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Аналітичний коментар
М. Кушнарьова
н.с. ФПУ,
канд. філос. наук
Українська антикорупційна сага. Закінчення.
Корупція – явище дуже давнє. Мабуть, воно почало формуватися з
виникненням державного апарату як такого. Чиновник, який второпав, що від
нього щось залежить, вирішив, що з цього можна скористатися. Так само
корупція – явище загальне: нема країни, яка би у тому чи іншому обсязі не
була змушена боротися з цим явищем. Україна – не виняток, радше, на жаль,
зразок: ніхто не знає точно, коли саме виникла відома народна мудрість:
«Україна – рідна мати, не вкрадеш – не будеш мати». Принаймні, у період
перебування українських земель у складі Російської імперії українці вже
чітко знали, як треба справи вирішувати. Період незалежності з його
тотальним «дерибаном» – слово з жаргону набуло статусу літературного! –
тільки додав нових і широких можливостей прихильникам шляху отримання
неправомірної вигоди.
Те, що теперішня Україна є державою, просякнутою корупцією, відомо
всім. І всі – ніби – вважають, що з корупцією треба боротися. «Ніби» – тому
що прислів’я просто так не виникають і просто так не існують. Факт
наявності та вживаності прислів’я свідчить про вкоріненість моделі, ним
позначеної, у свідомості людей.
Втім, в Україні триває боротьба з корупцією, яка більше скидається на
якусь дивну антикорупційну сагу. Триває ця боротьба давно, насправді вона
не припинялась останні років сорок, але останнім часом ця боротьба набула
нових рис. Час цей – більше року. За цей період українське суспільство стало
свідком виникнення нових органів боротьби з корупцією, призначення їхніх
керівників, конкурсів на посади співробітників, тощо. І от нещодавно ця сага
подала ознаки завершення – в середині лютого Верховна Рада прийняла
кілька антикорупційних законів. Реакцію на цю антикорупційну історію
українського суспільства та окремих його представників можна умовно
поділити на кілька типів.
Перший тип, найзагальніший та справді всеохоплюючий –
«скептичний». За даними опитування, проведеного компанією TNS та
Національною Радою реформ, якщо говорити про оцінку змін у боротьбі з
корупцією, більше половини респондентів не помітили жодного заходу і ще
18%
не
змогли
нічого
відповісти
з
цього
приводу
(http://news.finance.ua/ua/news/-/365734/ukrayintsi-vyznachyly-top-3najkorumpovanishyh-struktur-v-krayini. – 2015. – 22.12). Якщо думку
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пересічних громадян можна пояснити необізнаністю, то цього не можна
закинути тодішньому заступнику Генерального прокурора Віталію Каську,
який, відповідаючи на питання, чи збільшився рівень корупції після
Євромайдану, заявив: «Корупція в прокуратурі точно не зменшилася»
(http://www.slovoidilo.ua/2016/01/20/novyna/polityka/kasko-korupcziya-vprokuraturi-tochno-ne-zmenshylasya. – 2016. – 20.01). Коментуючи світовий
антикорупційний рейтинг CPI 2015, де Україна посіла 130-місце, експерт
«Реанімаційного пакету реформ» Ярослав Юрчишин назвав це очікуваним
результатом: «Ми не впали, тобто більше корупції в Україні не стало. Проте
й не почали ефективніше з нею боротися, тому за рік здобули тільки один
бал»
(http://www.akcent.org.ua/u-borot-bi-z-koruptsiyeyu-pry-sutnij-elementzatyaguvannya-ekspert/. – 2016. – 24.02).
Для скептичного ставлення до антикорупційної боротьби в Україні, на
жаль, підстави є навіть і особливо тоді, коли стверджують, що боротьба йде
повним ходом. Політичний консультант Олег Постернак за підсумками
засідання Антикорупційної ради при міському голові стверджує, що «не
можна заперечувати, що київська влада досить активно бореться з корупцією.
(...) У результаті аудиту всіх структурних підрозділів та комунальних
підприємств КМДА порушено 65 кримінальних справ щодо виявлених
фінансових порушень. За корупцію звільнено 5 директорів шкіл, керівник
дитсадка, головлікар 7-ї лікарні, на черзі 5 керівників столичних ЖЕКів
(http://ua.112.ua/kyiv/publichna-borotba-klychka-z-koruptsiieiu-vyiavylasiadosyt-efektyvnoiu-ekspert-259084.html. – 2015. – 17.09). Киянам, та й усім
громадянам України, пропонують погодитися з тим, що найбільшими
корупціонерами в тримільйонному місті є директори шкіл.
Упродовж боротьби з корупцією 2015 року правоохоронними органами
держави до суду було направлено 2147 протоколів про адміністративні
правопорушення, пов'язані з корупцією. З них органами прокуратури – 1438,
СБУ − 463, МВС України – 246, повідомила прес-служба Генеральної
прокуратури України. Судами було розглянуто 2066 протоколів, з яких у
1720 (68%) випадках на правопорушників було накладено штраф на загальну
суму понад 1 млн грн (http://tsn.ua/ukrayina/shtrafi-na-milyon-ta-tisyachiprotokoliv-yak-borolisya-iz-korupciyeyu-u-2015-roci-infografika-576614.html. –
2016. – 22.01). На перший погляд – 1 мільйон гривень – нібито вагома цифра,
але елементарні підрахунки дозволяють зробити висновки, що середній
штраф, який заплатив кожний зі згаданих 1720 правопорушниківкорупціонерів, складає аж... 580 гривень.
Втім, подібні результати можна до певної міри пояснити відсутністю
спеціальних органів, покликаних боротися з корупцією, або їхньою
недієвістю, пов’язаною з набиранням ними обертів. Йдеться про Національне
антикорупційне бюро, Спеціальну антикорупційну прокуратуру, Національне
агентство із запобігання корупції. Можливо, повноцінна робота цих структур
поліпшить ситуацію. Такої думки дотримується член парламентського
Комітету з питань боротьби та запобігання корупції Дмитро Добродомов,
пов’язуючи затримку розслідування корупційних справ з відсутністю
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антикорупційного прокурора та, відповідно, зрушення цього процесу з місця
– з призначенням Назара Холодницького: «Генпрокуратура готова була
передати близько 250 справ про зловживання і корупцію у вищих ешелонах
влади. Десь 6,5 тисячі томів цих справ не могли передати, оскільки не був
призначений антикорупційний прокурор. Будемо сподіватися, що за певний
час – від трьох місяців до півроку – ми отримаємо перші конкретні
результати» (http://www.newsru.ua/press/02dec2015/epopeya.html. – 2015. –
02.12).
Другий тип умовно можна назвати «синдромом Немезіди». У даному
випадку давньогрецька богиня покарання символізує бажання людей
побачити корупціонерів за ґратами, причому чим їх там буде більше, тим
краще. Голова київського відділення Фонду імені Фрідріха Еберта Штефан
Мойзер констатує: «Багато українців вважають, що можна було віддати під
суд хоча б 4-5 корумпованих чиновників з команди Януковича, але цього не
відбувається. Навряд чи це можна назвати успіхом в боротьбі з корупцією.
Швидше, розчаруванням для тих українців, які стояли на Майдані»
(http://pravda.press/news/society/nimetskiy-ekspert-zakhid-vvazha-shchoborotba-z-koruptsy-yu-v-ukraini-provalilasya--21691/. – 2016. – 22.02).
Голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін вважає,
що «чим вищої ланки посадовець сідає за ґрати, тим вірогідніше, що
корупція в цьому відомстві не повторюватиметься. Із топ-посадовців поки
ніхто не сів. Треба саджати прокурорів, які покривають розкрадання. Почати
з Яреми, його екс-заступника Олександра Даниленка, заступників Авакова. Їх
звільнили, а не посадили – Віталія Сакала, Олександра Чеботаря та даішника
Олександра Єршова. Доки такі люди не сідають, усі інші крастимуть
(http://antikor.com.ua/articles/53098-vitalij_abunin_hochemo_posaditi_
konkretno_pashinsjkogo_i_jogo_patsaniv. – 2015. – 19.07). І хоча за мірками
нашого швидкого часу це висловлювання вже можна вважати давнім, зараз
ситуація не змінилася. Саме тому пересічні громадяни гірко зауважують:
«Оскільки нікого не посадили, то й винних не було, а отже і корупції не
було» (http://www.pravda.com.ua/columns/2016/02/22/7099866/. – 2016. –
22.02).
Кількість і резонансність репресивних заходів стосовно корупціонерів
часто розцінюється не лише як показник того, що боротьба справді йде, а й
як засіб подолання корупції. Посилаються на досвід Китаю, де
антикорупційне законодавство вважається одним з найжорсткіших у світі,
всіх чиновників, помічених або запідозрених у махінаціях, чекає суворе
покарання аж до страти. Також практикується відрубування рук хабарникам.
З 2003 року було публічно розстріляно 10000 чиновників, чия вина була
доведена, ще 120 тисяч отримали по 10-20 років ув'язнення
(http://www.acrc.org.ua/ua/news-and-events/articles/all/7-najoriginalnishixmetodiv-borotbi-z-korupczieyu.html. – 2015. – 17.10). Щоправда, країною,
вільною від корупції, Китай, незважаючи на такі заходи, не став.
Наступний тип можна кваліфікувати як «екстенсивний», тобто такий,
прихильники якого вважають, що для ефективної боротьби з корупцією треба
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створити певні нові органи, які якимсь незрозумілим чином будуть поза
корупцією. Саме тому, враховуючи досвід і рекомендації Заходу, в Україні
були створені три згадані вище структури. Будемо сподіватися, що вони
виправдають наші сподівання. Але за наявності бажання їхню кількість
можна ще збільшити. Зокрема, колишній співробітник Агенції США з
міжнародного розвитку USAID Джош Коген вважає, що «в Україні в умовах,
коли система суду та прокуратури вважаються наскрізь корумпованими,
подолати корупцію можна лише створивши спеціальну установу із ознаками
міжнародного трибуналу та радить звернути увагу на досвід роботи
Міжнародної комісії проти безкарності у Гватемалі. Цій установі, створеній
спільними зусиллями уряду країни та ООН, було надано унікальні
повноваження, а уряд фактично відмовився від частини суверенних
повноважень заради надання CICIG реальних повноважень для ефективної
боротьби із корупцією. CICIG розслідувала понад 200 справ щодо корупції та
висунула звинувачення проти 160 чинних та колишніх чиновників.
Українська CICIG має мати можливість самостійно порушувати кримінальні
справи на додачу до мандату на їх розслідування. Агенція має бути виведена
за межі української судової системи, оскільки українські судді повністю
корумповані» (http://tsn.ua/groshi/amerikanskiy-ekspert-poradiv-ukrayincyamborotisya-z-korupciyeyu-za-prikladom-gvatemali-582851.html. – 2016. – 02.02).
Втім, існує інший погляд, зокрема, Ярослав Юрчишин вважає, що «насправді
до створення нових антикорупційних органів та Національного агентства по
боротьбі з корупцією в Генеральної прокуратури та в Міністерства
внутрішніх справ були всі повноваження для того, аби доводити справи до
суду, проте вони цього не робили» (http://www.akcent.org.ua/u-borot-bi-zkoruptsiyeyu-pry-sutnij-element-zatyaguvannya-ekspert/. – 2016. – 24.02). На
підтвердження його думки варто навести приклад найрезонанснішої
корупційної справи СРСР початку 1980-х років – «бавовняну справу», яку за
тих дуже непростих умов розкрили слідчі з особливо важливих справ
Генеральної прокуратури СРСР Т. Гдлян та М. Іванов. Те саме стосується
розкритих співробітниками зазначеного органу «справи магазину «Океан»,
гастроному №1 «Єлісеєвський», «м’ясної справи» тощо, за результатами яких
за ґратами опинилися керівники найвищих ланок.
Якщо представники «екстенсивного» типу прагнуть збільшити
кількість органів, що відповідають за боротьбу з корупцією, прихильники
іншого, «конструктивного», вважають, що з корупцією слід боротися не
шляхом репресій чи створення репресивних органів, а шляхом
конструктивних змін у економічній, правовій, податковій, бюрократичній
галузях життя держави з метою ліквідації чи принаймні мінімізації
можливостей та потреб у корупції як такій. Наприклад, бізнесмен Євген
Чічваркін вважає, що «побороти корупцію в Україні неможливо без зміни
регуляторної політики, зокрема, зменшення податків. Повноцінний
громадянин не може не платити податки, але ті податки, які зараз – їх
платити неможливо. (…) І встановити рівень податків, які українці можуть і
хочуть платити – його потрібно досягти тільки в ході діалогу з владою. Зміна
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регуляторної політики повинна стати першим пунктам у реформах, що
проводяться в Україні. Пропоноване в одеському пакеті реформ
встановлення 25% податку на найм – це перший крок, який потрібно зробити.
І можна домовитися, щоб його платили всі» (http://news.finance.ua/ua/news//365977/poboroty-koruptsiyu-v-ukrayini-nemozhlyvo-bez-zmenshennyapodatkiv-biznesmen-chychvarkin. – 2016. – 24.12). Заради справедливості слід
визнати, що зазначений тип є найнечисленнішим, хоча саме він є
найефективнішим.
Наступний тип назвемо умовно «політичний», хоча адекватніше було
би його назвати «піарним». Подолання корупції як одне з гасел Майдану є
надзвичайно привабливим з огляду на передвиборчі кампанії, парламентські
дебати, фракційну боротьбу тощо. Ставка, ймовірно, робиться на
невербалізовану, але від того не менш характерну для широкого загалу
близькість понять «боротьба з корупцією» та «розкуркулення» з
обов’язковим подальшим згаданим вище «за ґрати». Як зазначає політичний
оглядач Олександр Радчук, «партійна мода на боротьбу з корупцією з'явилася
після того, як українці не відчули суттєвих змін у цьому питанні протягом
останніх 2 років. Політичним партіям було би вкрай необачно проігнорувати
такий сприятливий ґрунт (боротьба з корупцією, – ред.) для потенційного
зростання майбутніх рейтингів. Не дивно, що антикорупційний бум набирає
обертів» (http://www.slovoidilo.ua/2016/02/19/novyna/polityka/ekspert-rozpovivyaki-partiyi-najbilshe-piaryatsya-na-borotbi-z-korupcziyeyu. – 2016. – 19.02).
Імідж і статус палкого борця з корупцією дозволяє вкоротити віку відразу
кільком зайцям, а саме: звинуватити наявну владу в бездієвості, завірити у
власній майбутній над-дієвості, зіпсувати імідж наявної влади,
опосередковано звинувативши її у корумпованості, переконати у власній
некорумпованості і …взагалі «ми за народ».
Постає питання: а чи існує в Україні зараз реальна політична воля до
боротьби з корупцією? Достатньо навіть не проаналізувати, а уважно
ознайомитися з висловлюваннями народних депутатів підчас обговорення
останньої на сьогодні «порції» антикорупційних законів. Зокрема, Юрій
Левченко («Свобода») заявив, що «якщо якийсь бізнес буде мати хоч
опосередкований зв’язок з якоюсь фірмою, яка буде мати хоч якісь елементи,
ознаки фіктивності, одразу це дає підстави податковій повністю її знищити,
конфіскувати все майно і повністю знищити цей малий та середній бізнес»
(http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/02/17/7045013/. – 2016. –
17.02). Пан Юрій надто високої думки про український малий бізнес. В
останнього ресурсів не вистачить, аби мати справу з фіктивними фірмами, та
й фінансові потоки не такі, заради яких можна організовувати якісь чергові
«Рога і копита». Очевидно, що йдеться не про боротьбу з корупцією, а про
захист бізнесу. Також прикметне висловлювання Сергія Власенка (БЮТ): «У
будь-кого з вас без суду і слідства можна забрати майно, передати в ту
агенцію, (...) агенція його продасть, собі залишить 10 відсотків, а вам
віддадуть через 10 років копійки по якійсь невідомій оцінці»
(http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/02/17/7045013/. – 2016. –
Аналітичний коментар

6

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

18 ‒ 24 лютого 2016 року

20-28 лютого 2015
17.02). Обговорюючи антикорупційний закон, казати «у будь-кого з вас» –
Фрейд би заплакав від розчулення та вдячності за матеріал для дослідження.
Ці висловлювання та ще багато інших були зроблені депутатами
виключно з метою продемонструвати власну незгоду з баченням
антикорупційного законодавства посла ЄС в Україні Яна Томбінського.
Незгоду продемонстрували. Потім, наприклад, Максим Бурбак («Народний
фронт») закликав депутатів взяти на себе особисту відповідальність і
проголосувати за закони, які є передумовою безвізового режиму для
громадян України (http://www.golos.com.ua/article/264430. – 2016. – 16.02).
Лідер фракції БПП Юрій Луценко був ще відвертіший: він визнав, що
критика закону стосовно удосконалення процедури арешту майна та
інституту спеціальної конфіскації є обґрунтованою. Однак він закликав,
перефразовуючи слова королеви Англії, «заплющити очі й думати про
європейську Україну», ухвалити закони, а потім їх доопрацювати...
(http://www.golos.com.ua/article/264430. – 2016. – 16.02). Таку пораду
(«заплющити очі й думати про європейську Україну») можна дати всьому
населенню України, і це позбавить населення неприємних думок про стан
економіки, фінансів тощо. Але справжній парадокс нашого українського
сьогодення полягає у тому, що народний депутат Андрій Парубій
(«Народний фронт») мав усі підстави заявити, що «завдяки прийнятим
сьогодні антикорупційним законам українці вже у серпні отримають
можливість їздити без віз до країн Євросоюзу» (http://censor.net.ua/n375118.
– 2016. – 18.02). Це суто український ексклюзив – приймати закони про
боротьбу з корупцією не для того, щоб подолати корупцію, а для того, щоб
їздити без віз до Європи. Схоже, антикорупційні закони як такі нікого з
народних депутатів особливо не цікавили. Цікавив захист бізнесу та
безвізовий режим.
Але якщо хтось не вважає за потрібне боротися з якимсь явищем, це
означає, що явище особливо не дошкуляє. Насправді в Україні стосовно
корупції існує своєрідна «подвійна мораль»: засуджуючи корупцію як явище
у випадку, коли нам від цього погано, ми з готовністю використовуємо її для
того, щоб нам було добре чи, принаймні, непогано. Наприклад, коли когось
збиває на пішохідному переході несвідомий водій, а потім він зрозуміло у
який спосіб уникає покарання, ми волаємо про корупцію, але якщо цим
несвідомим водієм є якийсь наш родич, то всі рідні і близькі, не відчуваючи
ніяких докорів сумління, з готовністю збирають гроші, аби його «відмазати».
Корупція насправді дозволяє українцям не зважати на правила і закони: ще
одне прислів’я: «Якщо не можна, але дуже треба, то можна». Це істотно
полегшує життя, оскільки дозволяє не обмежувати себе якимись нормами
(«не більше, ніж»), термінами («не пізніше, ніж») тощо. Можна все, якщо…
Склалася доволі дивна ситуація: з одного боку, всі – на теоретичному рівні –
справді вважають, що корупція – це зло, з іншого, українці давно пройшли
процес адаптації до цього зла і навчилися жити у таких складних умовах.
Але на таку загалом спокійну та врівноважену жанрову сценку
«раптом» наклалися особливості українського державотворення. Внаслідок
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драматичних і навіть трагічних подій Майдану та наступних за ними Україна
потрапила в поле зору прискіпливої Європи, більше того, Україна стала
залежною від Європи, причому у питаннях справді життєво важливих,
пов’язаних з самою перспективою існування нашої держави як такої.
«Європейський вектор України» передбачає визнання Україною aquis
communautaire, тобто правової бази європейської спільноти, а частиною цієї
бази є антикорупційне законодавство. До того ж, Європа, як виявилося,
досить добре уявляє стан ураженості України корупцією і чомусь не хоче
забезпечувати життєспроможність корупційних схем та годувати їхніх
учасників, тобто вона наполягає не тільки на змінах законодавчого
характеру, а на боротьбі з корупцією. Тому Україні й довелося розпочати
боротьбу. За таких умов легко уявити, що кандидатуру на перебування за
ґратами «хлопці» визначатимуть жеребкуванням.
Власне, зараз не прагнення створити підстави для повноцінного
розвитку держави, не бажання забезпечити гідний рівень життя її
громадянам, не майбутнє, а виключно Євросоюз та перспективи, з ним
пов’язані, працюють стимулом (у давньоримському розумінні цього слова,
тобто палкою, якою худобу гонять) для боротьби з корупцією в Україні.
Єдине зауваження: якщо у боротьбі не зацікавлені ті, хто має цю боротьбу
вести, реальної боротьби чекати доведеться дуже довго.
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Блогосфера
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:
Учора в Харкові ми запустили відразу два найважливіших для
реформи правоохоронної системи проекти. Це третій регіон після
Львівської та Київської областей, де вийшли на чергування групи
швидкого реагування патрульної поліції. Був також презентований
програмно-апаратний
комплекс
аналітичного
супроводження
оперативно-розшукової діяльності та підтримки прийняття рішень
(RICAS).
Територію області патрулюватиме 81 група швидкого реагування – від
2 до 8 груп у кожному районі. До цього підрозділу входять 648 працівників.
У складі групи – двоє поліцейських на автомобілі, оснащеному сучасними
засобами зв'язку. У їх користуванні – планшети, за допомогою яких вони
мають можливість оперативно отримувати інформацію з електронних
масивів НПУ і МВС. Групи несуть чергування в цілодобовому режимі, у 4
зміни по 12 годин.
Територія кожного району області поділена на зони забезпечення
правопорядку. Група швидкого реагування закріплюється за відповідною
зоною і безперервно патрулює за визначеним маршрутом.
Уся інформація про правопорушення на території обслуговування
надходить керівнику чергової зміни відділу або відділення поліції. Останній
оперативно направляє на місце події групу швидкого реагування, закріплену
за цією зоною, або найближчий вільний наряд поліції.
Крім того, патрульні поліцейські будуть виконувати функції превенції,
проводити профілактичну роботу з особами, які перебувають на
адміністративному обліку, надавати допомогу населенню, здійснювати
комунікацію з територіальними громадами, контролювати дотримання
Правил дорожнього руху. Такий широкий спектр повноважень дозволить
максимально наблизити поліцейський сервіс до населення і надати допомогу
в невідкладних випадках – до прибуття слідчо-оперативної групи,
працівників медичної допомоги або рятувальників.
Презентація програмно-апаратного комплексу аналітичного супроводу
оперативно-розшукової діяльності та підтримки прийняття рішень (RICAS).
Протягом 2012-2014 років фахівцями Управління інформаційного
забезпечення ГУ НПУ в Харківській області спільно з місцевими ITкомпаніями здійснювалася аналітична обробка інформації різних баз даних.
Висновки з об'єктами дослідження наносилися на детальну інтерактивну
карту території.
У подальшому комплекс RICAS впроваджений у діяльність Управління
інформаційного забезпечення ГУ НПУ в Харківській області та кількох
структурних підрозділів ГУ НПУ в області. Штатна чисельність працівників
аналітичного відділу RICAS становить 5 чоловік, середній вік – 22 роки.
Блогосфера
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Система допомагає виявити логічні відкриті й приховані зв'язки між
заданими об'єктами, а також відобразити їх як у вигляді геоінформації, так і з
використанням числового ряду.
Можливість відображення на карті рухомих об'єктів дозволяє
відстежувати ситуацію в динаміці і відповідно забезпечувати адекватну й
своєчасну реакцію в потрібному обсязі. Задіяти екіпажі рятувальної служби,
аварійні бригади комунальних служб, бригади швидкої медичної допомоги.
На інтерактивній карті відображена інформація з підключених
відеокамер, що дає можливість миттєвого доступу до кожної з них як в
режимі потокового відео, так і в режимі запису. Це дозволяє відстежувати як
саму подію, так і дії служб реагування, фіксувати обставини
правопорушення. У разі необхідності – використовувати ці дані як доказову
базу в ході слідства.
Система RICAS вбудовується в службу «102» як додаткова опція
аналітичної підтримки та може бути використана в роботі диспетчерської
системи управління нарядами патрульної поліції «Цунамі».
Результати функціонування системи RICAS у тестовому режимі на
Харківщині отримали високі оцінки фахівців. На сьогодні її можливості
ефективно апробовано у ході розкриття 279 злочинів.
Отже, групи швидкого реагування стануть однією з основних сервісних
служб поліції для населення області. Завдяки поліцейським, які вийдуть із
кабінетів райвідділів на вулиці міст і сіл, кожна людина, навіть у
найменшому і найвіддаленішому селі, зможе отримати необхідну допомогу.
Поки що RICAS як експериментальна система функціонує тільки в
Харкові. Але напрацювання вже є в Дніпропетровську і в центральному
апараті МВС. Незабаром ця сучасна ефективна програма об'єднає в єдиний
інформаційно-аналітичний масив і пошириться на всю країну.
Я, як Міністр, вважаю своїм завданням створити належні умови для
несення служби підлеглими, забезпечити їм гідну зарплату, надати сучасні
автомобілі й техніку. А кожен поліцейський зобов'язаний усвідомити
важливість своєї місії в суспільстві. Це і той, хто сьогодні виїжджає і
виходить на вулицю, і той, хто заступає на чергування, створює програмне
забезпечення, займається слідством, розшуком, експертизою. Тільки так,
розуміючи відповідальність перед країною і маючи підтримку та довіру
суспільства, ми разом крок за кроком вибудуємо нову систему. Поліцію, яка
буде служити і захищати (Харків: два найважливіші кроки реформи //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/56cdb2ee85a1e/. – 2016. – 24.02).
Андрій Вігірінський, заступник директора ГО «Публічний аудит»:
Нещодавно Міністерство фінансів України опублікувало документ,
який визначає стратегію реформування державного банківського
сектору. Відразу зазначу, що версія, яка аналізується, є «публічною»,
тобто цілком ймовірно, що документ не у повному обсязі відкрито для
доступу громадян.

Блогосфера

10

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

18 ‒ 24 лютого 2016 року

20-28 лютого 2015
Мінфін розподіляє банки, що перебувають у державній власності, на
системоутворюючі
(«Ощадбанк»
та
«Укрексімбанк»)
та
несистемоутворюючі (всі інші).
Системоутворюючі державні банки залишатимуться у державній
власності в короткостроковій перспективі. Впровадження кращої практики
корпоративного
управління
та
досягнення
стратегічних
цілей
системоутворюючими державними банками створить необхідні умови для їх
приватизації у 2018–2019 роках.
Щодо несистемоутворюючих банків держава не має намірів бути
довгостроковим власником та планує вийти з їх капіталу до кінця 2017 року.
Мотивуючи рішення щодо відчуження як одних, так і інших банків, які
перебувають у власності держави, Мінфін посилається на світову практику
(Польща, Чехія) та вказує, що в 2009-му році частка держави в банківському
секторі розвинених країн становила 8 % та 22 % у країнах, що розвиваються
(напередодні кризи 2008 р. частка держави в банківських активах розвинених
країн була дещо меншою і становила 6,5 %). У той же час станом на сьогодні
частка активів державних банків на українському банківському ринку
становить близько 26 %.
Станом на кінець третього кварталу 2015-го року кредитний портфель
державних банків становив 231 млрд грн (із урахуванням резервів) та був
сформований в основному за рахунок кредитів корпоративним
позичальникам. Фінансовий стан банків характеризується високим рівнем
проблемної заборгованості та, як наслідок, значною збитковістю (на кінець
третього кварталу 2015 року чистий збиток перевищив 13 млрд грн, а чистий
збиток за 2014 рік становив близько 26 млрд грн).
При цьому в концепції зазначається, що потенційно існує можливість
щодо тимчасового зростання частини держави через можливі зміни в
банківському секторі країни. Таке зростання є небажаним, але може бути
пов'язане з необхідністю упереджувальної участі держави у вирішенні
проблем банківської системи. Кінцевою метою таких дій є забезпечення
стабільності банківського ринку.
На цьому толерантно написаному пункті варто зупинитися більш
детально, оскільки упередження участі держави у вирішенні проблеми
банківської системи є нічим іншим, як додатковим фінансуванням Фонду
гарантування вкладів, необхідного у випадку подальшого свавільного з боку
НБУ виведення банківських установ із ринку. Ймовірно, такі випадки ми
зможемо спостерігати за результатами виконання планів докапіталізації,
розроблених за підсумками стрес-тестування. Нагадаємо, що НБУ має намір
визнавати банки проблемними та виводити їх із ринку, якщо акціонери не
проводитимуть вчасно додаткову капіталізацію. Таким чином, Міністерство
фінансів заздалегідь передбачає, що частка держави в банківському ринку,
попри плани до скорочення, може бути і збільшена.
Типовими проблемами діяльності державних банків Міністерство
фінансів визначає: наявність політичного впливу на процес прийняття
рішень, підміну корпоративного управління директивним підходом з боку
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урядів, а також розвиток банків, відмінний від покладених на них місій та
пріоритетних напрямів діяльності і, як наслідок, перетворення державних
банків в універсальні банки. Для подолання цих проблем планується
запровадити дієвий механізм корпоративного управління, що сприятиме
забезпеченню незалежності банків від політичного та адміністративного
впливу, а також зміни до бізнес- та операційних моделей банків із метою
досягнення найвищої ефективності та максимальної комерційної орієнтації.
Корпоративне управління впроваджуватиметься шляхом призначення
незалежних членів наглядових рад за конкурсним відбором. Прогнозується,
що розроблений Мінфіном порядок обрання закріпить кількісний склад
учасників на рівні 7 осіб, які отримуватимуть винагороду на ринкових
засадах. Міністерство фінансів планує обрати всесвітньо визнану компанію з
підбору персоналу, яка проводитиме процес відбору усіх кандидатів до
наглядових рад для обох СДБ (як громадян України, так і іноземців), яка до
кінця червня 2016 року має надати перелік із не менше, ніж 42-х кандидатів.
Із цих 42-х осіб (мова йде про кандидатів виключно на посади в
«Укрексімбанк» та «Ощадбанк») конкурсний комітет обиратиме членів
наглядової ради. При цьому сам конкурсний комітет формуватимуть у рівній
кількості представники, запропоновані Президентом України та Кабінетом
Міністрів України.
Цікавий момент: оскільки не до кінця зрозуміло формальне відношення
Президента України до питання економічної та банківської діяльності в
країні, логічніше виглядали б пропозиції до участі в комітетах представників
Верховної Ради України, громадських делегатів, асоціацій банкірів України,
але не головнокомандувача ЗС України.
Крім того, концепція містить доволі цікаве застереження про те, що
представники державних органів влади можуть бути включені до складу
наглядової ради або правління державного банку за умови проходження
конкурсного відбору та лише після їх звільнення з відповідних посад.
Відповідно до концепції, держава свідомо має намір відмовитися від
повноважень з контролю за банками в розумінні контролю акціонерів
комерційних банків.
Натомість пропонується посилити в цьому ракурсі роль
департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України. До його
складу планується залучити банківських працівників, консультантів, юристів.
При цьому, розуміючи, що такі люди на державну службу не підуть, Мінфін
відразу зазначає, що незалежні спеціалісти консалтингових, юридичних та
інших фірм залучатимуться до роботи на підставі короткострокових
договорів або відряджень.
Одне з цікавих положень стосується того, що технічну допомогу в
питанні оцінки діяльності департаменту та заходів, необхідних для його
покращення, надаватимуть фахівці МВФ, і робота ця має бути завершена до
кінця травня цього року.
З кожним із двох системоутворюючих банків до кінця 2016 року
Мінфін (при консультації з фахівцями МВФ ) розробить рамкову угоду, яка
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визначатиме порядок взаємодії; належний рівень комерційної незалежності
банків, а також буде визначено окремі питання, що потребують проведення
консультації та узгодження з Мінфіном.
Визначено цільові клієнтські сегменти для двох банків. Для Ощадбанку
— роздрібний, мікро, малий та середній бізнес (з акцентом на АПК та
проекти в сфері енергоефективності); великий бізнес – клієнти з таких
галузей економіки – енергетика, АПК та інфраструктура.
Укрексімбанку: експортно-орієнтовані підприємства; підприємства, які
реалізовують імпортні проекти: інвестиційні, торгові з залученням
міжнародних фінансових організацій та першокласних банківських установ;
українські підприємства, що виконують контракти за кордоном,
обслуговування міждержавних/міжурядових торгівельних/інвестиційних
угод.
За результатами реалізації цих заходів, відповідно до планів Мінфіну,
Ощадбанк повинен увійти до ТОП-5 з кредитування роздрібного бізнесу та в
ТОП-3 з кредитування та депозитів мікро, малого й середнього бізнесу.
Крім того, із нововведень – це приєднання Ощадбанку до Фонду
гарантування вкладів. Відповідний процес буде розпочато з 2017 року, тобто,
важлива для громадян-вкладників інформація, після приєднання до ФГВФО,
сума компенсацій у випадку банкрутства (маловірогідно, але все ж) буде
аналогічна тій, яка виплачується вкладникам інших банків.
«Укргазбанк» протягом І кварталу 2016 року підготує стратегію
розвитку, орієнтовану на продаж державної частини в капіталі банку до кінця
2017 року. Стосовно «Родовід банку», то держава протягом 2016 року вийде
зі структури його власності. Реалізація часток у двох останніх банківських
установах, на думку Мінфіну, буде позитивним сигналом для ринку
банківських послуг.
Щодо системоутворюючих банків, то до середини 2018 року держава
буде намагатися продати не менше 20 % акцій через конкурс, за умови
ефективного впровадження новітніх стратегій. Остаточне рішення щодо
продажу акцій має ухвалити КМУ не пізніше І кварталу 2018 року.
При цьому в Стратегії чітко та прямо зазначається, що держава
зацікавлена в залученні міжнародних фінансових організацій (наприклад,
МФК, ЄБРР, НІК) в якості часткових власників або інвесторів.
У довгостроковій перспективі (2020–2025 роки) держава
розглядатиме можливість повної приватизації банків, оскільки не має
наміру зберігати свою частку власності довше, ніж це необхідно для
максимізації вартості для платників податків.
Таким чином, варто чітко простежити тенденцію, за якої ключові
проблеми управління стратегічними об’єктами державної власності в
майбутньому здійснюватимуться під чітким поглядом міжнародних
організацій, які й закликаються в подальшому до участі в придбанні цих
об’єктів, тобто вони фактично готуватимуть під себе те, що повинні купити.
Можливо, це й правильно, оскільки, віддавши такі можливості нашим
співвітчизникам, високою є ймовірність того, що підприємства будуть
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доведені до банкрутства (Щодо стратегії реформування державного
банківського сектору // http://blog.liga.net/user/avigirinskiy/article/21118.aspx.
– 2016. – 24.02).
Олексій Павленко, міністр аграрної політики та продовольства
України:
Вітчизняні товари все частіше з'являються на полицях магазинів
по всьому світу. Європа, Ізраїль, США і навіть Китай сьогодні хочуть
бачити українську продукцію на своїх ринках. І мова не лише про зерно і
олію, завдяки яким Україна вже давно утримує лідируючі позиції з
експорту, але й інші, не менш важливі товари українського
виробництва, які можуть бути представлені на євроринках у рамках
відповідних квот, а також поза ними.
Недарма за підсумком 2015 року частка ЄС в загальній структурі
аграрного експорту склала 28,2%, або $4,2 млрд. Найбільшу питому вагу в
експорті до країн ЄС займала така продукція, як зернові злаки ($1,6 млрд),
олія ($675,6 млн), насіння олійних культур ($625,9 млн), залишки і відходи
харчової промисловості ($491,3 млн), соки ($96,2 млн), плоди, горіхи та
цедра ($87,7 млн). Також до ЄС у минулому році експортувалися шоколад та
продукти з вмістом какао ($21,2 млн), овочі, рослини, коренеплоди
($11,9млн), вітчизняні вина ($8 млн) і навіть пиво ($7 млн).
На сьогодні в межах безмитних квот вітчизняні виробники можуть
експортувати 36 груп товарів. Крім того, за деякими видами встановлено
додаткові обсяги (наприклад, на м’ясо птиці, яйця, альбуміни).
При цьому, відповідно до законодавства ЄС, адміністрування
тарифних квот здійснюється за двома принципами: за принципом «перший
прийшов – перший обслуговується» (first come, first served) та через систему
імпортних ліцензій.
В системі «first come, first served» віддається перевага тому, хто перший
подав заявку. Тут все йде в порядку живої черги. Ця система діє для таких
товарів, як мед, баранина, продукти переробки солоду та крохмалю,
оброблена продукція з молочних вершків, виноградний та яблучний соки,
продукція з обробленого молока, оброблена продукція із зернових, оброблені
томати, цукрова кукурудза, гриби, цукор тощо.
Квоти за принципом ліцензування поширюються на такі групи товарів,
як кукурудза, ячмінь, пшениця, свинина, курятина, яловичина, частина
молочної продукції та яйця. За ними потрібно отримувати додатково
імпортні ліцензії (сертифікат «EUR.1»). Застосування даного підходу
дозволяє зробити експорт таких товарів в ЄС більш прогнозованим.
Для України дія автономного торговельного преференційного режиму
з боку ЄС, в межах якого і надаються квоти, – це, фактично, і є відкриття
дверей на ринок Європи, доступ на який відбувається за чіткими та
зрозумілими правилами. При цьому не йдеться про обмеження обсягів
експорту, а лише про те, що експорт зазначених товарів понад визначений
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обсяг оподатковуватиметься за тими самими умовами, які діють для України
сьогодні.
Не складно побачити, що в самій процедурі експорту та використання
квот немає нічого складного. Куди складніше впровадити на нашому
виробництві європейські стандарти якості. На сьогодні склалася ситуація,
коли експорт в ЄС став справжнім випробуванням для українського ринку.
Деякі виробники виявилися не готовими використати можливості для
безмитної торгівлі. Адже скористатися квотою означає, серед іншого, також і
виконати низку вимог, пов’язаних із сертифікацією продукції та приведенням
її у відповідність з технічними, санітарними та фітосанітарними
регламентами Європейського Союзу.
Зокрема, це позначилось і на використанні квот виробниками.
Наприклад, деякі позиції по зернових та крупах, м’ясу були закриті відразу.
За 2015 рік на 100% було вичерпано квоту на виноградний та яблучний соки,
пшеницю, кукурудзу, ячмінну крупу та борошно, основну на курятину, овес,
оброблені томати та мед. На 98,9% - квоту на цукор. Крім того, доволі
динамічно було використано квоту на ячмінь, ячмінне борошно та гранули
(77,7%), солод та пшеничну клейковину − 72,9 %, висівки, відходи та
залишки − 22,7% та додаткову річну квоту на курятину – 22,5 %. Також у
2015 р. було розпочато експорт в рамках АТП цукру, крохмалю та більш
активно вівса та солоду.
Разом із тим, є види продукції, квоти по яких не були використані у
минулому році взагалі. Це, наприклад, квоти на баранину та молочну
продукцію.
Якщо говорити про цей рік, то вже є позитивні результати щодо
використання обсягів квот, наданих Україні в рамках Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС. Так, станом на 8 лютого використано в повному обсязі
квоти на виноградний і яблучний соки та кукурудзу. На ячмінну крупу та
борошно – на 51,5%; зерно зернових злаків, оброблене іншими способами –
на 50%, на овес − 44,8%, пшеницю − 42 %, на оброблені томати − на 24,7 %
та в повному обсязі квартальну квоту на курятину.
Також 10 українських виробників молочної продукції отримали дозвіл
на експорт своєї продукції на ринок ЄС. Європейська комісія опублікувала
остаточне рішення про включення наших компаній із виробництва молока і
переробки молочних продуктів до офіційного списку затверджених
експортерів у ЄС. З 10 січня 2016 ці підприємства зможуть поставляти
продукцію до Європейського Союзу. Поки що ці квоти не використано, але у
наших підприємств багато часу попереду для реалізації цього напрямку.
Крім того, відповідно до параметрів ЗВТ (Додаток 1А до Угоди), у
майбутньому передбачається поступове розширення деяких квот. Зокрема,
передбачено збільшення квот на баранину, молочну продукцію, зернові,
соки, кукурудзу та етанол поступово впродовж 5 років. Зміна квот у бік
збільшення відбуватиметься, як я зазначав вище, в рамках параметрів ЗВТ,
проте глобальний їх перегляд можливий за згодою сторін.
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Так чи інакше, ці квоти на продукцію засвідчують готовність
розширити співпрацю із виробниками – і я вірю, що незабаром це буде
зроблено. Це означає, що вітчизняним виробникам слід прийняти виклик та
показати – наша продукція варта того, аби зайняти місце на європейському
ринку (Європейські квоти для вітчизняного АПК: виклики та
перспективи // http://blogs.lb.ua/opavlenko/328505_ievropeyski_kvoti_
vitchiznyanogo.html. – 2016. – 22.02).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:
Сьогодні у Вінниці на площі В. Стуса 255 патрульних поліцейських
присягнули на вірність Українському народові.
Нові патрульні вже ввечері вийдуть на нічне чергування. Вони
подолали жорсткий відбір (34 людини на місце). Із 9 тисяч кандидатів, які у
вересні 2015 року подали заявки на службу в патрульну поліцію Вінниці, 266
осіб пройшли всі конкурсні етапи попереднього відбору. Успішно завершили
навчання 255 патрульних. Серед них – 33 дівчини. 184 патрульних мають
вищу освіту.
У новій патрульній поліції також будуть нести службу 3 кандидати в
майстри спорту (з рукопашного бою, бойового самбо), 10 майстрів спорту
(греко-римська боротьба, бокс, рукопашний бій, акробатика, веслування).
Серед тих, хто сьогодні присягнув на вірність українському народові,
50 осіб склали найважчий іспит – вони зі зброєю в руках захищали
суверенітет і незалежність нашої держави на сході України.
Окремо хочеться відзначити Іллю Путрашика, який воював під
Слов'янськом та пройшов Іловайськ. Він разом з іншими героями тримав
оборону на 32 блок-посту в Дебальцеве. За проявлену мужність і героїзм
нагороджений орденом «За мужність III ступеня».
Варто сказати ще про одного із хлопців – Олександра Букатару, який
воював у Комсомольську, Василівці, Роздольному, виводив поранених і
допомагав виносити загиблих у боях під Іловайськом.
Вінниця – 14 місто, де вже запрацювала нова патрульна поліція.
Ось так, крок за кроком, ми планомірно вибудовуємо Твою нову
поліцію. Поліцію, яка буде «Служити і Захищати», якій довірятимуть і
віритимуть.
Так, будуть помилки і невдачі. Так, нам часто протидіє стара система.
Але ми не відступимо! У нашої команди, як і в кожного із цих хлопців, що
сьогодні заступають на службу в Вінниці, є головне – велике прагнення
змінити країну на краще.
Підтримайте їх, вінничани! А вам, хлопці – УДАЧІ! У добру путь
(Новий поліцейський патруль у Вінниці! Крок за кроком //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/56caf6fb0e412/. – 2016. – 22.02).
Джеффрі Р. Пайєтт, посол США:
Через два роки після Революції гідності, керівництво України, за
спонукання активного і свідомого громадянського суспільства,
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розпочало впровадження складних політичних і економічних реформ,
аби наблизити Україну до обраного нею європейського майбутнього.
Воно зробило це, стикнувшись віч-на-віч із штучно створеним Кремлем
конфліктом на Сході, а також із злидарською економікою, успадкованою
від епохи Януковича, роблячи все, що було досягнуто протягом останніх
двох років, ще більш надихаючим.
Зміни не відбуваються легко; довелося багато чого принести в жертву.
Як сказав віце-президент США Байден під час свого візиту, щоб вшанувати
пам'ять тих, хто віддав так багато – в першу чергу на Майдані, а потім в
Донбасі – кожен з нас зобов'язаний відповісти на виклик історії, аби
допомогти побудувати єдину, демократичну Україну. Найкращий пам'ятник
Небесній сотні – це Україна, вільна від корупції, кумівства та клептократії.
Україна з тісними зв'язками з Європою, які створюють нові умови для
зростання і дають змогу новому поколінню реалізувати подарований їм
Богом потенціал.
У повсякденній політиці і бюрократичній боротьбі за економічну
реформу, легко розгубитися серед дрібниць. Але в такі часи, важливо, щоб
наш погляд залишався зосередженим на головному – на тенденціях, а не
заголовках новин.
Треба визнати, що зміни відбуваються, і прогрес є, будь то в Раді,
Національному банку, поліції, або в реформованому Нафтогазі. Насправді,
цей прогрес найбільший, ніж будь-коли в історії України.
Протягом останніх двох років Україна провела успішні президентські,
парламентські і місцеві вибори, відповідно до міжнародних норм. Ви
дотримуєтеся вимог програми МВФ. Ваша валюта стабілізувалася і ви
провели реструктуризацію своїх резервів. Ви наполегливо працювали над
відновленням довіри до України з боку міжнародної фінансової спільноти. В
Україні з'явилась нова, доброчесна національна поліція, яка отримала
найцінніший актив з усіх – довіру населення. Ви домоглися прогресу в області
децентралізації – розширення можливостей місцевих громад для поліпшення
якості послуг громадянам. Повертається економічне зростання, і
новостворена Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом відкриває нові
захопливі можливості для реалізації невикористаного економічного
потенціалу України.
Ми всі згодні, що можна і потрібно зробити більше, особливо в області
боротьби з корупцією. Але прогрес останніх двох років показує, що Україна
змінюється. На Майдані і далі ви показали всьому світу, що, коли українці
тримаються разом, жоден клептократ, жоден олігарх, або жодна іноземна
сила не може зупинити вас.
Створивши відкритий демократичний уряд, який проводить реформи і
дійсно служить народу, керівництво України зможе показати світу, що
повернення до минулого не буде. Ось заради чого тисячі людей стояли на
Майдані. Ось за що віддали свої життя герої Небесної сотні і тисячі тих, хто
загинули, захищаючи свою країну від невідступного російського агресора. Їх
жертва – ваш борг.
Блогосфера
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У дусі Майдану керівництву України слід поставити інтереси
українського народу вище вузько партійних і особистих інтересів. Вони
можуть скористатися цією можливістю і допомогти Україні по праву зайняти
своє місце серед вільних, демократичних, західних націй. Це майбутнє, якого
український народ хоче і на яке заслуговує. І це найкращий спосіб вшанувати
надії, мрії та пам'ять тих, кров і відвага котрих дали Україні ще один шанс на
свободу
(Виконуючи
обіцяне
на
Майдані
//
http://blogs.pravda.com.ua/authors/pyatt/56c73605ed901/. – 2016. – 19.02).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:
Від сьогодні Твоя нова поліція прийшла до Чернігова – увечері на
вулиці міста вийдуть 211 патрульних. 211 кращих, які пройшли
програму навчання і тренувань. Кращі з майже 5 тисяч, що подали
заявки і подолали конкурс 22 людини на місце. Навчали хлопців та
дівчат у тренінговому центрі Головного управління поліції Київської
області викладачі з України, яким допомагали тренери з Канади і США.
У нашій новій чернігівській команді:
19 % – дівчата;
22 – учасники АТО;
4 – майстри спорту і 8 кандидатів у майстри спорту (велоспорт, легка
атлетика, самбо, лижний спорт). У рядах патрульної поліції Чернігова –
чемпіонка України з історичного бойового фехтування Світлана Антипова.
Більше 86% патрульних мають вищу освіту. У поліцію прийшли
колишні журналісти, перекладачі, інженери, програмісти, військові.
Начальником Управління патрульної поліції Чернігова призначений
старший лейтенант поліції Олександр Леонов – 37 років, освіта вища –
Національний авіаційний університет, 7 років служив у ЗСУ. За першим
покликом прийшов у патрульну поліцію Києва, був командиром роти й
командиром батальйону.
Крок за кроком, як би не було складно, долаючи помилки та труднощі,
атаки недоброзичливців і старої системи, проводимо реформу.
Удачі новій чернігівській патрульній поліції! З Богом (211 патрульних
із сьогоднішнього дня на вулицях Чернігова. З Богом! //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/56c725ec2be0d/. – 2016. – 19.02).
Андрій Парубій, перший заступник Голови Верховної Ради
України, громадський діяч, політик:
Сьогодні парламент ухвалив останні візові закони. Це Закони щодо
вдосконалення роботи Антикорупційної прокуратури, стосовно
удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної
конфіскації, стосовно удосконалення засад діяльності Національного
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
активами. Україна виконала усі вимоги ЄС. Шлях до скасування віз для
українців відкритий. Слово за Європейським Союзом
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Як голова Парламентської робочої групи з питань підготовки візових
законів хочу подякувати депутатам, експертам, урядовцям, які проробили
велетенську роботу.
Жодна країна ЄС не заплатила таку велику ціну, щоб жити у вільній
європейській сім'ї. Рівно 2 роки тому, 18 лютого нас почали розстрілювати з
бойової зброї тітушки й чорний беркут. Сьогодні ми поклали з побратимами
із Самооборони Майдану квіти до місця розстрілу наших хлопців у
Маріїнському парку. Вони склали голови за нашу європейську мрію, за нашу
гідність і право жити вільними. Сьогодні за це воюють і гинуть наші воїни на
Східному фронті.
Я переконаний, що незважаючи на перешкоди, на війну, віроломну
агресію й спроби нас розділити – ми пройдемо свій шлях до вільної Європи.
Бо це наш обов'язок перед майбутнім України і перед тими, хто склав голову
за цю велику мрію (Європейський шлях. Демонтуючи стіни //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/parubiy/56c5f79897b40/. – 2016. – 18.02).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Посол США в Украине Джеффри Пайетт:
Я увидел, что хотят американские сельскохозяйственные компании.
Они ждут, что украинское правительство будет демонстрировать
решительную и неуклонную настроенность на реформы. Они хотят видеть
законодательство, которое будет демонстрировать неуклонное выполнение
Украиной обязательств перед МВФ. И они ждут тесного сотрудничества
между
президентом
и
правительством,
которые
решительно
продемонстрируют настроенность восстановить верховенство права и будут
бороться с коррупцией.
Кабмин Украины уже продемонстрировал четкий прогресс в
направлении создания прозрачной регуляторной системы в государстве и в
направлении внедрения прозрачной и справедливой системы возмещения
НДС для предпринимателей (Посол США: американские аграрии ждут от
Киева
выполнения
условий
МВФ
//
REGNUM
(http://regnum.ru/news/economy/2085288.html). – 2016. – 24.02).
Главы МИД Германии и Франции в ходе визита в Киев
настаивают на форсировании реформ, прекращении политической
«позиционной войны» и «нулевой толерантности» к коррупции на
Украине.
Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер:
Необходимо форсировать проведение экономических реформ. Однако
крайне важно, чтобы эта политика основывалась на нулевом уровне
терпимости по отношению к коррупции.
Евросоюз продолжит поддерживать Украину при условии, что ее
политика будет решительной, заслуживающей доверия и устойчивой.
Украина не должна остановиться на полпути к завершению реформ (Глава
МИД ФРГ: Терпимость к коррупции на Украине должна быть нулевой//
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/ru/глава-мид-фрг-терпимость-ккоррупции-на-украине должна-быть-нулевой/a-19067735. – 2016. – 23.02).
Получение очередного кредита от Международного валютного
фонда и введение безвизового режима с Евросоюзом будет возможно
только после того, как Украина искоренит в своей стране коррупцию.
Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро:
От вашего продвижения на пути борьбы с коррупцией будет зависеть
введение безвизового режима с ЕС. То же касается и МВФ (Украина не
получит транш МВФ и безвизовый режим, пока не избавится от
коррупции // Proect Contro (http://www.shatilin.com/ukraina-ne-poluchittransh-mvf-i-bezvizovyiy-rezhim-poka-ne-izbavitsya-ot-korruptsii/). – 2016. –
23.02).
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Сейчас Украина зависит от ЕС больше, чем когда-либо. Какие
последствия могут быть у малодушной поддержки, сегодня можно
увидеть на примере Молдовы.
Ровно два года назад бегство украинского президента Виктора
Януковича пробудило надежду на новое начало в Украине.
Процедура передачи государственных заказов сейчас проводится
частично
через
интернет-платформу
Transparency
International.
Энергетическая отрасль стала более прозрачной; новое законодательство о
финансировании партий, правила для политиков и должностных лиц
высокого ранга и создание двух новых органов по борьбе с коррупцией
значительно снижают вероятность влияния на политику частных субъектов.
Учитывая, что эти изменения осуществлялись на фоне дорогостоящей
войны на Донбассе и глубокой рецессии, их можно назвать впечатляющим
результатом.
Но сейчас борьба против старых структур переходит в решающую
фазу. На этом решающем этапе процесса реформ, ЕС должен быть готов
расширить свою поддержку. В рамках политики соседства он должен
предоставить Украине больше финансовой поддержки, и правильно ее
использовать, чтобы поощрять прогресс в реформах и эффективно
штрафовать неудачи. Только так реформаторские силы получат конкретные
аргументы в борьбе против «старой банды» (Die EU muss jetzt liefern // Neue
Zürcher Zeitung (http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/die-eu-muss-jetztliefern-1.18698266. – 2016. – 20.02).
Накануне совместного визита в Киев Штайнмайер и Эйро
подчеркнули, что в обмен на поддержку ЕС ожидают от Украины
четкого курса на продолжение реформ.
«Взамен на нашу солидарность и поддержку мы рассчитываем на
четкую готовность решающих политических сил на Украине продолжить
курс реформ, − говорится в тексте, опубликованном в понедельник, 22
февраля. − В этом смысле Украина заключила с международным
сообществом пакт на будущее».
На украинское руководство возложена огромная политическая и
историческая ответственность за воплощение тех надежд, ради которых оно
было избрано, подчеркнули главы МИД двух стран. Украина должна стать
«ответственным и надежным членом европейской семьи», и теперь все
зависит от властей в Киеве.
По словам Штайнмайера и Эйро, за борьбой за политический курс
Украины сейчас следит весь мир. Кто бы не брал слово в Верховной раде, кто
бы не делал публичные заявления на Украине, должен знать, что выступает
на общественной европейской трибуне.
Главы внешнеполитических ведомств Германии и Франции
перечислили в своем тексте ряд достижений, которых украинским властям
удалось добиться с момента «Революции достоинства». Среди них реформа
Огляд зарубіжних ЗМІ

21

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

18 ‒ 24 лютого 2016 року

20-28 лютого 2015
энергетического сектора, обновление полиции, начало санации банковской
системы, новые законодательные рамки для борьбы с коррупцией,
улучшение правового и финансового положения регионов. За последние два
года наблюдается развитие украинского аграрного сектора, растет интерес
инвесторов в Европе. «Это внушает надежду», − пишут министры. Однако до
всеобъемлющей модернизации на Украине, которой так жаждет ее народ,
еще далеко. Для того, чтобы пройти этот болезненный путь до конца, всем
политическим и общественным силам страны необходимо тесно
сотрудничать. «Из-за серьезных обвинений в широком распространении
коррупции сплоченность общества под угрозой Киеву необходимо
действовать» (Kiew muss handeln // Frankfurter Allgemeine Zeitung
(http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/gastbeitrag-kiew-musshandeln-14083020.html ).– 2016. – 22.02).
Віце-президент США Джозеф Байден мав телефонну розмову з
президентом України Петром Порошенком. Віце-президент привітав
прийняття цього тижня Верховною Радою антикорупційного
законодавства, що рекомендували Міжнародний валютьний фонд і
Європейський Союз, та високо оцінив президента Порошенка і уряд
України за важку працю, яка запевнила прийняття законодавства.
Віце-президент США Джозеф Байден:
Українські реформатори добилися істотного прогресу, але багато ще
залишається зробити. Сполучені Штати закликають лідерів України
вшанувати пам'ять Майдану, працюючи разом, прискорюючи реформи і
поважаючи волю українського народу, який хоче прогресу.
Це означає виконання умов програми МВФ для України, викорінення
корупції та закінчення впливу олігархів на політику та економіку
Український народ вимагає змін, він їх заслуговує, і США продовжать
підтримувати його європейський вибір.
Віце-президент також позитивно оцінив рішення президента
Порошенка про заміну генерального прокурора Шокіна, що відкриває шлях
потрібним реформам діяльності прокуратури. Віце-президент Байден
закликав президента Порошенка продовжувати йти позитивним шляхом для
успішного запровадження нових законів та продовжувати очевидний поступ
щодо антикорупційних реформ, підкреслюючи, що це вимагатиме єдності й
стабільності (Biden praised the anti-corruption legislation Ukraine − White
House // Voice of America (http://www.voanews.com/content/bidenporoshenko/3198028.html). – 2016. – 19.02).
17 лютого розпочалось перше кваліфікаційне оцінювання суддів.
Вища кваліфікаційна комісія перевірятиме рівень кваліфікації
працівників. Оцінка буде близько ста суддів у зв'язку із закінченням п'яти
років з моменту їх призначення на посаду.
Оцінка знань суддів триватиме два дні: перший етап, учасники
складають іспит знань про «правової позиції Верховного суду і
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Європейського суду». На другому етапі буде здійснюватися співбесіда з
членами кваліфікаційної палати Комісії для обговорення суддівського досьє.
Переатестаційні іспити будуть відкриті, тобто, конкурс має можливість
відстежувати третя сторона.
Після завершення оцінювання суддів, які претендують на обрання
безстроково, Комісія розпочне оцінювати всіх суддів країни, а це близько 8
тисяч осіб (Na Ukrainie rozpoczęto ponowną atestację sędziów //
WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/4584-na-ukrainierozpoczeto-ponowna-atestacje-sedziow.html). – 2016. – 18.02).
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк:
Общий объем средств, полученный от экспорта украинской аграрной
продукции, составляет $11 млрд − это и валюта в страну, это и финансовая
стабилизация.
В прошлом году Украина продемонстрировала рекордный объем
экспорта − 35 миллионов тонн зерновых и заняла третье место по экспорту
зерновых в мире. Украина занимает первое место в мире по маслу и меду.
Уже десять украинских аграрных компаний вышли на европейский
рынок. Мы ищем и диверсифицируем рынки. Мы фактически в четыре раза
уменьшили зависимость украинской экономики от России. Доля экспорта в
Российскую Федерацию в аграрном секторе составляет всего лишь 2%.
Новые рынки для украинской товарной продукции − это ЕС, Израиль,
Саудовская Аравия и Китай.
Западные партнеры уже выделили около 2 млрд евро на развитие
малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе (Украина
получила от экспорта аграрной продукции $11 млрд за год // REGNUM
(http://regnum.ru/news/economy/2080656.html). – 2016. – 18.02).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Директор Департамента политики и коммуникаций МИД
Украины Алексей Макеев:
Во время визита в Киев главы МИД Германии Франка-Вальтера
Штайнмайера и главы МИД Франции Жана-Марка Эро Украина получила
сигнал поддержки для продолжения реформ.
Тот сигнал, который поступил в адрес руководства Украины −
абсолютно четкий: в Европе заинтересованы в том, чтобы реформы
продолжались. Не стоит ожидать, что звучали какие-то имена, расстановки в
правительстве и парламенте. Месседж абсолютно четкий − Франция и
Германия и в дальнейшем будут поддерживать Украину в осуществлении
курса на реформы (Во время визита Штайнмайера и Эро Украина
получила сигнал поддержки к продолжению реформ, − МИД //
Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/375906/vo_vremya_vizita_
shtayinmayiera_i_ero_ukraina_poluchila_signal_podderjki_k_prodoljeniyu_
reform_mid). – 2016. – 24.02).
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт:
Я впевнений, що реформи будуть тривати і такі люди, як міністри, яких
ми бачимо сьогодні, вони рішуче налаштовані працювати в цьому напрямі.
(…) Американським інвесторам важливо бачити налаштованість
українського уряду на реформи, неухильне виконання ним зобов'язань перед
Міжнародним валютним фондом, тісну співпрацю між президентом і урядом
у боротьбі з корупцією та гарантії забезпечення верховенства права.
Український уряд продемонстрував прогрес у створенні чіткої та
прозорої регуляторної системи в напрямку прозорої і справедливої реформи
відшкодування податку на додану вартість.
Сьогодні українська влада продемонстрували тільки початок реформ і
висловив сподівання, що підписана в середу угода є першим кроком у
перетворенні України у світову сільськогосподарську наддержаву (США:
нинішній Кабмін здатний продовжити реформи // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/02/24/7100117/). – 2016. – 24.02).
Соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Христианскодемократическому союзу Карл-Георг Вельманн называет нынешний визит
министров иностранных дел Германии и Франции в Украину очень важным.
У нас есть опасения, что реформаторское движение провалится, Украина
сойдет с европейского пути. Ведь управление не такое, каким оно должно
было бы быть (…) (В Германии опасаются провала реформ в Украине //
Цензор.НЕТ
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(http://censor.net.ua/news/375716/v_germanii_opasayutsya_provala_reform_v_u
kraine). – 2016. – 23.02).
Франція, Німеччина і ЄС готові підтримати Україну на шляху до
модернізації держави, суспільства і економіки. Про це в колонці в газеті
Frankfurter Allgemeine Zeitung заявили міністр закордонних справ ФРН
Франк-Вальтер Штайнмаєр і його французький колега Жан-Марк Ейро, пише
DW.
«В обмін нашу солідарність і підтримку ми розраховуємо на чітку
готовність вирішальних політичних сил в Україні продовжити курс реформ.
У цьому сенсі Україна уклала з міжнародним співтовариством пакт на
майбутнє», − йдеться в колонці.
Міністри також зазначили, що на українське керівництво покладено
величезну політичну й історичну відповідальність за втілення тих надій,
задля яких воно було обрано.
«Україна повинна стати «відповідальним і надійним членом
європейської сім'ї», і тепер усе залежить від влади в Києві», − написали
міністри (Голови МЗС Німеччини та Франції озвучили умови підтримки
України // АСН (http://asn.in.ua/ua/news/news/34545-glavy-mid-germanii-ifrancii-ozvuchili-uslovija-po.html). – 2016. – 22.02).
Через розвиток нової політичної кризи Україна опинилася на
роздоріжжі, але Києву необхідно проводити реформи, переконані в
Євросоюзі.
Прес-секретар Верховного представника ЄС із зовнішньої політики
Федеріки Моґеріні Брюсселі Майя Косьянчич:
З нашої точки зору, особливо важливі ті реформи, які обумовлені в
угоді про асоціацію, які забезпечують верховенство закону, викорінення
корупції та підзвітність влади народу. Просування реформ просто необхідне
(Просування реформ в Україні просто необхідне, – речниця Могеріні
Читайте
більше
тут
//
Західна
інформацйна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/02/22/prosuvannya_reform_v_ukraini_prosto_neobhidn
e__rechnytsya_mogerini_674933). – 2016. – 22.02).
Президент України Петро Порошенко:
(…) Яскравим підтвердженням проєвропейських сил в Парламенті є те,
що Верховна Рада проголосувала за «безвізові закони», антикорупційні
реформи, за те, щоб запустити процес чесної та відкритої приватизації і
забезпечити прозоре управління об'єктами державної власності (Президент:
Вихід буде знайдено, і ми матимемо той темп реформ, якого сьогодні
потребує Україна // Президент України Петро Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-vihid-bude-znajdeno-i-mimatimemo-toj-temp-reform-36780). – 2016. – 22.02).
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Кабинет министров предлагает Верховной Раде утвердить правила
чести политического деятеля.
Об этом говорится в законопроекте №4072, зарегистрированном в Раде
16 февраля.
Политическая деятельность должна основываться на принципах
законности, социальной справедливости, прозрачности, достойного
поведения,
формирования
доверия
к
власти,
предотвращения
расточительства и недопущения конфликтов интересов.
Политические деятели обязаны обеспечить ведение учета информации
о всех встречах и телефонных разговорах с другими политическими
деятелями, а также с руководителями центральных органов исполнительной
власти, которые не входят в состав Кабмина их заместителями,
руководителями
государственных
и
коммунальных
предприятий,
учреждений, организаций, субъектами предпринимательской деятельности
или с их уполномоченными лицами.
В случае выявления расхождений относительно сведений,
предоставленных по запросу на публичную информацию, и информации,
полученной из других публичных (открытых) источников, политический
деятель обязан по требованию запрашивающего информацию предоставить
объяснения по таким разногласий.
Согласно законопроекту нарушение данных требований влечет за
собой дисциплинарную, административную, уголовную и материальную
ответственность с учетом особенностей правового статуса таких лиц,
определенного Конституцией и законами Украины (Кабмин хочет
утвердить правила чести для политика // Інформаційний портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/91940-kabmin-khochetutverdit-pravila-chesti-dlya-politika). – 2016. – 22.02).
Посол Європейського союзу в Україні Ян Томбінський:
Доведення цих зусиль (з прийняття «безвізових» законів українським
парламентом, – ред.) до логічного завершення вимагатиме приведення
Закону про електронні декларації статків у відповідність до міжнародних
стандартів. Це забезпечить створення ефективної та всеосяжної системи
перевірок електронних декларацій.
Також слід без подальшого зволікання призначити решту членів
Національного агентства з питань запобігання корупції, щоб воно повністю
запрацювало у першому кварталі 2016 року (Посол ЄС знову заявив про
невідповідність закону про електронні декларації статків із «безвізового
пакету» вимогам ЄС // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/
news/27560768.html). – 2016. – 18.02).
Конституційна реформа
Министр юстиции Павел Петренко:
Если одновременно с изменениями в Конституцию будет принят пакет
Офіційна інформація
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конституционных законов, которые упростят структуру судов, потому что я
считаю, что высшие специализированные суды нужно убрать, как ненужное
звено... то в течение 18 месяцев можно будет перезагрузить Верховный Суд и
апелляционные суды.
Новые судьи в Верховный Суд и в 22 апелляционных суда должны
прийти через открытый конкурс.
Конкурсные комиссии должны формироваться с участием
общественности, по примеру конкурсных комиссий в антикоррупционные
органы.
Есть такая идея, которую мы отрабатываем с «Реанимационным
пакетом реформ», не дожидаясь имплементации изменений в Конституцию,
предложить на уровне кассационной инстанции, Высшего хозяйственного
суда формирование отдельной палаты, которая бы состояла из экспертов, в
том числе международных экспертов-арбитров. Список этих арбитров будет
формироваться бизнес-ассоциацией, торговой палатой и бизнесомбудсменом (Реформа судебной системы может быть завершена в
течение
18
месяцев,
–
Петренко
//
UAZMI
(http://uazmi.net/news/fF4D8pOJ7dRdSYBlHny5LO). – 2016. – 19.02).
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт закликав Верховну Раду
України якнайшвидше розглянути зміни до Конституції України у сфері
правосуддя.
Про це він заявив в четвер на конференції «Конституційна реформа:
сприяння незалежній, відповідальній, прозорій та ефективній судовій владі»
в Києві.
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт:
Звичайно, стала конституційна реформа потребує істотних зусиль... І я
закликаю Верховну Раду розглянути ці зміни якомога швидше.
Пайєтт відзначив успіхи в діяльності Конституційної комісії щодо
розробки поправок змін до Конституції України, завдяки чому цей документ
приходить у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії. Він також
подякував Президенту України Петру Порошенку і депутатам Верховної
Ради України за цю роботу (Пайєтт закликає ВРУ якнайшвидше
розглянути зміни до Конституції у сфері правосуддя // Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua/news/2016/02/18/payiett_zaklykaie_
vru_yaknayshvydshe_rozglyanuty_zminy_do_konstytutsii_u_sferi_673692).
–
2016. – 18.02).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Максим
Нефьодов:
Система електронних закупівель ProZorro об‘єднала замовників
близько 90 % всіх закупівель в країні та переходить у державний статус.
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(…) Завдяки проведенню електронних закупівель в рамках пілотного
проекту вже зекономлено до 900 мільйонів гривень. Зокрема, перша
закупівля в ProZorro була проведена Мін’юстом. За час роботи системи
найбільшими її учасниками стали Міноборони, «Укргазвидобування»,
Мінінфраструктури, КМДА.
До системи вже під‘єдналися 3 тис. державних замовників. Це майже
15 відсотків всіх державних замовників, на яких припадає близько 90 % всіх
закупівель в країні. Також долучилися близько 10 тисяч потенційних
постачальників, що дозволить забезпечити реальну конкуренцію. Також в
систему вже заведено 53 тисячі тендерів, щодня доповнюється близько 1
тисячі. Наразі система об‘єднує 8 електронних майданчиків, до квітня
очікується 11.
(…) Це чудовий приклад, як в співпраці трикутника − державні органи,
приватний бізнес і громадянське суспільство − можна робити дуже складні
реформи (Система електронних закупівель ProZorro об'єднала замовників
близько 90 % всіх закупівель в країні та переходить у державний статус
// Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248855958&cat_id=244276429). − 2016. – 24.02).
Кабінет міністрів України у середу прийняв постанову
про створення Національного агентства з питань виявлення, розшуку та
управління активами, здобутими корупційним шляхом, необхідного для
запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.
Міністр юстиції Павло Петренко:
Парламент прийняв низку законів, які були ініційовані Урядом, щодо
посилення антикорупційного законодавства. Тому нині уряд виконав свій
обов’язок і прийняв Постанову про утворення Національного агентства з
питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими корупційним
шляхом.
Аналогічні органи існують в усіх без винятку країнах Європейського
союзу.
Вони мають можливість оперативно за запитом слідчого отримати
інформацію про кошти, майно та інші закордонні активи особи, яка
підозрюється у вчиненні злочину (Кабмін створив Нацагентство з розшуку
та повернення корупційних активів // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/24/7045393/). − 2016. –
24.02).
Комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді перенести термін
набрання чинності закону «Про Державне бюро розслідувань» з
1 березня 2016 року на 1 вересня 2016 року.
Кабмін має сформувати відповідну конкурсну комісію, яка
займатиметься відбором кандидатів на посади директора Державного бюро
розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та
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керівників підрозділів центрального апарату, та утворити бюро. Чисельність
центрального апарату та територіальних управлінь бюро має складати 1500
людей.
На сьогодні розпочато лише процедуру формування кадрового складу
комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора бюро
розслідувань (У Раді пропонують перенести термін набрання чинності
закону
про
Держбюро
розслідувань
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27569116.html). – 2016. – 23.02).
Депутати ухвалили у другому читанні та в цілому законопроект
щодо удосконалення діяльності Національного агентства України з
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів.
Голова комітету з протидії корупції, депутат від «Самопомочі»
Єгор Соболєв:
Щоб спростити нашу дискусію, скажу, що комітет рекомендує три
поправки. Перша поправка забирає спеціальний фонд і не дозволяє агенції з
управління арештованим майном його творити. Друга поправка забирає в
агентства право технологічної переробки арештованого майна, адже історія з
нафтопродуктами Курченка лякає багатьох парламентарів. І третя поправка
стосується рахунків у банках, які Національний банк визнає проблемними
або неплатоспроможними. Агентство в цьому випадку має право захистити
інтереси держави.
Міністр юстиції Павло Петренко:
У разі втрати або пошкодження майна держава несе відповідальність у
повному обсязі. Тому немає ризиків для особи. Якщо їй були спричинені
збитки неправомірними діями працівниками агентства, вона отримає
компенсацію від держави Україна.
За проектом закону, арештоване майно може бути реалізоване без згоди
власника, але за рішенням суду, а отримані кошти зберігатимуться або на
рахунку корупціонера, або на спеціальних депозитних рахунках агентства в
державних банках. Уся інформація про активи й грошові рахунки буде
зберігатись у спеціально створенному відкритому реєстрі, веденням якого
також займатиметься агентство.
Контроль за діяльністю новоствореного агентства будуть здійснювати
через механізми громадської ради, комісії зовнішнього контролю (за
аналогією із оцінкою діяльності Національного антикорупційного бюро
України) та щорічного оприлюднення детального звіту про роботу Агентства
у звітному році.
Керівник агентства обиратиметься комісією з числа суспільних
авторитетів (3 особи, які обиратимуться парламентом), а також професійних
фахівців, які представлятимуть головних учасників відносин, пов’язаних із
розшуком та конфіскацією активів: Генеральну прокуратуру, Національне
антикорупційне
бюро,
Міністерство
юстиції,
Держфінмоніторинг,
Міністерство фінансів.
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Гранична чисельність співробітників агентства не повинна
перевищувати 100 осіб, враховуючи працівників територіальних підрозділів
у разі їх створення. Зарплата працівника агентства складатиме близько 30
тисяч гривень.
Це – останній з трьох законопроектів з «безвізового» пакету (Рада
ухвалила закон про Нацагенство щодо повернення активів // Радіо
Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/news/27560513.html). – 2016. –
18.02).
Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до закону про прокуратуру
щодо діяльності спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Законом передбачається, що керівника антикорупційної прокуратури
призначатиме генеральний прокурор за поданням конкурсної комісії, за
такою ж схемою призначатимуться його перший заступник та заступник. При
цьому, конкурсна комісія пропонуватиме генеральному прокурору лише
одного кандидата.
Із проекту вилучили дискусійну норму, яка дозволяла генеральному
прокурору двічі відхиляти кандидатуру антикорупційного прокурора,
запропоновану конкурсною комісією.
Цей закон входить до пакету законів щодо візової лібералізації,
узгодженого з Єврокомісією (Рада ухвалила зміни щодо діяльності
антикорупційної
прокуратури
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27560367.html). – 2016. – 18.02).
Верховна Рада ухвалила президентський законопроект щодо
удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної
конфіскації.
Голова комітету з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін:
Конфіскація активів застосовується до визначеного переліку злочинів,
що чітко визначені у статті 3 директиви ЄС, зокрема: корупція, відмивання
коштів, тероризм, торгівля людьми, незаконний обіг наркотиків, експлуатація
дітей, кіберзлочини. Крім того, ми зазначаємо, що арешт майна накладається
лише за ухвалою слідчого судді і суду.
Крім того, зміни до Кримінального процесуального кодексу мають на
меті забезпечити можливість накладення арешту на майно в кримінальному
провадженні у випадку необхідності збереження доказів (Рада ухвалила
закон
про
спецконфіскацію
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27560331.html).– 2016. – 18.02).
Депутати Верховної Ради проголосували за «безвізовий
законопроект» про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру».
Законопроектом пропонується внести зміни до статей, згідно з якими
Генеральний прокурор України буде здійснювати призначення на посаду та
звільнення з посади заступника Генерального прокурора України – керівника
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Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, першого заступника і
заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У свою чергу, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
отримує право самостійно приймати на роботу і звільняти з роботи
працівників, які не є прокурорами (Депутати прийняли «безвізовий
законопроект»
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/33999-deputaty-prinjali-bezvizovyjjzakonoproekt.html). – 2016. – 18.02).
Децентралізація та реформа державного управління
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Для отримання в 2016 році субвенції з державного бюджету об’єднані
територіальні громади повинні мати план соціально-економічного розвитку –
документ, який громади розробляли і раніше. Отже спеціальних методичних
рекомендацій від Уряду для отримання субвенції громади не потребують.
(…) Цей план − звичний для громад документ, який вони і до цього
розробляли щороку. Отже спеціальної урядової методики для його розробки
не потрібно. Єдине, що ми запропонуємо – це загальний шаблон подання
документів та необхідних додатків для спрощення їх обробки. Це прискорить
процес виділення коштів громадам. (…) (Об’єднані громади не потребують
спеціальної урядової методики для отримання субвенції на розвиток
інфраструктури // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/
publish/article?art_id=248852467). – 2016. – 23.02).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман закликав
Міністерство фінансів України переглянути намір пропонувати
Президенту України накласти вето на Закон щодо фінансування
професійно-технічних та інших навчальних закладів з Державного
бюджету.
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
У Державному бюджеті на 2016 рік була допущена помилка щодо
зміни системи фінансування професійно-технічних училищ та їх передачу на
базовий місцевий рівень, рівень сіл, селищ.
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (щодо фінансування
професійно-технічних та інших навчальних закладів з державного
бюджету)», який дає можливість відновити фінансування, стабілізувати
ситуацію, відрегулювати її.
Ми вважаємо, що це питання потребує врегулювання. І ми вважаємо,
що просто так направляти пропозиції щодо накладення вето, коли Закон був
ухвалений внаслідок консультацій: величезну роботу провів комітет,
величезну роботу провели освітяни, які є сьогодні присутні в Парламенті, з
профспілками, з представниками ПТУ – врегулювали ситуацію, знайшли
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вихід, виклали це в Законі. Без консультацій пропонувати накладати вето –
це неправильно.
Я би просив переглянути цю позицію і зрозуміти, яким чином її
врегулювати (Володимир Гройсман закликав Мінфін не блокувати закон
щодо
фінансування
ПТУ
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1606). – 2016. – 22.02).
Судова реформа
Фахівці в галузі права створили Комітет етики правосуддя, що має
на меті слідкувати за дотриманням суддями, працівниками прокуратури
й адвокатами професійних стандартів.
Виконавчий директор комітету Станіслав Батрин:
(…) Постає потреба надати оцінку таким стандартам професії.
Утворення комітету дасть можливість кожному громадянину отримати
рішення, висновок комітету про те, що поведінка судді, прокурора чи
адвоката не відповідає стандарту. Після цього за процедурою комітет
спрямовує рішення до компетентного органу.
Комітет етики правосуддя налічуватиме дев’ять постійних членів і
збиратиметься не рідше, ніж раз на місяць. Головою комітету обрали
надзвичайного і повноважного посла, колишнього суддю Міжнародного
кримінального суду щодо Югославії Володимира Василенка (Правники
створили комітет для спостереження за роботою суддів, прокурорів,
адвокатів // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/news/27571
314.html). – 2016. – 24.02).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
Презентовано концепцію Фонду Енергоефективності, механізм
роботи якого зокрема забезпечить стале фінансування проектів
оновлення будинків з метою знизити використання газу для України
майже вдвічі.
Документ розроблено аналітиками Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
спільно з партнерами з Європейського Союзу, Німеччини, спеціалістами
групи Світового Банку в Україні, координаційним центром з взаємодії з КМУ
при Президентові України та Держенергоефективності.
На макроекономічному рівні однією з головних проблем енергетичного
сектору в Україні є недосконалість механізму опалення житлового сектору,
де втрачається ~ 60 % спожитої енергії або майже 3 млрд дол щорічно. В
2015−2016 роках цю різницю фінансує Державний Бюджет за рахунок
накопичення зовнішніх запозичень.
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Віце-прем’єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Щоб ефективніше використовувати енергію, нам потрібно повністю
реформувати сектор виробництва та споживання теплової енергії на
опалення будинків. Реалізувати увесь його потенціал допоможе спеціальний
Фонд Енергоефективності. За нашими підрахунками стійке фінансування та
ефективне управління дозволить досягти більше ніж ~ 1,0 млрд м3 щорічної
економії газу через три-п’ять років. Це дозволить кожній сім’ї заощаджувати
на вартості комунальних послуг. Окрім цього, ми дамо позитивний імпульс
для розвитку економіки України – залучення інвестицій, створення нових
робочих місць, заощадження витрат держави та домогосподарств, які можуть
бути використані на інші цілі, тощо.
Особливістю роботи Фонду має стати залучення в систему
фінансування проектів енергоефективності будинків субсидій на житловокомунальні послуги, які отримують більше 30 % домогосподарств України.
Таким чином, частина коштів, які зараз закладаються в Бюджеті України на
ці цілі, може бути спрямована на інвестиції в енергоефективні заходи. Більше
того, як засвідчує практика Центральної та Східної Європи, створення Фонду
ЕЕ, технічна підтримка імплементації проектів та їх розвиток повинні
відбуватися за активної участі донорів та міжнародних фінансових
організацій.
Однією з передумов створення Фонду ЕЕ має бути затвердження на
державному рівні механізму його постійного фінансування та імплементація
відповідних директив ЄС. Презентований Звіт закладе основу для єдиної
стратегії та спільних дій багатьох учасників процесу: Міністерства фінансів
України, Міністерства соціальної політики, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз»,
Мінтопенерго, Мінекономіки, Світового Банку, МВФ, ЄІБ, ЄБРР.
Обов’язковими атрибутами Фонду ЕЕ мають бути прозорі Керуючий комітет,
Наглядова рада, Технічний Офіс та міжнародний аудит діяльності (Фонд
Енергоефективності забезпечить економію від загального споживання
газу майже вдвічі // Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/press/news/fond-energoefektivnosti-zabezpechit30-ekonomiyi-vid-zagalnogo-spozhivannya-gazu/). − 2016. – 23.02).
Друге засідання наглядової ради Проекту технічної допомоги
Українсько-данського енергетичного центру проведено сьогодні, 23
лютого.
Робота зазначеного Проекту спрямована на надання експертної
підтримки з боку Данського енергетичного агентства у формуванні вагомих
рекомендацій для поліпшення енергетичної політики щодо моделювання та
прогнозування енергетичного балансу, запровадження методології
індикаторів енергоефективності в промисловості, поліпшення ведення
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реєстрів викидів парникових газів та застосування відновлювальних джерел
енергії в енергетичному міксі та теплопостачанні.
Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор
Діденко наголосив на важливості діяльності Українсько-данського
енергетичного центру, гарному прогресі у виконанні цілей зазначеного
Проекту. Я думаю, що вистачить доброї волі для того, щоб усі напрацювання
в рамках проекту були ефективними для нашої країни.
На засіданні йшлося про розроблення методологій для різних ланок
енергетичного сектору. Данська сторона бере на себе зобов’язання щодо
проведення
консультацій,
яким чином ці
методології будуть
впроваджуватися в життя. Зокрема, данські фахівці проведуть аналіз та
визначать, які існують ризики, і нададуть рекомендації, якими нормативноправовими актами повинні бути затверджені відповідні зміни (Триває
робота щодо надання експертної підтримки Україні з боку Данського
енергетичного агентства // Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України (http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/
article;jsessionid=7EA01A88F067D0A6749BCB03C9D4B58F.app1?art_id=245
089622&cat_id=35109). − 2016. – 23.02).
Міністр енергетики та вугільної промисловості України
Володимир Демчишин:
Ключове завдання Міненерговугілля в рамках імплементації Третього
енергетичного пакету − демонополізація ринку. Усунення домінуючого
становища будь-якого господарюючого суб’єкту на енергетичному ринку
України, як на газовому, так і на електроенергетичному. Саме тому
Міністерство в тісній співпраці з міжнародними партнерами розробило
проект розподілу природних монополістів, з розділення функцій
видобування, генерації та постачання енергоносіїв.
У проекті, який зараз скеровано на аналіз до міжнародних організацій
Міненерговугілля відповідатиме лише за системних операторів мереж: газу,
нафти, електроенергії. Основне завдання − не поспішати, заручитися
підтримкою кредиторів та міжнародних партнерів та − головне − депутатів та
громадськості і лише тоді виходити на рішення (В. Демчишин: Ключове
завдання Міненерговугілля в рамках імплементації Третього
енергетичного пакету − демонополізація ринку // Міністерство
енергетики
та
вугільної
промисловості
України
(http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=4CDADA
8BD1AF53BEEA4AB3BA22B2A966.app1?art_id=245089140&cat_id=35109).
− 2016. – 19.02).
Реформа правохоронної системи
По результатам аттестации руководящего состава ДВБ
Национальной полиции Украины в центральном аппарате обновлено
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87,5 % руководителей. При этом руководители оперативных подразделений
– это принципиально новые кадры.
Среди 25-ти руководителей региональных управлений на данный
момент на занимаемых должностях осталось четыре (обновление – 84 %).
Новоназначенные начальники территориальных служб прошли все этапы
переаттестации в новую полицию и тщательной проверки, в том числе и
проверку на полиграфе. Многие руководители приехали возглавлять
подразделения из других регионов или подразделений центрального аппарата
МВД (Руководящий состав Департамента внутренней безопасности
обновлен
почти
на
90 %,
−
Нацполиция
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/375901/rukovodyaschiyi_sostav_departamenta_vnutre
nneyi_bezopasnosti_obnovlen_pochti_na_90_natspolitsiya). − 2016. – 23.02).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк разом із Міністром
внутрішніх справ України Арсеном Аваковим перебувають у Харкові, де
сьогодні відбулася презентація електронної інтелектуальної системи
аналізу «RICAS» для Національної поліції.
Система розроблена працівниками управління інформаційного
забезпечення обласного ГУ Національної поліції в Харківській області
спільно з місцевими IT- компаніями.
Це інноваційний комплекс аналітичної обробки інформації
різноманітних баз даних з відображенням на детальній інтерактивній карті
міста як самих об’єктів, так і результатів їх аналізу.
Система дозволяє швидко реагувати на надзвичайну подію, що виникла
та зафіксована шляхом відеофіксації, відображаючи на карті відповідні
рухомі об’єкти, спрямувати на місце виникнення надзвичайної ситуації
відповідні сили та засоби – не лише Національної поліції, а й екіпажі ДСНС,
аварійні бригади комунальних служб, загалом будь-які служби та підрозділи,
оснащені відповідними пристроями та ідентифіковані в системі (Арсеній
Яценюк та Арсен Аваков ознайомилися з новою системою аналізу
«RICAS»
для
Національної
поліції
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248851129&cat_id=2
44276429). − 2016. – 23.02).
Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистій церемонії
складення присяги патрульною поліцією Вінниці.
Президент України Петро Порошенко:
Поліцейський завжди на боці народу, він завжди відкритий для того,
щоб прийти і допомогти – допомогти громадянину. А громадянин завжди
бачить у поліцейському силу, але справедливість і захист – те, задля чого ми
розпочали реформу.
У роботі Поліції, звичайно, є й недоліки, але вони ефективно і прозоро
викорінюються. Що головне – поліцейський ніколи не бере хабаря. В цьому
вже всі переконалися, і цю планку ми будемо тримати так само високо. Це
символ антикорупційності Поліції і майбутньої влади (Президент взяв
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участь у церемонії складення присяги патрульною поліцією Вінниці:
Поліцейський завжди на боці народу // Президент України Петро
Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-vzyav-uchast-uceremoniyi-skladennya-prisyagi-patr-36777). – 2016. – 22.02).
Реформа системи національної безпеки та оборони
Президент Петро Порошенко провів нараду з командирами бригад,
бойовими офіцерами за участі Міністра оборони Степана Полторака і
начальника генерального штабу Віктора Муженка.
Президент Петро Порошенко:
Запроваджена глибинна реформа сектору оборони і безпеки. Зараз змінюємо
структуру, всі технології і підходи для забезпечення оборонної безпеки
держави і повний перехід української армії на натівські стандарти.
На вашому прикладі має навчатися покоління українських
військовослужбовців як захищати Батьківщину (…).
Учасники наради обговорили питання служби за контрактом. Зокрема,
Глава держави поцікавився станом грошового забезпечення особового
складу. Він підкреслив необхідність активізації роботи щодо залучення на
службу демобілізованих військових, які вже пройшли навчання та мають
досвід бою (Для підвищення ефективності армії важливий досвід бойових
офіцерів – Президент // Президент України Петро Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/dlya-pidvishennya-efektivnosti-armiyivazhlivij-dosvid-bojov-36793). – 2016. – 24.02).
Програма розвитку українського експорту
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт:
Україна є одним із найбільших виробників сільськогосподарської
продукції, але вона має стати сільськогосподарською наддержавою. Вона має
понад чверть світових запасів чорнозему.
Український експорт сільськогосподарської продукції минулого року
перевищив $16,5 млрд і показник цього зростання в порівнянні з минулим
роком становить 40%. На цьому не варто зупинятися (Пайєтт: Україна
повинна стати сільськогосподарською наддержавою // Аналітична
служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/34841-pajjett-ukraina-dolzhnastat-selskokhozjajjstvenno.html). – 2016. – 24.02).
24 лютого відбулося підписання угоди щодо запланованих
іноземних інвестицій у будівництво зернового терміналу в морському
торговельному порту «Южний» між представники компанії Cargill та
компанії «МВ Карго». Приблизна сума інвестицій цього проекту буде
складати 100 мільйонів доларів США.
На церемонії підписання Угоди були присутні Прем’єр-міністр України
Арсеній Яценюк, Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, Міністр
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інфраструктури України Андрій Пивоварський, Міністр аграрної політики та
продовольства України Олексій Павленко, Міністр фінансів Наталія Яресько
та інші високопосадовці.
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
При виробництві зернових на рівні 60 млн тонн, ми очікуємо в цьому
році рекордний експорт до 37 млн тонн зерна. Тобто, близько 100 млн людей,
окрім громадян нашої держави, будуть забезпечені українським зерном. На
сьогодні експортовано та завантажено на судна понад 26 млн тонн зернових.
Експорт аграрної продукції генерує розвиток галузі та нові робочі
місця. А це – вагомий внесок в економічну стабільність країни. Тому
Міністерство працює над створенням передумов для нарощування
експортного потенціалу.
Зокрема, це здійснюється шляхом дерегуляції через отримання
дозволів на експорт української продукції в інші країни та, чи не
найголовніше, шляхом залучення інвестицій у портову логістику, насіннєві
заводи і переробні комплекси.
Торік у морських портах Миколаївської та Одеської областей введено в
дію сучасні перевантажувальні комплекси. Це позитивно вплинуло на
загальний рівень вартості послуг з перевантажування зернових вантажів.
Тому позиція Міністерства полягає у стимулюванні подальшого розвитку
транспортно-інфраструктурної складової та впроваджені цивілізованого
діалогу з бізнесом (Олексій Павленко: Розвиток портової інфраструктури
має важливе значення для нарощення експорту // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248854531&cat_id=2
44276429). – 2016. – 24.02).
Кабинет министров Украины одобрил план мероприятий по
имплементации раздела IV «Торговля и вопросы, связанные с
торговлей» Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Фактически речь идет о детализации задач в таких сферах, как
тарифная либерализация, техническое регулирование, государственные
закупки, санитарные и фито-санитарные меры, интеллектуальная
собственность, таможенные вопросы и содействие торговле, либерализация
торговли услугами, конкурентная политика. После обнародования
соответствующего распоряжения Кабмина министерства и другие
центральные органы исполнительной власти начнут реализацию шагов по
выполнению Соглашения об ассоциации в части внедрения режима
свободной торговли между Украиной и ЕС (Кабмин одобрил план
мероприятий по имплементации свободной торговли с ЕС // ОстроВ
(http://www.ostro.org/general/society/news/493370/). – 2016. – 23.02).
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі – Торговий
представник України Наталія Микольська презентувала план заходів з
промоції українського експорту, що передбачає три формати співпраці з
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торговельними партнерами: спільні міжурядові комісії, закордонні
бізнес-форуми та торговельні місії.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі – Торговий
представник України Наталія Микольська:
Такий інструмент інтенсифікації торгових відносин як торговельні місії
успішно практикуються багатьма країнами світу на державному рівні, проте
в Україні вони імплементуватимуться вперше. Запропоновані формати
стануть можливими завдяки тісній співпраці Уряду з представниками бізнесу
та бізнес-асоціаціями.
Одна із форм роботи з нашими партнерами − це міжурядові комісії.
Формат передбачає зустріч представників нашої країни та представників
урядів інших держав для обговорення перспективних сфер співпраці та
потенційного укладення угод в економічній, фінансовій та інших сферах, а
також обговорення проблем у тих чи інших сферах, можливостей їх
усунення.
Другою формою роботи стануть закордонні бізнес-форуми, проведення
яких було започатковано та успішно відпрацьовано ще минулого року.
Третьою формою співпраці, яка буде запроваджена вперше цього року,
стануть торговельні місії, поїздки під керівництвом Прем’єр-міністра
України, профільного міністра, або кількох міністрів у певні країни спільно з
представниками українського бізнесу.
Перші форуми, до яких закордонний бізнес вже виявив неабиякий
інтерес, відбудуться в Голландії, Франції та Канаді.
Дуже важливий форум у червні цього року пройде в Канаді. Торік ми
завершили переговори про укладення ЗВТ з Канадою, і до підписання цієї
угоди вкрай важливо створювати майданчики для спілкування бізнесу, що з
аналогічною метою заплановано проведення форуму ЄС-Україна, який має
сприяти інтенсифікації торгівлі й притоку інвестицій з боку ЄС.
Формати цих форумів відрізнятимуться: одні будуть націлені на
залучення інвестицій, а інші, такі як голландський і канадсько-український,
орієнтуватимуться на покращення торгових відносин між країнами.
Не менш важливими є торговельні місії, які заплановано здійснити до
Польщі, Туреччини, Китаю та Індії. Китай для нас є дуже важливим у низці
галузей від аграрної до машинобудівної. Після паузи ми відновили роботу на
урядовому рівні. Китай включив Україну до своєї ініціативи «шовкового
шляху», що важливо в контексті торговельної агресії з боку РФ. І дуже
важливою місією для нас є місія в Індію. Нам необхідно думати поза межами
наших стандартних ринків і думати про ті ринки, які є далекими, але
цікавими для нас.
У рамках підготовки до кожної з вищезгаданих подій, буде проведено
засідання Ради з просування експорту при Мінекономрозвитку, що дозволить
відпрацювати з бізнесом проблемні питання, перспективи та запити
(Наталія Микольська презентувала календар подій з промоції
українського експорту // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=248844626&cat_id=244276429). − 2016. – 19.02).
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Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк:
Єврокомісія подасть Раді ЄС законодавчу ініціативу щодо скасування
віз окремо для України та Грузії.
Єврокомісія може подати пропозицію (до Ради ЄС) про візову
лібералізацію для Грузії наступного тижня. Цілком можливо, що Україні
доведеться почекати трохи довше (Скасування віз для України і Грузії
подадуть в Раду ЄС окремо – ЗМІ // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/24/7045377/). − 2016. –
24.02).
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман подписал
принятые парламентом на прошлой неделе «безвизовые» законы и
направил президенту.
В частности речь идет о проектах законов №4056 «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
выполнения рекомендаций, которые содержатся в шестом докладе
Европейской комиссии о выполнении Украиной Плана действий по
либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины
относительно усовершенствования принципов деятельности Национального
агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами,
полученными от коррупционных и других преступлений», №4054 «О
внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы
Украины относительно выполнения рекомендаций, которые содержатся в
шестом докладе Европейской комиссии о выполнении Украиной Плана
действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для
Украины относительно совершенствования процедуры ареста имущества и
института специальной конфискации» и №4055 «О внесении изменений в
закон Украины «О прокуратуре» относительно обеспечения прозрачности в
организации
деятельности
Специализированной
антикоррупционной
прокуратуры с целью выполнения рекомендаций Международного
валютного фонда (Гройсман направил президенту «безвизовый» пакет
законов // 112.ua (http://112.ua/glavnye-novosti/groysman-napravil-prezidentubezvizovyy-paket-zakonov-294081.html). – 2016. – 24.02).
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції підготував Звіт про
виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом (за 2015 рік). Цей звіт є оцінкою
Української сторони та базується на інформації, поданій органами державної
влади, що залучені до виконання відповідних завдань.
Метою звіту є інформування громадян України, представників
неурядових організацій, а також міжнародної спільноти, зокрема інституцій
ЄС та його держав-членів про прогрес України в реалізації цілей політичної
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асоціації та економічної інтеграції з ЄС (Звіт про виконання Угоди про
асоціацію та Порядку денного асоціації Україна-ЄС // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248849618&cat_id=2
44276429). – 2016. – 23.02).
Громадська ініціатива «Європа без бар'єрів» звернулася до
народних депутатів та президента України із закликом здійснити кроки,
які дозволили б ЄС офіційно зафіксувати повне виконання Україною
безвізових критеріїв.
Про це йдеться у зверненні, розміщеному на сайті ініціативи.
«Два прості кроки дозволили б стороні ЄС офіційно зафіксувати повне
виконання Україною безвізових критеріїв та надати достатні аргументи
Європейській Комісії подати Раді ЄС законодавчу ініціативу щодо
скасування віз українцям», − наголошує «Європа без бар'єрів».
Зокрема, як нагадують експерти, необхідно завершити формування
керівного складу Національної агенції з питань протидії корупції та
запустити роботу цієї інституції в першому кварталі 2016 року, а також
забезпечити повернення в українське законодавство стандартів ЄС щодо
електронного декларування статків посадових осіб.
Як наголошується в заяві, прийнятий Верховною Радою України 16
лютого 2016 року Закон про внесення змін до Закону України «Про
запобігання корупції» (3755) не відповідає вимогам ЄС.
«Відтак, громадська організація Європа без Бар’єрів звертається до
президента України із закликом скористатись правом вето щодо закону
№3755, та надати в рамках процедури пропозиції, врахування яких
забезпечить відповідність закону раніше чинним стандартам. Далі – ми
вимагаємо від народних депутатів України розглянути вказані поправки як
невідкладні», − підкреслює громадська ініціатива («Європа без бар'єрів»
закликає українську владу виконати безвізовий план // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/23/7045333/). – 2016. –
23.02).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Україна виконала всі необхідні кроки для запровадження безвізового
режиму з Європейським Союзом. Про це свідчить фінальний звіт
Європейської Комісії.
Міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайєр:
Я сподіваюся, що в українському парламенті будуть вжиті належні
рішення, що гарантують стабільність у майбутньому, що буде передумовою
для руху на шляху реформ… Я з нетерпінням очікую обміну думками щодо
прихильності української влади проведенню реформ (Яценюк: Україна
готова
до
безвізового
режиму
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27567582.html). – 2016 – 22.02).
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Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Лідером
партії
«Демократи-66»
Парламенту
Нідерландів
Олександром
Пехтольдом.
Президент України Петро Порошенко:
Для України Угода про асоціацію з ЄС перетворилася на справжню
дорожню карту внутрішніх трансформацій.
Угода про асоціацію створює нові унікальні можливості для
просування демократичних цінностей поза межами ЄС та для розвитку
ділових контактів, що матиме наслідком зростання добробуту громадян
України та ЄС (Угода про асоціацію з ЄС стала дорожньою картою
реформ в Україні – Президент на зустрічі з нідерландськими
парламентарями
//
Президент
України
Петро
Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/ugoda-pro-asociaciyu-z-yes-staladorozhnoyu-kartoyu-reform-v-36786). – 2016. – 22.02).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Голова
Дніпропетровської
облдержадміністрації
Валентин
Резніченко:
Від 2 до 15 млн грн на розвиток отримають об’єднані громади
Дніпропетровщини цього року. Розмір державної підтримки залежить від
кількості мешканців та території громади. Ці кошти підуть на реконструкцію
доріг, прокладання водоводів, створення центрів надання адмінпослуг,
запровадження енергозберігаючих технологій тощо. (…)
Ювілейна громада отримає 3,12 млн грн, Ляшківська – 2,4 млн грн,
Богданівська – майже 9 млн грн, Вербківська – 10,5 млн грн, Солонянська –
8,2 млн грн, Сурсько-Литовська – 5 млн грн, Новоолександрівська – 9,3 млн
грн, Новопокровська – 4,5 млн грн, Єлізарівська – 5,6 млн грн, Жовтнева –
5,7 млн грн, Апостолівська – майже 15 млн грн, Грушовокутська – 7,4 млн
грн, Нивотрудівська – 4,6 млн грн, Зеленодольська – 7,4 млн грн,
Могилівська − 4 млн грн.
Для того, щоб отримати кошти, громади повинні мати план соціальноекономічного розвитку, рішення рад про затвердження проектів розвитку та
погодження Мінрегіону. Субвенція від держави видається на створення
центрів надання адмінпослуг, реконструкцію та будівництво доріг, мостів,
переходів, придбання шкільних автобусів та комунальної техніки,
будівництво водогонів тощо.
На Дніпропетровщині створено 16 об’єднаних громад, в 15 вже
пройшли вибори. Цьогоріч мешканці Межівського району та Вільногірська
хочуть утворити ще 2 об’єднані громади. Загалом планується створити 92
об’єднані громади (Об'єднані громади Дніпропетровщини отримають 102
млн грн на розвиток, − Валентин Резніченко // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248849480&cat_id=2
44277216). − 2015. − 23.02).
Директор рівненського ЦНАПу Віталій Герман стверджує, що його
команда щоденно працює над покращенням якості надання своїх послуг.
Директор рівненського ЦНАПу Віталій Герман:
В
Центрі
можна
зареєструвати
бізнес
за
принципом
екстериторіальності, тобто в межах країни, зареєструвати нерухомість у
межах Рівненської області, оформити право власності чи користування
земельною ділянкою, отримати дозвіл на виконання будівельних робіт та
здати закінчені будівництвом об`єкти в експлуатацію, що побудовані на
території Рівненської області, отримати відомості з Державного земельного
кадастру, документи дозвільного характеру у сфері господарської діяльності,
отримати практично всі адміністративні послуги, які надаються виконавчими
органами Рівненської міської ради за виключенням соціальних, отримати
фахові консультації, тощо (Як працює рівненський ЦНАП // ІнтернетРегіональні ініціативи
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портал
«ЧаРівне.інфо»
(http://charivne.info/rivne-news/yak-pratsyuyerivnenskyj-tsnap-foto). − 2016. – 22.02).
21 лютого, в перших об’єднаних громадах Закарпаття відбулися
вибори старост, посади яких було введено в рамках децентралізації,
відповідно до Закону «Про добровільне об’єднання територіальних
громад».
Старости обиралися на прямих виборах, тобто переможцем став той
кандидат, який отримав найбільше голосів.
На виборчі дільниці прийшли мешканці сіл: Лази, Руське Поле,
Тячівка, Округла Тячівської об'єднаної громади та Вільхівці-Лази, Раково,
Добрянське Вільховнцької громади.
Процес голосування відбувся без суттєвих порушень громадського
спокою та виборчого законодавства. У визначений термін було сформовано
комісії, забезпечено їх охорону та відповідну роботу (На Тячівщині в
об'єднаних територіальних громадах уперше «децентралізаційно»
обирали
старост
//
Закарпаття
онлайн
(http://zakarpattya.net.ua/News/152251-Na-Tiachivshchyni-v-obiednanykhterytorialnykh-hromadakh-upershe-detsentralizatsiino-obyraly-starost). − 2016.
– 22.02).
Голова обласної ради Олександр Чорноіваненко взяв участь у
робочій нараді «Обговорення практичних шляхів розвитку галузі
охорони здоров’я в області з урахуванням передового досвіду».
Обговорили також питання реформування охорони здоров’я з
урахуванням досвіду Грузії.
Голова обласної ради Олександр Чорноіваненко:
Я вражений тими реальними реформами та їхніми результатами які
побачив у Грузії. Зайвий раз переконався, що кошти мають йти за пацієнтом
в лікарню, а не навпаки. Наше основне завдання – створити європейську
медицину в області за короткий проміжок часу.
За словами місцевих фахівців, Кіровоградщина чудово підходить для
проведення пілотної частини реформування медичної галузі. Отриманий
досвід ми передамо іншим областям.
І я, і депутатський корпус всебічно сприятимуть реформуванню, і вже
зараз готові до рішучих дій. Перші кроки, які можливо зробити без змін в
законодавстві, будуть проведені для поліпшення якості послуг охорони
здоров’я (Оптимізація медичної сфери − перший крок до європейської
медицини // Кiровоградська облрада (http://www.oblrada.kirovograd.ua/event/
optimizatsiya-medichnoi-sferi---pershij-krok-do-evropejskoi-meditsini). − 2015.
− 22.02).
18 лютого 2016 року заступник директора Департаменту освіти і
науки Чернівецької обласної державної адміністрації Ірина Ісопенко
перебувала з робочим візитом у Сторожинецькому районі.
Регіональні ініціативи
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Обговорено питання функціонування закладів освіти та установ освіти
в об’єднаній територіальній громаді. Учасниками зустрічі наголошено на
важливості адміністрування освіти в об’єднаних територіальних громадах,
організації харчування учнів у ЗНЗ та ДНЗ, підвезення школярів до
навчальних закладів, забезпеченні соціального захисту усіх учасників
навчально-виховного процесу, зокрема врегулювання трудових відносин,
атестації педагогічних працівників, замовлення документів про освіту та
атестацію навчальних закладів об’єднаних територіальної громади
(Обговорено питання функціонування закладів освіти та установ освіти
в об’єднаній територіальній громаді на Сторожинеччині // Чернівецька
обласна державна адміністрація (http://www.bukoda.gov.ua/news/
obgovoreno-pitannya-funktsionuvannya-zakladiv-osviti-ta-ustanov-osviti-v-obednanii-teritorialn). − 2016. – 19.02).
19 февраля 211 новых патрульных полицейских Чернигова
приняли присягу.
На церемонии присутствовали первый заместитель министра
внутренних
дел
Эка
Згуладзе,
председатель
Черниговской
облгосадминистрации Валерий Кулич, председатель Черниговского
обласного совета Игорь Вдовенко и Черниговский городской председатель
Владислав Атрошенко.
После принятия присяги, Эка Згуладзе поздравила новых полицейских
Чернигова, отметив, что они не могут подвести граждан города и своих
родителей и добросовестно выполнять свои обязанности (В Чернигове
начала работу патрульная полиция // Аналитическая служба новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/34129-v-chernigove-nachala-rabotu-patrulnajapolicija.html). – 2016. – 19.02).
19 лютого 2016 року на базі туристичного комплексу «Черемош» за
участі представників Міністерства фінансів України, начальників
фінансових
управлінь
районних
державних
адміністрацій,
Новодністровської міської ради, голів об’єднаних територіальних громад
та інших фахівців з питань бюджету відбулася нарада.
Зокрема, йшлося про проведення інформаційно-роз’яснювальної
кампанії щодо огляду змін до бюджетного, податкового і галузевого
законодавства. Обговорено шляхи надання практичної допомоги
працівникам місцевих фінансових органів стосовно роз’яснення
особливостей функціонування бюджетів об’єднаних територіальних громад,
які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом (Вдбулася
нарада щодо особливостей функціонування бюджетів об’єднаних
територіальних громад в умовах децентралізації // Чернівецька обласна
державна адміністрація (http://www.bukoda.gov.ua/news/vidbulasya-naradashchodo-osoblivostei-funktsionuvannya-byudzhetiv-ob-ednanikh-teritorialnikhg). − 2016. – 19.02).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Експерт групи РПР «Децентралізація влади» Анатолій Ткачук:
Треба спокійно дати депутатам обговорювати Конституцію, причому
так довго, як їм це потрібно для узгодження позицій.
Поки що ж чинна влада має, по-перше, заявити, що реформа йтиме за
будь-яких обставин і концепцію децентралізації буде виконано. По-друге,
чесно сказати, що конституційні зміни важливі, але їх відсутність не в змозі
загальмувати
реформу
(Реанімаційний
пакет
реформ
//
https://www.facebook.com/platforma.reform/posts/586736828145820. – 2016. –
24.02).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
З реформою
Децентралізації ми передаємо повноваження з
центрального рівня на місцевий, і їх повинні отримати професіонали. Дуже
важливо, щоб в місцевих громадах працювали фахові люди не лише з точки
зору політичних процесів, але й точки зору знань та управлінських навичок.
Мінрегіон України та Програма Ради Європи «Децентралізація і
територіальна консолідація в Україні» оголошують конкурс на участь у
програмі навчання «Академія лідерства» для голів об’єднаних
територіальних
громад
(Геннадій
Зубко
//
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1693959044219602. – 2016. –
24.02).
Експерти РПР спільно з Центр політико -правових реформ в рамках
всеукраїнської інформаційної кампанії КонституціЯ, відвідали Вінницю,
говорили з вінничанами про судову реформу її впровадження, інструменти
переатестації суддів, про те що потреба українців у проведенні прозорих та
нагальних змін в судочинстві надто велика, щоб нехтувати нею
(Реанімаційний пакет реформ // https://www.facebook.com/platforma.reform/
posts/586718621480974. – 2016. – 24.02).
Українці самостійно визначаються зі сферами, де реформи потрібні у
першу чергу. В межах проекту «Моніторинг сприйняття прогресу реформ»,
який здійснює TNS Ukraine на замовлення Національна рада реформ /
National Reforms Council, ми запитали у респондентів стосовно важливості
тих чи інших реформ. В результаті, трійку лідерів сформували:
антикорупційна реформа, реформа охорони здоров’я та судова (Національна
рада
реформ
/
National
Reforms
Council
//
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/909670799151452. – 2016. – 24.02).
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Операція «Дерегуляція» у 2015-му році.
Поновлено роботу Національного органу зі стандартизації та
розблоковано роботу з прийняття гармонізованих стандартів. За рік прийнято
4833 національних стандарти, з яких 2651 гармонізовані з міжнародними та
європейськими, у тому числі 1459 – під директиви ЄС. Утворено робочу
групу, що працює над запуском програми автоматичного перекладу
стандартів TRADOS (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/photos/a.754392304679303.1073741828.754
296698022197/909588499159682/?type=3&theater. – 2016. – 24.02).
Урядом вдосконалено вимоги щодо використання програмного
забезпечення для безперебійного функціонування автоматизованих систем
органів державної влади, посилення координації діяльності органів
державної влади у сфері інформатизації з питань постачання, розроблення та
технічна підтримка програмного забезпечення (Мінрегіон України //
https://www.facebook.com/MinregionUkraine/posts/945986775484762. – 2016. –
24.02).
Поновлено роботу Національного органу зі стандартизації та
розблоковано роботу з прийняття гармонізованих стандартів. За рік прийнято
4833 національних стандарти, з яких 2651 гармонізовані з міжнародними та
європейськими, у тому числі 1459 – під директиви ЄС. Утворено робочу
групу, що працює над запуском програми автоматичного перекладу
стандартів TRADOS (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/photos/a.754392304679303.1073741828.754
296698022197/909588499159682/?type=3&theater. – 2016. – 24.02).
Об’єднаним громадам для розвитку необхідно мати повноваження з
розпорядження землями на всій своїй території, тобто і поза межами
населених пунктів. У Верховній Раді України зареєстровано два
законопроекти, які покликані врегулювати це питання. Але депутати все ще
не квапляться з прийняттям рішення.
Професор, доктор наук, експерт з питань реформування місцевого
самоврядування Дмитро Дзвінчук:
Законодавець запізнюється із вирішенням цього питання. А це гальмує
процес утворення об’єднаних територіальних громад. (…) Землі треба
раціонально використовувати, і саме територіальна громада зможе найбільш
ефективно використати земельні ресурси. Голови об’єднаних громад кажуть,
що їм набагато легше вести перемовини і з орендарями, і з потенційними
інвесторами при умові, якщо землі знаходилися б в управління громад. Це ще
і фінансові надходження до місцевого бюджету, а отже – можливість
розвитку
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1116611248403304. – 2016.
– 23.02).
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Від 2 до 15 млн. грн. на розвиток отримають об’єднані громади
Дніпропетровщини від держави цього року.
Як тільки розроблений Мінрегіон України порядок використання
субвенції буде затверджено Урядом, об'єднані громади отримають значні
кошти на розвиток своєї інфраструктури (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1116519038412525. – 2016.
– 23.02).
Офіс реформ у Дніпропетровській області проводить цикл розширених
інформаційно-роз'яснювальних семінарів 2016 року щодо впровадження
Перспективного плану формування спроможних територій громад у
Дніпропетровській області.
На минулому тижні такі семінари офісом реформ були проведений в
Межівському та Магдалинівському районах, на цьому тижні офіс запросили
до Верхньодніпровського району (Дніпропетровський Офіс реформ //
https://www.facebook.com/ofisereformdp/posts/229031614106047. – 2016. –
22.02).
Впровадження електронного документообігу – одна із складових
реформи державного управління. Проте розробка таких рішень – складна
робота, яка потребує значних інвестицій. Саме тому, будь-яка ефективна
розробка, яка народжується всередині інституцій, має тиражуватись серед
інших органів влади.
Система електронного документообігу була розроблена силами
спеціалістів IT-департаменту АПУ, і готова до передачі будь-яким
державним органам для впровадження.
Спеціально для того, аби донести більш повну інформацію про СЕД,
було створено веб-сайт http://sed.reforms.in.ua/ на якому можна знайти
описову та технічну інформацію про систему, включаючи показники
продуктивності, описи процесів, побачити вигляд системи, яку аналітику
використовує АПУ (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/photos/a.754392304679303.1073741828.754
296698022197/908703475914851/?type=3&theater. – 2016. – 22.02).
Голова Зимнівської сільської ради Анатолій Католик:
Наші громади давно дозріли, що треба об’єднуватися, щоб розвиватися.
Люди хочуть і здатні самі за себе приймати рішення. В нас нарешті з’явилася
можливість творити реформи, щоб змінити життя людей на краще і ми
однозначно справимося. Рік-два, якщо недруги не загальмують реформу
місцевого самоврядування, децентралізацію влади, то ми, громади, в умовах
децентралізованої системи управління зробимо серйозний ривок у розвитку
своїх територій, а отже – і всієї країни (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1115727221825040. – 2016.
– 22.02).

Новини з соціальних мереж

47

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

18 ‒ 24 лютого 2016 року

20-28 лютого 2015
Законопроект «Про енергетичну ефективність будівель» розроблений
урядом та готується до внесення на розгляд Верховної Ради України.
Ухвалення цього закону додатково стимулюватиме енергоефективні заходи
по всій Україні.
Про це йшлося на зустрічі Віце-прем’єр-міністра – Міністра
регіонального
розвитку,
будівництва
та
житлового-комунального
господарства України Геннадія Зубка з директором секретаріату
Європейського Енергетичного Співтовариства Янезом Копачем (Мінрегіон
України // https://www.facebook.com/MinregionUkraine/posts/94321321242
8785. – 2016. – 19.02).
Команда ProZorro готується до повного переведення всіх державних
закупівель в електронний формат згідно із Законом «Про публічні закупівлі»,
який днями підписав Президент. Новий сайт, нові функції та інші складові
нового етапу реформи команда презентувала на прес-конференції «ProZorro
2.0».
Головна мета переходу – зведення до мінімуму корупційних ризиків
шляхом підвищення конкуренції та відкриття всієї інформації про тендери.
Будь-хто може зайти на bi.prozorro.org та перевірити, наприклад, за якою
ціною школа вашої дитини закуповує штори, або скільки грошей витрачено
на форму для військових (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України // https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/1036359176421
730:0. – 2016. – 19.02).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та
банківської діяльності Сергій Рибалка:
(...) За останні 24 років Україна показала найгірші результати у світі - її
економіка скоротилася більш ніж на 40%.
За цей же час, за рідкісним винятком, більшість країн пішли далеко
вперед. Світова економіка збільшилася у 2,33 рази. Азіатські лідери виросли
у середньому в шість разів, а номінальний ВВП Китаю – приблизно у 26
разів.
Наш технологічний рівень продовжує погіршуватися. За даними
доповіді Національного інституту стратегічних досліджень, на початок 2014
року середня ступінь зношеності основних фондів досягла 77,3%.
Знаменитий норвезький економіст Ерік Райнерт пише, що можливість
захистити свою обробну промисловість і сектор просунутих послуг – «єдина
політика, яка в останні 500 років забезпечувала країнам успішний
економічний розвиток».
Досвід багатьох країн показав: тільки боротьби з корупцією, захисту
права власності та дерегуляції недостатньо. Для підвищення добробуту
громадян також потрібна багаторівнева система інститутів і окремих
стимулів для збільшення частки підприємств з більш високою доданою
вартістю.
Краще продавати літаки, ніж руду, інакше сповзання у бідність
продовжиться навіть при відновленні економічного зростання.
Як ми зацікавимо інвесторів створювати високотехнологічні
виробництва? Як позбавлятися від статусу сировинної економіки? Тільки
маючи відповіді на ці питання, ми отримаємо бажані результати від будьяких реформ.
У той же час фінансова стабілізація останнього року досягається ціною
удушення виробництва. У банківській системі гроші є – глава НБУ констатує
рекордний рівень ліквідності. Однак влада не створює умов, щоб направити її
до реального сектору.
(...) Успішні країни використовують різні методи антикризового
відновлення економіки – від інвестування в інфраструктуру до пільгового
кредитування пріоритетних галузей. Вони виконують довгостроковий план з
чіткими структурними показниками. Яскравий приклад – енергетична
стратегія ЄС.
У жорсткому світі СОТ у нас залишилося небагато інструментів для
конструювання власного розвитку. У 2015 році ми втратили шанс провести
кардинальну податкову реформу, щоб дати істотний поштовх економіці.
Нам також важливо забезпечити її дешевим кредитним ресурсом. Для
цього уряд і НБУ зобов'язані створити додаткові інструменти і збільшити
фінансування в межах існуючих.
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Наприклад, на проект компенсації витрат на теплову модернізацію
житлового фонду, який фінансується за участю ЄБРР, Кабмін повинен
виділяти в рік не сотню мільйонів, а мільярди. За умови використання
переважно вітчизняних матеріалів і обладнання буде подвійний ефект:
зниження споживання енергії і поштовх до запуску виробництв.
Це ж стосується інфраструктурних проектів та пріоритетних секторів в
машинобудуванні, IT-галузі, фармацевтиці. Де брати на це ресурси і як їх
вміло розподілити найближчими роками – окреме важливе питання, на яке
ми і повинні відповісти в системних стратегічних документах.
Для конструювання майбутнього економіки важлива роль держбанків.
Досвід розвинених і країн, що розвиваються довів їх позитивну антикризову
роль.
Але головна мета держбанків – стати ефективними інструментами
промислової політики. У першу чергу, мова про так звані банки розвитку. Ще
з 19 століття їх використовували багато сьогоднішніх розвинених країн і
післявоєнні Японія та Німеччина. Так робили і роблять безліч інших держав.
Сьогодні в світі більше 500 банків розвитку – переважно повністю державних
або з переважною часткою держвласності.
Йдеться
про
стимулювання
довгострокового
кредитування
пріоритетних галузей промисловості, інфраструктурних проектів та
регіонального розвитку.
(...) Також необхідна установа для кредитування малого бізнесу.
Важливу соціальну роль таких проектів довів успішний світовий досвід,
наприклад, лауреата Нобелівської премії, одного з
«батьків»
мікрокредитування Мухаммада Юнуса.
Йдеться не лише про масштабний проект пільгового кредитування, але
і про доступ до держзакупівель та інформаційну підтримку. Важливо
допомагати людям відкривати свою справу, зменшуючи безробіття. У
довгостроковій перспективі − стимулювати економічну активність громадян і
розширювати внутрішній попит.
З поглибленням глобалізації значно посилилася конкуренція, тому в
більшості країн працюють системи державної підтримки експорту.
(...) Світовий досвід показав, що ризики корупції у використанні
політиками бюджетних субсидій через держбанки великі. Однак треба
системно боротися з корупцією в усіх сферах. Хіба це аргумент для того, щоб
опустити руки і змиритися із сумним майбутнім нашої країни? Як каже мій
знайомий експерт, ніхто не ламає теплиці, якщо там починають рости
бур'яни. Їх просто прополюють і продовжують отримувати великі врожаї.
Пропозиції «все продати» зрозумілі, але тоді давайте продамо суди і
прокуратуру – там корупції ще більше. Ця корупція куди сильніше шкодить
нашому інвестиційному клімату, але ми ж не відмовляємося від цих функцій
держави. Так чому ж ми відмовляємося від тих небагатьох важелів, які ще
залишилися в України для повороту на принципово нову траєкторію?
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Зрозуміло, держбанки не панацея, а лише один з інструментів. Я не
стверджую, що створені нами інститути запрацюють негайно. Однак треба
починати сьогодні, щоб вони почали давати результат через кілька років.
На їхньому прикладі я хочу показати більш важливі речі: лише
системні зусилля щодо зміни структури економіки можуть дати результати.
Саме це повинно стати ключовим у нашій стратегії розвитку держбанків (Що
буде з держбанками // Українська правда (http://www.epravda.com.ua/
columns/2016/02/24/582558/). – 2016. – 24.02).
Експерт з питань фінансів, фахівець відділу продажів інвестиційної
компанії Dragon Capital Сергій Фурса:
(…) Насправді, інвестори говорять: нам все одно, яка тут
прибутковість, ми самі вирішуємо, вигідно нам чи ні. Інвестору потрібно,
щоб гроші були в безпеці. І головним стримуючим фактором у нас є
відсутність реального права власності, неповага до цієї інституції просто
величезна. Так чи інакше, все це впирається в судову систему України.
Насправді, було багато зроблено щодо реформування тим же
Мінекономіки, МінАПК, але ключові проблеми не вирішені. Нам потрібно
провести судову реформу, а крім того, хід інвестицій буде повністю
визначатися тим, як ми проведемо приватизацію.
Владі потрібно, по-перше, провести судову реформу. Це болюча тема,
тому що ніхто не знає, як її проводити. З іншого боку, потік інвестицій на
даний момент буде визначатися тим, як ми проведемо приватизацію. Якщо
ми красиво, публічно продамо 2-3 великих об'єкта, таких як «Центренерго»
або ОПЗ, багато інвесторів отримають чіткий сигнал, що їх тут чекають. У
нас є зараз конкурентні переваги, від яких нікуди не дітися − це майже
найдешевша робоча сила в світі і наявність зони вільної торгівлі з ЄС. Тобто
до нас реально може піти великий потік інвестицій, але головним сигналом
буде прозора приватизація.
Внутрішніх коштів для зростання на даний момент просто немає, і поки
не прийдуть зовнішні інвестори, наші банки працювати не почнуть. У нас же
банки зараз зв'язані по руках і ногах обмеженнями НБУ, а ці обмеження
можуть бути зняті тільки в тому випадку, якщо до нас буде входити
грошовий потік, тобто, ці самі горезвісні інвестиції. Якщо вони будуть, тоді
можна знімати обмеження, і гривня не полетить вниз. А поки немає
зовнішніх інвестицій, ці обмеження будуть залишатися (Показова
приватизація стане маяком для іноземних інвесторів − Фурса // Голос
столиці
(http://newsradio.com.ua/2016_02_24/Pokazova-privatizac-ja-stanemajakom-dlja-nozemnih-nvestor-v-Fursa-4714/). – 2016. – 24.02).
Глава Міжнародного центру перспективних досліджень Василь
Філіпчук:
Європейський Союз і Захід в цілому взяли на себе роль спонсора
нинішньої української влади, вони забезпечили і політичну, і фінансову
підтримку українському уряду, українському президенту, українському
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прем'єр-міністру. (…) Коли вони побачили, що замість модернізації і
європейських реформ тут корупція і суперечності, то вирішили (очільники
МЗС Німеччини та Франції, – ред.) все ж таки приїхати в Київ і зрозуміти, що
тут відбувається.
Це було, я думаю, останнє китайське попередження, що далі так
продовжуватися не може, що реформи мають бути на ділі, а не на словах, або
відбудуться певні кардинальні зміни у ставленні до підтримки української
влади.
Фактично воля Заходу має сприйматися Києвом не просто як
висловлювання побажань, а як вказівки, які потрібно виконувати. Як би нам
це не подобалося, як би нам це не здавалося свідченням обмеженого
суверенітету України на міжнародній арені, але це є факт, і ми не маємо з
чого вибирати. По великому рахунку, наші західні партнери вимагають від
нас реформ, змін, яких потребує Україна. Але якщо українське суспільство
має можливість впливати на владу лише раз на чотири чи п'ять років під час
виборів, то у наших західних партнерів значно більше можливостей для
впливу. Ми не можемо напряму впливати на наше керівництво, ні на
президента, ні на прем'єра. Найбільш ефективним способом тиску є
звернення до міжнародної спільноти, до тих самих США і ЄС (Філіпчук:
візит глав МЗС ФРН і Франції − останнє попередження Україні // Голос
Столиці (http://newsradio.com.ua/2016_02_24/F-l-pchuk-v-zit-glav-MZS-FRNFranc-ostann-poperedzhennja-Ukra-n-3708/). – 2016. – 24.02).
Директор Офісу реформ у Дніпропетровській області Олена
Тертишна:
Збільшення кількості громад – явище тимчасове. Щоб досягти кращого
результату, треба навпаки укрупнятися. Ті громади, які об’єднали більшу
кількість територій з більшою кількістю людей, мають досить гарний
власний бюджет, – адже в об’єднаній громаді залишається 60 відсотків
податку з фізичних осіб. Громади, які нараховують від трьох до семи тисяч
жителів, виходять із рядів дотаційних. Утримувати заклади соціальної сфери
без району вони спроможні, але власного потенціалу для розвитку території
не матимуть. А ми націлювали людей на те, що після об’єднання у них
з’являться власні кошти на будівництво доріг, на відновлення сільської
інфраструктури. Адже головна мета об’єднання – зробити якість життя у
селах такою, як у місті. Це ми бачили в Польщі: на хуторі, у селі люди мають
такі ж транспортні послуги, шляхові сполучення, пасажирські перевезення,
медицину, освіту, як у Варшаві.
Об’єднані громади з перших днів активно включилися у розбудову
сільської інфраструктури. Як ви думаєте, що насамперед вони хочуть
налагодити? Інтернет. Бо за допомогою Інтернет-зв’язку можна сьогодні все
зробити: і квитки придбати, і оплатити послуги, і купити необхідні речі.
Європейська децентралізація нині повністю націлена на посилення
економічної спроможності. А у нас об’єднання громад має мету – побудувати
нормальну інфраструктуру, а тоді вже йти далі. І важливо, щоб люди
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використали цей шанс. Бо якщо вони не спроможуться на добровільне
об’єднання, у подальшому території формуватимуть, враховуючи економічну
доцільність.
(…) Ідеальний варіант для області з точки зору економічного
потенціалу управління територією – 60 громад. Хоча це лише експертний
погляд, і принцип добровільності сьогодні для нас є головним. Тому
вирішувати будуть люди.
(…) Сільська територія у міській громаді виграє більше, бо тут більші
можливості використання управлінських ресурсів. Погодьтеся, у місті
готовність будь-якої інфраструктури набагато вища, ніж у селі. Ось таке
питання, як шкільний автобус, який щодня треба випустити на лінію. Зараз
він у власності територіальної громади, отже, для нього треба забезпечити
пальне, технічне обслуговування і навіть щоденний медогляд водія перед
рейсом. Це може зробити тільки спеціалізоване підприємство, якого у
сільських громадах нема. Сьогодні вони тільки будують структури, які
забезпечуватимуть їхню життєдіяльність в усіх сферах. А там, де села
приєднуються до міст, і ми це бачимо на прикладі Апостолівської та
Зеленодольської об’єднаних громад, ці питання вирішуються без особливих
проблем. Просто міста розповсюдили свої можливості ще й на сільські
території, які тепер уже їхні. І в село відразу прийшла маршрутка, стали до
роботи комунальні служби – снігові замети тут не зупиняли рух, не відрізали
села від світу. А в сільських громадах керівники знову змушені були просити
фермерів розчистити бодай головні шляхи.
(…) От, наприклад, зараз усі державні субвенції – на охорону здоров’я,
освіту, культуру, соціальний захист – пішли в громади, оскільки вони взяли
ці заклади на свій баланс. Раніше у субвенції для сфери освіти держава
передбачала безкоштовне харчування дітей. Нині з Державного бюджету
таких коштів не виділено, але жодна громада не припинила цю послугу. Її
дотують – від 2,5 млн. до 5 млн. гривень – із власних бюджетів. Є приклади,
коли громади витрачають на харчування школярів значно більше, ніж торік
виділяла держава. Ще один приклад – держава виділяє цільову субвенцію
громадам
на
підтримку
сільської
інфраструктури.
Громади
Дніпропетровщини отримають 107 млн. грн. за окремою формулою, в основі
якої якраз і закладена кількість жителів приєднаних територій, що спонукає
центри громад спрямувати кошти на вирішення проблем цих населенних
пунктів. Тобто започатковується механізм згуртування жителів – коли
громада отримує преференції саме завдяки об'єднанню території. (…)
Ми плануємо у квітні провести місячне дистанційне навчання для
потенційних кандидатів на посади старост і допоможемо їм розібратися в цих
моментах, акцентуючи увагу на функціональних завданнях старост, що, у
свою чергу, має зняти це «виборне» напруження.
Для того, щоб сформувати структуру, яка б мала управлінськогосподарські функції, зареєстрували виконавчі комітети рад як юридичні
особи. Отже, на сьогодні маємо спроможне місцеве самоврядування. Раніше
сільські ради не мали справжніх виконкомів, тобто вони були, але посади в
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них визначалися за згодою, реалізувати прямі управлінсько-господарські
функції у повному обсязі такі виконкоми не мали можливості. Сільрада була
лише транзитною ланкою переказування коштів на місцеві потреби. Тепер ці
функції задіяли на повну потужність. Причому окремі ради зареєстрували не
лише виконком, а й структурні підрозділи як юридичні особи.
Найбільшою проблемою, як на мене, є відставання політики
центральних органів у справі децентралізації від самих громад. Продукувати
політику реформ мають міністерства, а громади є її виконавцями. Але
останні, на жаль, у багатьох випадках не отримують від міністерств ні
інструментів, ні механізмів, і самі змушені шукати вихід із ситуації.
(…) Раніше людина бігала за послугою, а тепер гроші на кожну послугу
ходять за людиною. У цьому перевага громад (В основі формування
об’єднаних громад – бажання жителів і можливості територій, – Олена
Тертишна // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/
item/id/1618). – 2016. – 23.02).
Запрошений професор Лондонської Школи Економіки, екс-віцепрем’єр-міністр та екс-міністр фінансів Болгарії Сімеон Дянков:
Україні слід не просто впроваджувати податкову реформу, а
поєднувати її з іншими реформами, які принесуть додаткові надходження
державі. Зокрема, має відбутися приватизація.
У перші роки впровадження цієї реформи, уряд повинен мати додаткові
джерела фінансування і серйозну програму приватизації. Це те, чого
бракувало Україні.
Коли у вас є велике джерело грошей, у руках уряду та загалом
політиків, то це стає найбільшим джерелом корупції. Не тільки економічної
корупції, але й політичної. І така політична корупція призводить до
викривлення всього процесу демократії.
Легко проводити податкову реформу, коли у країні є економічний
підйом. Проте, в кінці минулого року Україна перебувала у складному
макроекономічному становищі, тому очевидно, що запровадження
податкової реформи не може дати миттєвого результату. Крім того, країни, в
таких умовах, зазвичай проводять реформи у кілька етапів, поліпшують
адміністрування податків, зменшують податкові привілеї. Це те, що робили
свого часу Грузія та Естонія.
Депутат парламенту Словаччини, головний радник міністра
фінансів України, екс-віце-прем’єр-міністр та екс-міністр фінансів
Словаччини Іван Міклош:
У Словаччині податкова реформа була впроваджена одним кроком.
При цьому використали лише один податок, для спрощення системи,
виключивши будь-які спеціальні режими та спеціальні ставки. Стара
податкова система містила понад 80 різних податкових ставок. Після
реформи залишилась одна – 19% для всіх податків, включно з ПДВ. Також у
Словаччині скоротили податок на передачу нерухомості, на дивіденди,
спадок тощо.
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У будь-якій країні перехідного періоду економічні реформи є більш
політичними, ніж технічними. Історія податкової реформи в Україні – це
чіткий доказ. Є політичні причини чому дуже гарні комплексі ліберальні
пропозиції щодо податкової реформи не тільки від Мінфіну, але й уряду,
були «вбиті» і не ухвалені». Це була перша комплексна реформа в Україні,
проте вона не була впроваджена. Важливо також, щоб податкова реформа
була частиною більш широкого пакету структурних реформ. (…)
Економічний експерт Реанімаційного Пакету Реформ Павло Кухта:
Зменшення податків на працю і вирішення проблем з відшкодуванням
ПДВ – це були дві величезні проблеми. Іноді реформа проводилась дещо
хаотично, проте це великий крок уперед. Стосовно введення системи єдиного
оподаткування, ще є час рухатися у цьому напрямку. Однією з проблем є те,
що ми отримуємо 10% ВВП від податків на доходи населення, так званий
податок на працю. Але тривають дискусії між урядом, депутатами та
неурядовими організаціями щодо адміністрування податків. Оскільки
непокоїть неправильне використання фіскальною службою своїх
повноважень. Але, незважаючи на весь хаос, зміни відбулися. Більш того,
коли йдеться про інші реформи та процеси, зокрема, й приватизацію, слід
пам’ятати, що проведено оптимізацію і скорочення видатків, які були надто
роздуті. При цьому, податкова реформа триватиме ще кілька років
(Впроваджуючи податкову реформу, слід думати про додаткові джерела
фінансування – екс-віце-прем’єр-міністр Болгарії // Ukraine Crisis Media
Center (http://uacrisis.org/ua/40491-tax_reform). – 2016. – 23.02).
Партнер юрфірми «Ілляшев і Партнери» Максим Копейчиков:
Євросоюз має намір посилити контроль за ухилянням від сплати
податків, насамперед з боку великих компаній.
Для цього Європейська комісія готує законодавчі ініціативи з розвитку
нещодавно введеного в дію пакету норм, спрямованих на боротьбу з
ухилянням від податків. Принаймні, про такі плани повідомила низка
впливових європейських ЗМІ, посилаючись на свої джерела.
Що ж планується посилити?
Йдеться про обов'язкове оприлюднення транснаціональними
корпораціями даних про отримані прибутки і сплачені податки у розрізі
кожної з країн, що входять до Європейського Союзу.
Відповідний законопроект, якщо вірити ЗМІ, офіційно буде
представлений вже в квітні.
Причиною появи таких ініціатив став так званий «Люкслікс» 2014 року
– гучний скандал, коли ЗМІ стало відомо про податкові угоди низки
транснаціональних корпорацій з Люксембургом, що дозволили цим
корпораціям заощадити на податках суми, які перевищують дохідну частину
бюджету України.
Після цього єврочиновники змогли виявити низку порушень
податкового законодавства з боку великих платників, які неправомірно
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визначали країну-джерело походження доходів з метою використання
переваг, що надаються внутрішнім законодавством окремих юрисдикцій.
Щодо параметрів передбачуваної реформи консенсусу ще немає, бо
передбачувані граничні показники для компаній, що підлягають посиленому
контролю (пропонується поширити його на компанії з річним оборотом у 750
млн євро), вочевидь, звужують коло глобальних гравців, на яких
поширюватимуться ці вимоги.
Більше того, для таких компаній не виключена можливість творчо
підійти до реформування власної корпоративної структури з метою уникнути
такого розкриття.
Чи поширяться ці нововведення на Україну?
Існує ймовірність, що
подібні правила будуть імплементовані в нашій країні, а також що
Єврокомісія поширить вимоги про розкриття даних на доходи, отримані в
європейських країнах, що не входять в ЄС.
Що чекає на великий український бізнес в такому випадку?
Українських компаній, що досягають передбачуваних граничних
показників, вочевидь, недостатньо для того, щоб нові правила негативно
вплинули на наповнення українського бюджету внаслідок часткового
перенесення бази оподаткування в Європу (навіть якщо для такого підходу
будуть підстави).
Це ж стосується і можливої втрати бюджетних надходжень внаслідок
застосування Євросоюзом санкцій до транснаціональних корпорацій, що
мають джерело походження доходу в Україні. Припускати, що український
бюджет формується за рахунок сплачених транснаціональними корпораціями
податків, які не дісталися європейським країнам, буде наївно (втім,
наприклад, транснаціональні виробники тютюнових виробів дійсно є
великими донорами держбюджету, але запідозрити їх в мінімізації не можна
– вони мають великі виробничі потужності в Україні).
Втім, таке рішення ЄС створює шанс для України стати європейською
податковою гаванню для транснаціональних корпорацій.
Поки це виглядає фантастично, але при належній вправності і бажанні
влади реально реформувати податкове законодавство і знизити податкове
навантаження на бізнес нічого неможливого в цьому немає.
Як мінімум, такі зусилля призведуть до того, що Україна просто стане
країною з комфортним та зрозумілим податковим режимом.
У будь-якому разі це пішло б на користь як великому світовому
бізнесу, так і нашій державі (ЄС посилює податковий контроль. Як це
вплине на Україну // Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/
experts/2016/02/23/7045086/). – 2016. – 23.02).
Академик НАН Украины Богдан Данилишин:
Международные финансовые организации торопят украинские власти с
проведением приватизации предприятий госсектора и дальнейшей
дерегуляцией экономики. Данные предписания входят в реализацию так
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называемого Вашингтонского консенсуса, представляющего собой тип
макроэкономической политики, который рекомендован руководством МВФ и
Всемирного банка к применению в странах, испытывающих финансовый и
экономический кризис.
(...) Нам следует отказаться от рекомендаций в стиле Вашингтонского
консенсуса и перейти к активной промышленной политике. Только в рамках
этой политики надо определять целесообразность приватизации
госсобственности
и
экономической
дерегуляции,
подчиняя
их
исключительно тем целям, которые должны быть достигнуты при реализации
активной промышленной политики. Потому как теоретическая максима о
том, что частные предприятия управляются лучше, чем государственные,
далеко не всегда верна.
Нам нужно ориентироваться на методологии макроэкономического
регулирования с сильной ролью госинститутов и госкомпаний (свободных от
коррупции), характерной для континентальной Европы и стран ЮгоВосточной Азии, а не методологии стран англо-саксонского мира, с их
онтологической
склонностью
к
частной
экономике,
вызванной
историческими причинами. Практика многократно доказывает – то, что
работает у англосаксов, не сработает в Украине.
Поэтому приватизация госпредприятий и дерегуляция экономики в
нашей стране не приведут к ожидаемому эффекту, а, скорее, нанесут
экономике Украины дополнительный вред. Сейчас ситуация в экономике
очень непростая, и мы просто не можем себе позволить совершить очередной
опрометчивый шаг (Почему для нас вреден план МВФ // Новое время
(http://nv.ua/opinion/danylyshyn/pochemu-dlja-nas-vreden-plan-mvf99101.html). – 2016. – 23.02).
Руководитель Центра перспектив стран Восточной Европы в США
Николай Воробьев:
Соединенные Штаты Америки будут и дальше поддерживать, и
отстаивать интересы Украины на международном уровне, однако Киев
должен быть готов к тому, что этот год станет решающим для нашей страны.
(...) Для начала, можно полностью искоренить коррупцию, которая сейчас
стала обыденностью.
Не будем лукавить. Сейчас судьба страны полностью зависит от
украинских политиков. (...) Для нас этот год будет решающим. Тут только
два варианта развития событий. Либо Украина становится неотъемлемой
частью «европейской семьи», либо Украину охватывает мрак и хаос (Этот
год станет решающим для Украины, – мнение аналитика (ВИДЕО) //
Інформаційний
портал
«Українські
реалії»
(http://ukrreal.info/ua/politika/91598--etot-god-stanet-reshayuschim-dlyaukrainy-mnenie-analitika-video). – 2016. – 21.02).
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Керівник напрямку міжнародного розвитку бізнесу компанії
STRATEGIC, викладач Школи глобальних ринків Києво-Могилянської
бізнес-школи Інна Сосновська:
Вихід на міжнародний рівень – мрія багатьох українських компаній.
Проте вітчизняному бізнесу поки що належить дуже мала частка
глобального ринку. Що нас стримує?
Перш за все – страх перед невідомим, перед конкуренцією та високими
іноземними стандартами.
(...) Одне з перших завдань – відійти від сировинної логіки і навчитися
створювати, виробляти та продавати готовий продукт. Друге – навчитися
вибудовувати партнерські довгострокові відносини з міжнародними
клієнтами.
Стан внутрішнього ринку та активність міжнародних гравців на фоні
глобалізації та відкриття ринків спонукає компанії ставати експортноорієнтованими. Здебільшого рішення – за власником.
Власники ж поділяються на два типи: ті, хто впадають в депресію, і ті,
хто шукають шляхи розвитку.
Наприклад, один харківський підприємець створив милозавод,
зібравши вживане обладнання з усієї Європи – домовляючись про бартер і
забираючи списане. Зараз він продає продукцію у чотири країни.
До того ж, якщо внутрішню ситуацію в Україні складно назвати
сприятливою, то зовнішня кон'юнктура щедра на можливості. Тому на
глобальній арені з'являються нові гравці.
(...) Шлях на міжнародні ринки тернистий, але цікавий та
результативний, якщо для власника розвиток – це цінність. Більшість
заявлених негараздів штучні, їх можна перебороти.
Забудьте про сертифікацію, подумайте про зони зростання, який
продукт ви можете запропонувати зовнішньому ринку, для кого він, як
компанія буде його виробляти через логіку створення цінності.
(...) Зазвичай все починається з «нульового етапу» – проведення
діагностики компанії. (...)
Першим етапом є розробка експортної стратегії, щоб не загубитися в
океані можливостей і мати фокус у своїх діях. Не варто боятися помилитися з
гіпотезою стратегії – треба боятися рухатися у невизначеному напрямку.
Мета цього етапу – відповісти на три питання: кому, що і як ми будемо
продавати на зовнішніх ринках. При цьому «кому?» і «що?» можна
розглядати паралельно, а відповідь на питання «як?» буде наслідком цих
відповідей. (...)
(...) Головна мета – «заземлити» стратегію, дійти до реальних контактів
з потенційним клієнтом та підтвердити гіпотезу.
На цьому етапі можна використовувати такі майданчики, як LinkedIn,
trade-майданчики, наприклад, Alibaba, виставки, B2B-matchings – все, що
допоможе компанії поспілкуватися з потенційними клієнтами або експертами
на нових ринках.
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(...) Будь-який експортний контракт потрібно супроводжувати та
розвивати. Інакше півроку вашої роботи та інвестицій перетворяться на
витрати. Тому останній етап стосується побудови системної моделі
міжнародного продажу та розвитку.
(...) Експортний шлях хоч і непростий, але й дає високі дивіденди.
Компанії, які займаються міжнародним бізнесом, завдяки своїй високій
конкурентоздатності легко випереджають інших (Що заважає українському
бізнесу долати кордони і як з цим боротися // Інформаційний портал
«Українські
реалії»
(http://ukrreal.info/ua/statti/69297--scho-zavazhaeukrainskomu-biznesu-dolati-kordoni-i-yak-z-tsim-borotisya). – 2016. – 19.02).
Посол Канади Роман Ващук:
Це країна, де всі про всіх знають і відкрито говорять, але прокуратура і
суди не працюють так, щоб справедливість взяла гору.
У той же час є надія на нові структури: Національне антикорупційне
бюро та спеціалізовану Антикорупційну прокуратуру.
Там працюють серйозні люди, і я сподіваюся, що їм дадуть зробити
все, що вони запланували.
Корупція залишається «на перших шпальтах» кожен день, і діяти
потрібно рішуче.
(...) Через два роки після Революції гідності керівники України,
стимульовані активним, залученим і свідомим громадянським суспільством,
провели складні політичні та економічні реформи, щоб наблизити країну до її
європейського майбутнього.
Це нормально, що в суспільстві є завищені очікування, які не завжди
повністю реалізуються. Але вектор правильний, і я не розчарований. Бувають
дні, коли я хотів би бачити більш швидкий прогрес, але я розумію, чому
процес гальмується.
На рахунку нової української влади багато досягнень.
Це фінансова децентралізація, яка була оголошена і проведена. Тепер у
місцевої влади набагато більше ресурсів. Питання в тому, наскільки
ефективно вони будуть розпоряджатися цими ресурсами (...) (В Україні
нічого не працює, щоб справедливість взяла гору – посол Канади //
Інформаційний
портал
«Українські
реалії»
(http://ukrreal.info/ua/politika/91420-v-ukraini-nichogo-ne-pratsyue-schobspravedlivist-vzyala-goru-posol-kanadi-). – 2016. – 19.02).
Представник України у Венеціанській комісії Володимир
Пилипенко:
В Конституції не має не важливих норм, однак розділ ІІ «Права,
свободи та обов’язки людини і громадянина» по суті є Мagna Carta для
українського суспільства.
В ньому відображені стандарти державної політики в напрямку захисту
прав людини, а також обсяг прав, які держава зобов’язана гарантувати
громадянину для того, щоб він почував себе гідно.
Експертний погляд

59

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

18 ‒ 24 лютого 2016 року

20-28 лютого 2015
Перш ніж щось робити, завжди потрібно мати відповідь на питання –
для чого це потрібно? Новий варіант цього розділу Основного Закону
Конституційна комісія напрацювала ще влітку 2015 року. Однак, для чого
були потрібні місяці цієї роботи – сказати складно.
Так, дійсно, для проведення в Україні реформи децентралізації, в
Конституцію необхідно вносити зміни. Те саме стосується й судової
реформи. Але норми розділу Основного Закону про права і свободи людини
сьогодні вже ґрунтуються на положеннях універсальних міжнародних
договорів, і є майже ідентичними у всьому світі. Тому говорити про їх
застарілість не варто. Тим більше, напрацювання Конституційної комісії
навпаки можуть звузити обсяг соціальних прав і свобод українців у
порівнянні із сьогоднішнім рівнем.
Нині питання обґрунтованості затримання особи вирішує виключно
суд. У проекті від експертів Конституційної комісії передбачено, що«за
наявності обґрунтованих і законних підстав для арешту або затримання,
особа має негайно постати перед судом або іншою посадовою особою, якій
належить за законом право на судовий розгляд…».
Ця пропозиція йде у розріз, навіть, із судовою реформою: в проекті
змін до Конституції, в цій частині, немає жодної згадки про те, що
правосуддя можу здійснюватися іншими органами чи то посадовими
особами. Оскільки в тексті Основного Закону зберігається ст. 124, яка
говорить, що делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій
іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
Хочу зазначити, що у разі прийняття цих пропозицій, по-перше,
виникнуть суперечності між нормами Конституції. По-друге, в Україні
приймати рішення про арешт або затримання особи зможе, не лише суд, але і
посадова особа; яка саме – депутати зможуть визначити на рівні закону. А
тут з’являється широке поле для маневрів.
Замість того, щоб посилити захист інституту власності в Україні та
включити до Основного Закону додаткові гарантії, відсутність яких
насправді є суттєвою проблемою для притоку інвестицій в нашу державу,
експерти Конституційної комісії пропонують діяти навпаки. А саме –
розширити перелік обставин, які допускають примусове позбавлення права
власності.
До таких підстав, як відчуження майна з мотивів суспільної
необхідності і конфіскація, додається ще і націоналізація та експропріація.
Цікаво, чи побільшає після цього бажаючих вкладати кошти в Україну?
Окрім цього, Основний Закон пропонується доповнити положенням
про те, що «примусове заволодіння іноземною державою на тимчасово
окупованих територіях України власністю України, її фізичних і юридичних
осіб….не має жодних правових наслідків». Така норма є абсолютно
правильною. Таким чином, ми не визнаємо, наприклад, факту заволодіння
Росією майном, розташованим на окупованих українських територіях. Єдине
зауваження викликає лише доцільність закріплення цієї норми на
конституційному рівні, адже вона могла б бути визначена на рівні закону.
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Сьогодні українці мають право на безоплатну медичну допомогу, що
передбачене статтею 49 Конституції. Також Основний Закон гарантує те, що
існуюча мережа медичних закладів не може бути скорочена. Ці норми
пропонують виключити з проекту Основного Закону.
А держава залишить за собою обов’язок гарантувати надання
мінімального обсягу безоплатних медичних послуг та безоплатної медичної
допомоги, і лише в екстрених випадках, що встановлені законом.
З одного боку, гарантувати те, що держава не може виконати – не
правильно. Реально безкоштовної медицини в Україні немає, для цього не
вистачає коштів держбюджету.
Але ж обмежувати право на безоплатну медицину критеріями
«мінімальності» та «екстреності», на мою думку, є ще більш злочинним. Він
призведе до того, що в лікарів зникне обов’язок надавати допомогу якісно, а
також, теоретично, дає право просто відмовити в наданні медичних послуг.
Часто закони України визнаються неконституційними саме через те, що
вони звужують зміст та обсяг існуючих прав. Це положення ст. 22 чинної
Конституції існує для того, щоб обмежити апетити влади та зберегти сталість
суспільних відносин. Найбільш важливий акцент в цій нормі саме на слові
«існуючих» прав.
Члени Конституційної комісії пропонують замінити лише одне слово:
«не допускається звуження змісту і обсягу конституційних прав і
основоположних свобод». Таким чином, не можна обмежувати лише ті права,
які передбачені в Конституції, а щодо всіх інших прав, передбачених на рівні
законів – заборони вже не буде.
Тому, ситуація за якої сьогодні, прикладом, громадяни мають право на
безкоштовний проїзд у громадському транспорті, або ж пільги з оплати
комунальних послуг, або ж безоплатну повірку лічильників, а після
прийняття Конституції, в такій редакції, змушені будуть за це платити, стане
цілком реальною. Хіба такі пропозиції розширяють права громадян?
Статтю Основного Закону, що регулюватиме право на отримання
притулку в Україні громадянами інших держав, хочуть викласти в такій
редакції: «ніхто не може бути висланий чи екстрадований у державу, в якій
не скасована смертна кара або існує реальна небезпека того, що він може
бути підданий катуванням чи іншим видам нелюдського чи такого, що
принижує людську гідність, поводження або покарання».
Зважаючи, що норми Конституції є нормами прямої дії, це обернеться
тим, що видворити з України, наприклад, громадянина США, Білорусі,
Китаю, Афганістану чи Ірану, навіть, якщо вони не вчинили злочинів, за яких
до них може бути застосоване найсуворіше покарання на їх Батьківщині,
буде неможливо. Оскільки в цих країнах не скасована смертна кара. Це може
спричинити цілу хвилю міграції.
Схоже, що в Україні зміни до Конституції України вносяться заради
самих змін. Жодної користі для громадян, чи посилення їх конституційних
прав даний документ взагалі не несе (...) (Права людини: Що пропонують
змінити експерти конституційної комісії? // Інформаційний портал
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«Українські реалії» (http://ukrreal.info/ua/politika/91329-prava-lyudini-schoproponuyut-zminiti-eksperti-konstitutsiynoi-komisii). – 2016. – 19.02).
18 лютого в офісі Реанімаційного Пакету Реформ експерти робочої
групи при МОЗ презентували для громадськості та обговорення
Концепцію фінансування системи охорони здоров’я в Україні. В робочу
групу входили не лише представники профільного Міністерства та Мінфіну,
але й члени обласних Департаментів охорони здоров’я та міжнародні
експерти.
Після презентації учасники заходу обговорювали можливі ризики,
пов’язані з імплементацією основних положень документу.
Проектний менеджер реформи охорони здоров’я Національної ради
реформ, учасник відповідної робочої групи при МОЗ Павло Ковтонюк:
Модель фінансування системи охорони здоров’я ґрунтується на
наступних принципах:
– створення чітких зобов’язань між сторонами відносин в медичній
сфері;
– заснування контрактних відносин між закупівельником та надавачем
медичних послуг;
– захист від катастрофічних витрат користувача медичних послуг у
випадку виникнення хвороби;
– підвищення ефективності роботи системи охорони здоров’я;
– зменшення неформальних платежів;
можливість покращення якості медичних послуг.
Учасники заходу дійшли згоди що потрібно розробити зрозумілі
критерії формування громадських наглядових рад при закладах охорони
здоров’я, забезпечити повноцінну систему підготовки управлінців медичних
закладів. Експерти переконані що потрібно чітко визначити державний
орган, який відповідатиме за імплементацію нової системи фінансування та
створити сприятливе правове поле для впровадження Концепції в життя
(зокрема змінити 49 статтю Конституції України). Медики-практики
зазначали що потрібно розробити технологію мотивування виконавців
реформи фінансування системи охорони здоров’я та дати чітке юридичне
визначення терміну «медичні послуги», а з ним і законодавчо закріпити
перелік таких послуг. Важливо вже найближчим часом запровадити механізм
зовнішнього контролю за діяльністю замовника медичних послуг (так званої
Національної агенції з фінансування охорони здоров’я).
Експертка з Данії, представниця ВООЗ, яка входила в робочу
групу по розробці Концепції Енн Йохансен:
Попередні спроби реформування системи були невдалими, оскільки
спочатку не було реформовано систему фінансування. Всі озвучені деталі
дуже важливі, але це наступні кроки після зміни фінансування системи
охорони здоров’я (В РПР презентували концепцію фінансування системи
охорони здоров'я // Реанімаційний пакет реформ (http://rpr.org.ua/news/v-
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rpr-prezentuvaly-kontseptsiyu-finansuvannya-systemy-ohorony-zdorov-ya/).
2016. – 19.02).

–

Вища
кваліфікаційна
комісія
суддів
почала
первинне
кваліфікаційне оцінювання (переатестацію) перших ста суддів, в яких
закінчились повноваження у зв’язку з закінченням п’ятирічного строку,
на який вони були призначені. Таке оцінювання триватиме до 31 березня
2016 року.
Підтримуючи необхідність оновлення суддівського корпусу, експерти
наголошують на неефективності та непрозорості існуючої системи
оцінювання суддів, оскільки:
– Суддівське досьє формується виключно на основі даних державних
органів, тобто жодна інформація про суддів, зібрана журналістами,
адвокатами, громадськими активістами не має шансу туди потрапити і стати
предметом розгляду у Вищій кваліфікаційній комісії суддів;
– Суддівські досьє є закритими для громадськості;
– Скарги на суддю не долучаються до досьє судді, а їх зміст Вища
кваліфікаційна комісія суддів не оцінює;
– Вища кваліфікаційна комісія суддів не може отримати інформацію
про рівень життя судді, відповідність витрат і майна судді та членів його
сім’ї, а також близьких осіб судді їх задекларованим доходам, адже орган,
який уповноважений на здійснення такої перевірки, – Національне агентство
з питань запобігання корупції, – не працює, а іншого механізму немає;
– Відсутній дієвий механізм дослідження корупційної складової
діяльності суддів.
На думку експертів, така система оцінювання є дуже формальною і не
дасть можливості позбутися недоброчесних суддів, а без залучення
громадськості не викликатиме жодної довіри до її результатів.
Тому закликаємо парламент, ВККС та Раду суддів України
якнайшвидше врегулювати процедуру первинного оцінювання суддів,
посиливши його антикорупційну складову та надавши громадськості
можливість активно долучатися до процесу кваліфікаційного оцінювання,
зокрема, шляхом надання і оцінювання інформації щодо доброчесності
суддів, які проходять таке оцінювання (РПР вимагає справжньої та
ефективної переатестації суддів із залученням громадськості до такого
процесу // Реанімаційний пакет реформ (http://rpr.org.ua/news/rprvymahaje-spravzhnoji-ta-efektyvnoji-pereatestatsiji-suddiv-iz-zaluchennyamhromadskosti-do-takoho-protsesu/). – 2016. – 18.02).
Екс-заступник голови спеціальної комісії з перевірки суддів при
Вищій раді юстиції Маркіян Галабала:
Для оцінки кваліфікації часу достатньо, тому що кваліфікація
передбачає наявність знань у суддів. Проблема у іншому — під час цього
кваліфікаційного оцінювання судді повинні були б пройти перевірку за
антикорупційним критерієм, а вища кваліфікаційна комісія суддів зможе
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оцінити їхні статки виключно виходячи з їхньої декларації. А ми знаємо, що
в деклараціях суддів, мабуть, все абсолютно чисто, і інша проблема в тому,
що не працює агентство з питань запобігання корупції, оскільки це єдиний
орган, який міг би за дорученням чи за запитом Вищої кваліфікаційної
комісії перевірити будинок чи квартиру судді, чи відповідає нерухомість чи
машина судді його заробіткам. Тобто фактично це первинне кваліфікаційне
оцінювання суддів зведеться виключно до оцінки знань.
Переатестація проводиться виключно вищою кваліфікаційною
комісією суддів, тобто державним органом, функціонування якого
передбачено законом про судоустрій і статус суддів. І це так само проблема,
оскільки фактично ані представники громадськості, ані інші зацікавлені
особи не мають права активної участі в цьому оцінюванні. Навіть якщо ви
маєте певні претензії до судді, то ваша скарга на нього не буде додана до
суддівського досьє, і це також проблема. Переатестація замкнулася виключно
на державному органі без участі, на жаль, громадськості.
(...) В цілому, звісно, потрібно виходити з презумпції довіри до вищої
кваліфікаційної комісії, оскільки там значна кількість членів підтвердили
свою добросовісність. Разом з тим не варто виключати і недобросовісний
підхід до роботи комісії, особливо враховуючи високий рівень
корпоративності в сфері суддів, і враховуючи те, що більшість членів вищої
кваліфікаційної комісії суддів – це самі судді.
(...) За кордоном оцінювання суддів, як правило, зводиться до
оцінювання знань, але в них працює антикорупційний механізм, і цим у
поточному порядку займаються відповідні органи державної влади,
податкова інспекція, фінмоніторинг. У нас же ситуація виняткова, бо
суддівський корпус не склав іспит на критерії незалежності,
неупередженості, особливо під час подій Євромайдану.
(...) Якщо суддя не складе кваліфікаційного іспиту, це не є безумовною
підставою у той же момент його звільняти. Його спрямують до національної
школи суддів, де проходить додаткове навчання, і після навчання він здає цей
іспит повторно. Якщо ж він і повторно не здає цього іспиту, тоді документи
передаються до Вищої ради юстиції, і Вища рада юстиції звільняє його за
підставою порушення присяги судді. Це непроста процедура, вона буде
досить розтягнута у часі. Тому побачити результати кваліфікаційного
оцінювання суддів буде можливо лише не менше ніж за півроку, а загальна
картина стане ясною як мінімум за рік.
Юрист Олег Березюк:
Я абсолютно переконаний, що цей процес буде абсолютно
непродуктивним. Якщо суддя, отримавши вищу юридичну освіту у свій час,
працювавши на посаді судді, деградував, то очевидно, що він не пройде ніяку
переатестацію. І взагалі його переатестовувати не треба. Тут треба давати
оцінку трошки по-іншому. Це ж не студент університету, який проходить
процедуру складання іспитів. Якщо суддя прийняв неправосудне рішення, є
два моменти. Перше – це якщо він зробив це не свідомо, а внаслідок
помилки, тоді вища інстанція має скасувати це рішення і постановити новий
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вирок чи рішення. І після цього вже ставити питання про звільнення судді з
посади як того, що не відповідає займаній посаді. Якщо суддя зробив це з
умислом, є стаття Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну
відповідальність за постановлення суддею неправосудного рішення,
постанови чи вироку. Тому переатестація буде черговим відволіканням уваги
людей. Люди будуть сподіватися, що після цієї переатестації в нас якість
суддів буде іншою. А я абсолютно переконаний в тому, що це не так. Це
чергове окозамилювання.
Я сподіваюся, що судді,які деградували, не будуть на своїх місцях. Їх
буде звільнено. Але це треба родити не шляхом переатестацій.
(...) Для того, аби в нас була ефективна система правосуддя, потрібно
змінювати саму систему, треба ставити питання про створення незалежного
суду, про ефективність роботи самої судової системи. Сьогодні ВСУ в
принципі не забезпечує однакові застосування законів на всій території
України. А не забезпечує чому? Тому що його позбавили притаманних йому
повноважень. Там ціла низка проблем. І переатестацією ми не вирішуємо
жодної проблеми.
(...) Уявіть собі, що громадськість буде атестовувати лікарів. Хто може
дати правильну оцінку рівню знань лікаря? Або хто із громадськості може
дати об’єктивні оцінку кваліфікації юриста? Тут по-іншому треба ставити
питання. Треба щоб судді за своє рішення відповідали перед джерелом влади,
тобто перед народом. От як у США. Суддя рік судить, через рік в його окрузі
проводиться референдум щодо довіри цьому судді. Якщо люди задоволені,
рішення цього судді справедливі – він залишається на посаді. А атестуватиме
суддю людина без юридичної освіти… Це навіть не смішно (Березюк:
Переатестація суддів – голий популізм і окозамилювання // Центр
Суддівських студій (http://www.judges.org.ua/dig9100.htm). – 2016. – 18.02).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Бюджетные расходы на запуск Государственного агентства по
вопросам восстановления Донбасса в 2015 году составили 2,032
миллиона гривен.
Значительная часть средств агентства была потрачена на
организационное обеспечение деятельности нового органа власти.
В частности, из этой суммы в декабре 2015 года Государственное агентство
по вопросам восстановления Донбасса заплатило почти 800 000 гривен за
оргтехнику. Более 200 000 гривен было потрачено на программное
обеспечение, 53 000 гривен на канцтовары, 42 000 гривен на ковры. 39 000
гривен заплатили за хозтовары.
В 2016 году на работу агентства в бюджете заложено более семи
миллионов гривен, из которых 5,1 миллиона гривен пойдут на выплаты
заработной платы, и 530 000 заплатят за коммунальные услуги.
Государственное агентство по вопросам восстановления Донбасса
будет координировать использование государственных субвенций,
кредитных ресурсов, а также деятельность международных гуманитарных
организаций (На запуск Госагентства по восстановлению Донбасса
выделили больше 2 млн гривен // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/34625-na-zapusk-gosagentstva-povosstanovleniyu-donbassa-vyidelili-bolshe-2-mln-griven/). – 2016. – 24.02).
Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский:
В Донецкой облгосадминистрации начинается серьезный этап работы.
В течение двух недель руководители всех городов и районов области
представят свои предложения по инвестициям в развитие инфраструктуры. Я
хочу услышать обоснование по каждому объекту. Проекты действительно
должны быть далеко идущими и перспективными.
Ремонт 10 метров трубы не интересует. Средства будут выделять тем
территориям, которые предложат стратегическое видение, то есть
комплексное обновление коммунальных сетей, модернизацию котельных,
мероприятия по энергоэффективности и тому подобное.
С весны Донецкая область должна превратиться в сплошную
строительную площадку. Мы для этого имеем финансовые ресурсы, и задача
областной власти − их эффективное использование (Жебривский будет
лично утверждать инвестпроекты для Донбасса // Восстановление
Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/34483-zhebrivskiy-budet-lichnoutverzhdat-investproektyi-dlya-donbassa/). – 2016. – 23.02).
Офіційна інформація
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Председатель
Государственного
агентства
по
вопросам
восстановления Донбасса Вадим Черныш:
В решении вопроса по восстановлению инфраструктуры Донбасса
необходимо использовать те практики, которые есть в мире и адаптировать
их к украинским реалиям. Необходимую помощь при этом Украине могут
оказать международные партнеры.
Чтобы комплексно решать вопросы по восстановлению восточного
региона, нужно объединить усилия на всех уровнях. Очень непонятно когда
часть приоритетов игнорируется, когда у кого-то узкое видение проблем. Мы
хотим диалога на всех уровнях − национальном, региональном и в громадах
(Госагентство по вопросам восстановления Донбасса выступает за
диалог на всех уровнях // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/34226-gosagentstvo-po-voprosam-vosstanovleniyadonbassa-vyistupaet-za-dialog-na-vseh-urovnyah/). – 2016. – 19.02).
Руководитель программ Всемирного Банка (ВБ) по вопросу
инфраструктуры и устойчивого развития Украины, Беларуси, Молдовы
Людмила Бутенко:
На восстановление Донбасса, по самой минимальной оценке,
необходимо 1,5 млрд долларов.
Сейчас мы смотрим, как можно привлечь средства, возможно создание
некого трастового фонда, в который можно будет привлекать другие
негосударственные средства.
Группа Всемирного банка оценивала потребности программы по
восстановлению Донбасса. На данный момент агентство уже располагает
$300 млн. (На восстановление Донбасса нужно не менее 1,5 млрд.
долларов, – Всемирный Банк // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/34266-na-vosstanovlenie-donbassa-nuzhno-ne-menee-1-5mlrd-dollarov-vsemirnyiy-bank/). – 2016. – 19.02).
Глава Донецкой ОГА Павел Жебривский:
На 2016 год для восстановления инфраструктуры в бюджет Донецкой
области заложены 4,5 млрд. грн., без учета грантовой поддержки партнеров
из Евросоюза.
Областная власть старается сделать все возможное, чтобы финансовые
ресурсы на Донетчине использовались прозрачно.
Для этого мы создаем коммунальное неприбыльное предприятие
«Агентство регионального развития», большинство членов наблюдательного
совета которого будут представителями мировых структур: USAID, UNICEF,
ПРООН и других, чтобы они контролировали использование финансового
ресурса, как кредитных, грантовых так и бюджетных. Мы хотим
максимально
осуществлять
контроль
и
минимизировать
риск
коррумпированных действий.
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Первый секретарь Посольства Королевства Нидерландов в
Украине Адриан Ферлаус:
Приятно видеть в Украине борьбу с коррупцией и попытки прозрачно
использовать средства.
Несмотря на трудности Европы с мигрантами и экономический кризис,
Нидерланды не забывают о проблемах Украины и поддерживают ее (…)
(Жебривский пояснил, как миллиарды гривен на восстановление
Донетчины оградят от коррупции // Комментарии Донбасс
(http://donbass.comments.ua/news/120065-zhebrivskiy-poyasnil-milliardigriven.html). – 2016. – 19.02).
Заместитель Министра регионального развития, строительства и
ЖКХ Украины по вопросам европейской интеграции Роман
Чуприненко:
Кабмин утвердил 72 проекта на поддержание инфраструктуры
областей, пострадавших от военной агрессии.
Общая сумма, выделенная на проекты, составляет 707 миллионов
гривен.
Все средства предоставляются регионам на безвозвратном основании.
Такими действиями государство пытается поддержать инфраструктуру тех
областей, которые пострадали от военной агрессии в восточной части
Украины.
Речь
идет
о
Донецкой,
Луганской,
Запорожской,
Днепропетровской и Харьковской областях.
Первый транш носит абсолютно социальный характер. Эти средства
должны быть направлены исключительно на ремонт детских садов, школ и
больниц (Кабмин утвердил 72 проекта на поддержание инфраструктуры
областей, пострадавших от военной агрессии // Луганский радар
(http://lugradar.net/2016/02/116280). – 2016. – 19.02).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України
Віце-прем’єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Мінрегіон удосконалив механізм надання довгострокових пільгових
кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі. Ми розширюємо
можливості надання таких кредитів і зможемо збільшити будівництво такого
житла, розширивши коло позичальників.
Уряд затвердив постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним
забудовникам житла на селі».
Громадяни, які були вимушено переселені із тимчасово окупованих
територій, зможуть отримати такий кредит (…) (Учасники бойових дій та
тимчасові переселенці отримають довгострокові пільгові кредити для
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будівництва житла на селі – Геннадій Зубко // Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України (http://www.minregion.gov.ua/press/news/uchasnikiboyovih-diy-ta-timchasovi-pereselentsi-otrimayut-dovgostrokovi-pilgovi-kreditidlya-budivnitstva-zhitla-na-seli-gennadiy-zubko/). − 2016. – 24.02).
У Донецькому та Луганському центрах професійно-технічної
освіти Державної служби зайнятості запрацювали нові комп’ютерні
класи. Обладнання для них – комп’ютери та мультимедійні пристрої –
передали для потреб населення Сходу України Програма Розвитку ООН та
Уряд Японії.
Заступник Голови Державної служби зайнятості України Сергій
Кравченко:
На обліку у Донецькій та Луганській службі зайнятості перебуває
понад 30 тисяч безробітних. Ситуація на ринку праці цих регіонів доволі
складна і одним із найефективніших методів сприяння працевлаштуванню у
цих умовах є підготовка людей на затребувані у регіоні професії, яка
відбувається на базі двох Центрів профтехосвіти. Допомога ПРООН у
розвитку ЦПТО для нас дуже важлива, адже рівень працевлаштування після
навчання у наших центрах у середньому по Україні становить 94 %. В умовах
реформи служби зайнятості основний акцент робиться саме на розвиток
активних програм підтримки безробітних і допомога міжнародних
організацій у розвитку системи професійно-технічної освіти є вкрай
важливою.
Керівник проектного офісу ПРООН у Краматорську Кунал Дхар:
Підтримка професійно-технічно освіти – важливе завдання для
Програми Розвитку ООН. Такі проекти − значний крок до того, аби
допомогти людям здобути нову професію і знайти роботу. Ми дуже вдячні
всім нашим партнерам – Державній службі зайнятості, місцевій владі, Уряду
Японії за підтримку в реалізації цієї важливої ініціативи (Центри
професійно-технічної освіти Донбасу отримали обладнання на 586 000
гривень // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248856926&cat_id=244277212). − 2016. – 24.02).
Міністр юстиції Павло Петренко:
Українські громадяни, які проживають на тимчасово окупованих
територіях, зможуть отримати легальні українські документи про
народження та смерть в будь-якому РАЦСі України.
З дня на день має бути опублікований і почне діяти урядовий
законопроект, який спрощує процес отримання законних українських
документів про народження та смерть громадянами, які проживають на
тимчасово окупованих територіях.
Процедура буде максимально простою і складатиметься з кількох
кроків.
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Перше, що необхідно зробити для того, щоб отримати українські
документи щодо народження або смерті, звернутися до будь-якого РАЦСу
або центру безоплатної правової допомоги. Тут громадянам нададуть
консультації, пам’ятку з покроковим планом дій і типовий проект заяви до
суду.
Наступним кроком є звернення із заповненою заявою до будь-якого
районного суду.
У силу положень закону суд зобов’язаний невідкладно розглянути цю
справу і винести відповідне рішення про встановлення факту народження або
смерті.
При цьому доказами на підтвердження слів громадян у суді можуть
бути фотографії, покази свідків та родичів, у тому числі письмові документи.
Це рішення суду одразу надається до виконання в той самий РАЦС,
куди громадянин звертався за консультацією. РАЦС на цій підставі має
видати громадянину легальний український документ.
Українські суди ставитимуться до цієї ситуації з повною
відповідальністю та громадянською позицією і не затягуватимуть
встановлені законом строки.
Заступник Міністра юстиції Сергій Петухов:
Процедура достатньо проста і не потребує звернення до адвокатів, адже
консультацію будуть надавати громадянам у РАЦСах та у центрах БПД.
Тому єдине, на що треба буде витратити кошти – це на судовий збір, який за
цими категоріями справ становить 275,6 грн.
За словами юриста Української Гельсінської спілки з прав людини
Дарії Свиридової:
Запропоновані в законі ініціативи є дуже позитивними, особливо у
розрізі підтримки своїх громадян на окупованих територіях, підтримки
зв’язків, у тому числі юридичних, які мають наслідком для цих громадян,
реєструючи факти народження та смерті, повноцінну реалізацію своїх прав,
які гарантовані законодавством України.
Найбільш зручною новацією цього закону є те, що громадяни можуть
звернутися до будь-якого суду на території України. Адже до цього
кримчани з такими питаннями за законом мали звертатися лише до київських
судів.
Це є повідомленням для громадян України, які перебувають в окупації,
що Україна робить кроки для полегшення їх життя (Українські громадяни,
які проживають на тимчасово окупованих територіях, зможуть
отримати документи в будь-якому РАЦСі України, − Павло Петренко //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248853425&cat_id=244276429). – 2016. – 23.02).
Министр соцполитики Павел Розенко:
Министерство уже приостановило выплаты приблизительно 150
тысячам переселенцев из зоны АТО. Единственная цель, которая этим
преследуется – это борьба с незаконными выплатами некоторым гражданам,
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которые не проживают на территории подконтрольной властям Украины
(Минсоцполитики Украины в очередной раз грубо нарушает права
человека и граждан Украины, − Восстановление Донбасса //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/34376minsotspolitiki-ukrainyi-v-ocherednoy-raz-grubo-narushaet-prava-cheloveka-igrazhdan-ukrainyi-vosstanovlenie-donbassa/). – 2016. – 22.02).
Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян:
Контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» возобновил свою
работу.
С сегодняшнего дня, буквально полчаса назад этот КПВВ снова начал
свою работу после перерыва. На данный момент в одну и в другую сторону
мы видим около 80 автомобилей (С сегодняшнего дня контрольный пункт
въезда-выезда «Марьинка» возобновил свою работу, − Слободян //
Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/375526/s_segodnyashnego_dnya_
kontrolnyyi_punkt_vezdavyezda_marinka_vozobnovil_svoyu_rabotu_slobodyan).
− 2015. − 22.02).
Станом на 22 лютого 2016 року, за даними структурних підрозділів
соціального захисту населення обласних та Київської міської державних
адміністрацій, взято на облік 1 734 958 переселенців або 1 374 054 сім'ї з
Донбасу і Криму.
741 798 сімей звернулися за призначенням грошової допомоги, 694 946
з них таку допомогу призначено.
З початку 2016 року отримувачам профінансовано 566 тис. гривень
(Обліковано 1 734 958 переселенців, − Мінсоцполітики // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248846069&cat_id=2
44277212). − 2015. − 22.02).
Правительство
раскрыло
схему
получения
выплат
из
государственного бюджета фиктивными переселенцами. Права получать
выплаты лишены 150 тысяч человек.
Премьер-министр Арсений Яценюк:
Построена целая схема, когда мошенники получали документы
украинских граждан, которые не проживают на контролируемой Украиной
территории, и в органах соцобеспечения под предлогом, что эти люди
зарегистрированы как временные переселенцы, получали сотни миллионов
гривен из госбюджета.
Я не дам возможности, чтобы мошенники и дальше вытягивали
средства из госбюджета и лишали граждан Украины возможности повышать
соцстандарты именно за счет средств, которые вымываются из госбюджета
(Кабмин остановил выплаты 150 тысячам фиктивных переселенцев, −
Яценюк
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/34337-kabmin-ostanovil-vyiplatyi-150-tyisyachamfiktivnyih-pereselentsev-yatsenyuk/). – 2016. – 22.02).
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Восемнадцать грантов будут выделены предпринимателям
Донецкой области по итогам третьего раунда программы малых грантов
ПРООН для переселенцев и жителей Донбасса.
Всего на третий раунд конкурса «Программа малых грантов ПРООН:
поддержка предпринимательства среди ВПЛ и местного населения Донецкой
и Луганской областей» из Донецкой области подали заявки на участие 259
человек. К оцениванию были допущены 218 заявок.
По результатам рассмотрения Оценочным комитетом принято решение
о присуждении 18 грантов на сумму 1 818 183 грн. (ПРООН выделила 18
грантов переселенцам и предпринимателям Донецкой области //
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/34254-proonvyidelila-18-grantov-pereselentsam-i-predprinimatelyam-donetskoy-oblasti/). –
2016. – 19.02).
Кабинет министров Украины на своем заседании 18 февраля
принял последние четыре постановления, необходимые для запуска
процесса
верификации
(подтверждение
подлинности
данных)
получателей социальных выплат, в том числе и внутренне
перемещенных лиц.
По инициативе Министерства финансов правительство приняло
постановления,
позволяющие
обеспечить
справедливость
при
предоставлении социальной помощи и эффективно бороться с
мошенничеством.
Постановления завершают создание нормативной базы, необходимой
для проведения верификации, и регламентируют некоторые аспекты
верификации выплат внутренне перемещенным лицам.
Данный шаг позволит создать аналитико-информационную систему
электронной верификации и мониторинга, поможет выявить мошенников и
«мертвые души» среди получателей социальных выплат, и тем самым
поможет улучшить адресность социальной помощи в пользу наиболее
нуждающихся слоев населения (Кабинет министров решил проверить всех
переселенцев Украины // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/34208-kabinet-ministrov-reshil-proverit-vsehpereselentsev-ukrainyi/). – 2016. – 19.02).
Посол ЕС в Украине Ян Томбинский во время общественных
слушаний в Верховной Раде заявил, что права внутренне перемещенных
лиц в Украине должны быть защищены.
Посол ЕС в Украине Ян Томбинский:
Мы должны убедиться, что интересы всех граждан Украины,
независимо от того, где они живут или где они временно находятся, надежно
защищены. Внутренне перемещенные украинцы, которые остаются в своей
стране, должны пользоваться всеми правами и привилегиями, как и другие
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граждане. Это граждане Украины. Вы можете построить современное
украинское общество исключительно путем включения всех в общую жизнь.
Дя ЕС помощь Украине в этом направлении − один из приоритетов.
Поэтому мы активно и, насколько это возможно, работаем в направлении
преодоления последствий конфликта (Томбинский призвал Украину
защищать права переселенцев // Citynews (http://www.citynews.net.ua/news/
52111-tombinskiy-prizval-ukrainu-zaschischat-prava-pereselencev.html). – 2016.
– 18.02).
ООН запросила у международных инвесторов 298 млн долларов на
помощь жителям Донбасса.
Средства были запрошены в рамках Плана гуманитарного
реагирования на 2016 год.
Согласно плану, первыми помощь получат жители, проживающие
вдоль линии разграничении и на неподконтрольной территории Украины. По
данным ООН, в буферной зоне находятся около 800 тысяч человек, а на
подконтрольных ДНР и ЛНР территориях около 2,7 млн жителей. Также
помощь будет предоставлена переселенцам.
В ООН также отметили, что экономический кризис в Украине делает
помощь инвесторов еще более необходимой (ООН запросила у
международных инвесторов 298 млн долларов на помощь жителям
Донбасса
//
Репортер
−
Новости
Донецка
и
региона
(http://reporter.dn.ua/news/society/oon_zaprosila_u_mezhdunarodnykh_investor
ov_298_mln_dollarov_na_pomoshch_zhitelyam_donbassa/). – 2016. – 18.02).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
На Житомирщині переселенці відкривають власні справи.
Нещодавно закінчився захист бізнес-планів учасників програми
підтримки мікропідприємництва внутрішньо переміщених осіб та місцевих
громад у Житомирській області за підтримки Представництва Міжнародної
організації з міграції в Україні IOMUkraine та UKAID у Житомирі та області.
Зі 135 осіб, що брали участь у першій хвилі проекту, – 113 вдало
захистили бізнес-плани й 87 вже отримали обладнання й інструменти для
самозайнятості.
Загальна сума міжнародної підтримки складає приблизно 2 мільйони
гривень (На Житомирщині переселенці відкривають власні справи //
Житомир-Онлайн
(http://zhitomir-online.com/suspilstvo/49070-nazhytomyrschyni-pereselenci-vidkryvayut-vlasni-spravy.html). − 2016. – 23.02).
Ватикан планує надати гуманітарну допомогу Дніпропетровщині.
Теплі речі, предмети гігієни, витратні матеріалі та обладнання для
лікарень. За час проведення АТО Дніпропетровщина отримала тонни
гуманітарної допомоги від різних країн світу. Підтримати прифронтову
область збирається й Ватикан. Найвищий дипломатичний представник
Святого Престолу Архієпископ Клаудіо Гуджеротті зустрівся з керівництвом
Дніпропетровської ОДА.
Перший заступник голови ОДА Олег Кужман:
Дніпропетровщина – прифронтова область. З початку АТО ми
прийняли тисячі переселенців та поранених бійців. Впоратися з великою
хвилею людей, які потребували негайної підтримки, нам допомогли
закордонні партнери. Ми отримували гуманітарку від Німеччини, Литви,
США та інших країн. Проте й зараз є потреба у теплих речах, предметах
гігієни, обладнанні для лікарень.
Найвищий дипломатичний представник Святого Престолу
Архієпископ Клаудіо Гуджеротті:
Гуманітарна допомога людям, які переживають важкі часи,
першочергова для Папи Римського.
Моя поїздка − не просто візит-знайомство. У мене є чітка мета. Папа
мене відправив сюди, щоб дізнатися про ситуацію. Я розповім йому про
побачене. І тоді він прийме рішення, як саме допомогти людям, які зараз
страждають. Хочу запевнити: ви не одні. Можете повністю розраховувати на
допомогу Святого Престолу (Ватикан планує надати гуманітарну
допомогу
Дніпропетровщині
//
Дніпропетровська
ОДА
(http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=695C3CC30269E
0FDC2257F620051F51B). – 2016. – 23.02).
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Председатель Донецкой областной администрации Павел
Жебривский:
60 современных автомобилей «Скорой помощи» пополнят автопарк
больниц Донецкой области к концу марта.
Ожидаем доставку в область 60 современных скорых класса «В» марки
PEUGEOT. Одна из машин − детский реанимобиль. Фактически это означает
обновление четверти всего медицинского автопарка в Донецкой области.
Таких сдвигов в области не было даже в мирное время (До конца марта в
Донецкую область доставят 60 автомобилей скорой помощи // Репортер
− Новости Донецка и региона (http://reporter.dn.ua/news/events/do_kontsa_
marta_v_donetskuyu_oblast_dostavyat_60_avtomobiley_skoroy_pomoshchi/). –
2016. – 22.02).
У місті Щастя завершено відновлення міської лікарні.
Лікарня піддавалася масованим обстрілам з важкої артилерії і
мінометів. В результаті було пошкоджено декілька корпусів медичного
закладу. Було вибито практично всі вікна.
Проведено заміну покрівлі, дверей і вікон у лікарні. У хірургічному
відділенні було проведено заміну покрівлі з рулонної на металочерепицю.
Проведено реконструкцію будівлі терапевтичного відділення (заміна
сантехприборів, систем електропостачання та каналізації, внутрішні
оздоблювальні роботи). Крім того, було проведено ремонт у приміщенні
дитячого та фізіотерапевтичного відділень, клінічної лабораторії та
адміністративного корпусу (У Щасті відновили міську лікарню //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/34567-v-schastevosstanovili-gorodskuju-bolnicu.html). – 2016. – 22.02).
Керівництво Середино-Будської районної ради зустрілися з
уповноваженим представником органцізації Червоного Хреста в
Середино-Будському районі Світланою Білик.
Керівник районної ради Микола Харитоненко:
Незважаючи на те, звідки приїхав громадянин, який він має соціальний
статус, якщо він мешкає на території нашого району і потребує медичної,
соціальної або іншої допомоги, керівництво районної ради сприятиме усіма
можливими засобами позитивному розв’язанню питань життєдіяльності
мешканців району (Питання взаємодії з товариством Червоного Хреста у
Середино-Буді
–
на
контролі
//
Сумська
обласна
рада
(https://sorada.gov.ua/novyny-mistsevyh-rad/28-seredyno-budska-rajonnarada/15999-pytannja-vzajemodiji-z-tovarystvom-chervonogo-hresta-u-seredynobudi--na-kontroli.html). − 2016. – 22.02).
3196 тимчасово переміщених стали на облік та отримують
допомогу. З початку року їм виплатили вже більше 1 мільйона гривень.
Загалом, перебуваючи в Рівненській області, переселенці отримали понад 21
мільйон гривень.
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Найбільше внутрішньопереміщених, як і раніше, зареєстровано в
обласному центрі – 1347 осіб. Також велика кількість переселенців на
Сарненщині – 226 осіб, у Рівненському районі − 199 осіб та місті Дубно –
188. Найменше їх проживає на Гощанщині – 22 особи та Демидівщині – 19
(Скільки переселенців на рівненщині отримують допомогу? // Інтернетпортал «ЧаРівне.інфо» (http://charivne.info/rivne-news/skilky-pereselentsivna-rivnenshchyni-otrymuyut-dopomohu). − 2016. – 21.02).
П’ять будинків, стільки ж навчальних закладів та один інтернат
відремонтують на Дніпропетровщині. На це Уряд Німеччини виділив
близько 65 млн грн. Таким чином, закордонні партнери прагнуть підтримати
переселенців, яких прихистила область. Роботи на соціальних об’єктах
Павлограда, Дніпродзержинська, Верхньодніпровська, Вільногірська та
с. Чумаки Дніпропетровського району розпочнуться вже навесні. Відповідну
угоду в облдержадміністрації підписали керівники цих територій з
Українським фондом соціальних інвестицій.
Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко:
На Дніпропетровщині за офіційними даними знаходиться близько 80
тисяч переселенців. Тут вони починають життя наново: шукають житло,
влаштовуються на роботу, діти йдуть до садочків та шкіл. Збільшується
навантаження на соціальну інфраструктуру області, відтак наше завдання –
зміцнити її. Ремонтувати житло, школи та дитячі садки допомагають
закордонні інвестори. Німеччина − наш постійний партнер.
Кошти на створення об’єктів для переселенців надає Уряд Німеччини
через банк розвитку KfW. Український фонд соцінвестицій обрав для
реалізації проекту Запорізьку, Харківську та Дніпропетровську області. На
Дніпропетровщині перевагу віддали Павлограду, Дніпродзержинську,
Верхньодніпровську, Вільногірську та с. Чумаки Дніпропетровського району.
На цих територіях проживає багато переселенців, є можливість для
працевлаштування, розвинена соціальна інфраструктура. Ремонтувати
будемо як малосімейні квартири, так і гуртожитки. В кожному з п’яти
будинків поселяться від 40 до 60 людей. Максимальний розмір інвестицій на
один проект − 12 млн грн.
Окрім житла, в кожному місті та селі відремонтують навчальні та
інтернатні заклади. Проект розраховано на два роки (П’ять будинків для
переселенців відремонтують на Дніпропетровщині // Дніпропетровська
ОДА (http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=9D8336D
B39F6A0F3C2257F5E002C0FE7). – 2016. – 19.02).
В Новоайдаре снова взялись за восстановление моста через реку
Айдар.
Капитальный ремонт моста, сводная смета которого составляет 995
тысяч гривен, было заложено в планы капитальных ремонтов объектов на
территории Новоайдарского поселкового совета на 2015 год. Об этом
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сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской
администрации.
На сегодня ремонтные работы на аварийном мосту через реку Айдар,
после почти двухмесячного перерыва, возобновлены. Рабочая группа
прибыла на место 17 февраля 2016, а уже 18 февраля приступила к
ремонтным работам (В Новоайдаре снова взялись за восстановление моста
через реку Айдар // Неделя (http://nedelya.net.ua/news/politika/v-novoaydaresnova-vzyalis-za-vosstanovlenie-mosta-cherez-reku-aydar). − 2016. – 19.02).
Городской голова Мелитополя Сергей Минько сегодня принял
участие в церемонии подписания рамочных соглашений по объектам,
которые будут реконструированы в рамках реализации проекта
Украинского фонда социальных инвестиций.
Подписание соглашения состоялось 18 февраля 2016 в Запорожской
облгосадминистрации в присутствии и.о. председателя Запорожской ОГА
Константина Брыля.
Были также подписаны и планы мероприятий по обеспечению
балансодержателем
жизнеспособности
объектов
после
внедрения
микропроекта (Город получит 17 млн грн. на ремонт садиков и жилье для
переселенцев // ria-m.tv (http://ria-m.tv/news/55916/gorod_poluchit_17_mln_
grn_na_remont_sadikov_i_jile_dlya_pereselentsev.html). – 2016. – 18.02).
Угорська Екуменічна Служба Допомоги надасть адресну допомогу
родинам переселенців. Це вже п’ятий етап гуманітарної допомоги для
внутрішньо переміщених осіб на території Херсонщини.
Гуманітарні продуктові та господарські набори, засоби гігієни
загальною вагою 35 кілограмів прибудуть до Херсону сьогодні. А завтра, 19
лютого, з 10:00 до 16:00 у приміщенні Херсонського міського гуманітарного
центру по роботі з внутрішньо переміщеними особами (м. Херсон, вул. 295
Стрілкової дивізії, 6/9) їх отримають родини переселенців, яких попередньо
запросили Херсонський міський та Херсонський обласний центри соціальних
служб для дітей, молоді і спорту (На Херсонщині внутрішньо переміщені
особи отримають допомогу з Угорщини // Рідна Країна
(http://ks.ridna.ua/2016/02/18/na-hersonschyni-vnutrishno-peremischeni-osobyotrymayut-dopomohu-z-uhorschyny/). – 2016. – 18.02).
В Луганской области построили завод по производству
подсолнечного масла.
В поселке Троицкое Луганской области построили завод по
производству подсолнечного масла. Об этом говорится в сюжете телеканала
ЛОТ.
На новом заводе семечки очищают от шелухи, а потом измельчают.
Перед отжимом сырье нагревают. А готовый продукт проходит несколько
степеней очистки. По словам рабочих, турецкое оборудование часто
ломается, отечественное подводит гораздо реже.
Регіональні ініціативи
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На заводе по производству подсолнечного масла работает около 150
человек. За сутки здесь вырабатывают 100 тонн подсолнечного масла.
В прошлом году предприятие перечислило 900 тыс. грн налогов в
бюджет района. Несмотря на трудности, инвесторы уже обсуждают планы
развития завода. Так как после отжима масла остается макуха, есть реальные
перспективы строительства линии по производству комбикорма. Сейчас из
отходов делают топливные пеллеты, которые покупает Польша (В Луганской
области построили завод по производству подсолнечного масла // CXIDINFO
(http://cxid.info/v-luganskoy-oblasti-postroili-zavod-po-proizvodstvupodsolnechnogo-masla-video-n127600). – 2016. – 18.02).
Закордонна делегація приїхала саме до Дніпропетровська, адже
впевнені – місто має значний досвід у роботі з переселенцями.
Посол Нідерландів з прав людини Кейс ван Баар:
Дотримання свобод людини у будь-якій країні є основою політики
процвітання та добробуту. Особливої уваги, на думку посла, потребує
відстоювання прав людей, які опинилися в конфліктних ситуаціях.
Ми приїхали саме до Дніпропетровська тому, що ваше місто у фокусі
уваги. Ви зіткнулися з великим напливом внутрішніх переселенців. Тому нам
хочеться дізнатися, як ви працюєте в сфері захисту прав людини.
В. о. заступника міського голови Олена Молошна:
Міська влада намагається всіляко допомагати вимушеним
переселенцям. За її словами, щомісяця близько 21 тис. сімей отримують
адресну матеріальну допомогу. Це гроші з міського бюджету (Про нові
можливості підтримки вимушених переселенців і перспективи
міжнародної співпраці говорили Олена Молошна та Посол Нідерландів з
прав людини Кейс ван Баар // Дніпропетровська міська рада
(http://dniprorada.gov.ua/pro-novi-mozhlivosti-pidtrimki-vimushenihpereselenciv-i-perspektivi-mizhnarodnoi-spivpraci-govorili-olena-moloshna-taposol-niderlandiv-z-prav-ljudini-kejs-van-baar). – 2016. – 18.02).
В Авдеевке возобновили вещание два украинских телеканала.
В городе Авдеевка установили два передатчика для возобновления
вещания телеканала «Первый национальный» и областной государственной
телерадиокомпании (ОГТРК).
В феврале 2016 года в г. Авдеевка Донецкой области установлено два
передатчика мощностью 100 Вт и 200 Вт для возобновления вещания
телеканала «Первый национальный» и ОГТРК на 12 и 30 телеканалах (В
Авдеевке возобновили вещание два украинских телеканала // Репортер −
Новости
Донбасс
(http://donbass.ua/news/region/2016/02/18/v-avdeevkevozobnovili-veschanie-dva-ukrainskih-telekanala.html). – 2016. – 18.02).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Днями Президент підписав Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо діяльності військово-цивільних адміністрацій».
З прийняттям цього Закону удосконалено законодавче регулювання
діяльності військово-цивільних адміністрацій в Луганській та Донецькій
областях.
Зокрема, у Законі прописано про те, що із введенням ВЦА у
населеному пункті припиняються повноваження сільської, селищної, міської,
районної в місті, районної, обласної ради. Раніше була ситуація коли у
населених пунктах могли працювати ради попри те, що них були введені
ВЦА.
Наступний важливий момент це уточнення юридичного статусу ВЦА.
Прийнятим Законом передбачено, що районні та обласні державні
адміністрації, що набули статусу військово-цивільних адміністрацій, не
потребують внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань. В офіційній назві цих органів може
застосовуватися поряд з назвою відповідно до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
додаткова назва «військово-цивільна адміністрація», що вказує на їхній
тимчасовий статус із додатковими повноваженнями.
Крім того, новим Законом передбачено, що військово-цивільну
адміністрацію населеного пункту (населених пунктів) очолює керівник, який
призначається на посаду та звільняється з посади керівником відповідної
обласної військово-цивільної адміністрації за погодженням з керівником
Антитерористичного центру при Службі безпеки України (Луганська
обласна державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/
519456548236650. – 2016. – 24.02).
За інформацією Луганського обласного відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності з початку 2016 року станом
на 23 лютого матеріальне забезпечення профінансовано на загальну суму
10,66 млн грн, у тому числі: по тимчасовій непрацездатності – 8,4 млн грн, по
вагітності та пологах – 2,2 млн грн, на поховання – 0,06 млн грн.
Заборгованість із фінансування матеріального забезпечення відсутня.
Допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованих
територій України та районів проведення АТО у межах Луганської області
призначена у 14 випадках на суму 134,3 тис. грн та вже виплачено 113,5 тис.
грн.
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Відділенням Фонду видано 101 путівку лікувальним закладам
Луганської області для оздоровлення застрахованих осіб (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/519453174
903654. – 2016. – 24.02).
З метою надання фінансової підтримки постраждалим особам і
внутрішньо переміщеним особам, які опинились у складних життєвих
обставинах, Мінсоцполітики відповідно до Порядку використання коштів,
що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової
грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним
особам, затвердженого постановою Кабінету Мінастрів України від
01.10.2014 № 535, відкрито рахунки для зарахування коштів від фізичних і
юридичних осіб для надання одноразової допомоги громадянам зазначених
категорій
За період реалізації зазначеної постанови Кабінету Міністрів України
одноразову грошову допомогу отримали 5115 осіб із числа постраждалих і
внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 7726415,30 грн (Луганська
обласна державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/
519348024914169. – 2016. – 24.02).
23 лютого, у Луганській обласній ВЦА пройшла зустріч керівництва
облдержадміністрації з представниками Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ в Україні.
На зустрічі обговорювалися питання відновлення інфраструктури в
Луганській області, розвиток малого та середнього бізнесу в регіоні,
відновлення пошкоджених ліній електропередачі та газопостачання,
відкриття КПВВ.
Перший заступник голови Луганської облдержадміністрації
Єлизавета Пушко-Цибуляк:
Ми сформували Генеральний план відновлення інфраструктури. Це
більше 8 млд гривень – у який увійшли більше 7 000 пошкоджених будинків.
Нами вже багато зроблено по цьому напрямку. Практично всі будівлі у яких
пошкодженні дахи та вікна, за підтримки міжнародних організацій, повністю
нами відновлені. Була надана допомога людям і вони зимували у нормальних
теплих умовах. Крім того, 262 об’єкти соціальної сфери були повністю
відновленні і працюють у звичному режимі.
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Сергій Хлякін:
Одна із важливих проблем для Луганщини це нестача електроенергії.
Ця проблема виникла через те, що регіон не має з’єднання з єдиною
енергетичною системою України. Чотири лінії електропередачі, які
поєднують Луганську область із Україною проходять по окупованій
території. Роботи по відновленню ліній, які проходить по території, яка
підконтрольна українській владі виконані майже на 90%. Лінії котрі
проходять по окупованій території практично не відновлюються. Ця
проблематика неодноразово порушувалися на Мінських перемовинах, але на
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жаль робота по цьому напрямку йде дуже повільно. Відновлення цих ліній
дало би нам змогу створити до 5000 додаткових робочих місць на
підконтрольній українській владі території. На жаль це питання вирішується
дуже повільно.
Ще одна проблема пункти пропуску. На даний час у області працює
всього один пішохідний перехід у Станиці Луганській. Прийнято рішення
про відкриття ще одного автомобільного пункту пропуску у Золотому»
Представники ОБСЄ зазначили, що підтримують прагнення обласної
влади по відкриттю нових пунктів пропуску і готові всіляко сприяти цьому
процесу.
Голова Сєвєродонецького офісу ОБСЄ Дору Крістаче:
У зв’язку із відкриттям КПВВ у Золотому нас є плани по відкриттю
офісу у Попасній (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/519151104933861. – 2016. – 23.02).
ПРесс-служба ЛугОДА сообщает, что уже началась подготовка к
открытию КПВВ «Золотое». Предполагается, что этот пункт пропуска будет
предназначен только для легковых автомобилей и пешеходов. Планируемая
пропускная способность – около 5 000 человек и 1 500 транспортных средств
в сутки.
Предполагается, что одновременно будет работать четыре «окна» для
проверки документов.
Рядом с КПВВ планируют установить палатку для обогрева и отдыха,
баки с питьевой водой, умывальник и туалет. Также предполагается
постоянное присутствие мед.работника для оказания медицинской помощи в
случае необходимости.
Рядом с пунктом пропуска также планируют установить автобусную
остановку и возобновить автобусное сообщение по следующим
направлениям:
Золотое-Попасная,
Золотое-Лисичанск-СеверодонецкСтаробельск-Сватово (Донбасс SOS // https://vk.com/wall-68158751_19322. –
2016. – 21.02).
Відновлені після обстрілів дитячі садочки Попасної сьогодні працюють
у звичайному режимі.
Під час активних бойових дій у місті Попасній не залишилося жодного
дошкільного закладу, який би не зазнав значних ушкоджень. Тому на
допомогу з відновлення інфраструктури, об’єктів соціальної сфери та
житлового фонду були виділені кошти з обласного та державного бюджетів.
Так, з цих джерел на відновлення дитячих садків міста було виділено 2,4 млн
грн, які були використані на капітальні ремонти будівель садків дошкільних
навчальних закладів №1, №2 та №3. А саме: були замінені пошкоджені вікна
та двері, відремонтована покрівля, пошкоджена уламками снарядів,
відновлені будівельні конструкції над спортивною залою найбільш
постраждалого
ДНЗ №1.
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На сьогоднішній день дошкільні заклади функціонують у звичайному
режимі. Їх відвідують 359 маленьких жителів Попасної. Колективи
дошкільних закладів, батьки та діти дуже вдячні всім, хто брав участь у
відновленні дитячих садків та допоміг створити необхідні умови для
здобуття малечею якісної дошкільної освіти (Луганська обласна державна
адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/517732175075754. –
2016. – 19.02).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Волонтер общественной инициативы «Восстановление Донбасса»
Марина Татаринцева:
Приходится с сожалением говорить, что государственные институты не
смогли адекватно отреагировать на проблему внутренне перемещенных лиц,
и ничего не предложили по их социальной адаптации на территориях,
подконтрольных Украине.
В частности, бездействует Государственная программа «Поддержка и
социальная адаптация внутренне перемещенных лиц».
Эта программа была принята еще 16 декабря, 2015 года. Однако в
Госбюджете на этот год на ее финансирование не заложено ни копейки.
Более того, был принят целый пакет Законов, и законодательных актов по
ВПЛ, но они тоже не работают. Потому что до сих пор нет механизма их
воплощения в жизнь. Нет нормативных документов, инструкций,
разъясняющих, как применять то или иное положение закона. И в результате
мы получили ситуацию, когда внутренне перемещенные лица остались один
на один со своими бедами. И единственные, кто оказывает сейчас реальную
помощь переселенцам, это украинские и международные общественные и
гуманитарные организации (Государство не справляется со своими
обязанностями оказывать помощь ВПЛ, − волонтеры // Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/34513-gosudarstvo-nespravlyaetsya-so-svoimi-obyazannostyami-okazyivat-pomocsh-vpl-volonteryi/). –
2016. – 23.02).
Координатор
общественной
организации
«Восток
SOS»
Александра Дворецкая:
В пятницу вечером, 19 февраля, все Управления социальной защиты на
местах, получили так называемые списки СБУ, согласно которым до 4 марта
должны убрать всех, кто в них значится, из числа адресатов получения
государственной помощи.
(…) Мы не против верификации как таковой. Но она должна быть
четкой, ясной и прозрачной, чтобы не пострадали ни в чем не виноватые
люди. Минсоцполитики провалило внедрение единой он-лайновой базы
получателей соцпомощи, которая позволила бы снять многие проблемы (…)
(Общественники готовят иски против Минсоцполитики из-за лишения
ВПЛ права на выплаты // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/34403-obcshestvenniki-gotovyat-massovyie-iski-protivminsotspolitiki-iz-za-lisheniya-vpl-prava-na-vyiplatyi-video/). – 2016. – 22.02).
Председатель Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине
Джованна Барберис:
Два года насилия, обстрелов и страха оставили неизгладимый след в
жизни тысяч детей на востоке Украины. 200 000 детей, практически каждый
Експертний погляд
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третий ребенок, нуждаются в психологической помощи. В то время, когда
продолжается конфликт, мы должны немедленно ответить на физические и
психологические потребности детей (…) (Из-за конфликта на Донбассе 200
тысяч детей нуждаются в психологической поддержке, − ЮНИСЕФ //
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/34359-iz-zakonflikta-na-donbasse-200-tyisyach-detey-nuzhdayutsya-v-psihologicheskoypodderzhke-yunisef/). – 2016. – 22.02).
Председатель Комитета Верховной Рады по правам человека,
заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий Немыря:
С 19 февраля 2016 года в его адрес от общественных организаций и
инициатив, которые занимаются помощью внутренне перемещенным лицам,
стали поступать сообщения о массовых отменах справок о постановке на
учет внутренне перемещенных лиц в «автоматическом режиме». (…)
Во-первых, в законодательстве Украины не существует и никогда не
существовало процедуры «остановки» действия справок ВПО, а
следовательно соответствующие действия УТСЗН и распоряжение или
поручение Минсоцполитики являются противозаконными.
Во-вторых, исключительный перечень оснований, в связи с которыми
может быть отменена справка, приведен в части первой статьи 12 Закона, там
же указана и соответствующая процедура отмены, которая не
предусматривает вмешательства в работу органов социальной защиты
населения Службы безопасности Украины. (…)
Законодательством Украины еще полтора года назад было установлено
требование
к
правительству
разработать
и
внедрить
единую
информационную базу данных внутренне перемещенных лиц. Эта база
сделала бы невозможным то, против чего так борется Кабинет министров −
нецелевое расходование государственных средств и наличие мошеннических
схем получения государственной денежной помощи, которая предназначена
исключительно внутренне перемещенным лицам.
(..) Вместо внедрения прозрачного, эффективного, современного
механизма учета внутренне перемещенных лиц и их потребностей, было
решено применить старые режимно-советские методы решения проблемы −
три месяца, по словам министра социальной политики, Служба безопасности
составляла списки переселенцев, которые подозреваются в том, что они
воспользовались своим конституционным правом на свободу передвижения в
пределах страны.
И второе, все прекрасно знают, что согласно постановлению
правительства от 5 ноября 2014 г. № 637 «Об осуществлении социальных
выплат лицам, которые перемещаются с временно оккупированной
территории Украины и районов проведения антитеррористической
операции» абсолютно все виды государственной социальной помощи и
пенсии выплачиваются внутренне перемещенным гражданам только при
наличии у них действующей справки о постановке на учет ВПО (…) (Глава
Комитета Верховной Рады по правам человека обвиняет правительство
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в применении к переселенцам «режимно-советских методов» // Остров
(http://www.ostro.org/general/society/news/493352/). – 2016. – 22.02).
Представитель Харьковского молодежного совета при городском
голове Юлия Соколова:
В ходе работы мы выделили 4 главные проблемы. Первая – мы
заметили, что отсутствует системность в оказании психологопсихиатрической помощи для пострадавших из зоны АТО. То есть в нашем
обществе существует 12 реабилитационных центров для бойцов. Но нет ни
одного центра для оказания помощи временно перемещенным лицам.
Следующая проблема – выплата адресной помощи для большого контингента
молодежи – это матери, которые находятся в декрете, а также студенты. Они
получают помощь, как трудоспособные лица, то есть это 442 гривны в месяц.
Хотя, по факту, работать они не могут, так как студенты учатся с утра до
ночи, а матери сидят с детьми. То есть, исходя из этого, они должны
получать помощь, как нетрудоспособные лица – это 884 гривны. Следующее
– мы хотим влиять на выборы местной власти. (...) Последняя проблема –
отсутствие жилья. Это очень сильно влияет с психологической точки зрения
и моральной. (...)
Глава проектного отдела ОО «МИГ» Мария Шмидт:
(...) Что касается проблемы жилья, мы предлагаем власти предоставить
переселенцам льготное кредитование на покупку жилья. Что касается
строительства, то это беспроцентная рассрочка на покупку стройматериалов.
Еще нам бы очень хотелось, чтобы власти обеспечила простые и прозрачные
механизмы для получения земли под индивидуальное строительство. И,
прежде всего, создание специализированных юридических консультаций для
решения вопросов именно земельного направления.
Действительно, мы часто сталкиваемся с тем, что очень мало
системности и единства в помощи переселенцам, поэтому мы бы хотели
предложить власти создать государственный отдел по вопросам внутренне
перемещенных лиц, в который будут входить и вопросы психологической
помощи, и вопросы трудоустройства, и вопросы, связанные с жильем, а
также юридическая помощь (Чужие среди своих до сих пор? Что о
проблемах переселенцев говорят эксперты в Днепропетровске… //
События Днепропетровска (http://www.sobytiya.dp.ua/public/16/14600). –
2016. – 21.02).
Представители инициативы «Восстановление Донбасса» приняли
участие в 3-м Всеукраинском форуме переселенцев и в парламентских
слушаниях 15-16 февраля в Киеве.
Волонтер инициативы и руководитель киевского Центра
консультативной помощи переселенцам Инна Мишина:
Общественные организации должны объединять свои усилия по
данным вопросам и проговаривать существующую на сегодняшний день
проблему на всех возможных площадках взаимного общения. В
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общественную организацию «Восстановление Донбасса» на горячую линию
поступает очень много телефонных звонков, связанных с вопросами
предпринимательства. Первое, что было сделано волонтерами организации −
это разработан пошаговый алгоритм для ЧП «Как переселенцу начать свой
бизнес. И эта наработка пользуется успехом среди переселенцев, и я думаю,
что следующим шагом всех общественных организаций должна быть
налоговая консультация, как переселенцу перерегистрировать свой бизнес и
как правильно, в соответствии с законом, поступать с безнадежным
налоговым долгом.
(…) Кроме того, общественная инициатива «Восстановление
Донбасса» озвучила свои наработки по решению проблем переселенцев на
круглом столе, который состоялся накануне Парламентских слушаний.
Предложения инициативы были переданы в Комитет по вопросам прав
человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений для
обобщения и внесения их в рекомендации, которые выйдут в свет по итогам
парламентских слушаний. (…)
Руководитель юридического отдела «Восстановления Донбасса»
Марина Татаринцева:
Заслуживает внимание неравнодушная позиция всех общественников и
представителей международных организаций, которые реально занимаются
этой проблематикой и оказываю поддержку и внутренне перемещенным
лицам, и мирным гражданам Украины, проживающим на неконтролируемых
территориях (…) (Эксперты «Восстановления Донбасса» приняли участи
в форуме переселенцев и парламентских слушаниях// Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/33988-ekspertyivosstanovleniya-donbassa-prinyali-uchasti-v-forume-pereselentsev-iparlamentskih-slushaniyah/). – 2016. – 18.02).
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Прогнози
Адвокат, керуючий партнер юридичної компанії Артем Афян:
Навіть якщо Державне бюро розслідувань запустять, воно може
виявитися недієздатним − почнуться скандали, відставки керівників, і це
розтягнеться на роки. Тут складно назвати одного конкретного винного. Не
хочу бути песимістом, але мені здається, що вони провалили роботу ще до її
початку. Присутня зайва заполітизованість цих процесів, надмірна тяганина в
ухваленні кардинальних рішень. При цьому відсутність нормальної
підготовки не дозволить нормально запустити цей орган. А запустивши його,
доведеться боротися з тим негативом, який накопичено за цей час коливань.
Шансів на те, що все станеться вчасно, немає. При цьому, на жаль, жоден з
учасників цієї процедури не відчуває своєї відповідальності за те, що
відбувається. Очевидно, що зараз ведеться певна кулуарна боротьба або якісь
переговори. Бо іншої причини, чому до цих пір в країні не змогли
визначитися з тим, хто саме повинен займатися боротьбою з корупцією,
немає (…) (Держбюро розслідувань запрацює в кращому випадку влітку −
адвокат // Голос Столиці (http://newsradio.com.ua/2016_02_24/Derzhbjurorozsl-duvan-zapracju-v-krashhomu-vipadku-vl-tku-advokat-7201/). – 2016. –
24.02).
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявляет, что
последствия политического кризиса для рейтингов Украины будут
зависеть от решения Международного валютного фонда − предоставлять
ли стране финансовую помощь или нет.
Ближайшая перспектива политических последствий происходящего
пока не ясна.
В Fitch считают, что миноритарное правительство или новые выборы
только добавят неопределенности относительно способности правительства
Украины провести реформы, которые критично важны для программы МВФ.
Одновременно международным финансовым кредиторам, таким как
МВФ и другим, важно, чтобы суверенный рейтинг Украины поддерживался
на уровне ССС − отметки, к которой он подошел в ноябре прошлого года
после завершения реструктуризации внешнего долга.
Низкий показатель суверенного рейтинга Украины отражает
существующие недостатки в макроэкономической среде страны, а также
структурные вопросы, в том числе и в управлении государством
(Политический кризис в Украине может повлиять на рейтинги страны
– Fitch // ОстроВ (http://www.ostro.org/general/society/news/493415/). – 2016.
– 23.02).
.

Прогнози

87

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

20-28 лютого 2015

18 ‒ 24 лютого 2016 року

Інфографіка

(Українці визначили найважливіші реформи на 2016 рік //
Націаональна
Рада
Реформ
(http://reforms.in.ua/ua/news/ukrayincivyznachyly-nayvazhlyvishi-reformy-na-2016-rik). – 2016. – 24.02).
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(Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/photos/a.754392304679303.1073741828.754
296698022197/909588499159682/?type=3&theater. – 2016. – 24.02).

(15 об'єднаних громад Дніпропетровщини отримають 102 млн. грн.
на розвиток // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/
item/id/1616). – 2016. – 23.02).
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(Офіс
реформ
у
Черкаській
області
//
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=476355739227675&id=37
8638315666085. – 2016. – 18.02).
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