріоритетних
напрямків тут розглядається з позиції енергоефективності, у програмі
враховано досвід країн Прибалтики, Польщі та інших. Цей програмний
документ має на меті забезпечити комплексний розвиток галузі та знизити
рівень енергозатрат столиці.
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Проект Комплексної цільової програми було обговорено на засіданні
двох круглих столів, двічі виносився на розгляд на засіданні постійної комісії
Київради з питань ЖКГ та ПЕК та був опрацьований робочою групою, до
складу якої увійшли представники Департаменту ЖКІ та депутати Київради.
За результатами такої роботи учасники дійшли узгоджених рішень,
внесли відповідні правки до проекту документу з урахуванням пропозицій
депутатів та громадськості, після чого постійна комісія Київради з питань
ЖКГ та ПЕК прийняла рішення схвалити допрацьований варіант проекту.
Наступним кроком є погодження цього програмного документу
постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку та винесення його на затвердження Київради (Комісією Київради
схвалено
проект
Комплексної
цільової
програми
підвищення
енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури
міста Києва на 2016-2020 роки // Київська міська державна
адміністрація(http://kievcity.gov.ua/news/33692.html). – 2016. – 15.02).
Про основні перешкоди та чинники, що впливають на недовіру
бізнесу до державних закупівель та про результати впровадження
системи ProZorro на Полтавщині повідомили під час брифінгу в ОКІА
«Новини Полтавщини» експерти «Інституту аналітики та адвокації».
Експерт з комерційної діяльності Василь Жгун:
Попри зміни, внесені у вересні минулого року в ЗУ «Про здійснення
державних закупівель», замовники вимагають велику кількість тендерної
документації. При цьому часто документи не стосуються предмета закупівлі
та репутації постачальника. Підприємці стикаються з ситуацією, коли
державні чи комунальні установи, підприємства, організації підписують
договори, але не можуть своєчасно сплатити рахунки. Найчастіше це
стається через проблеми з бюджетом.
Експерти погоджуються, що велике несприйняття викликали і
корупційні схеми, які існували у державних закупівлях. Великий пласт
перешкод − це вади механізмів контролю. Спеціалісти «Інституту аналітики
та адвокації» зараз працюють над відновленням довіри бізнесу до закупівель.
Також, есперти заявили, що перед усім, потрібно спростити участь
бізнесу у публічних закупівлях. Перш за все слід зменшити кількість
необхідних документів. Зокрема, у системі ProZorro усі документи подає
лише переможець. Повна електронізація публічних закупівель дозволить не
лише надавати документи з меншими витратами, але й простіше подавати
скарги. Крім того, електронні закупівлі – прозорі. Будь-хто в режимі
реального часу може бачити перебіг торгів та результати.
Експерти переконані, що державні паперові закупівлі себе вичерпали, а
система електронних закупівель ProZorro не мала достатньої можливості себе
показати. На жаль, більшість полтавських підприємців ще не брали участь у
електронних закупівлях (Полтавським підприємцям пропонують
скористатися
системою
ProZorro
//
Новини
Полтавщини
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(http://np.pl.ua/2016/02/poltavskym-pidpryjemtsyam-proponuyut-skorystatysyasystemoyu-prozorro/). – 2016. – 15.02).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Завдяки децентралізації бюджету міста Рівне отримало додатково
понад 185 мільйонів гривень.
За рахунок додаткових коштів у Рівному завершили будівництво
загальноосвітньої школи №14.
Також оновлено покрівлю в санаторії «Електронік – Рівне». А в парку
ім. Шевченка реконструйовано міський Будинок культури, який вже зараз
може вмістити 1200 глядачів (Гройсман розповів, чим обернулась
децентралізація
для
Рівного
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/33243-grojjsman-rasskazal-chem-obernulasdecentralizacij.html). –2016. – 14.02).
На базі прокуратури Дніпропетровської області відбувся семінар за
темою «Питання організації діяльності прокурора як спеціально
уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції та застосування
антикорупційного законодавства». У ньому взяли участь представники
Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, суддівського
корпусу та експерти країни Європейського Союзу.
Під час семінару учасники обмінялися думками з актуальних на
сьогоднішній день питань діяльності прокурорів у сфері протидії корупції,
адже з урахуванням активного реформування органів прокуратури, а також
змін у законодавстві, яке регламентує їх діяльність, потреба у проведенні
таких заходів є високою (У Дніпропетровську обговорено питання
діяльності прокурорів у сфері протидії корупції // Дніпроград
(http://dniprograd.org/2016/02/15/u-dnipropetrovsku-obgovoreno-pitannyadiyalnosti-prokuroriv-u-sferi-protidii-koruptsii_43725). – 2016. – 15.02).
Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Житомирською
митницею в січні 2016 року підприємствам-експортерам було видано 257
сертифікатів форми EUR.1
Сертифікат EUR.1 підтверджує статус преференційного походження
товару і застосовується для безмитного експорту продукції в країни ЄС. Він
посилює відповідальність експортера за достовірність інформації, яка
потрібна для визначення українського походження товару (Житомирська
митниця ДФС уже видала 257 сертифікатів EUR.1 на товари, що
експортуються
в
Європу
//
Рупор
Житомира
(http://ruporzt.com.ua/vlada/75439-zhitomirska-mitnicya-dfs-uzhe-vidala-257sertifkatv-eur1-na-tovari-scho-eksportuyutsya-v-yevropu.html). – 2016. – 15.02).
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У рамках інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні»
відбулася зустріч делегації Представництва ЄС в Україні зі студентами
та викладачами Чернігова
Інформаційна кампанія «Будуймо Європу в Україні» – це серія
інформаційно-просвітницьких заходів (вуличних акцій, виставок, семінарів,
тренінгів, круглих столів), які Представництво ЄС в Україні проводить в
різних містах України. Мета кампанії – поширення європейських цінностей
та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між
Україною та ЄС (Чернігівським студентам розповіли про можливості
навчання в Євросоюзі // Час Чернігівський (http://cntime.cn.ua/topnovini/item/13372-chernihivskym-studentam-rozpovily-pro-mozhlyvostinavchannia-v-yevrosoiuzi.html). – 2016. – 14.02).
Руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе:
По итогам переаттестации полиции в Киеве уволены 80% руководства
высшего звена и 70% руководства среднего звена. По области эти цифры
составляют 60 и 40% соответственно.
На территории Киева и Киевской области переаттестацию прошли
13015 полицейских. Кроме того, проблемы в украинской полиции есть, но
она совершенствуется, перенимая передовой мировой опыт.
Также, с 15 февраля запускается всеукраинский колл-центр, а в
маленьких городках запускаются группы быстрого реагирования.
(Деканоидзе рассказала о результатах переаттестации киевской
полиции // Обозреватель (http://kiyany.obozrevatel.com/life/62098-dekanoidzerasskazala-o-rezultatah-pereattestatsii-kievskoj-politsii.htm). – 2016. – 14.02).
Мер Києва Віталій Кличко:
Україна зацікавлена у співпраці з Норвегією у сфері енергетичної
безпеки та в участі норвезьких компаній у будівництві терміналів в Україні
та постачанні газу на них. Норвегія в перспективі може стати найбільшим
постачальником газу в Україну і необхідно починати діалог про це на
політичному рівні. Що стосується економічної площини, інвестицій, то
сьогодні ми говоримо про можливість участі норвезьких компаній у
будівництві терміналів в Україні і постачанні газу на них (…) (Віталій
Кличко у Мюнхені обговорює питання інвестицій, енергетичної безпеки
та військового співробітництва // Київська міська державна
адміністрація (http://kievcity.gov.ua/news/33631.html). – 2016. – 13.02).
У рамках Програми підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергоносіїв минулого року на Черкащині виділили 88,04
млн. грн. Завдяки цим коштам в області вдалося реалізували 374 заходи із
заміни вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівель, заміни котлів та
систем опалення, а також заощадити 2,78 тис. тонн умовного палива, що в
перерахунку становить 2,4 млн кубометрів газу
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Як повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства
облдержадміністрації, упродовж минулого року найбільше встановлювали й
замінювали віконні та дверні блоки, на що з бюджету направили 44,01 млн
грн. На встановлення, ремонт та заміну котлів провели заходів на 32,23 млн
грн. Ще на 3,8 млн грн. встановили та замінили освітлення. Крім того, торік
вдалося провести чимало заходів з ремонту та реконструкції покрівлі й
фасадів на 6,86 млн грн. На 1,14 млн грн. провели інші енергоефективні
заходи.
Водночас за Програмою державної фінансової підтримки, з державного
бюджету приватним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних
будинків та житлово-будівельним кооперативам для здійснення
енергоефективних заходів та заміни газових котлів з жовтня 2014 року
уповноважені банки видали 3 177 кредитів на загальну суму 50,1 млн грн.
Також розпочато відшкодування з місцевих бюджетів частки
відсоткової ставки по кредитах на впровадження енергоефективних заходів.
Так, у 2015 році з місцевих бюджетів відшкодували частку відсоткової ставки
1 095 особам на загальну суму 207,1 тис. грн. (В області торік на заходи з
енергоефективності надали понад 88 млн грн // Черкаська обласна
державна адміністрація (http://ck-oda.gov.ua/v-oblasti-torik-na-zahody-zenerhoefektyvnosti-nadaly-ponad-88-mln-hrn/). – 2016. – 12.02).
В главном управлении национальной полиции Полтавской
области назвали даты, когда в регионе появится патрульная полиция. В
этом году абсолютно новое подразделение полиции появится в двух городах
Полтавской области – Кременчуге и Полтаве Набор в патрульные стартовал
в этих городах с разницей в несколько дней, поэтому и присягу новые
полицейские дадут на протяжении одной недели. В Кременчуге присяга
состоится 22 февраля. В Полтаве новые патрульные дадут присягу
ориентировочно 3 или 4 марта (Стало известно, когда в Полтавской
области
появится
патрульная
полиция
//
0532.ua
(http://www.0532.ua/news/1120062). – 2016. – 12.02).
Заступник посла Швеції в Україні Генріх Нурберг та керівники
представлених в Україні шведських енергоефективних компаній
відвідали Тернопіль. Під час зустрічі із міським головою Сергієм Надалом,
працівниками житлово-комунальної сфери та бізнесменами, шведські
представники обговорили можливості співпраці у сфері енергоефективності в
муніципальному та виробничому секторі
Заступник посла Швеції в Україні Генріх Нурберг:
Мета нашого візиту – знайти можливості для шведсько-української
співпраці у проектах з енергоефективності, також продемонструвати проекти
у цій сфері, які може запропонувати Швеція. Ми сьогодні бачимо, що між
шведськими та місцевими, тернопільськими, підприємцями є порозуміння
щодо подальшої співпраці.
Міський голова Тернополя Сергій Надал:
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Декілька років тому ми вперше проаналізували, скільки Тернопіль
витрачав енергії за один рік. Вийшло, що сума перевищувала весь річний
бюджет міста, тому треба було робити термінові кроки та виправляти цю
ситуацію. Відтак, місто підписало «Угоду мерів» та сьогодні активно
співпрацює з такими міжнародними інституціями, як ЄБРР, Світовий банк та
іноземними корпораціями. Надіюся, що і наша зустріч буде мати
продуктивне продовження у сфері енергоефективності (Шведські
представники у Тернополі обговорили можливості співпраці у сфері
енергоефективності
//
Сайт
Тернопільської
міської
ради
(http://www.rada.te.ua/novyny/44435.html). – 2016. – 11.02).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Держгеокадастр
виступає
за
передачу
повноважень
щодо
розпорядженням землями за межами населених пунктів органам місцевого
самоврядування та закликає народних депутатів якнайшвидше прийняти
необхідні для реалізації цієї реформи законопроекти (Децентралізація влади
// https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1112514028813026. –
2016. – 17.02).
Президент України Петро Порошенко повинен накласти вето на
ухвалений законопроект 3755. Про це заявила коаліція громадських
організацій «Декларації під контролем». Адже зміни, які вводяться
законопроектом, означають, що запровадження нової системи не призведе до
реального покарання корупціонерів, виявлених під час перевірки декларацій
цього року. А отже, складається враження, що справжньою метою ухвалення
цього закону є формальне дотримання вимог, взятих державою перед МВФ
та Світовим банком у рамках програм фінансування України та перед ЄС у
частині реалізації вимог, необхідних для лібералізації візового режиму
(Реанімаційний пакет реформ // https://www.facebook.com/platforma.reform/
posts/584245428394960. – 2016. – 17.02).
Об'єднані територіальні громади Дніпропетровської області спільно з
управлінням
цивільного
захисту
населення
Дніпропетровської
облдержадміністрації та офісом реформ беруть участь у проекті
співробітництва щодо створення на території громад місцевих добровільнопожежних рятувальних команд та встановлення мобільних пожежних депо
(Дніпропетровський Офіс реформ // https://www.facebook.com/ofisereformdp/
photos/a.112466919095851.1073741826.112466865762523/226662504342958/?t
ype=3&theater. – 2016. – 17.02).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
На профільному Комітеті ВР з питань житлово-комунального
господарства презентував концепцію Фонду Енергоефективності, над яким
аналітики Мінрегіону разом з нашими європейськими партнерами працювали
останні декілька місяців. Це прозорий механізм фінансування проектів,
спрямованих на скорочення споживаної енергії. Цифри вражають: 3 млрд
доларів щорічно Україна втрачає через недбале використання тепла в
житловому секторі. За нашими оцінками 18 млрд м3 газу, витраченого на
опалення, можна скоротити майже вполовину (Геннадій Зубко //
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/photos/a.1569586253323549.1073741
828.1567321816883326/1691005794514927/?type=3&theater. – 2016. – 17.02).
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Верховна Рада України відкрила шлях для прозорої та професійної
приватизації.
Парламент підтримав в цілому законопроект № 2319а-д, який запустить
процес конкурентної, прозорої та професійної приватизації великих
державних підприємств. Законопроект скасовує обов’язковий продаж через
біржу 5%–10% акцій держпідприємств перед приватизацією, дозволяє Уряду
залучати радників до приватизації, забороняє участь у приватизації фізичних
та юридичних осіб держави-агресора, розширює вимоги до розкриття
інформації з боку потенційних покупців та дозволяє вирішувати спори щодо
приватизації в міжнародному комерційному арбітражному суді
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/1034601273264187/?type=3&theater. – 2016. – 16.02).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Підписали меморандум з Асоціацією міст України про спільну роботу в
рамках проектів міжнародної технічної допомоги «Розробка курсу на
зміцнення місцевого самоврядування (ПУЛЬС)», що фінансується USAID, та
«Прозорий, підзвітний, ефективний бюджетний процес на місцевому рівні в
Україні», що фінансується Європейським Союзом. Плануємо оновити
мережу офісів підтримки реформ, які надають консультаційну допомогу
місцевим громадам у всіх напрямках. Це і правова допомога, і планування
місцевих бюджетів, найкращі практики підготовки інвестиційних проектів,
гуманітарний блок по реформуванню охорони здоров’я, освіти і соціального
захисту, планування територій, створення Центрів надання адміністративних
послуг (Геннадій Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/photos/
a.1569586253323549.1073741828.1567321816883326/1690600161222157/?type
=3&theater. – 2016. – 16.02).
Мінрегіон України та Асоціація міст України надаватимуть підтримку
діяльності регіональних Офісів реформ шляхом долучення до роботи в
кожному офісі трьох галузевих консультантів:
− з питань бюджету,
− з загальних юридичних питань,
− з просування успіхів реформи, організації навчань, професійного
розвитку, нетворкінгу.
Відповідний меморандум сторони підписали сьогодні, 16 лютого
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1111657725565323. – 2016. – 16.02).
Асоціація міст України пропонує народним депутатам підтримати
законопроект про передачу земель з державної до комунальної власності
об'єднаних
громад
№3510
(Децентралізація
влади
//
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https://www.facebook.com/decentralizationua/photos/a.810186002379165.10737
41830.797219583675807/1111099982287764/?type=3&theater. – 2016. – 15.02).
Мінрегіон України займає активну позицію у питаннях нормативноправової, організаційної та методичної підтримки створених об’єднаних
територіальних громад. Одним з інструментів такої підтримки є створення
експертної групи для невідкладного реагування у вирішенні питань
об’єднаних територіальних громад.
Експерт Центрального офісу реформ Віра Козина:
За ініціативи Мінрегіону та за підтримки Швейцарсько-українського
проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO з листопада
минулого року діє закритий форум з правових питань для представників
об’єднаних громад, на якому вони можуть оперативно отримати консультації
з питань, що виникають у процесі становлення об’єднаних громад. Щоб
отримати можливість поставити питання експертам, для цього достатньо
зареєструватися на форумі.
Зараз найпоширеніші питання – це кадрові питання, питання з
управління комунальною власністю та питання здійснення тендерних
процедур, з якими раніше громади не стикалися (Офіс Реформ у
Закарпатській області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=911243545650561&id=779338445507739. – 2016. – 15.02).
Офіс реформ у Дніпропетровській області в рамках регіональної
програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування
на базі ДРІДУ НАДУ 15 лютого провів короткотерміновий семінар для
представників органів місцевого самоврядування Запорізької та
Дніпропетровської областей на тему «Реформа місцевого самоврядування та
децентралізація влади». Учасникам семінару, зокрема, був презентований
досвід 100 днів роботи об'єднаних територіальних громад Дніпропетровщини
та надано практичні рекомендації щодо формування спроможних
територіальних
громад
(Дніпропетровський
Офіс
реформ
//
https://www.facebook.com/ofisereformdp/photos/a.112466919095851.107374182
6.112466865762523/225835574425651/?type=3&theater. – 2016. – 15.02).
ЦВК призначила на неділю , 24 квітня 2016 року, перші вибори
місцевих депутатів та голів громад у:
Пісківській селищній об'єднаній громаді (Київська область),
Привільненській та Крупецькій сільських об'єднаних громадах
(Рівненська область).
Ще 7 об'єднаних громад з різних областей для проведення перших
виборів чекають на рішення Верховної Ради щодо зміни меж районів
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1110957798968649. – 2016. – 15.02).
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Реанімаційний Пакет Реформ запропонував «платформу» для
громадського обговорення Концепції реформи фінансування системи
охорони здоров’я в Україні в рамках робочої групи при Міністерстві охорони
здоров’я, аби воно пройшло максимально ефективно та фахово
(Реанімаційний пакет реформ // https://www.facebook.com/platforma.reform/
posts/582237035262466. – 2016. – 12.02).
Виконавчий директор АМУ Мирослав Пітцик:
На даний момент у законодавстві все готове, щоб ми продовжили
процес формування спроможних громад. І зараз йде добровільне об’єднання
територіальних громад. Це – аксіома для української реформи.
На цьому шляху перш за все було проведено фінансову
децентралізацію. За органами місцевого самоврядування було закріплено
шість податків. Три з них – державні податки, в яких місцеві громади мають
частку, але ця частка досить суттєва. І три – власні, повністю місцеві.
Громади самі встановлюють в межах певного діапазону місцеві податки, а
можуть і взагалі їх не запроваджувати, звільняти від них певні категорії
бізнесу
(Офіс
реформ
у
Черкаській
області
//
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=474081146121801&id=37
8638315666085. – 2016. – 11.02).
Координатор ЦПР Альона Герус:
− В Польщі та інших європейських країнах люди платять багато
податків.
− Розвиток регіонів (територіальних громад) можливий лише за умови
стабільних фінансових доходів.
− Щоб безапеляційно сплачувати податки потрібно не лише мати
фінансову можливість це робити, але й бачити на що реально йдуть сплачені
кошти.
− Помилково всіх прирівнювати та автоматично створювати
можливості для легких і дешевих ресурсів.
− Вирішення наявних проблем та розвиток треба планувати.
− Якою ідеальною не була б система, має бути суворий контроль за
дотриманням правил гри.
− Децентралізація має бути децентралізованою (Центр підтримки
реформ // https://www.facebook.com/centrereform/posts/900719510046022. –
2016. – 11.02).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский:
(…) В проекте закона «О прокуратуре» прописаны слишком большие
полномочия генерального прокурора, в частности, дающие ему право
отклонять кандидатуры на должность антикоррупционного прокурора,
которого назначает независимая конкурсная комиссия.
Дальнейшие изменения в закон должны уладить этот вопрос, чтобы
гарантировать
полную
независимость
специализированного
антикоррупционного прокурора.
Новый закон о работе электронной системы представления и
обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций
государства или местного самоуправления (3755), вызывает разочарование;
он не отвечает антикоррупционным обязательствам, взятым на себя
руководством Украины. Нужно прибегнуть к немедленным действиям для
создания эффективной системы проверки декларирования состояний и
обеспечить способность выполнения своих обязанностей Национальным
агентством
по
предупреждению
коррупции,
направленных
на
препятствование и разоблачение коррупции (ЕС раскритиковал принятый
Радой закон об электронном декларировании // Інформаційний портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/90736-es-raskritikovalprinyatyy-radoy-zakon-ob-elektronnom-deklarirovanii). – 2016. – 17.02).
Глава Комитета энергетической независимости Украины Иван
Надеин:
Мир стоит на пороге новой технологической революции. 2015 год
стал рекордным по уровню инвестиций в возобновляемую энергетику. По
данным Bloomberg, во всем мире инвесторы вложили в этот сектор $329
млрд., и даже дешевая нефть не стала помехой. Все идет к тому, что
возобновляемая энергетика в ближайшем будущем станет основой нового
способа производства.
С чем это связано? И какую выгоду лично нам может принести
переход на возобновляемые источники энергии?
Выделю главные преимущества.
1. Более устойчивая национальная валюта
Очень показательный пример с газом. Импорт этого вида топлива
ощутимо давит на гривну, ведь оплата контрактов производится в долларах.
Например, в прошлом году Украина импортировала 16,4 млрд. кубометров
газа, за который заплатила как минимум $4 млрд. Эти средства могли
остаться в стране, но они ушли в другие страны.
2. Новый кластер экономики и новые рабочие места
Когда мы платим кому-то за импортный газ, мы дотируем чужую
экономику. Делая ставку на возобновляемые источники, мы создаем рабочие
места внутри страны. Например, в Германии с 2004 по 2013 год количество
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занятых в возобновляемой энергетике увеличилось почти в 2,5 раза – со 157
тыс. до 363 тыс. человек.
Мы можем добиться не меньшего. Солнечные и ветровые
электростанции, котельные на биотопливе – это производство
комплектующих, производство топлива, обслуживание и т.д. А это все
рабочие места, которых так не хватает сегодня.
3. Экономия денег
Импортное топливо покупается доллары, собственное производится за
гривны. Например, котельные на биотопливе в бюджетных учреждениях –
это на 10-15% дешевле, чем котельные на газе. Просто потому что это
местное топливо, его цена формируется в гривнах.
Кроме того, технологии производство энергии из возобновляемых
источников постоянно совершенствуются, вследствие чего дешевеет ее
конечная стоимость. В прошлом году ветряная энергия стала самым
дешевым видом электроэнергии для производства в Германии и
Великобритании, причем даже без учета госсубсидий. То же самое касается
США и многих других стран, увеличивающих долю возобновляемой
энергетики. На одном из последних тендеров в Марокко на строительство
ветряных электростанций мощностью 850 МВт средняя цена составила
$30/МВт*ч. против $80/МВт*ч. цены угольного электричества в регионе. Как
отмечают эксперты, даже если бы уголь был бесплатным, угольная
электростанция все равно не смогла бы вписаться в такую цену.
4. Повышение конкурентоспособности наших товаров и услуг
Чем дороже стоимость топлива, тем дороже товары и услуги, из
которых они производятся. Это аксиома. Украина и без того крайне
энергозатратная страна. По этому показателю мы удерживаем "лидерские"
позиции в Европе. Спасают, если можно так сказать, лишь невысокие
затраты на заработную плату. Но если мы хотим конкурировать на мировых
рынках, Украина не может продолжать жить по-старому, в то время как весь
мир переходит на новые, более дешевые и качественные технологии
производства энергии.
5. Укрепление энергонезависимости
Что такое зависимость от поставок газа из других стран, мы хорошо
знаем на примере России. Кто знает, как развернулись бы события сейчас,
если бы не газовая игла, на которой мы сидели все годы независимости. Как
минимум, у России было бы меньше инструментов для давления и шантажа.
Уверен, этих аргументов достаточно, чтобы доля возобновляемых
источников в Украине составляла не 4,5% как сейчас, а хотя бы 11%, как это
записано в Национальном плане действий по энергоэффективности до 2020
года.
И даже в этом случае мы будем в роли догоняющих (Возобновляемая
энергетика – почему это выгодно для нас // Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/opinion/nadeincolumn/vozobnovlyaemaya-energetikapochemu-eto-vygodno-dlya-nas-692066.html). – 2016. – 17.02).
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Член атестаційної комісії при Міністерстві внутрішніх справ Роман
Синіцин:
Вперше запущено настільки широкомасштабний процес атестації,
справжньої атестації, тому що раніше співробітники міліції щороку
проходили внутрішню атестацію, і не важко здогадатися, як вони їх
проходили. Після того, як туди включили журналістів і представників
громадськості, цей процес став більш прозорим.
(…) У Києві і області процес (атестація співробітників національної
поліції, – ред.) вже фактично завершено, там залишилось можливо 3-5%
людей, які були на лікарняних, і ми чекаємо тих, хто повернуться з
поліграфа. У принципі, процес пройшов нормально.
(…) До реформи вони (атестаційні процеси, – ред.) були формальними,
наскільки я знаю. (…) Зараз цей процес якісно новий, із залученням
громадськості, і це величезна заслуга нової команди Деканоідзе і
співробітників, яких вона привезла сюди. У складі комісії − шість-вісім осіб,
від громадськості туди входять двоє-троє. Всі інші − співробітники або
патрульної поліції, або вже переатестовані старі співробітники міліції.
(…) Атестація − це лише перший етап цієї реформи. Після атестації
будуть перекваліфікації, буде зміна управлінської і штатної структури
національної поліції. Це величезний комплекс заходів, а атестація − лише
один з елементів.
Наступним етапом буде загальна оптимізація і перегляд структури
національної поліції (…) (Переатестація МВС: не здають тести рівня 8
класу і їдять конспекти
− Синіцин
// Голос Столиці
(http://newsradio.com.ua/2016_02_17/Pereatestac-ja-MVS-ne-zdajut-testi-rvnja-8-klasu-djat-konspekti-Sin-cin-8249/). – 2016. – 17.02).
Глава МЗС Данії Крістіан Єнсен:
(…) Насправді Україна вже пройшла значний шлях у реформуванні
суспільства, політичної та економічної систем після Майдану. І я вражений
прогресом, який є наразі.
Водночас треба визнати, що Україна має давню «традицію» корупції
та непотизму, яку важко подолати за один день.
Зараз процес реформ досяг вирішальної точки, точки роздоріжжя, і я
сподіваюся побачити, що у вас знову буде політична воля для того, щоб
активно просувати програму змін.
І я вважаю, що ви справді не маєте життєздатної альтернативи – іншої,
аніж створення реформованої та модернізованої України. Євросоюз і Данія і
надалі надаватимуть суттєву фінансову та технічну підтримку процесу
реформ в Україні.
(…) Головний наголос – допомогти Україні реформувати систему
прокуратури та судову систему.
Я взяв на себе ініціативу розширення підтримки ЄС для процесу
реформ після того, як зустрівся з міністром Клімкіним в Копенгагені в
листопаді минулого року.
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Ця ініціатива є закликом до інших країни ЄС створити помітнішу та
орієнтовану на результат підтримку Євросоюзом України, а також краще
координувати зусилля ЄС та країн-членів у їхній взаємодії з Україною.
(…) Данія підтримує візову лібералізацію.
Та важливо, щоби Україна виконала свої зобов’язання щодо
виконання критеріїв, встановлених Європейською комісією.
Надання безвізового режиму залежатиме від прогресу, який покаже
Україна (Глава МЗС Данії: Ви просто не маєте іншого шляху, крім
створення
реформованої
України
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/interview/2016/02/16/7044619/). – 2016. –
16.02).
Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий
Шабунин:
Пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 16 февраля,
запомнилось не только отчетом правительства и несостоявшейся отставкой
Кабмина, но и принятием ряда законопроектов, необходимых для
безвизового режима с ЕС. В первой половине дня депутаты успели в первом
чтении проголосовать за законопроекты №4054, 4055 и 4056. Эти документы
дополняют и улучшают ранее принятые законы, направленные на борьбу с
коррупцией. Кроме них, Рада во втором чтении и в целом утвердила
законопроект 3755, ускоряющий внедрение электронного декларирования
доходов чиновников. Но вместо общественного одобрения, получили
очередной громкий скандал. Что приняли народные избранники и как они
выхолостили антикоррупционные законы.
Приняв законопроект 3755 в виде, предложенном депутатом Блока
Петра Порошенко Вадимом Денисенко, парламентарии похоронили сам
смысл существования электронного декларирования доходов и имущества.
Закон необходимо было корректировать − после внесенной «под
шумок» правки нардепа Андрея Деркача, которая отсрочила появление
электронных деклараций до 2017 года. Нужно было просто отменить эту
правку. (…)
Что нужно было сделать? Во-первых, установить обязательность
подачи деклараций в электронном виде не с 1 января 2017 года, а уже сейчас,
во-вторых, обязать всех чиновников подавать электронные декларации, как
только Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК)
утвердит форму документа.
(…) Ключевыми стали две правки. Первая − на год отложена
уголовная ответственность за внесение в декларацию неправдивой
информации. (…) Вторая − круг родственников, имущество которых нужно
указывать в декларации, ограничен только теми, кто проживает вместе с
декларантом. Соответственно, в ближайшее время можно ожидать массового
переписывания имущества на родственников, живущих отдельно: бабушек,
дедушек, тещ и так далее.
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(…) Другие правки тоже проблемны, но не столь критичны. Увеличен
порог декларирования имущества с 50 минимальных зарплат до 150 ( с 68
900 грн до 206 700 грн); в этом году электронные декларации подают только
чиновники, занимающие ответственные или особо ответственные должности,
а не все. (…)
Еще есть возможность исправить ситуацию. Надеяться, в первую
очередь, стоит на жесткую реакцию Европейского союза. Западные политики
уже отлично понимают, что и почему делают украинские власти, лишь
имитирующие борьбу с коррупцией. Их жесткая реакция может вынудить
президента Петра Порошенко ветировать этот закон и вернуть его в Раду с
изменениями и дополнениями. (…)
Что касается трех других законов, принятых парламентом до
перерыва в первом чтении. Самый спорный из них - законопроект 4055,
вносящий изменения в законы о Специализированной антикоррупционной
прокуратуре (САП). Он наделяет генерального прокурора дополнительными
рычагами влияния на САП, в том числе, правом дважды подряд отклонять
кандидатуры антикоррупционных прокуроров, отобранные конкурсной
комиссией. То есть САП, которая должна быть независима от генпрокурора,
наоборот, оказывается под контролем главы ГПУ. Независимость САП −
одно из категорических требований ЕС, что еще раз подчеркнул в своем
обращении 16 февраля глава представительства ЕС в Украине Ян
Томбинский. (…) Но первое чтение проект прошел, и на второе будет
вынесен уже 18 февраля. (…)
С двумя остальными законами − проекты №4054 и 4056 − ситуация
совсем другая. Первый из них упрощает систему ареста и конфискации
имущества, полученного преступным путем, второй - улучшает принципы
работы Национального агентства по поиску и возврату такого имущества.
Оба приняты в декабре прошлого года, вместе с пакетом других законов
«безвизового пакета». При прохождении через Верховную Раду из обоих
законов исчезли ключевые нормы, составлявшие их суть. (…)
ЕС четко дал понять, что не считает эти бумажки выполнением
условий визовой либерализации. Так что уже в феврале пришлось повторно
вносить эти законопроекты в парламент − именно в том виде, что они
вносились в декабре, до правок нардепов.
Оба закона на повторное чтение будут вынесены также в четверг, 18
февраля (…) (За один рабочий день депутаты успели «испортить» сразу
четыре ключевых антикоррупционных закона. Шенген закрыт? //
Legas.com.ua
(http://legas.com.ua/news_article.aspx?id=cff8f37b-44fb-185393a8-eeb6b1cb8374). – 2016. – 16.02).
Експерт-аналітик Українського рейтингового агентства Віктор
Пироженко:
Європейці не зацікавлені у впровадженні реального безвізового
режиму з Україною.
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На даний момент вся Європа говорить про візову лібералізацію, але
безвізовий режим – це абсолютно інша річ.
На даний момент Європа і так «ломиться» від гостей, адже ситуація на
Близькому Сході залишає бажати кращого. Потоки біженців прямують до
європейських країн вже не тільки з Сирії, а й, наприклад, з Афганістану.
Число мігрантів і так велико, обстановка з їх кількістю загостриться в
нинішньому році. Саме тому давати Україні чесні обіцянки і повноцінний
безвізовий режим ніхто не збирається.
І немає юридичних підстав, Україна – не член ЄС (Європейці не
зацікавлені у впровадженні реального безвізового режиму з Україною –
експерт // LikeNews (http://likenews.com.ua/ua/ukraine/politic/3306157/). –
2016. – 16.02).
Керівник проекту групи Світового банку «Енергоефективність у
житловому секторі в Україні» Гжегож Гайда:
Нинішній опалювальний сезон став першим в історії України, коли
жителі почали активно утеплювати будинки за рахунок держави. Більше
мільярда гривень кредитів було видано понад 80 тисячам сімей.
Це чудово, і все ж Україні треба пройти ще довгий шлях, адже навіть
найближчі сусіди – Польща й Угорщина – споживають в 3-4 рази менше
блакитного палива. Для досягнення таких показників майже всі країни
Східної Європи починаючи з 1990-х провели реформи сектора ЖКГ. (…)
Тепер настав час діяти. Йдеться про створення Фонду
енергозбереження, який сприятиме модернізації житлового фонду України.
Це дуже важливий інструмент, і у зв'язку з цим тішить те, що його
створення уряд назвав одним із пріоритетів своєї роботи в 2016 році.
Більше того, в появі фонду зацікавлені й іноземні донори. Хочу
підкреслити: успіх цієї реформи залежить не тільки (а напевно, і не стільки)
від розміру фінансової допомоги, а від шляху, яким піде Україна, включаючи
найдрібніші деталі. (…)
Особисто мені видається більш успішним польський досвід – там
відшкодовується 20% витрат на ремонт. При цьому комерційні банки,
видаючи кредити на ремонт будинків, одночасно допомагають подати заявку
на держпідтримку. Ці кошти оперативно виділяє польський державний банк.
В Угорщині працюють три моделі, одна з яких передбачає компенсацію
від держави частини відсоткової ставки за такими кредитами.
Чому цей шлях я вважаю гіршим? По-перше, в разі різкого погіршення
економічної ситуації (що актуально для України) у державному бюджеті
може не вистачити коштів на фінансування цієї програми. А громадяни
залучали кредити, розраховуючи на підтримку держави. Але не менш
важливо те, що така схема більше вигідна фінустановам, аніж громадянам!
Банки, які беруть участь у цій програмі, швидко зрозуміли, що кредити
з урахуванням держпідтримки значно вигідніші за звичайні ринкові. А отже,
якщо їхні «початкові» ставки будуть вищі за середньоринкові, то з
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урахуванням держпідтримки вони все одно будуть вигідніші, ніж звичайні
кредити.
Як наслідок, у Польщі маржа банків за такими кредитами в середньому
становить 2%, тоді як в Угорщині – 5%.
Втім, навіть з урахуванням цього досвід обох країн є цілком успішним.
Що стосується другого підходу, то в сфері енергозбереження Литву і
Болгарію єднає одне – нав'язування енергоефективних рішень «згори»
внаслідок не до кінця реалізованих реформ.
Примітно, що в Україні найбільш популярна саме друга, популістська
модель. Не довіряючи громадянам, ці реформи хочуть доручити українським
чиновникам. (…)
При цьому, доводячи ефективність такої моделі (не для себе, а для
держави), деякі експерти посилаються на досвід ще однієї країни, вважаючи
його успішним.
Ця країна – Білорусь. Там усі роботи з енергетичної модернізації
будинків фінансувалися з держбюджету.
Варто визнати – на перший погляд, ця модель виглядає успішною:
відремонтовані будинки, в кожному встановлений лічильник тепла... І все це
за бюджетний рахунок, не турбуючи самих мешканців.
Однак якщо подивитися на енергетичний баланс Білорусі, то можна
побачити, що в цій країні з населенням в 4 рази меншим, ніж в Україні,
споживання газу лише вдвічі нижче.
Отже, немодернізована українська система все одно вдвічі ефективніша
за модернізовану білоруську! Чому?
Тому що мешканці не беруть участі в енергетичній модернізації й не
зацікавлені в економії. І якщо Білорусь, з її політичною ціною на газ, поки що
може собі це дозволити, то Україна, яка купує газ за ринковими цінами – вже
ні.
Саме тому, обираючи оптимальний для України шлях, варто пам'ятати
про досвід європейських країн, які обрали різні шляхи, і першу чергу – в
делегуванні повноважень громадянам. Зрештою, саме цей фактор і
забезпечив успіх або неуспіх реформ.
А отже, треба переконувати і доводити, що Україна не має іншого
виходу, аніж адаптувати кращі європейські підходи до енергозбереження.
А кращі підходи – це ті, де питаннями енергоефективності опікуються
не чиновники, а мешканці (Усі відтінки енергомодернізації. Чому не кожен
європейський
досвід
підійде
Україні
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/02/15/7044870/). – 2016. –
15.02).
Проектний офіс Національної ради реформ опублікував дані
«Моніторингу прогресу реформ за 2015 рік».
За інформацією, наведеною в моніторингу, децентралізація владних
повноважень в Україні, у порівнянні з деякими іншими реформами, що
проводяться в Україні, займає лідируючі позиції.
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За звітний період процес об’єднання ініційовано у понад 6300
територіальних громад (більше половини від існуючих).
Добровільно об’єднались 794 сільських, селищних, міських рад
створивши 159 спроможних об’єднаних громад.
У цих 159 об’єднаних територіальних громадах відбулися перші
вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних,
міських голів, з яких 21 міська, 45 селищних та 93 сільських.
Ще 40 новоутворених громад, до яких увійшли близько 170 громад
наполягають на проведенні у них перших виборів.
Зростання доходів місцевих бюджетів в минулому році відбулося на
42,5% – 80 млрд. грн. проти 56,2 млрд. грн. 2014 року. Це ті кошти, якими
місцеве
самоврядування
спільно
з
територіальними
громадами
розпоряджаються самостійно (Децентралізація: дані моніторингу
проектного офісу Національної ради реформ // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1540). – 2016. – 15.02).
Експерт з питань адвокації Реанімаційного пакету реформ, член
правління Transparency International Україна Ярослав Юрчишин:
Кризу довіри можна подолати лише зміною правил. Від перестановки
прізвищ на посадах нічого зміниться.
Ми робимо вигляд, що оплачуємо роботу державного чиновника, а він
робить вигляд, що цю роботу виконує. Таким чином ми будемо мати не
результат, а лише вигляд результату.
Незадоволення викликає також недостатня ефективна система
комунікації. Також важливим є ухвалення та імплементація нового закону
про вибори. Зокрема, він має усунути мажоритарний компонент та закриті
партійні списки, як найбільш сприятливі для політичної корупції.
На цьому етапі необхідно забезпечити адміністративну реформу.
Голова правління Центру політико-правових реформ Ігорь
Коліушко:
Це потрібно для того, аби у першу чергу оптимізувати функції того чи
іншого відомства, а не скорочувати людей; не об’єднувати чи розділяти
структури міністерства, а впроваджувати реальні зміни; надати міністерствам
більше автономії; забезпечити прозорість діяльності уряду тощо (Нинішня
політична криза насправді говорить про успіхи реформ. Адже вони
досягли таких точок переламу, де наштовхнулось на супротив
корумпованої системи – Євген Бистрицький // Ukraine Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ua/40208-yevgen-bistritskij). – 2016. – 15.02).
Журналистка Светлана Крюкова:
У МВФ есть много советов для украинского правительства. От совета −
сократить на 10% колличество врачей и заканчивая советом поднять на два
года (до 62-х) минимальный возраст выхода на пенсию. Большая часть из
этих советов это не более, чем тема для дискуссии. Мы можем с ними
соглашаться или не соглашаться. Однако есть скучный раздел, за который
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МВФ стоит горой. Именно этот раздел, а не чехарда в правительстве,
является основной причиной, почему Украина до сих пор не получила
очередной транш. Название у него мало понятное: внедрение новых
подходов комплаенс менеджмента в рамках рекомендации в FATF.
Суть проста: в украинское законодательство будет внедрен новый
институт Politically exposed person − лица, связанные с политикой. МВФ
хочет, чтобы в банковской системе Украины была внедрена система
идентификации политиков и лиц, с ними связанных, как это работает в ЕС и
в США.
После введения этой системы народный депутат сможет купить
автомобиль или открыть счет в банке только если докажет легальность
средств, за которые он хочет совершить покупку, или которые он хочет
положить в банк. Это распространяется не только на депутатов, но и на всех
публичных служащих, начиная от дипломатов и заканчивая судьями, а также
членов их семей (…) (У МВФ есть неудобное для украинских чиновников
требование
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/90000-u-mvf-est-neudobnoe-dlya-ukrainskikhchinovnikov-trebovanie). − 2016. − 14.02).
Український політолог, директор Інституту національної стратегії
України Олеся Яхно-Белковська:
Стандартна схема – коли в умовах високої конкуренції як механізму
подолання політичних конфліктів/криз/різних інтересів політики пропонують
зміни до Конституції в питанні форми правління. При цьому у нас уже були
всі форми правління, і це не єдина гарантія і застава успішного розвитку
країни. Сама по собі Конституція, так само як і форма правління, без інших
найважливіших факторів, рідко в яких країнах є джерелом порядку.
Ефективне управління – це вміння працювати в трикутнику
«президент-прем’єр-уряд», а не технічна передача влади з одних рук в інші,
як у нас часто політики це сприймають. Для реального (а не на папері)
існування поділу влади, описаного в Конституції, необхідна наявність ряду
системоутворюючих факторів, таких як: зрілі політичні еліти, справжні
партії, політична культура, відділення влади від бізнесу, взаємопов’язаність
Конституції з різними законами та підзаконними актами.
(…) Перерозподіл повноважень між центром та регіонами
(необов’язково в запропонованому президентом варіанті, а взагалі) потрібний
тому, що в країні немає грошей. І тільки великі повноваження і великі
можливості, і, природно, потенційно великі можливості (в тому числі
фінансовий) можуть стати стимулом для розвитку регіонів (…) (Політолог
розповіла, чому українські політики ігнорують тему децентралізації //
Західна інформаційна корпорація (http://zik.ua/news/2016/02/14/politolog_
rozpovila_chomu_ukrainski_polityky_ignoruyut_temu_672256). − 2016. –
14.02).
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Президент Всеукраїнської асоціації операторів ринку безпеки
Сергій Шабовта:
Я думаю, що орієнтири, які нам буде підказувати НАТО з точки зору
напрямків реформ ― це стандарти та організаційні засади, на яких має бути
вибудована система органів управління збройних сил, це алгоритми
прийняття тих чи інших рішень. Крім того, це стандарти підготовки
керівного складу, це стандарти технічного оснащення. На жаль, це величезні
витрати, до яких Україна сьогодні не готова навіть в поетапному вигляді.
Мені здається, що найскладнішою проблемою для нас буде питання
насичення армії повноцінними кадрами. (…)
Підготувати в американських академіях якусь ланку управління − це не
найскладніше завдання. Питання в тому, що це передбачає принципове
технічне переоснащення. В Україні сьогодні немає солідної бази власного
військового виробництва, а це значить, що ми будемо в колосальної
залежності від закупівель зброї. (…) Ми поступово повинні переходити на
нові стандарти, ми повинні брати посильну участь в якихось спільних
навчаннях і так далі. Але я оцінив би цей термін в 7-10 років. Це більш
реальні темпи, тому не треба поспішати (…) (Перехід ЗСУ на стандарти
НАТО
займе
7-10
років
−
Шабовта
//
Голос
столиці
(http://newsradio.com.ua/2016_02_14/Pereh-d-ZSU-na-standarti-NATO-zajme7-10-rok-v-SHabovta-1039/). – 2016. – 14.02).
Значення iMoРe за двадцять восьмий період моніторингу (25 січня
– 7 лютого 2016 року) становить +0,6 бала з можливого діапазону від -5,0
до +5,0 бала. Після насичених попередніх раундів значення індексу істотно
зменшилося, а експерти відзначили лише незначний точковий прогрес.
Політичні події затьмарюють утілення економічних реформ.
Дві події у випуску отримали по +2,0 бала – це найвищі оцінки у
випуску. Одна з них, зміни в регулюванні щодо обов’язкового медичного
огляду водіїв (розпорядження Державної регуляторної служби 4 від
6.11.2015), здобула позитивні відгуки експертів за напрямами боротьби з
корупцією та дерегуляції. Розпорядження скасовує спеціальні дозволи, які
раніше мали отримувати медичні заклади, щоб мати змогу проводити
медичні огляди водіїв.
Також +2,0 бала отримали Постанови КМУ (16 та 17 від 18.01.2016),
що надають право місцевій владі забезпечувати з місцевих бюджетів
харчування дітей у дошкільних установах, школах і професійно-технічних
навчальних закладах. На думку експертів, це позитивний крок у напрямку
децентралізації та підвищення ефективності державних видатків. Цей
нормативний акт відповідає законам раніше прийнятого бюджетного пакета.
За напрямом «Ринкова та торговельна політика» експерти позитивно
оцінили декілька змін, що стосуються реформи технічного регулювання.
Серед них скасування обов’язкової сертифікації сільськогосподарської
техніки (+1,5 бала, наказ МЕРТ 1699 від 17.12.2015) та прийняття нового
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Техрегламенту упакованих товарів, що відповідає аналогічному
регулюванню ЄС (+1,0 бала, постанова КМУ 1193 від 16.12.2016).
За напрямом «Монетарна політика та фінансові ринки» низка рішень у
банківській сфері отримала невисокі, втім позитивні оцінки експертів. Це
стосується вимоги НБУ прискорити нарощування мінімального банківського
капіталу (постанова НБУ 58 від 04.02.2016), дещо жорсткіших вимог НБУ до
формування банками забезпечення за кредитними операціями для розрахунку
резервів (постанова НБУ 38 від 28.01.2016), а також врегулювання деяких
питань щодо діяльності банківських груп (постанова НБУ 15 від 19.01.2016).
Повідомлення, що НБУ зобов’язав банки здійснювати перевірку
достовірності операцій з переказу коштів за кордон (електронне
повідомлення № 25-02002/101317 від 18.12.2015), набрало +1,0 бала.
Відповідно, певне пом’якшення вимог (електронне повідомлення 250005/8349 від 29.01.2016) експерти теж позитивно оцінили на +1,0 бала.
А от до посилення критеріїв відбору банків для виплати бюджетних
зарплат, пенсій і грошової допомоги (постанова КМУ 37 від 20.01.2016)
експерти поставилися негативно, оцінивши подію на -0,5 бала, через те що
постанова значно обмежує конкуренцію.
Загалом, напрями «Монетарна політика та фінансові ринки» та
«Ринкова та торговельна політика» отримали по +1,0 бала. Напрям
«Державне управління та боротьба з корупцією» був оцінений на +0,8 бала, а
«Державні фінанси та ринок праці» – на +0,4. Нарешті через брак будь-яких
помітних реформ оцінка сектора «Енергетична незалежність» становить 0,0
бала (Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 28 // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2016/02/12/imore-release-28-ua/). − 2016. − 12.02).
Народный депутат, экономист Виктор Пинзеник:
Украине не обойтись без кредитов МВФ. Прежде всего из-за большого
внешнего долга в $127 млрд, из которых $52 млрд приходится на
краткосрочные выплаты − в течение ближайших двенадцати месяцев.
Погасить этот долг гривнями невозможно. Для этого нужна твердая валюта.
Экспортные поступления в последние два года лишь немного
превышают выплаты по импорту. Остается вопрос источника средств для
выплаты $52 млрд долгов. Резервы перекрыть их не могут, потому что
резервы составляют всего $13 млрд. А потому в нынешних условиях спасти
ситуацию без новых кредитов невозможно.
Второй принципиальный момент. Дорога на рынок частных
заимствований сейчас для страны закрыта. Единственным каналом
получения валюты остался МВФ. Стоит отметить, что все остальные каналы
(Всемирный банк, ЕС, правительства других стран) действуют только тогда,
когда работает программа с МВФ. В то же время это позитивный сигнал для
будущих частных инвесторов.
Должен отметить еще одно важное обстоятельство. Средства МВФ
нужны не для того, чтобы просто «залатать дыры», как это привыкли делать
украинские политики. Кредит − лишь способ получить время для принятия
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непростых, зачастую неприятных решений для устранения причин,
обусловивших нынешнюю долговую ловушку, и в дальнейшем никогда не
обращаться к «скорой помощи» − МВФ.
Обнародованное на днях заявление МВФ относительно сотрудничества
с Украиной не стоит воспринимать как отказ предоставить средства. Это
четкая и очевидная увязка выделения средств с реальными реформами, с
решительными действиями, на которые так и не решились в Украине. Без
таких действий толку от денег МВФ нет. Ибо в таком случае они лишь
создают иллюзию движения, загоняя проблему вглубь.
Очень хочется надеяться, что в нынешней непростой ситуации
украинские политики проникнутся ответственностью за страну, откажутся от
популизма, примут необходимые для экономического восстановления
решения и продолжат сотрудничество с МВФ (Заявление Фонда четко и
ясно увязывает выделение средств с реальными реформами, на которые в
Украине так и не решились // Новое время (http://nv.ua/opinion/pynzenyk/
nam-ne-obojtis-bez-deneg-mvf-96849.html). − 2016. − 12.02).
Директор экономических программ Центра Разумкова Василий
Юрчишин:
Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что отсутствие надлежащей
борьбы с коррупцией может помешать сотрудничеству с Украиной. Сейчас
речь не идет о потере возможности сотрудничества с МВФ, откладывании
финансовой помощи и тому подобном. В сложившейся ситуации
сотрудничество Украины с Международным валютным фондом может
усложниться, но посыла «мы не будем вас финансировать» не звучало.
Даже наоборот: полагаю, то, что МВФ сейчас выступил с заявлением
относительно того, что Украине нужно активизировать процесс
реформирования – это хорошо. Наши внутренние разборки уже переходят
все границы. Как раз сейчас Украине нужно думать о том, как исправить
совершенные ошибки и улучшить свой имидж.
Это и отказ работать с Украиной – разные вещи. Если бы МВФ от нас
отказался, его миссия просто собралась бы, уехала и приняла решение в
очередной раз отложить предоставление нашей стране помощи. Этого не
происходит: имеют место переговоры на высшем уровне, и это дает
определенные позитивные сигналы – не будет ни разрыва отношений, ни
прямых, непосредственных негативных результатов, которые могут повлиять
на дальнейшее сотрудничество Украины как с МВФ, так и с другими
международными финансовыми институциями.
А вот того, что следующий транш несколько задержат, следовало
ожидать. Здесь меня больше удивило заявление президента в Давосе о том,
что следующий транш поступит очень быстро. Дело в том, что есть
процедуры, которые должны выполняться.
Приехала миссия, которая изучает происходящее в Украине. Раньше
она приехать не могла, так как наши законодатели затянули принятие
бюджета, а без бюджета миссия МВФ не рассматривает серьезное
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финансирование. Здесь все естественно. Бюджет страны находится под
пристальным рассмотрением; разумеется, миссия не обойдет вниманием и те
реформы, на проведение которых Украина сама подписалась.
В частности, это касается приватизации, которая как была, так и
остается законсервированной. Более того, в последнее время Верховная Рада,
к сожалению, не идет на активизацию приватизационных процессов. Это
всего лишь один пример, но он наглядно иллюстрирует ситуацию.
Серьезность заявлений Лагард – кроме того, подобные заявления
делала не только она, − подчеркивает необходимость ускорения работы над
реформами и сотрудничества всех ветвей власти. Именно всех, поскольку, к
сожалению, делаются попытки искать виноватых. Это совершенно
неправильно и недопустимо. Нужно не заниматься взаимными обвинениями,
а искать пути развития.
Мне кажется, что сейчас у нас есть перспектива наконец-то понять
недопустимость расхождения слов с делом. И понять это должны все ветви
власти – равно как все ветви власти должны отвечать за изменения, которые
происходят или не происходят в Украин (Украина и деньги МВФ. Что
означает
заявление
Лагард
//
Новое
время
(http://nv.ua/opinion/yurchyshyn/ukraina-i-dengi-mvf-chto-oznachaetzajavlenie-lagard-96776.html). − 2016. − 11.02).
Академік НАН України Богдан Данилишин:
Ми багато років говоримо, що Україна банкрот, держава на грані
катастрофи. Але ми живі та успішно «процвітаємо». (…)
Разом з тим, як стверджує МВФ, Україна вже другий рік входить в топ3 аутсайдерів з 188 країн за темпами зростання економіки: в 2014 р. з
падінням економіки на 6,8% − другий найгірший результат в світі (після
Лівії), у 2015 р. з «мінус» 13,4% – третій найгірший результат (після СьєрраЛеоне та Ємену). При середньорічному курсі 22,0 грн/дол до 2015 р.
номінальний ВВП скоротився до трохи більше $90 млрд, або $2100 на душу
населення (з $4186 у 2013 р.). В більшості випадків, так розвиваються
найбідніші держави світу, економіка яких формується за рахунок природних
ресурсів і неосвіченої робочої сили.
Останній приклад – це ситуація з податковою реформою. (…)
Зупинюся на одному з багатьох викликів, на який має відповісти податкова
реформа. Цей виклик – значна тінізація української економіки. (…)
Як відомо, Україна посіла 162 місце у свіжому рейтингу економічної
свободи (ЕС), який щорічно розраховується the Heritage Foundation спільно з
Wall Street Journal. (Україна посіла 162 місце зі 178 країн, розташувавшись в
одному ряду з такими розвиненими та привабливими для інвесторів
країнами, як Соломонові острови, Демократична республіка Конго і Чад).
Давайте згадаємо, що не так давно керівництво Мінфіну робило заяви
про 70% тінізації економіки України. Проте початкова пропозиція реформи
не передбачала суттєвого зниження податкового навантаження. Окрім того,
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ще більш дивною на сьогодні виглядає кінцева мета розробки нового
податкового кодексу.
За розрахунками Мінекономрозвитку, що проводяться відповідно до
затвердженої методики, рівень тіньової економіки України у І півріччі 2015
року становив 42% від офіційного ВВП, що майже у два рази вище рівня в
європейських країнах. За розрахунками австрійського експерта, професора
економіки Ф. Шнайдера, середній рівень тіньової економіки за 28 країнами
ЄС становить 18,3%, в той час як його оцінка для України коливається у
діапазоні 46-53%. Поряд з цим, за розрахунками Держстату, близько 19 %
офіційного ВВП формує обсяг економіки, що безпосередньо не
спостерігається. Хоча методологія розрахунку даного показника узгоджена з
міжнародними стандартами, його значення сприймається експертами дещо
заниженим.
Розбіжності оцінок вітчизняних та зовнішніх експертів щодо
визначення рівня «тіні» в країні зумовлені тим, що чітких алгоритмів
проведення таких розрахунків не існує, а застосування кожного з них має
свої сильні та слабкі сторони. Але всі погоджуються з тим, що в Україні
значний обсяг економічної діяльності знаходиться в «тіні». Для прикладу –
Австрія − 8.2%, Франція – 12.4; Чехія − 15.1; Польща – 23.3; Румунія − 28;
Україна − 42%)
І ось тут ми підійшли до головної тези – якщо близько 50% економіки
знаходиться в «тіні», то чим реально керує уряд та НБУ? Адже такий рівень
тінізації апріорі нівелює дієвість важелів державного управління. Крім того,
Україна стоїть перед реальними загрозами деіндустріалізації, втративши за
два роки чверть своєї промисловості (і це без АРК і зони АТО). За
підсумками 2015 всі базові галузі промисловості, транспорт і будівництво
показали двозначне падіння.
У випадку визначення детінізації пріоритетом, важливо точно
діагностувати першопричини уходу бізнесу в «тінь». Залишаючи осторонь
кримінальну складову, щодо решти – всі наукові економічні джерела
одностайні: за інших рівних умов, чим вище податковий тягар, тим більше
тіньовий сектор економіки. Це – аксіома, адже перебуваючи в тіні
підприємства через несплату високих податків отримують конкурентні
переваги над тими фірмами, які їх сумлінно сплачують, і витісняють їх з
ринку.
І тенденції тінізації економіки в Україні за останні роки не стільки
відображають реакцію економічних агентів на кризові явища в економіці,
скільки є віддзеркаленням прийнятих державних рішень. Коли з метою
вирішення сьогоденних проблем із забезпечення наповнення бюджету
приймаються рішення щодо підвищення і так надвисокого фіскального
навантаження, а нескінчені несистемні нововведення створюють хаос,
бізнесу не лишається іншого вибору, як йти в тінь. (…)
Також до головних першопричин тінізації відносяться чисельні складні
бюрократичні процедури, недовіра до влади, недієвість судової системи,
висока корупція.
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Про неефективний інституціональний базис регулювання діяльності
бізнесу та незадовільні умови його функціонування в Україні також яскраво
свідчать міжнародні рейтинги. Так, за даними рейтингу Глобальної
конкурентоспроможності 2015/2016 Україна серед 140 країн посідає
критичну позицію за наступними індикаторами: «сприйняття корупції» – 142
місце; «надійність роботи правоохоронних органів» – 133 місце;
«ефективність державних та суспільних установ» – 130 місце; «незалежності
судової влади» – 132 місце; «захист прав власності» та «захист прав
інтелектуальної власності» – 132 та 120 місця; «вплив податків на стимули до
праці» – 121 місце. У останньому рейтингу «Ведення бізнесу-2016» (Doing
Business-2016) Україна за субіндексом «сплата податків» зайняла 107 місце
серед 189 країн.
Отже, підсумовуючи, можна зазначити, що основні причини тінізації –
високе податкове навантаження та неефективна система управління. А якщо
так, то головними шляхами детінізації мають стати податкова реформа та
реальна реформа системи адміністрування податків. Вони мають підвищити
«рентабельність» роботи у легальному секторі і стимулювати повернення
бізнесу до легального сектору.
(…) На сьогодні ж уряд переважно вирішує питання детінізації шляхом
пошуку виключно адміністративних методів боротьби з тіньовою
економікою, що є вкрай неефективним, як доводить сама динаміка тіньової
економіки. Причина в тому, що влада забуває про природу виникнення
тіньової економіки, яка є як кримінальною, так і некримінальною
(«економічною»). (…)
В України вже немає іншого виходу: або ми йдемо на суттєву, а не
декларативну, податкову лібералізацію, або ми втрачаємо останній шанс в
боротьбі за потоки капіталу у світі, за власну потужну економіку, здатну
конкурувати із світовими лідерами за ринки продукції з високою доданою
вартістю (Як вивести українську економіку з тіні // Новое время
(http://nv.ua/ukr/opinion/danylyshyn/jak-vivesti-ukrajinsku-ekonomiku-z-tini96753.html). − 2016. − 11.02).
Економіст Андрій Новак:
В нинішніх умовах, з точки зору економіки, складно собі уявити
сильніший удар для України, чим призупинення співпраці з МВФ.
А це означає, що сама інформація про припинення співпраці з Фондом
миттєво відобразиться на валютному ринку України, і тоді втримати курс
гривні буде практично нереально.
Причини можливого призупинення роботи України з МВФ лежать в
двох площинах: економічній і політичній. Економічна − це відсутність
реальних економічних реформ, а, відповідно, і позитивних економічних
результатів в країні. Політична − чергова урядова криза та неясність
остаточного складу уряду. Тому як мінімум, поки не закінчиться урядова
криза, поки не стане зрозуміло, хто в Україні прем'єр-міністр, хто міністр
економіки, хто міністр фінансів, тобто кому, власне, давати гроші, МВФ,
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безумовно, не дасть наступний транш. (…) Думаю, в українських політиків
просто не буде іншого виходу, окрім як прислухатися до зауважень і
рекомендацій Фонду і виконати якщо не все, то майже все (АНДРІЙ
НОВАК: Якщо з Україною не працюватиме МВФ, то з Україною не
працюватиме ніхто // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/89342-andriy-novak-yakscho-z-ukrainoyu-nepratsyuvatime-mvf-to-z-ukrainoyu-ne-pratsyuvatime-nikhto). − 2016. − 11.02).
Проектний менеджер реформи аграрного сектора Нацради реформ
Олег Проценко:
(…) Дуже багато доводиться чути про те, що Україну Європа завалить
якісними і дешевими товарами, і це дуже погано для нашого українського
виробника, тому що ті збанкрутують і не зможуть більше працювати. У чому
полягає складність? У тому, що в українського виробника є два вибори.
Перший – пройти сертифікацію товарів, які вони виробляють, згідно з
європейською та кращою міжнародною практикою. Після цього товар
допускається на ринок європейських країн. Якщо компанія не має
можливості або бажання інвестувати в ці технології, в удосконалення та
якість, то у неї є другий вибір – перепрофілювати експорт своїх товарів на
інші країни, наприклад, країни Африки, Азії, де вимоги на сьогоднішній день
більш лояльні, ніж в ЄС. Угода надає всі можливості, українська сторона має
десять років, щоб вітчизняний виробник міг зробити вибір – чи то йому
покращувати якість або залучати інвестиції, то чи перепрофілювати свої
товари на інші ринки. На сьогоднішній день Україна відкрила безмитне
ввезення тільки для трьох категорій товарів – цукру, певних видів м’яса і
пшениці. У той же час від ЄС ми отримали повний спектр, 37 позицій. І за
результатами 2015 року тільки 7 позицій було вибрано в повному обсязі –
зернові, пшениця, кукурудза, мед, овес, ячмінь. За цими товарами ми швидко
вибрали квоту, яка у нас є.
По більшості позицій в Україні дуже якісні товари та продукти. У нас є
всі можливості, велика сировинна база, якісні кліматичні умови. Також в
зв'язку з девальвацією з'явилася дуже дешева робоча сила, вона найдешевша
серед всього європейського континенту. І це створює умови, щоб виробляти
не тільки якісну продукцію, але ще й дуже доступну продукцію. Крім того,
критикують ЗВТ великі холдинги, які вже мали топові позиції по своїх
продуктах в світі – по зерновим, кукурудзі, пшениці, курятині. ЗВТ дається
для того, щоб українські виробники могли конкурувати з європейськими
товарами. А якщо до ЗВТ український виробник вже лідер на ринку, а ми
лідери по соняшниковій олії в світі, то пільги по соняшниковій олії нам уже
не потрібні. Аналогічно, ми експортер номер три в світі по зерновим, номер
вісім по курятині. Все це було до того, як ЗВТ вступила в дію. І якщо по
даних товарів кажуть, що квоти дуже маленькі, і ми не отримуємо достатньо
пільг, щоб конкурувати з європейськими товарами, то це перебільшення або
не зовсім правильне трактування інформації. Ці компанії – вже лідери у своїй
галузі, ще до того, як ввели ЗВТ. Вони без квот стали лідерами, і якщо зараз
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по їх товарам дається квота, нехай і маленька, то це просто дає їм додатковий
прибуток, а не конкурентну перевагу. От і все. Великі холдинги вже мають
топові позиції, у них все стабільно, їм не треба нічого вкладати або
підвищувати якість продукції. І будь-яка конкуренція, яка зараз буде
надходити, – це для них загроза. Відповідно, вони автоматично реагують і
захищають свої бізнес-інтереси. Я б запропонував дивитися на ЗВТ не з боку
бізнесу, а з боку українського споживача. (…)
Ще до ЗВТ країни ЄС займали в експорті аграрної продукції України
дуже значиму частину. Якщо взяти результати 2015 року, то європейські
країни йшли під номером два, після азіатських країн. Експорт аграрної
продукції в країни ЄС становить 4,2 мільярда доларів із загального експорту
в 14,8 мільярдів у 2015 році. Тобто, 28% експорту аграрної продукції і так
доводиться на Європу. (…) Якщо ми подивимося на весь перелік з 37 квот, то
побачимо, що заповнені тільки 7, і це сировинні квоти. Решта товарів – це
продукти переробки. І вони не заповнені. Відповідно, є величезний потенціал
для залучення інвестицій (…) (Проценко про міфи щодо ЗВТ з ЄС, квоти на
експорт
та
інтереси
агрохолдингів
//
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2016_02_11/Procenko-pro-m-fi-shhodo-ZVT-z-Skvoti-na-eksport-ta-nteresi-agroholding-v-4077/). – 2016. – 11.02).
Адвокат Денис Овчаров:
Ми звикли очікувати від НАБУ, що вони будуть затримувати слідчих
ГПУ, столичних суддів за отримання неправомірної вигоди. Поки ж ми
бачимо тільки роботу в регіонах, відгомони в Інтернеті про те, що щось
робиться. Крім того, НАБУ поки ще не помічене в якихось провокаційних
діях відносно чиновників. І тому зараз в суспільстві не склався імідж хороші вони чи погані, роблять вони щось чи ні. Остання інформація, яка
запам'яталася − що вони взяли на озброєння БТР. Цікаво, як вони будуть за
допомогою нього боротися з корупцією? В результаті ефективних дій ми не
бачимо, тому що немає рішень судів. Корупційні злочини складні, до суду
вони потрапляють мінімум через 3-5 місяців, а іноді це тягнеться більше
року. (…)
Я думаю, в найближчі місяць-два ми щось побачимо від них більш
вагоме, ніж те, що вони зараз показують. Але наші політики роблять все для
того, щоб НАБУ ефективно не працювало. І доповідь глави цього органу
тому явне підтвердження.
Якщо зараз не очиститься судова система, то по відношенню до тих же
корупціонерів не буде обиратися запобіжний захід, судді не будуть брати ці
справи до розгляду. Тому зрозуміло, що потрібно комплексно працювати. І
НАБУ до цього підходить саме комплексно. Але виникає питання: чи дійсно
у них є ресурс, щоб якісно розслідувати корупційні злочини? Адже це не
тільки затримання чиновника в момент передачі грошей. Це якісне негласне
слідство, стеження, прослуховування, аналіз, легалізація цих слідчих дій, це
комплексна робота (…) (Корупціонери vs НАБУ або як змусити слідчих
працювати
даремно
//
Голос
Столиці
Експертний погляд
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(http://newsradio.com.ua/2016_02_11/Korupc-oneri-vs-NABU-abo-jak-zmusitisl-dchih-pracjuvati-daremno-2334/). –– 2016. – 11.02).
Профессор Питтсбургского университета, сооснователь и
членредакционной коллегии VoxUkraine Тимофей Милованов:
Заявление директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард о
возможном прекращении работы с Украиной в случае дальнейшего
отсутствия прямых и конкретных действий по борьбе с коррупцией является
негативным сигналом для украинской экономики.
Остановка кредитования может спровоцировать девальвацию
национальной валюты и затормозить или даже обратить вспять
наметившийся экономический рост. Более того, подобные угрозы
свидетельствуют о том, что украинская власть не заинтересована в
проведении структурных реформ, которые необходимы в первую очередь
стране и гражданам Украины, а не внешним кредиторам. (…)
Макроэкономическая стабильность остается хрупкой, а перспективы
возобновления экономического роста слабыми (1,0%-1,5% рост ВВП в 2016
году). Остановка кредитования несомненно, приведет к ослаблению доверия
инвестров, бизнеса и населения − а значит, к возобновлению
девальвационного давления на национальную валюту. Хотя НБУ имеет
некоторый запас прочности в виде резервов, он не сможет противостоять
сильному девальвационному давлению более чем несколько месяцев. (…)
Программа кредитования МВФ пердполагает предоставление
финансирвоания в обмен на структурные реформы, которые в первую
очередь, нужны самой Украине и ее гражданам, а не внешним кредиторам.
(…)
Из невыполненного «домашнего задания» Украины можно отметить
следующее:
1) разработка и внесение в ВР законопроекта о защите прав кредиторов
(до 31.01.2016)
2) пенсионная реформа (до 31.12.2015)
3) подготовка риск-профилей самых больших госпредприятий и
подробных планов реструктуризации 10 из них, идентификация всех
неработающих предприятий и начало их ликвидации; принятие
приватизационных планов для 5 крупных госпредприятий (до 31.12.15)
4) электронное декларирование доходов всех госслужащих высокого
ранга с апреля 2016г. (Заявление МВФ о возможном прекращении
кредитования Украины – позор для власти – мнение // Інформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/89368-zayavleniemvf-o-vozmozhnom-prekraschenii-kreditovaniya-ukrainy-pozor-dlya-vlastimnenie). − 2016. – 11.02).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
США передали новое спецоборудование Государственной службе
Украины по чрезвычайным ситуациям для проведения гуманитарного
разминирования и обезвреживанию взрывоопасных предметов на
Донбассе.
Общая стоимость переданного оборудования составляет $244 тыс.
Глава ГСЧС Николай Чечеткин:
Это оборудование существенно повысит защищенность наших
пиротехников, а также повлияет на эффективность проведения работ по
разминированию. В рамках нашей совместной программы предполагается
проведение курсов по гуманитарному разминированию с экспертами и
инструкторами из США.
В переданное Украине оборудование входят 20 металлодетекторов с
возможностью углубленного поиска боеприпасов, 20 комплектов
индивидуальной и оборонной защиты для пиротехников (защитный фартук,
защитные шлемы с забралом), 5 групповых комплектов для проведения
разминирования (предназначены для дистанционного изъятия боеприпасов и
проведения работ по разминированию), 20 персональных комплектов для
пиротехников, комплект для уничтожения боеприпасов, 5 комплектов для
маркировки территории, а также комплекты для руководителей работ.
Координатор по оказанию гуманитарной помощи посольства США
Джоан Вагнер:
Этот проект является небольшой частью помощи от США, общий
размер которой составляет $266 млн (США передали Украине оборудование
для разминирования Донбасса // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/33892-ssha-peredali-ukraine-oborudovanie-dlyarazminirovaniya-donbassa/). – 2016. – 16.02).
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации
Павел Жебривский, во время официальной встречи с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Японии в Украине Шигеки Суми обсудил с ним
вопросы восстановления инфраструктуры области.
Павел Жебривский предложил подписать соглашение о сотрудничестве
между Донецкой областью и одним из промышленных регионов Японии.
В частности, сейчас Донецкая ОВГА развивает сеть амбулаторий для
обеспечения населения первичной медицинской помощью. Посол Японии
выразил готовность помочь с поставками на Донбасс необходимого
оборудования для их полноценного оснащения.
Офіційна інформація
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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации
Павел Жебривский:
Кроме того, Посол заинтересовался моим предложением подписать
соглашение о сотрудничестве между Донецкой областью и одним из
промышленных регионов Японии. Убежден, что области, прежде всего,
нужны инвестиции в высокотехнологичные отрасли, чтобы увеличивать
свою конкурентоспособность и уверенно смотреть в будущее. Япония
последовательно поддерживает Украину, и думаю, сотрудничество будет
только наращиваться (Жебривский просит Японию помочь в
восстановлении инфраструктуры Донбасса // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/33926-zhebrivskiy-prosit-yaponiyupomoch-v-vosstanovlenii-infrastrukturyi-donbassa/). – 2016. – 16.02).
Під
головуванням
першого
заступника
голови
облдержадміністрації – голови штабу Єлизавети Пушко-Цибуляк
відбулось засідання обласного штабу з питань, пов’язаних з
відновленням інфраструктури та життєдіяльності населених пунктів
Луганської області
На засіданні штабу була заслухана інформація міських і районних
штабів, профільних департаментів облдержадміністрації щодо переліку
пошкоджених, зруйнованих об’єктів інфраструктури населених пунктів
області.
Перший заступник голови Луганської облдержадміністрації
Єлизавета Пушко-Цибуляк:
Ми на сьогодні, хоч і в попередньому вигляді, маємо прозорий
Генеральний план відбудови. Для чого нам потрібен генплан? Для того, щоб
ми могли претендувати на кошти на відбудову, для того, щоб субвенцію, яку
ми отримаємо, можна було б направити і на об’єкти державної власності як
співфінансування, і дати цільові кошти аж до кожного села на житловокомунальне та дорожне господарство, приватні будинки. Це все має бути
формалізовано в програмний документ – генеральний план.
У підсумку було затверджено Генеральний план відбудови
інфраструктури населених пунктів Луганської області, пошкоджених або
зруйнованих у результаті збройного конфлікту, який включив в себе: близько
9000 об’єктів на орієнтовану суму 8, 8 млрд грн з них два реєстра
пошкоджених та зруйнованих житлових будинків приватної, комунальної та
державної форми власності, 417 доріг та 32 мости, 171 об’єкт житловокомунального господарства, 112 навчальних закладів, 94 закладів охорони
здоров’я ті інші об’єкти промисловості та агропромислового комплексу.
Крім того, міським і районним штабам було доручено зробити звіт за
2015 рік з фотофіксацією ремонтних робіт, які було зроблено, хто їх
проводив і кількості витрачених коштів. Звіт буде розміщений на сайті
Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (На Луганщині
затвердили Генеральний план відбудови інфраструктури населених
пунктів Луганської області // Луганська обласна цивільно-військова
Офіційна інформація
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адміністрація
(http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/2016/02/13/news_72447.html). – 2016. –
13.02).
Вице-премьер-министр,
министр
регионального
развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий
Зубко:
200 млн. евро от Европейского инвестиционного банка будут
направлены на программу восстановления Донбасса, ремонт общежитий и
хостеллов для размещения вынужденных переселенцев. Еще 400 млн. евро,
которые Украина привлекла от этого банка, будут направлены на программы
по повышению энергоэффективности и модернизации инфраструктуры
Донбасса (…) (Европейский инвестбанк выделяет 200 млн. евро на
ремонт общежитий для переселенцев // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/33524-evropeyskiy-investbank-vyidelyaet200-mln-evro-na-remont-obcshezhitiy-dlya-pereselentsev/). – 2016. – 11.02).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України
Посол ЄС в Україні Ян Томбінський:
Україна має в повній мірі забезпечувати права внутрішніх переселенців
з Донбасу.
Ми повинні переконатися, що інтереси всіх громадян України,
незалежно від того, де вони живуть або де вони тимчасово розташовані,
надійно захищені.
Українська влада має якомога швидше інтегрувати внутрішньо
переміщених осіб в нові реалії.
Внутрішньо переміщені українці, які залишаються в своїй країні,
повинні користуватися усіма правами і привілеями, що й інші громадяни. Це
громадяни України. Ви можете побудувати сучасне українське суспільство
виключно шляхом включення всіх в загальне життя.
Для нас в ЄС, інтеграція переміщених осіб є одним із пріоритетів нашої
допомоги Україні. Тому ми активно і наскільки це можливо працюємо в
напрямі подолання наслідків конфлікту (В ЄС закликають Україну
забезпечити права внутрішніх переселенців // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/17/7045029/). − 2016. –
17.02).
Уполномоченный Президента по мирному урегулированию
ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко:
Я буду отстаивать возможности, которые есть у меня, в нашей
фракции, на дискуссии, что в правительстве должен быть министр по
вопросам Донбасса.
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Именно такой министр должен вести диалог с международными
организациями по привлечению средств помощи для решения проблем
переселенцев, а также отвечать за прозрачность взаимоотношений с
западными партнерами (В правительстве должна быть введена
должность министра по вопросам Донбасса — И.Геращенко // Луганский
радар (http://lugradar.net/2016/02/115948). − 2016. – 17.02).
Координатор системы Организации Объединенных Наций Нил
Уокер:
(…) По оценкам ООН, в помощи нуждается 2,7 млн граждан Украины,
которые проживают на не подконтрольной властям части Донецкой и
Луганской областей, еще 800 тыс. человек проживают непосредственно
вблизи линии разграничения в зоне проведения антитеррористической
операции (АТО).
На данный момент удалось собрать 17 млн долларов для реализации
данной программы, однако средства удастся собрать быстрее после
обращения Кабинета Министров совместно с международными
организациями к донорам о необходимости сбора средств на программу
гуманитарной помощи (Пострадавшим от войны на Донбассе необходимо
$298
млн
гумпомощи,
–
ООН
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/374794/postradavshim_ot_voyiny_na_donbasse_neob
hodimo_298_mln_gumpomoschi_oon). − 2016. – 17.02).
У лютому 2016 року в м. Авдіївка Донецької області встановлено
два передавачі потужністю 100 Вт і 200 Вт для відновлення мовлення
телеканалу «Перший національний» та ОДТРК на 12 та 30 телеканалах.
Передавальну техніку встановлено на виконання рішення Комісії з питань
забезпечення
стабільного
функціонування
системи
національного
телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики
України.
Голова Комісії Тетяна Попова:
МІП спільно з Концерном РРТ, Нацрадою України з питань
телерадіомовлення продовжують відновлювати мовлення українських телета радіоканалів, намагаючись покрити території з «білими плямами» у зоні
АТО (МІП: В Авдіївці відновлено мовлення телеканалу «Перший
національний» та ОДТРК // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=248836726&cat_id=244277212). − 2016. –
17.02).
ЮНИСЕФ профинансирует проект мониторинга положения детей,
эвакуированных из зоны АТО.
Новый проект будет осуществлять Харьковский институт социальных
исследований при финансовой поддержке представительства Детского фонда
ООН ЮНИСЕФ и в сотрудничестве с Уполномоченным Верховной Рады
Украины по правам человека. Главная цель проекта − укрепление системы
Офіційна інформація

75

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

11 – 17 лютого 2016 р.

20-28 лютого 2015
мониторинга нарушений прав детей, пострадавших в зоне АТО на
подконтрольной правительству территории Украины.
С начала конфликта около 1600 детей, которые находились под опекой
государства, были эвакуированы из зоны АТО на подконтрольные Украине
территории.
Омбудсмен Валерия Лутковская:
В каких условиях они проживают, чем обеспечены, какой правовой
статус имеют, как справляются с дополнительной нагрузкой детские
учреждения и местные власти − именно ради ответов на эти вопросы будет
проведена оценка положения детей, находящихся под опекой государства и
эвакуированных из зоны конфликта.
Также пройдет ряд встреч с местными властями относительно главных
проблем и обеспечения потребностей детей (ЮНИСЕФ профинансирует
проект мониторинга положения детей, эвакуированных из зоны АТО //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/33624yunisef-profinansiruet-proekt-monitoringa-polozheniya-detey-evakuirovannyihiz-zonyi-ato/). – 2016. – 12.02).
Управління звільненими територіями
Полиция Донецкой области вышла с предложением взять под
охрану детдома и учебные заведения региона, в первую очередь
расположенные вблизи линии разграничения.
В качестве первого шага руководство областного главка полиции
разработало проект оборудования тревожной сигнализацией школ
Мариуполя. Впоследствии к пульту централизованной охраны будут
подключены другие общеобразовательные учреждения региона.
Предложения уже направлены на изучение в Мариупольский
городской совет. Если инициатива полиции будет поддержана местными
властями, то во время учебного процесса дети будут находиться под защитой
полиции, а имущество школ − под круглосуточной охраной (Полиция
возьмет под охрану школы и детдома на Донбассе // Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/34008-politsiya-vozmet-podohranu-shkolyi-i-detdoma-na-donbasse/).– 2016. – 17.02).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Директор
Черкаського
обласного
контактного
центру,
позаштатний радник Міністерства соціальної політики України з питань
внутрішньо переміщених осіб у регіоні Лариса Ходаковська:
В області резервуватимуть нові місця для переселенців. Наразі їх
активно підшуковують. Черкащина за час проведення антитерористичної
операції на Сході України, з березня 2014 року прийняла більше 16 тисяч
вимушених переселенців. Нині на території регіону їх більше 13 тисяч, з них
понад 2 тисячі дітей (Ремарка).
(…) Контактний центр забезпечує приїжджих усім необхідним. Це і
тимчасовий дах, і їжа, й одяг. Ми також допомагаємо в одержанні первинної
медичної допомоги, у працевлаштуванні, оформленні дітей у дитячі садочки,
школи, інші навчальні заклади, оформленні перепусток у зону АТО,
організовуємо транспорт для відповідних потреб, надаємо психологічну
допомогу, юридичні консультації тощо (На Черкащину щодня прибувають
нові переселенці // Ремарка (http://remarka.net.ua/newsline/6033-nacherkashchynu-shchodnja-prybuvajut-novi-pereselenci.html). − 2015. − 17.02).
Два новых объекта для размещения временных переселенцев из
зоны АТО почти готовы принять жителей. В рамках реализации проекта
ЕС/ПРООН «Местное развитие, ориентированное на общину – III» 180
внутренне перемещенных лиц получат жилье в с. Ботиево Приазовского
района и пгт Новониколаевка.
В обновленном помещении в с. Ботиево уже заменены крыша, двери,
окна, коммуникации (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение),
сделана стяжка пола, обустроены кухни, гардеробные и душевые, подведена
система электроконвекторного отопления, осуществлены внутренние
отделочные работы. Этот объект сможет принять одновременно 80 человек.
Еще 100 вынужденных переселенцев могут найти приют в бывшей
школе-интернате в пгт Новониколаевка.
Лишь 20 % объема финансирования ремонтных работ осуществляется
за счет местных бюджетов, 80 % средств предусмотрено программой
ЕС/ПРООН (В Запорожской области 180 переселенцев получат новое
жилье
по
программе
развития
ООН
//
Вся
Власть
(http://www.vv.com.ua/news/97994). − 2015. − 16.02).
По состоянию на 15 февраля на территории Запорожской области
проживает 67,4 тысячи внутренне перемещенных лиц. Большинство –
почти 27 тысяч человек – нашли временный дом в Запорожье и Запорожском
районе
В последнее время в Запорожскую область в среднем с временно
оккупированной территории и зоны проведения «АТО» ежедневно
Регіональні ініціативи
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прибывает 10-12 беженцев которые регистрируются в установленном
порядке, получают гуманитарную и практическую помощь в поселении,
возобновлении утраченных документов. Между тем, на свое постоянное
место жительства вернулось почти 7 тысяч переселенцев. Учитывая такую
тенденцию, свободных мест для поселения, по мнению чиновников, остается
достаточно (Запорожскую область покинули почти 7 тысяч беженцев // .
Сила Слова (http://silaslova.zp.ua/14905-zaporozhskuyu-oblast-pokinuli-pochti7-tysyach-bezhencev.html). – 2016. – 15.02).
Глава администрации города Луганска Манолис Пилавов поручил
управлению по вопросам строительства и отделу по гуманитарным
вопросам ускорить процесс выдачи стройматериалов по программе
«2000 домов» и завершить его к майским праздникам.
Глава администрации города Луганска Манолис Пилавов:
Строительные материалы нужно выдать до майских праздников, чтобы
с учетом благоприятных погодных условий люди могли использовать их по
максимуму. Эту работу нужно ускорить. Если необходимо, привлекайте
дополнительные ресурсы: людей, технику.
Сейчас владельцы пострадавших во время боевых действий домов
могут получить стройматериалы по 12 видам наименований. В программу
восстановления «2000 домов» вошли 743 частных домостроения в городе.
Активно формируются списки на участие в программе «2000+» (Луганчане
до майских праздников получат материалы для восстановления своих
домов // CXID-INFO (http://cxid.info/luganchane-do-mayskih-prazdnikovpoluchat-materialy-dlya-vosstanovleniya-svoih-domov-n127525). – 2016. –
15.02).
Компания «ABBYY Украина» объявила набор на бесплатные
курсы
по
профессиональной
переподготовке
и
повышению
квалификации для вынужденных переселенцев.
Проект поможет получить дополнительные знания и навыки по
использованию компьютерной программы «1C:Бухгалтерия для Украины»
или переобучиться.
Организаторы проекта заверяют, что все слушатели курсов по их
окончании получат «Свидетельство 1C» о прохождении обучения. Также
слушателей научат составлять эффективное резюме и успешно
трудоустраиваться в IТ-сфере (Переселенцев в Киеве приглашают на
бесплатные курсы по изучению бухгалтерской программы //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/33666pereselentsev-v-kieve-priglashayut-na-besplatnyie-kursyi-po-izucheniyubuhgalterskoy-programmyi/). – 2016. – 12.02).
Программа развития ООН продолжает реализацию учебной
программы для переселенцев и местного населения Донецкой и
Луганской областей. Благотворительная программа «Развитие навыков
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предпринимательской деятельности среди ВПЛ и местных жителей
Донецкой и Луганской областей» предусматривает обучение навыкам
предпринимательской деятельности.
Всех участников программы научат как открыть собственное дело и
развить его, помогут подобрать удачную идею для старта. А главное –
помогут составить удачный бизнес-план для участия в конкурсе малых
грантов предпринимателей ПРООН. Победители смогут получить средства
для старта, возобновления или расширения собственного бизнеса.
Тренинги для ВПЛ пройдут в восьми областях Украины −
Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской, Одесской и
Полтавской. А также на территории Донецкой и Луганской областей
подконтрольных Украине (ПРООН обучит переселенцев и выделит
гранты на открытие частного бизнеса // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/33589-proon-obuchit-pereselentsev-ivyidelit-grantyi-na-otkryitie-chastnogo-biznesa/). – 2016. – 12.02).
Гранти від $ 250 до $ 1 тис отримали майже 300 переселенців, котрі
мешкають на Дніпропетровщині.
Всі вони взяли участь в конкурсі проектів від Данської ради у справах
біженців. Всього на бізнес-проекти з Дніпропетровщини було виділено $
187,5 тис. Бізнес-плани були різноманітними: від ремонту комп’ютерів до
вирощування та реалізації квітів. Найбільше грантів отримали бізнес-плани в
сфері краси. Багато проектів-переможців і в сфері торгівлі, виробництва
одягу, харчування. Найбільше проектів подали переселенці, які оселилися в
Дніпропетровську – 143 переможці, Павлограді – 27 переможців,
Дніпродзержинську – 26 переселенців, Кривому Розі – 25 осіб. Всього на
Дніпропетровщині проживає близько 80 тис. переселенців (27 переселенців
отримали гранти на розвиток власного бізнесу // Павлоградские Новости
(http://pavlonews.info/news/categ_2/268873.html). – 2016. – 12.02).
В Центральной библиотеке города Краматорска, сегодня, 11
февраля, стартовал новый благотворительный проект «Принципы
трудоустройства и эффективный поиск работы».
Проект, финансируемый Агентством США по международному
развитию USAID, направлен на помощь в решении вопросов
трудоустройства переселенцев, привлечение внимания общества к
проблемам этих людей.
В интернет-центре библиотеки организовали специальное рабочее
место, где переселенцы смогут бесплатно получить информацию по
трудоустройству, составить и отправить работодателю резюме, провести онлайн переговоры или собеседование с помощью сервиса SKYPE (В
Краматорске открыли интернет-центр по помощи переселенцам в
поисках работы // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/33571-v-kramatorske-otkryili-internet-tsentr-po-pomocshipereselentsam-v-poiskah-rabotyi/). – 2016. – 11.02).
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В Краматорской центральной библиотеке стартовал проект
«Принципы трудоустройства и эффективный поиск работы»
Проект, финансируемый Агентством США по международному
развитию USAID, направлен на помощь в решении вопросов
трудоустройства переселенцев, привлечение внимания общества к
проблемам этих людей (В Краматорске открылся центр по помощи
переселенцам
в
поисках
работы
//
Новости
Донбасса
(http://novosti.dn.ua/details/269323/). – 2016. – 11.02).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
17 лютого, Луганську область з візитом ввічливості відвідав перший
Секретар Посольства Королівства Нідерландів в Україні Адріан Ферслаус.
З ним зустрівся заступник голови Луганської облдержадміністрації
Юрій Клименко, який подякував поважному гостю за його приїзд до
Луганщини.
В ході зустрічі Юрій Клименко розповів про гуманітарну й суспільнополітичну ситуації в області, зокрема в зоні АТО.
Також одним із питань, яке цікавило пана Ферслауса – боротьба з
корупцією в області.
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій
Клименко:
Ми розраховуємо на активну участь громадськості в подоланні такого
ганебного явища сучасного життя країни, як корупція (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/517092551
806383. – 2016. – 17.02).
У Центральній бібліотеці Краматорська, за сприяння проекту USAID,
запрацював консультаційний відділ з пошуку роботи, звернувшись до якого,
відвідувачі
можуть
отримати
безоплатну
інформацію
щодо
працевлаштування, скласти та надіслати резюме та провести онлайн
співбесіду по SKYPE (USAID Ukraine – USAID Україна //
https://www.facebook.com/USAIDUkraine/posts/1029827500374030. – 2016. –
17.02).
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський:
Останні два дні Донеччина гостинно приймає Надзвичайного та
Повноважного Посла Японії в Україні Шігекі Сумі. Вчора за вечерею і
сьогодні під час офіційної зустрічі обговорювали питання відновлення
інфраструктури області. Уряд Японії активно допомагає з фінансуванням
соціальних об’єктів.
Зараз Донецька ОДА розбудовує мережу амбулаторій для забезпечення
населення первинною медичною допомогою. Пан Шігекі Сумі висловив
готовність допомогти з постачанням необхідного обладнання для їх
повноцінного оснащення.
Крім того, Посол зацікавився моєю пропозицію підписати угоду про
співпрацю між Донеччиною та одним із промислових регіонів Японії.
Переконаний,
що
області
насамперед
потрібні
інвестиції
в
високотехнологічні галузі, щоб збільшувати свою конкурентоспроможність і
упевнено дивитись у майбутнє. Японія послідовно підтримує Україну, і
Новини з соціальних мереж
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думаю, співпраця тільки нарощуватиметься (Павло Жебрівський //
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=525972170918640&set=a.115490091
966852.17598.100005175844287&type=3. – 2016. – 16.02).
В Константиновке открыли Центр детского и юношеского творчества,
отремонтированный на средства Японии (Единый Реестр ущерба
инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1508. – 2016. –
16.02).
Американцы передали Украине оборудование для гуманитарного
разминирования Донбасса (Единый Реестр ущерба инфраструктуры
Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1506. – 2016. – 16.02).
В Запорожской области появятся еще два дома для переселенцев
(Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall77209591_1505. – 2016. – 16.02).
В прифронтовых поселках под Мариуполем восстанавливают
водоснабжение (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1502. – 2016. – 15.02).
Відновлення житла, соціальної та комунальної інфраструктури
Попаснянського району фактично почалося з березня 2015 року. Луганській
обласній державній адміністрації – обласній військово-цивільній
адміністрації, Попаснянській військово-цивільній адміністрації разом з
місцевими радами вдалося залучити в район кілька серйозних міжнародних
організацій та бюджетне фінансування.
Міжнародні організації в основному зайнялися відновленням
індивідуального житлового фонду й допомогою постраждалим, а бюджетне
фінансування спрямоване на соціальну та комунальну сферу,
багатоквартирний житловий фонд. З державного та обласного бюджетів на
об’єкти Попаснянського району було залучено близько 60 млн грн.
Під час бойових дій в районі постраждало 2805 об’єктів, у т. ч.
багатоквартирні та приватні будинки, міські, сільські, селищні клуби, школи,
дитячі садочки й автодорожня інфраструктура.
Бюджетним кодексом України не передбачені видатки місцевих
бюджетів на відновлення приватного сектору, що постраждав унаслідок
проведення АТО. Відновлення житла повинно проводитися в межах чинного
законодавства за рахунок коштів державного бюджету.
Протягом 2015 року на території району відновлювалася
інфраструктура за рахунок коштів з різних джерел фінансування.
За 2015 рік по проектах, що фінансувалися за рахунок субвенції на
відновлення
(реконструкцію,
будівництво,
капітальний
ремонт)
інфраструктури Попаснянського району було виділено кошти з державного
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бюджету у розмірі 32,842 млн грн та затверджено перелік у кількості 108
об’єктів.
З них:
82 – житлові будинки;
1 – ремонт вуличного освітлення;
7 – капітальний ремонт асфальтобетонного покриття доріг у
м. Попасній;
1 – ремонт будівлі гуртожитку;
1 – капітальний ремонт гаражів та приміщень будівлі швидкої медичної
допомоги КУ «Попаснянська ЦРЛ» у м. Попасній;
1 – реконструкція приміщень КУ «Попасняський районний центр
первинно-санітарної допомоги» по вул. Леніна, 151 у м. Попасній (вбудоване
приміщення);
2 – ремонт дошкільних навчальних закладів;
1 – ремонт дитячої школи мистецтв;
10 – ремонт сільських, селищних, міських будинків культури (клубів);
1 – ремонт водокачки;
1 – ремонт дитячо-юнацької спортивної школи;
1 – ремонт багатопрофільної гімназії.
Фактично профінансовано та проведено касових видатків на загальну
суму 31,776 млн грн. Повністю завершені ремонтні роботи по 103 об’єктах
житлового фонду та соціальної сфери.
Також виділено кошти з обласного та районного бюджетів на загальну
суму 22,1 млн грн на поточний та капітальний ремонти й реконструкцію 43
об’єктів соціальної сфери практично по всій території району. Це – дитячі
садочки, школи, амбулаторії, фельдшерські пункти, клуби, дитяча школа
мистецтв.
Відновлення приватного житла на сьогодні залишається найбільшою
проблемою для району. Було виділено більше ніж 600 тис. грн для надання
матеріальної допомоги населенню, в тому числі постраждалим від конфлікту.
До районної комунальної власності прийнята транспортна лікарня,
проводиться оптимізація мережі медичних установ другого рівня, проведені
ремонти в окремих медичних установах першого рівня – сільських ФАПах та
амбулаторіях Комишувахи, Білогорівки, Троїцького, Оріхового, Золотого.
Вперше за багато років на суму близько 3 млн грн придбане нове
медичне обладнання в лікарні, амбулаторії та ФАПи, нові парти й дошки – в
школи, музичні інструменти та обладнання – в музичну школу і РБК. Значну
допомогу надавали й волонтери.
Центральна районна лікарня повністю переведена на економне
освітлення – придбані та встановлені найекономічніші на сьогодні діодні
лампи. Також для роботи при надзвичайних ситуаціях 25 генераторами
оснащені котельні шкіл і лікарень. Сім об’єктів освіти цього року переведені
з газового на вугільне опалення. Майже всі об’єкти соцсфери в Попасній
отримали нові пластикові вікна (Луганська обласна державна
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адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/516466698535635. –
2016. – 15.02).
На Луганщині затвердили Генеральний план відбудови інфраструктури
населених пунктів Луганської області.
Під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації –
голови штабу Єлизавети Пушко-Цибуляк відбулось засідання обласного
штабу з питань, пов’язаних з відновленням інфраструктури та
життєдіяльності населених пунктів Луганської області.
На засіданні штабу була заслухана інформація міських і районних
штабів, профільних департаментів облдержадміністрації щодо переліку
пошкоджених, зруйнованих об’єктів інфраструктури населених пунктів
області.
Перший заступник голови Луганської облдержадміністрації
Єлизавета Пушко-Цибуляк:
Ми на сьогодні, хоч і в попередньому вигляді, маємо прозорий
Генеральний план відбудови. Для чого нам потрібен генплан? Для того, щоб
ми могли претендувати на кошти на відбудову, для того, щоб субвенцію, яку
ми отримаємо, можна було б направити і на об’єкти державної власності як
співфінансування, і дати цільові кошти аж до кожного села на житловокомунальне та дорожне господарство, приватні будинки. Це все має бути
формалізовано в програмний документ – генеральний план.
У підсумку було затверджено Генеральний план відбудови
інфраструктури населених пунктів Луганської області, пошкоджених або
зруйнованих у результаті збройного конфлікту, який включив в себе: близько
9000 об’єктів на орієнтовану суму 8, 8 млрд грн з них два реєстра
пошкоджених та зруйнованих житлових будинків приватної, комунальної та
державної форми власності, 417 доріг та 32 мости, 171 об’єкт житловокомунального господарства, 112 навчальних закладів, 94 закладів охорони
здоров’я ті інші об’єкти промисловості та агропромислового комплексу.
Найбільшою проблемою залишається вирішення питання щодо
відбудови чи надання компенсації за повністю зруйноване житло.
Крім того, міським і районним штабам було доручено зробити звіт за
2015 рік з фотофіксацією ремонтних робіт, які було зроблено, хто їх
проводив і кількості витрачених коштів. Звіт буде розміщений на сайті
Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/515703405
278631. – 2016. – 13.02).
У період із 22 січня по 9 лютого за допомоги Міжнародного Комітету
Червоного Хреста (МКЧХ) завершено заміну пошкоджених труб на першій
ділянці (120 м) магістрального водогону. Труби для виконання цього ремонту
були доставлені ще восени, проте через забруднення території рештками
війни та погані погодні умови виконання робіт не було можливим.
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Наразі частина території вже розмінована фахівцями ДСНС. Ремонтні
роботи виконують працівники комунального підприємства «Попаснянський
районний водоканал».
На черзі – заміна труб на ділянці 450 м. Паралельно водоканалом
досліджуються інші ділянки, до яких раніше не було доступу через високий
ризик мінної небезпеки та сніг.
Допомога МКЧХ була надана у вигляді труб різного діаметру, фітінгів.
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик:
Від Луганської обласної адміністрації і мешканців області хочу
подякувати Міжнародному Комітету Червоного хреста за надану допомогу».
Відновлення зруйнованих бойовими діями об’єктів інфраструктури, які
забезпечують життєдіяльність населених пунктів – є вкрай необхідним
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/515001932015445. – 2016. – 11.02).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Эксперт Института общественно-экономических исследований по
вопросам внутренне перемещенных лиц Татьяна Дурнева:
Я только что вернулась с Востока, и могу заверить, что люди уже
устали ждать положительные системные изменения. Там это больше
ощущается. Сегодняшние парламентские слушания это не финал. Мы в
течении нескольких недель собирали рекомендации с разных уголков страны
по решению вопросов, касающихся ВПЛ. Эти рекомендации были от
идеальных до конкретных практических шагов, которые нужно было еще
сделать год назад. У людей есть видение решения проблем, нужна только
политическая воля.
Парламентские слушания − это начало долго пути, чтобы внедрить
конкретные изменения.
У нас есть понимание того, чтобы постановление Верховной Рады, по
результатам парламентских слушаний (которые состоятся 17 февраля, − ред.)
было принято в кратчайший срок, и чтобы потом ВР внедрила все те
изменения в законодательство, нормативно-правовые акты, от которых
зависит жизнь нескольких миллионов наших граждан (У людей есть
видение решения проблем переселенцев, но нужна политическая воля –
эксперт // Остров (http://www.ostro.org/general/society/news/492899/). – 2016.
– 17.02).
Міжнародний економіст Андерс Аслунд:
Загальна вартість відновлення (Донбасу, – ред.), очевидно, буде
більшою ніж $10 млрд та, ймовірно, сягатиме $20 млрд, або майже чверті
нинішнього ВВП України. В переважній більшості це капітальні витрати.
Втім, навіть нинішні бюджетні витрати України, якы вона намагається
скоротити, є набагато більшими, ніж доходи в бюджет від регіону впродовж
довгих років.
(...) Єдиний розумний вихід для Євросоюзу і США – надати суттєву
допомогу Україні у вигляді грантів для відновлення та реінтеграції Донбасу.
Для стабілізації зруйнованого війною регіону в Європі $20 млрд – невелика
сума. Просто порівняйте її з $300 млрд, які Євросоюз витратив на фінансову
кризу в Греції (Економіст розповів у скільки обійдеться відновлення
Донбасу і хто за це має платити // Західна інформаційна корпорація
(http://zik.ua/news/2016/02/16/ekonomist_rozpoviv_u_skilky_obiydetsya_vidnovl
ennya_donbasu_i_hto_za_tse_maie_673122). – 2016. – 16.02).
Речник пілотного проекту УКМЦ «Речник мирного життя»
Валентин Пугачов:
Завтра, 17 лютого, о 15:00 відбудуться перші в історії України
парламентські слухання щодо проблем переселенців та тимчасово
окупованих територій. За даними Міністерства соціальної політики України
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до початку конфлікту на Донбасі проживало 6,5 мільйона осіб. На сьогодні
зареєстровано як тимчасово переміщенні особи трохи більше 1,5 мільйона,
що становить орієнтовно 1 мільйон сімей. Протягом минулого року за
допомогою до волонтерів громадської ініціативи «Схід-SOS» звернулось
близько 15 тисяч осіб. У той час волонтерська ініціатива «Крим-SOS» надала
допомогу 160 тисячам переселенців, та проконсультувала понад 80 тисяч осіб
з різних питань.
Адвокаційний експерт ГО «Крим-SOS» Вікторія Савчук:
Протягом місяців організація збирала та опрацьовувала пропозиції від
громадськості, які стануть основою для рекомендацій, які будуть
затвердженні постановою Верховної Ради. Усього 700 партнерів з
громадських організацій з усіх регіонів України взяли участь у напрацюванні
пропозицій для документу. Необхідно виробити єдину державну стратегію та
створити єдиний керуючий орган, який би опікувався питаннями ВПО та
тимчасово окупованих територій.
(...) Ми маємо усвідомити, що переселенці – це не проблема, а ресурс.
Це соціально та політично активні громадяни. Держава повинна шукати
шляхи забезпечення прав та свобод таких людей (Ми маємо усвідомити, що
переселенці – це не проблема для держави, а її ресурс – «Крим-SOS» //
Ukraine Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ua/40245-rechnyk_krym_sos).
– 2016. – 16.02).
Руководитель
общественной
инициативы
«Восстановление
Донбасса» Елена Петряева:
Сегодня Донбасс пропал из сюжетов мировых СМИ, но проблемы
этого региона остаются. Более того, волонтеры нашей инициативы,
работающие в зоне АТО, фиксируют нарастание этих проблем и
значительные сложности, с которыми сталкиваются местные жители.
Города на линии соприкосновения живут в условиях постоянной
нехватки продуктов и медикаментов из-за нарушенного административного
управления, уничтоженной логистики и постоянных обстрелов. Территория
Донбасса, подконтрольная Украине, испытывает значительные перегрузки
из-за наплыва переселенцев. Социальная инфраструктура региона,
пострадавшего от войны, не позволяет нормально обеспечивать жизнь
населения
Отдельные территории Донецкой и Луганской областей сегодня не
имеют должного обеспечения продуктами питания и питьевой водой.
Повсеместной проблемой остается оказание медицинской помощи и,
соответственно, риск вспышек эпидемий. При этом ситуация остается
критической вне зависимости от того, под чьим контролем находится та или
иная территория региона (…) (В Брюсселе состоялась конференция,
посвященная Донбассу // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/33860-v-bryussele-sostoyalas-konferentsiyaposvyacshennaya-donbassu/). – 2016. – 16.02).
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Голова підкомітету з питань державних соціальних гарантій
Комітету ВР з питань соціальної політики Наталія Веселова:
Інтернати в зоні АТО постійно поповнюються, але вивезти дітей звідти
на даний момент неможливо.
Якщо говорити про централізоване вивезення дітей, які перебували в
інтернатах, то така робота ведеться, в Міністерстві освіти відзвітували, що
всі інтернати вивезені. Насправді, дуже багато дітей залишилося на
непідконтрольній території, тому що до певного моменту були «зелені
коридори», які потім закрили. (…)
Статус «дитини війни» потрібен для того, щоб впроваджувати певні
державні програми, виділяти гроші на реабілітацію, лікування, санітарнокурортне забезпечення і т.д. Якщо ти постійно перебуваєш під
бомбардуванням, якщо ти бачиш смерті інших людей, то це такий стрес, який
накладає певний відбиток на психіку дитини на все життя, тому такі
програми потрібні. (…)
Дитячий психолог Еліна Ворожбієва:
Неможна сказати, що є якийсь один загальний показник
(психологічного стану дітей, – ред.) тому що все залежить від позиції батьків.
Чим молодша дитина, тим більше він звертає увагу на реакцію батьків. Якщо
батьки реагують спокійно, то для них переселення не завжди є проблемою і
стресом.
Важливо розуміти, чи потрапила дитина під обстріл раптово, або це
вже триває протягом якогось часу. Звичайно, якщо це раптова подія, то
можна говорити про травмування, тому що основою для травми служить
тривога. Знову ж таки, багато що залежить від того, наскільки швидко
батькам вдасться вивезти звідти дитину і чи будуть батьки поруч з дитиною.
Я не думаю, що хтось веде таку статистику (скільки дітей, які
проживали на території проведення АТО, отримали серйозні психологічні
травми, – ред.) (…) (Діти війни: «маленьким» переселенцям потрібен
офіційний
статус
−
експерт
//
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2016_02_12/D-ti-v-jni-malenkim-pereselencjam-potrben-of-c-jnij-status-ekspert-5132/). – 2016. – 12.02).
Директор Львівської обласної громадської організації «Центр
політичних студій» Наталія Тимчій:
Мігранти-українці найбільше скаржаться на відсутність матеріального
забезпечення. Більшість з них на даний час існують лише завдяки державній
фінансовій допомозі, соціальних виплат, різноманітних пільг, гуманітарної
допомоги (…)
Аналітики Центру розглядають два варіанти розвитку цих проблем.
Перший – формування державної програми інтеграції та адаптації
переселенців на чітко визначений період часу, з прописаними пріоритетами
та зазначеними розмірами їх фінансування.
Це передбачає, що внутрішні мігранти залишаються у статусі
переселенців, який визначає їх права на отримання певних соціальних пільг.
Експертний погляд
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Пропоноване зараз підвищення їм виплат при збереженні існуючої системи
реєстрації призведе до збільшення кількості тих, хто буде реєструватися як
переселенець і повертатися у місця постійного проживання. За відсутності
програм, які б ефективно сприяли працевлаштуванню, проблема державного
утримання переселенців буде загострюватися.
Другий варіант – розробити механізм, який передбачатиме
відновлення житла. Центр допомоги має переміститися на звільнені
території, з метою їх відновлення, створення робочих місць. Переселенці, які
вирішать залишитися на місцях нового проживання, залишаються
специфічною супроводжуваною групою, але втрачають право на отримання
щомісячних виплат. Однак отримують право на компенсацію у разі втрати
житла. Для мешканців населених пунктів, які зазнали суттєвих руйнувань під
час АТО розробляються спеціальні програми (Переселенці змушені
виживати за рахунок мінімальних соцвиплат // Dyvys.info
(http://dyvys.info/suspilstvo/pereselentsi-zmusheni-vyzhyvaty-za-rahunokminimalnyh-sotsvyplat.html). – 2016. – 11.02).
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Прогнози
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк:
Об экономических перспективах на 2016 год, мы прогнозировали
экономический рост в текущем году на уровне 2%. Однако ряд новых
вызовов, которые появились в мире, могут откорректировать наши прогнозы
(Яценюк: Прогнозируемый рост ВВП в 2016 году на уровне 2% может
быть
подкорректирован
новыми
вызовами
//
112.ua
(http://112.ua/ekonomika/yacenyuk-prognoziruemyy-rost-vvp-v-2016-godu-naurovne-2-mozhet-byt-podkorrektirovan-novymi-vyzovami-292234.html). – 2016.
– 13.02).
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус:
Україна буде в Євросоюзі, але точно не через кілька років. Це точно
займе більше часу (…) (Абромавичус зробив песимістичний прогноз щодо
перспектив України // Канал 24 (http://24tv.ua/abromavichus_zrobiv_
pesimistichniy_prognoz_shhodo_perspektiv_ukrayini_n657906). – 2016. –
13.02).
Дійсний член Римського клубу, український, канадський та
швейцарський економіст Богдана Гаврилишин:
(…) За декілька років, можливо за шість, будуть сотні людей, які
будуть в програмі («Молодь змінить Україну», − ред.), і вони створять
ідеологію. В нас зараз жодна партія з зареєстрованих не має дійсної ідеології
– плану дій, що вони точно повинні робити. (…)
Люди створять ідеологію, створять план дій: що потрібно робити на
законодавчому рівні, щоби мати таке законодавство, яке дозволить
трансформацію. Тоді підуть кілька сотень на вибори до Верховної Ради
України. І вони там повинні бути критичною масою. Можливо, не
статистичною більшістю, але ідеологічною, програмовою і моральною
більшістю. (…)
Що стосується України, то якщо брати до уваги ті 6-8 років, то за 15
років вона повинна бути дуже ефективною країною. На той період можна
прогнозувати, якщо розуміти, які є рушійні сили в країні. Найбільша рушійна
сила − активна молодь, активісти. Не ті активісти, які налаштовані робити
революцію, а які прагнуть змінити країну. Мій прогноз і моя віра базуються
саме на тому (…) (Богдан Гаврилишин: Україна буде ефективною країною
за 6-8 років // Обозреватель (http://obozrevatel.com/politics/40719-bogdangavrilishin-ukraina-bude-efektivnoyu-krainoyu-za-6-8-rokiv.htm). – 2016. –
12.02).
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Інфографіка

(Наталія Енн Яресько // https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=955800537822548&id=749479271788010. – 2016. – 17.02).
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(Геннадій Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/photos/
a.1569586253323549.1073741828.1567321816883326/1691005794514927/?type
=3&theater. – 2016. – 17.02).

(Децентралізація: дані моніторингу проектного офісу Національної
ради реформ // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/
item/id/1540). – 2016. – 15.02).
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(Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 28 // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2016/02/12/imore-release-28-ua/). − 2016. − 12.02).

(Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 28 // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2016/02/12/imore-release-28-ua/). − 2016. − 12.02).
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(Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 28 // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2016/02/12/imore-release-28-ua/). − 2016. − 12.02).

(Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 28 // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2016/02/12/imore-release-28-ua/). − 2016. − 12.02).
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