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Аналітичний коментар
С. Горова,
с.н.с. ФПУ,
канд. наук із соц. комунікацій
«Майдан-3»: невдала спроба суспільного протесту чи провокація
В суботу, 20 лютого, кілька сотень людей у камуфляжній формі,
представники яких називали себе «Штабом Революційних правих сил»
(РПС), провели кілька «акцій» в центрі Києва. При цьому, зокрема,
постраждали офіс SCM, Альфа-банк і Ощадбанк Росії. Увечері
«революціонери» зайняли один із залів готелю «Козацький» на Майдані.
Частина протестуючих залишилася ночувати на вулиці, для чого на площі
встановили кілька наметів. Серед вимог протестувальників – скасування
Мінських
домовленостей
і
перезавантаження
всієї
влади
(http://society.lb.ua/life/2016/02/20/328446_lyudi_kamuflyazhe_zanyali_aktoviy_
zal.html. – 2016. – 20.02). У неділю ввечері мітингувальники провели «віче» і
почали обирати «міністрів» (http://lb.ua/news/2016/02/21/328484_maydane_
nachali_vibirat.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campa.
–
2016. – 21.02). Пізніше директор департаменту соціальної та гуманітарної
політики Міноборони Валентин Федичев повідомив, що досяг домовленості з
РПС про звільнення готелю. Після цього «Штаб РПС» переселився з
Майдану в провулок Шевченка, де розташований пункт прийому допомоги
полку «Азов» (http://lb.ua/news/2016/02/21/328493_shtab_rps_pereselilsya_
maydana.html. – 2016. – 21.02).
При цьому, слід зазначити, що коментуючи події, що відбулися на
Майдані, експерти, в більшості своїй, вказують на причетність «руки
Москви» до даних подій, при цьому, називаючи акції, що відбулися лише
«PR-акцією». Так, кілька показових коментарів: на думку директора Центру
політичних досліджень «Пента» Володимира Фесенка, «акція», яка пройшла
це – «фарс і пародія» (http://mignews.com.ua/politics/inukraine/11369200.html.
– 2016. – 22.02).
Директор Центру громадських відносин Євген Магда, коментуючи
подію, зазначив, що в даному випадку «третій майдан» – штамп, який
використовується абсолютно необґрунтовано. «Це – піратська копія Майдану
як такого, яка розрахована на дестабілізацію ситуації всередині України». На
думку експерта, ігнорувати подібні дії – єдино вірна позиція, до тих пір, поки
вони не переходять в стадію гострого порушення правопорядку. «Напади на
офіси були, але, в порівнянні з очікуваннями… можна сказати, що нічого
критично небезпечного не сталося», – підкреслив Є. Магда.
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Політолог також побачив прояви «руки Москви» і в тому, що «...
вимоги,
написані
на
не
дуже
хорошій
українській
мові»
(https://inforesist.org/kto-stoit-za-protestami-na-maydane-mnenie-ekspertov/. –
2016. – 22.02).
Схожої точки зору дотримується і директор Агентства моделювання
ситуацій Віталій Бала, зазначаючи, що говорити про «третій майдані» немає
підстав. «Люди, які виходять на протести, які ми потім можемо назвати
«подіями на Майдані», повинні складати певну кількість. Тобто в певну дату
зібрати 100 і більше тисяч чоловік. Характеристика повинна враховувати
манеру поведінки і причини, які змусили людей вийти ... «Майданний кейс»
без підтримки киян не може бути Майданом. Це штучно створена
провокація, яку деякі люди використовують в своїх особистих цілях», –
підкреслив експерт (http://mignews.com.ua/politics/inukraine/11369200.html. –
2016. – 22.02).
Політичний аналітик Олександр Палій також вважає, що захоплення
приміщень на Майдані Незалежності в Києві невідомими провокаторами це –
російський шлях провокацій (http://glavred.info/politika/ekspert-o-zahvatepomescheniya-na-maydane-yavno-rossiyskiy-put-provokacii-357628.html.
–
2016. – 20.02).
Провокацією з боку Москви з метою дискредитації української влади
перед Заходом назвав події, що відбулися і політолог Кирило Молчанов
(http://ru.slovoidilo.ua/2016/02/22/mnenie/politika/kto-stoit-za-pogromombankov-v-centre-kieva-i-na-chto-rasschitano-veche-ekspert. – 2016. – 22.02).
Про зацікавленість Росії в організації нового «Майдану» говорив і
директор центру соціологічних і політичних досліджень «Соціовимір» Сергій
Таран. На його думку: «таким чином, хотіли показати неспроможність
української влади і спробувати спровокувати масові заворушення. Це
показало б Заходу, що Україну нічого підтримувати і треба знімати санкції»,
– сказав С. Таран (https://inforesist.org/kto-stoit-za-protestami-na-maydanemnenie-ekspertov/. – 2016. – 22.02).
Деякі експерти також вказують на те, що такі протестні акції можуть
істотно відбитися на економічній ситуації в країні. І без того непрості
переговори з МВФ, який незадоволений динамікою реформ в Україні, мають
всі шанси повністю заморозитися (http://business.vesti-ukr.com/137065-chemnovyj-majdan-obernetsja-dlja-kursa-dollara. – 2016. – 22.02).
Про невдалу спробу дестабілізації ситуації в Україні з боку Москви
говорив і директор компанії Berta Communications Тарас Березовець.
Експерт, в своєму коментарі, назвав ряд причин, за якими «новий Майдан»
не відбувся: по-перше, тому, що сьогодні такий виступ не буде підтримано
критичною масою, необхідною для успішного результату.
По-друге, навіть для незадоволених і готових до протестів неприйнятна
сама думка про відкриття внутрішнього «фронту». Люди чітко розуміють, що
нова революція рівносильна відкриттю воріт перед агресією з боку Росії і
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тому цей фактор є стримуючим для більшості патріотично налаштованих
громадян.
По-третє, висунуті вимоги суперечать одна одній. Заклик піти в
одночасну відставку Президенту, Верховній Раді, уряду, РНБО рівносильний
тому, щоб обезголовити країну.
По-четверте, військова уніформа в центрі столиці сприймається всіма, і
киянами в першу чергу, як пряма загроза військового перевороту. Тому акції
людей у військовій уніформі викликатимуть у більшості громадян лише одне
почуття – необхідність триматися від місць їх скупчення якнайдалі.
По-п'яте, занадто явна і пильна увагу з боку російських медіа до подій
на Майдані (http://glavnoe.ua/news/n261176. – 2016. – 22.02).
При цьому, в даній ситуації звертає на себе увагу думка зарубіжного
експерта, який вважає, що Росія готується до військових дій на два фронти.
На думку журналіста «Нью-Йорк Таймс» Ендрю Крамера: «Хоча
протистояння на сході України й відійшло в тінь війни в Сирії, проте воно
різко активізувалося в останні тижні, відзначають жителі вздовж лінії
фронту, командири і європейські спостерігачі».
Е. Крамер підкреслив, що нинішнє відновлення військових дій в
Україні до рівня, що не спостерігався з літа, означає готовність з боку Росії,
яка підтримує бунтівників на сході України, до підтримки двох активних
конфліктів відразу.
Також Е. Крамер зазначив, що в столиці України налічується кілька
сотень воєнізованих ветеранів правого руху, які час від часу створюють
проблеми українського уряду, як, наприклад, протести на Майдані
Незалежності в минулі вихідні (http://www.facenews.ua/news/2016/309482/. –
2016. – 22.02).
Помітно, що деякі експерти бачать в спробі розхитати ситуацію в
Україні вигоду для певних політичних сил всередині країни. Так, доктор
політичних наук, завідувач відділом розвитку політичної системи
Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний в
своєму коментарі зазначив: «Характер акції РПС та її позиціонування в
інформаційному просторі вказують на її стейкхолдерів (зацікавлених сторін –
прим. авт.): вони є і всередині країни, і за її межами ...», – підкреслив
політичний експерт.
За його словами, актив учасників даного протесту – це маргінальні
представники радикальних сил, які в якійсь мірі теж зацікавлені вийти в
перший ешелон політичного класу в Україні, хоча їх мотивація і не є
вирішальною. «Якщо говорити про зацікавлених всередині країни серед
суб'єктів і акторів політики, то в цьому зацікавлені опозиційні сили. Вони
прагнуть взяти реванш після Революції Гідності», – вважає політолог
(http://glavred.info/politika/rossiya-marginaly-i-oppoziciya-politolog-rasskazalkomu-nuzhen-tretiy-maydan-357822.html. – 2016. – 22.02).
При всьому при цьому, з позиції ведення інформаційної, інформаційнороз'яснювальної роботи, звертає на себе увагу наявність і дещо інших, більш
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кардинальних і, в деяких випадках, мало аргументованих, просто емоційних
точок зору щодо даної ситуації. Так, кілька показових прикладів: політичний
експерт Михайло Павлів в своєму коментарі наголосив: «... нічого не
змінилося з часів Януковича: не відбулася зміна соціальної, економічної і
політичної формації. Просто змінилися обличчя у владі. У головах у людей,
може, і була революція, але для еліт, які це все розіграли – це був переворот і
технологія», – сказав М. Павлів (http://ru.golos.ua/politika/posle_maydana_ne_
proizoshla_smena_sotsialnoy_ekonomicheskoy_i_politicheskoy_formatsi.
–
2016. – 22.02).
Деякі експерти вказують і на те, що на сьогоднішній день ситуація на
Україні все більше нагадує сценарій після «Помаранчевої революції» 2004–
2005 років, коли слідом за ейфорією після приходу до влади президента
Віктора Ющенка було народне розчарування зробленим вибором. Деякі
фахівці вважають, що якщо сьогоднішнє керівництво України не
примириться і не активізує реформи, його може чекати доля команди
Ющенка. «Однак цього разу наслідки для країни можуть бути набагато гірші.
Рейтинги нинішньої влади і так весь час падають, і якщо умови життя в
країні і далі продовжать погіршуватися, може статися соціальний вибух,
результати
якого
не
береться
прогнозувати
ніхто»
(http://rian.com.ua/analytics/20160222/1005587701.html. – 2016. – 22.02).
При цьому, на думку політолога, директора Українського центру
соціальної аналітики Євгена Філіндаша «очікувати від нинішньої влади
наведення порядку в країні не доводиться ... На Євромайдані був створений
великий міф, який вбили в голови мільйонів людей, про те, яке прекрасне
життя очікує Україну після перемоги Майдану. А коли цей міф розбився
вщент від зіткнення з реальним життям і пішло значне погіршення життя в
усіх напрямках, то це породило масове невдоволення існуючим станом
речей, який так чи інакше намагаються використовувати різні угруповання, в
тому числі й деякі з націоналістичних», – зазначив політолог (http://fromua.com/news/371069-kto-segodnya-protestuet-na-maidane.html. – 2016. –
22.02).
Ще більш «кардинальна» точка зору про події, що відбулися полягає в
тому, що протести в річницю євромайдану були організовані владою для
нейтралізації протестних настроїв в суспільстві. Зокрема, таку думку
висловив почесний голова партії «Успішна країна» Олександр Клименко. На
думку політика, про те, що влада і присутні на Майдані люди виступили
партнерами, свідчить ряд фактів. По-перше, «бунтівники», які нібито
захопили готель Козацький, через пару годин оголосили, що мають
домовленість про оренду приміщень з його керівництвом. По-друге,
учасники протесту швидко і тихо пішли після демонтажу наметів. Крім цього
поліція, хоч і могла, але не стала на заваді погромів в приміщеннях банків.
«Виміри громадської думки соціологами показують зростання
протестних настроїв. До рівня 2004 року «градус кипіння» поки не доріс, але
невдоволення є, а кращий спосіб перемогти будь-який негативний процес це
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– його очолити. І, по можливості, провалити і дискредитувати. Тому у влади і
виникла потреба в організації такого «профілактичного Майдану», – зазначив
політик.
Крім того, вважає О. Клименко, влада за допомогою протестів нагадала
про зовнішнього ворога. «Це цілком зручний привід ще раз нагадати про
«загрозу ззовні». Відразу ж після цих подій від «кишенькових» експертів і
політологів почали лунати заяви, Майдан-3 інспірований Кремлем.
Відповідно, хто буде зараз протестувати проти влади, говорити про
корупцію, дерибан держвласності, провали реформ той, природно, потурає
агресору», – резюмує О. Клименко (http://korrespondent.net/ukraine/politics/
3633557-maidan-3-ynytsyyrovan-vlastiamy-klymenko. – 2016. – 23.02).
Схожої точки зору дотримується і політичний експерт Сергій Биков.
Аналізуючи минулі «акції протесту» експерт зазначив: «Складається
враження, що їх метою було доведення протестного руху до абсурду.
Зроблено було все неякісно, неефективно і явно так, щоб цей протест нічим
не закінчився», – підкреслив політичний експерт.
«Це не могло обійтися без участі Адміністрації Президента, оскільки
для того, щоб люди не йшли протестувати під Кабмін і не громили будівлю
парламенту, необхідно було людей направити громити російські банки. Але
тим самим вони завдають шкоди українцям і Україні, а не РФ, оскільки в цих
банках працюють українці, ці банки платять податки Україні», – підкреслив
С. Биков (http://ru.slovoidilo.ua/2016/02/22/mnenie/politika/ekspert-chtobylyudi-ne-razgromili-kabmin-ix-napravili-na-shturm-bankov. – 2016. – 22.02).
У даному випадку слід зазначити правомірність твердження про те, що
лише штучно «майдан» організувати вкрай складно. «Майдан» – широкий
рух, з надзвичайно сильним емоційним, навіть не політичним, «підйомом».
На сьогоднішній же день, при всіх складних ситуаціях і настроях, такого
«підйому» немає. І можна погодитися з думкою багатьох експертів про те,
що події в центрі Києва у другу річницю розстрілів активістів силовиками на
Майдані Незалежності є невдалою провокацією, організованою Росією.
При цьому, вкрай показовою є заява Президента України Петра
Порошенка, який підкреслив: «Кремлівська пропаганда зробила все, щоб цей
день (річниця розстрілу «Небесної Сотні» – прим. авт.) виглядав інакше.
Саме тому заздалегідь були підготовлені гасла про Майдан 3.0. але ця
провокація у них не вийшла. Не дивлячись на всі об'єктивні труднощі,
українці виявилися відповідальними» (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/
poroshenko-prokommentiroval-sobytiya-na-maydane-693764.html. – 2016. –
22.02).
Разом з тим, Президент України розповів, що всі заплановані заходи до
другої річниці Революції Гідності були спрямовані на вшанування пам'яті
загиблих, а той факт, що кияни не підтримали недавні акції протесту на
Майдані, є яскравим підтвердженням того, що Майдан і Революція Гідності
були зроблені саме відповідальними людьми, які прагнуть до того, щоб
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Україна реформувалася, цінності Майдану були імплементовані в суспільне
життя і Україна рухалася до Європи.
Л. Дем’яненко,
н. с. ФПУ,
канд. філол. наук
Реформування енергосектору: реальні кроки у перспективі змін
Енергетичний сектор України відіграє ключову роль у розвитку
держави. Стратегічне значення галузі та відносин, які існують на
енергетичних ринках, пов’язане не тільки з обсягом залучених ресурсів, а й із
її впливом на економічну та політичну системи країни.
Прийняття у 2015 році низки «енергетичних» законів та зниження
ставок ренти на видобуток газу відкрило нові реалістичні можливості для
планування покращення ситуації у галузі енергетики.
Європейський досвід свідчить, що прогрес у впровадженні
енергетичних реформ залежить від того, наскільки чітко визначені цілі,
забезпечено узгодження діяльності зацікавлених сторін, створено належні
умови для інтеграції енергоринків та підвищення конкуренції, а також від
надання гарантій інвесторам щодо незмінності умов ведення бізнесу у
довгостроковій перспективі.
Великою перемогою минулого року стало прийняття закону «Про
ринок природного газу», що означає завершення першого етапу
реформування незалежного газового ринку та адаптації законодавства
України до вимог Третього енергетичного пакету. Однак, попереду не менш
важливий другий етап – відслідковувати ефективність функціонування ринку
газу на нових засадах та усувати можливі недоліки, які будуть виявлені в
процесі застосування закону, а також завершити підготовку вторинного
законодавства, необхідного для реалізації закону та змін до інших
законодавчих актів, без яких Закон не може «діяти».
Високопоставлений співробітник видання Atlantic Council, відомий
багатьма працями на тему України, Андерс Аслунд, неодноразово зазначає,
що «...реформи у галузі енергетики обмежили можливості корупції,
скоротили державні субсидії, реструктиризували заборгованість, закрили
понад третину банків. Щоправда, за все це, визнає автор, довелося заплатити
високу ціну: зменшилося виробництво, зросли ціни і знизився обмінний курс
гривні. Що не змінилося, так це рівень корупції і громадських послуг. Тому
перед країною, все ж таки, на цей рік стоять дуже важливі завдання
(http://socportal.info/2016/01/19/rekomendovani-reformi-dlya-ukrayini-na2016-rik-dumka-eksperta.html). − 2016. – 19.01).
На початку лютого, під час круглого столу «Яка сьогодні роль держави
в енергетиці України» заявив радник міністра енергетики та вугільної
промисловості України Сергій Чех: «...Необхідно чітко розуміти, що ні
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енергетика без держави, ні держава без енергетики не може і не буде
існувати». Крім того, С. Чех звернув увагу, що енергетика стане більше
ринковою, ліберальною, позбавленою адміністративного впливу, зможе
змінитися
за
структурою
виробництва
враховуючи
пріоритети
альтернативних джерел енергії. Стосовно ролі держави, то він розділив вплив
державних підприємств, органів державної влади, відповідальних за
здійснення політики в енергетичній сфері, та незалежного регулятора, який
встановлює тарифи.
За словами радника профільного міністра, енергетики ринково
налаштовані і покладають надію на нове законодавство, яке розроблено і
вимагає якнайшвидшого прийняття. «Головні завдання, що вимагають
негайного рішення, для того щоб ці зміни відбувалися у позитивному ключі,
– це прийняття двох фундаментальних законів: «Про ринок електроенергії» і
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) (http://oilreview.kiev.ua/2016/02/
05/sovetnik-ministra-energetiki-rasskazal-o-faktorax-uspeshnogoreformirovaniya-energosektora/). − 2016. – 05.02).
Своє бачення з цього приводу озвучив і єврокомісар Марош Шефчович
у своїй заяві під час Українського енергетичного форуму. Він зауважив, що
попри успіхи, Україна запізнюється у реалізації частини реформ у сфері
енергосектора, тому є необхідність у низці конкретних змін, а саме: «Поперше, Рада має прийняти закон про створення регулятора. Незалежний
регулятор у сфері енергетики є необхідною умовою реалізації Третього
енергопакету. Ця реформа вже запізнюється і її треба активізувати. Другою
реформою Рада має показати прогрес – прийняття закону про
електроенергію. Потрібно створити конкурентний ринок газу, а для цього,
окрім базового закону треба провести його імплементацію, провівши галузеві
реформи». Серед інших реформ у енергосекторі, єврокомісар наголосив про
необхідність подальшої реформи НАК «Нафтогаз України», нагадавши, що
розділення компанії на енерговидобувну та транзитну має відбутися до 1
червня. «Виконання цих вимог є обов’язковим для нашої подальшої
співпраці», – додав він (http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/03/1/704
5616/. – 2016. – 01.03).
Окрім цього, підписавши угоду про асоціацію з ЕС, Україна
зобов'язалася
відповідати
високим
європейським
стандартам
з
відновлювальних джерел енергії. Відповідно до вимог директиви
№2009/28/ЄС про сприяння використанню енергії з відновлювальних джерел
та угоди про асоціацію між Україною та ЄС був затверджений Національний
план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року. Він передбачає, що частка
енергії, отриманої з ВДЕ, до 2020 року досягне 11 %.
У листі за підписами Світового банку, Енергетичного співтовариства,
делегації Європейського Союзу, Європейського банку розвитку і
реконструкції, USAID західні партнери запропонували одинадцять правок
щодо законопроекту. Міністр енергетики та вугільної промисловості України
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Володимир Демчишин прокоментував свою точку зору саме щодо
Міненерговугілля: «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 у 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 і
громадськості
−
лише
тоді
виходити
на
рішення»
(http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=4CDADA
8BD1AF53BEEA4AB3BA22B2A966.app1?art_id=245089140&cat_id=35109).
− 2016. – 19.02).
Арсеній Яценюк наголосив на тому, що треба чітко визначитись про те,
яку модель електроенергетичного ринку будувати в Україні. Адже ця модель
повинна
повністю
відповідати
Третьому енергетичному пакету
Європейського Союзу. Окрім ухвалення нового закону про ринок
електроенергетики, підкреслив Глава Уряду, необхідне прийняття закону про
Національну комісію з регулювання енергетики і комунальних послуг:
«Національна комісія повинна бути повністю незалежним органом і
незалежним регулятором на ринку електричної енергії. Сьогодні цей орган
призначається Президентом. Відповідно до проекту закону, який
направлений до Парламенту, члени і керівник Національної комісії з
регулювання енергетики і комунальних послуг повинні обиратися на
незалежному конкурсі» (http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=
248858751). − 2016. – 25.02).
Під час наради щодо реформи енергетичної галузі Прем’єр-міністр
України Арсеній Яценюк наголосив на тому, що «Основними елементами
нового ринку електричної енергії в Україні мають стати підвищення
економічної ефективності, конкуренція, демонополізація ринку і
запровадження правил і процедур, які відповідають Третьому енергетичному
пакету». Уряд розпочав процес реформ у газовому секторі два роки тому, і
серед перших результатів реформування газового сектору – те, що вперше за
історію незалежності Україна 90 днів живе без поставок з боку «Газпрому».
У реформуванні енергетичної реформи в Україні, також допомагають
закордонні фахівці. Так, нещодавно відбулося вже друге засідання наглядової
ради Проекту технічної допомоги Українсько-данського енергетичного
центру. Його діяльність спрямована на надання експертної підтримки з боку
Данського енергетичного агентства у формуванні вагомих рекомендацій для
поліпшення енергетичної політики щодо моделювання та прогнозування
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енергетичного
балансу,
запровадження
методології
індикаторів
енергоефективності в промисловості, поліпшення ведення реєстрів викидів
парникових газів та застосування відновлювальних джерел енергії в
енергетичному міксі та теплопостачанні. 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 нормативно-правовими актами повинні бути
затверджені відповідні зміни (http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/
publish/article;jsessionid=7EA01A88F067D0A6749BCB03C9D4B58F.app1?art
_id=245089622&cat_id=35109). − 2016. – 23.02).
До того ж Міністерство енергетики та вугільної промисловості створює
дорадчий орган – Центральна комісія з розробки газових, газоконденсатних,
нафтових родовищ та експлуатації підземних сховищ газу. Комісія регулярно
проводитиме незалежну фахову оцінку раціональності розробки українських
нафтових та газових родовищ на основі складених проектів розробки,
аналізуватиме їх економічну доцільність, дотримання вимог екологічної
безпеки та перспективу роботи в цілому.
Як наголошується, комісія аналізуватиме проекти на наявність
факторів, які можуть надалі призводити до зменшення видобутку або
зниження інших економічних, технологічних показників чи завдавати шкоду
довкіллю. До складу комісії увійдуть кваліфіковані фахівці нафтогазової
сфери-представники видобувних компаній та центральних органів
виконавчої влади, науковці та експерти.
Такий склад ЦКР сприятиме прозорості та відкритості процедури
оцінки ефективності реалізації окремих проектів видобутку, а висновки
комісії матимуть комплексний характер (http://www.kmu.gov.ua/control/
publish/article?art_id=248858751). − 2016. – 25.02).
Уряд України схвалив та направив до Парламенту проект закону про
ринок електроенергії (цей закон входить до вимог Третього енергетичного
пакету. – ред.), який дозволяє демонополізувати ринок, дає змогу
підприємствам заключати прямі договори з виробниками електроенергії, а
громадянам в подальшому – самостійно обирати постачальника.
Проект закону про ринок електроенергії, який запроваджує зрозумілі,
прозорі та чесні механізми ринкових відносин в електроенергетичній галузі,
представив на засіданні Уряду Міністр енергетики та вугільної
промисловості України Володимир Демчишин. Згідно з документом,
громадяни України зможуть самостійно обирати постачальника
електроенергії. Законопроект також дасть змогу створити конкуренцію серед
виробників електроенергії. Вони всі будуть жорстко конкурувати за ціну і за
обсяг (постачання).
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Ухвалення цього закону дозволить підвищити інвестиційну
привабливість української електроенергетики. А це відповідно, вплине і на
ціну енергетичних компаній, які будуть приватизуватися.
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Блогосфера
Володимир Гройсман, голова Верховної Ради України:
Реформа Верховної Ради не залишиться на папері. Не в моїх
правилах робити заяви і потім забувати. Сьогодні підписана
Адміністративна угода між Секретаріатом Європарламенту і Апаратом
Верховної Ради щодо підтримки наших подальших дій.
Я також звернувся до свого колеги Президента Європарламенту
Мартином Шульцем з проханням продовжити мандат місії на чолі з паном
Петом Коксом для спільної роботи над втіленням підготовлених
рекомендацій.
Сподіваюсь, ця ініціатива буде підтримана нашими колегами. Але
головну роль у цій реформі маємо відіграти ми самі, депутати українського
парламенту. Відразу після повернення ми розпочнемо підготовку постанови з
конкретним планом наших дій, яка визначить конкретний план дій з чіткими
завданнями і термінами. Впевнений, що з реформи Верховної Ради
розпочнеться відродження інституційної спроможності українських
державних структур (Парламентська реформа не залишиться на папері).
Руслан Сольвар, народний депутат України, член Комітету
Верховної Ради України з питань транспорту:
Днями надійшло повідомлення, що Єврокомісія вирішила
розділити безвізові пакети Грузії та України. Зокрема, вже на
наступному тижні ЄК пропонуватиме Раді ЄС скасувати візовий режим
для грузинських громадян. Натомість подібна пропозиція щодо України
відкладається щонайменше до оголошення результатів нідерландського
референдуму 6 квітня (референдум буде присвячений схваленню
голландцями Асоціації Україна-ЄС).
Та чи означає це, що грузини отримають безвізовий режим першими?
Ні, не означає. Справа в тому, що засідання профільної Ради ЄС, яка
відповідає за скасування віз, відбувається щоквартально, і наступного разу
пройде в першій половині березня. Водночас правила Євросоюзу вимагають,
аби безвізова заявка пройшла низку узгоджень в рамках інститутів ЄС, що
займає приблизно місяць часу. Тобто в будь-якому разі Грузія не встигне
«прослизнути» між формальностями до середини березня цього року.
Наступне ж засідання Ради ЄС відбудеться в першій половині червня, а
значить, до цього часу Україна також має всі можливості владнати необхідні
процедурні моменти. Головне – таки виконати вимоги ЄС, насамперед, у
питанні електронного декларування для чиновників, без чого Єврокомісія
навряд чи погодиться надати позитивні рекомендації до Ради ЄС.
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Отже, на даному етапі немає жодних причин панікувати з приводу
того, що графіки запровадження безвізового режиму для України та Грузії
розділилися. Однак і приводу для оптимізму сьогодні не так багато, адже,
справно виконуючи вимоги європейців, ми могли б не відставати від грузинів
навіть тактично (Україні треба почекати скасування віз з ЄС. Що це
означає?).
Олександр Софій, керівник аналітичної групи ГО «Європейський
діалог»:
Підбиваючи підсумки децентралізації в Україні за 2015 рік перший
заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України В`ячеслав Негода на брифінгу 2
грудня достатньо оптимістично заявив, що «завдяки законодавчим
змінам та вжитим організаційним заходам з 11 519 громад в Україні 6
300 вже ініціювали об’єднання. А фактично встигли об’єднатися близько
800 громад, які створили 159 об’єднаних громаді, в яких 25 жовтня 2015
року пройшли перші місцеві вибори. І тепер іншого виходу, крім як
успішно завершити реформу, для України немає!»
Моніторинг ЗМІ щодо результатів децентралізації теж засвідчив
загальний позитивний настрій – «незважаючи на ряд труднощів, механізм
децентралізації в країні запущено і вороття назад немає. Перші об’єднані
громади зробили мужній крок, успіх якого стане своєрідною рекламою того
позитиву, який несе за собою реформування органів місцевого
самоврядування та поштовхом і стимулом до народження нових потужних
самодостатніх об’єднаних територіальних суб’єктів».
Останні дебати на тему «Моделі об’єднання громад в Радехівському
районі», що відбулися 24 лютого 2016 року в місті Радехів, змусили мене
знову задуматись, чи ефективно в цій ситуації діємо ми – громадські
організації, експерти.
Для довідки. 7 липня 2015 року Львівська обласна рада затвердила
Перспективний план із 160 об’єднаних громад, до складу яких увійшло 6
громад Радехівщини. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11
листопада 2015 року для Львівщини було схвалено 88 громад, в тому числі 4
– радехівські. Необ’єднаним громадам було запропоновано приєднуватися до
уже затверджених або створювати нові конфігурації, які б відповідали
головному критерію – «спроможності»: надавати людям якісні послуги,
забезпечити економічний розвиток території.
Саме для цього і зібрались міські, селищні та сільські голови
Радехівщини щоб визначитись – то як же об’єднуватись, які думки з цього
приводу в місцевих органів влади, Офісу реформ у Львівській області,
експертів.
Зазвучали нові тези:
«перед проведенням такої масштабної реформи логічно було б провести
експеримент на базі 2-3 областей»;
Блогосфера
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«ми розпочали реформу без серйозного методологічного наробку»;
«віддайте нам (необ’єднаним громадам) податкову базу, які мають міста
обласного значення та об’єднані громади і побачите – громади самі дадуть
собі раду».
Поки що залишу ці тези без коментарів, в подібних розмовах
найвагомішим аргументом на користь децентралізації будуть результати
роботи об’єднаних громад. Однак і чекати на їх успіхи не варто – необхідно і
далі робити те, чого не доробили в минулому році, в тому числі –
прораховувати спроможність громад, вести роз’яснювальну роботу в
громадах, планувати подальший розвиток (Децентралізація: чи є
поступальний рух?).

Блогосфера
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Президент Європарламенту Мартін Шульц і Голова Верховної
Ради України Володимир Гройсман привітали відкриття «Українського
тижня» – триденний конференція високого рівня в Брюсселі
(NEWEUROPE).
Президент Європарламенту Мартін Шульц:
Співпраця з Україною має важливе значення і наша солідарність не
повинна бути поставлена під сумнів.
Дана подія демонструє тверду солідарність між Європейським
парламентом і Верховною Радою України.
Ви потребуєте нашої підтримки, і ви отримаєте її. Однак рекомендації
щодо реформування ВРУ не варто відкладати.
Європарламент докладе усіх зусиль для допомоги Україні, але все
залежить від прагнень Києва (Breaking News).
Екс-президент Європейського парламенту Пет Кокс:
Європейські інститути зроблять все можливе, щоб допомогти Україні,
зокрема Верховній Раді, в процесі реформ, але саме від українців залежить,
чи відбудуться необхідні зміни. (...)
Я хотів би звернутися до всіх наших міжнародних партнерів,
національним парламентам, неурядовим організаціям, фондам і асоціаціям –
ми маємо досвід співпраці з Верховною Радою зсередини і маємо
ретроспективний погляд на шлях реформ і щодо того, що потрібно зробити
на цьому шляху. Це перетворення не буде легким і буде коштувати грошей і
зусиль. Тому нам треба допомогти і подвоїти наші зусилля і волю щодо
допомоги Україні, і надати необхідні ресурси, щоб забезпечити
максимальний ефект для здійснення нашої спільної волі
Незважаючи на те, що ЄС буде розглядати питання надання Грузії
візової лібералізації окремо від України, країна досягла значного
прогресу в питанні отримання безвізового режиму, і ще може
сподіватися на якнайшвидше надання безвізового режиму (Грузия
online).
Представник України в гуманітарній підгрупі, народний депутат
Ірина Геращенко:
Тільки що політдиректори служби європейської дипломатії Хельга
Шмідт чітко заявила, що Україна досягла значного прогресу в питанні
отримання безвізового режиму, європейська сторона сподівається на
позитивний результат. (...)
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Було б дуже добре, щоб ЄК подала законодавчу ініціативу по Україні і
Грузії в одному пакеті. Але є дві складові: референдум в Нідерландах,
Нідерланди головують в ЄС і їх позиція - законодавча ініціатива по Україні
після референдуму. Нам треба зараз дуже серйозно попрацювати,
використовувати всі можливості, щоб активізувати кампанію «ТАК» в
Нідерландах. Друге: це робота Національного агентства з протидії корупції
та повернення електронної декларації. Це питання до ВР, і ми його
врегулюємо в березні.
Україна пропонує включити до переліку проектів інтересу
Енергетичного співтовариства (PECI projects) три проекти в
електроенергетиці, два – в газовому секторі й один – в нафтовому,
реалізація яких у перспективі може відбуватися за рахунок інструменту
фінансування ЄС (WSCHODNIK.PL).
Директор департаменту планування та європейської інтеграції
Міністерства енергетики та вугільної промисловості Михайло БноАйріян:
Презентація цих проектів секретаріату Енергетичного співтовариства
відбулася у Відні в п'ятницю.
В електроенергетиці йдеться про з'єднання енергосистеми України з
європейською енергосистемою ENTSO-E в асинхронному режимі шляхом
включення лінії ПЛ-750 кВ Хмельницька АЕС – Жешув (Польща) зі
спорудженням зв'язку постійного струму, а також про реконструкцію ПЛ-400
кВ Мукачеве (Україна) - Велке Капушани (Словаччина) та відновлення ПЛ
Южно-Українська АЕС (Україна) – Ісакча (Румунія).
В газовому секторі Київ пропонує включити до числа PECI projects
будівництво газопроводу-інтерконектора Україна-Польща та забезпечення
транспортної потужності з Угорщини в Україну на гарантованій основі, а в
нафтовій сфері – будівництво нафтопроводу Броди-Адамова Застава
(Польща).
Глава правління німецького Фонду імені Гайнріха Бьолля Ральф
Фюксе прокоментував українські реформи (Tagesspiegel).
«Україна знаходиться в русі – це хороша новина. І є реальний прогрес,
незважаючи на всю критику. Прикладом може служити реформа поліції.
(...)
Корінь зла всіх проблем в політичній системі України полягає в широко
вкорінене сплетінні між політикою і бізнесом.
Є два варіанти виходу з даного політичної кризи в країні: Україні
потрібна система стримувань і противаг і, перш за все, незалежна юстиція,
а також реформаторам всередині країни вкрай необхідна підтримка
ззовні».
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У Міністерстві оборони Литви вважають, що Україна може
повністю перейти на стандарти НАТО до 2020 року (Lastnews).
Міністр оборони Литви Юозас Олекас:
Я регулярно буваю в Україні і стежу за реформою збройних сил. Під
час минулого візиту мені розповіли про нову програму, згідно з якою повний
перехід на технічні стандарти НАТО повинен пройти за 5 років і завершитися
в 2020 році.
Виходячи з нашого досвіду, це цілком посильне завдання. А крім того
– ті зміни в українській армії, які ми спостерігаємо, підтверджують ці плани.
Старший радник президента Литви з питань зовнішньої політики
Йовіта Нялюпшене заявила, що Україна повинна сконцентруватися на
важких реформах, щоб залучити допомогу міжнародних фінансових
організацій (Литовский курьер).
«Потрібно забезпечити стабільність держави, провести особливо
важкі реформи, які зажадають згуртованості не тільки політичної еліти,
але і всього суспільства.
ЄС може допомогти Україні, відкривши свої ринки, допомогти в
розвитку інфраструктурних і соціальних проектів. Умови, висунуті для
кредиту Міжнародним валютним фордом не є нереалізовуваної, але
вимагають зусиль самої України».
Колишній заступник міністра юстиції Грузії, керівник IDF Reforms
Lab Георгій Вашадзе і його експерти представили проект податкової та
інших реформ, які створять сприятливий бізнес клімат і залучать
інвестиції, необхідні Україні як повітря (Грузия online).
На репліку про те, що уряд не має політичної волі проводити реформи
Георгій Вашадзе навів приклад створеної ним разом з волонтерами та
Харківськими IT програмістами проекту Prozorro, який теж спочатку ніхто в
уряді не хотів приймати, але після тиску громадськості і ЗМІ був прийнятий
закон про обов'язкове використанні Prozorro у всіх державних закупівлях, і
тепер уряд хвалиться, скільки країна заощадила грошей на прийнятої ними
прозору систему електронних закупівель.
У представленому проекті фіскальних реформ буде використана
новітня технологія blokcheyn, при якій будь-які маніпуляції з інформацією
виключені, у держави не буде монополії в адмініструванні і при цьому буде
забезпечена висока ступінь безпеки.
Головне завдання реалізації запропонованих реформ – це створення
рівних правил для бізнесу, при яких не буде економічної вигоди не платити
податки.
Перед Україною стоїть ціла низка серйозних проблем, які
стосуються як збереження її територіальної цілісності, так і будівництва
справжнього правової держави на європейський манер (Atlantico).
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Доктор політичних наук, фахівець з європейської геополітики
Флоран Парментір:
Для цього потрібно покінчити з корупційними практиками та схемами
всупереч опору системи.
Економіка і політична система гостро потребують перебудови.
Потрібно кардинально змінити економічну і політичну систему,
домогтися більшої прозорості, зміцнити інститути правової держави та
ринкової економіки. Це передбачає цілий ряд реформ в декількох галузях,
таких як поліція, суди і митниця.
Рада Європи в рамках трирічного проекту «Реформа виборчої
практики в Україні» має намір організувати інформаційнопропагандистські кампанії в Україні з метою запобігання підкупу
виборців під час виборів (WSCHODNIK.PL).
Глава Управління з допомогою у виборчих процесах з точки зору
демократичного контролю Ради Європи Франсуа Фрідріх:
Ми очікуємо запобігання підкупу виборців шляхом впровадження
інформаційних кампаній.
Проблема полягає в тому, що суспільство повинно стати менш терпиме
до такої практики, і держава повинна реагувати на її прояви.
Проект «Реформа виборчої практики в Україні» є частиною Плану дій
для України для євроінтеграції на період до 2017 року, прийнятої Комітетом
міністрів Ради Європи 21 січня 2015 року.
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна концепція реформування та її реалізація
У Брюсселі відбулося підписання Угоди про співпрацю в
адміністративній сфері між Загальним секретаріатом Європейського
Парламенту і Апаратом Верховної Ради України (Верховна Рада України)
Від Загального секретаріату підпис під Угодою поставив Генеральний
секретар Європейського Парламенту Клаус Велле.
Від Апарату Верховної Ради України Угоду підписав В.о. Керівника
Апарату Верховної Ради України Володимир Слишинський.
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман виступає за повне
впровадження рекомендацій екс-президента Європарламенту Пета
Кокса щодо модернізації українського парламенту (ЛІГА.net).
«Саме головне зараз – впровадження цього плану. Тому я вийшов з
ініціативою і звернувся до Шульця (президент ЄП, − ред.) та Пленковича
(глава делегації ЄП в Комітеті асоціації, − ред.) з пропозицією розширити
мандат президента Кокса на спільне провадження цих реформ».
На чолі зі спікером Володимиром Гройсаном лідери фракцій та
депутатських груп презентують план реформування Верховної Ради на
першому в історії українському тижні у Європарламенті (Канал 24).
Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман:
Була проведена велика робота українських та європейських
парламентарів. Відбулися ряд зустрічей для вироблення стратегії
реформування українського парламенту. Дуже важливим залишається
питання надання безвізового режиму для українців. Ми будемо
обговорювати це питання, а також питання про виконання Угоди про
асоціацію.
Президент Європейського парламенту Мартін Шульц, виступаючи
під час заходів «українського тижня» в Європарламенті у Брюсселі,
заявив, що в Європарламенті не «втомилися» від України (Радіо
Свобода).
«Я не бачу втоми в питаннях, що стосуються України. Сьогоднішній
захід засвідчує, що це цілком не так – принаймні не тут, у Європейському
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парламенті. Навпаки: Європейський парламент не робить більшого внеску ні
в які інші відносини, крім як у відносини з парламентом України».
Кабінет міністрів України схвалив стратегію подолання бідності
(Радіо Свобода).
За даними Державної служби зайнятості, наприкінці минулого року в
Україні на обліку перебувало 490,8 тисячі безробітних. Прожитковий
мінімум з 1 січня 2016 року становить 1 330 гривень.
Міністр соціальної політики Павло Розенко:
«В результаті виконання цієї програми і Стратегії подолання бідності
рівень бідності за абсолютним критерієм, на нашу думку, в Україні буде
скорочено з 28% до 15% в 2020 році. В уряді розраховують за рахунок цієї
стратегії домогтися скорочення рівня безробіття в 2020 році до 9%».
Міністр Кабінету Міністрів України Ганна Онищенко обговорила з
представниками Ізраїлю реформу державного управління та судової
системи (Урядовий портал).
Міністр юстиції Ізраїлю позитивно відгукнулася про відкритість
українського Уряду і висловила приємне здивування тому, що засідання
Уряду відтепер повністю відбуваються публічно і їх можна дивитися в
режимі он-лайн на власному youtube каналі Кабінету Міністрів України.

Оновлення влади та антикорупційна реформа
Федеральне бюро розслідувань США передало Національному
антикорупційному бюро України cпецобладнання, завдяки якому пошук
потрібної інформації та її обробки займатиме набагато менше часу
(Аналітична служба новин).
Також до НАБУ прибуде команда фахівців американського бюро.
Спеціальний агент ФБР Кот Холл:
Я і мої колеги будемо консультувати детективів, аналітиків і фахівців з
інформаційних технологій НАБУ. Ми проведемо навчальні заняття з
використання і технічного обслуговування переданого нами обладнання та
програмного забезпечення.
Заступник
генерального
прокурора
−
спеціалізований
антикорупційний прокурор Назар Холодницький прогнозує завершення
формування штату антикорупційної прокуратури в травні (Цензор.НЕТ).
«В середині березня ми плануємо оголосити про початок додаткового
конкурсу, потім мінімум 2 тижні займе збір документів для кандидатів.
Після цього не менше трьох тижнів потрібно для проведення першого та
другого етапів конкурсу, а потім вже співбесіда. Півтора місяці − це той
Офіційна інформація
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об'єктивно необхідний термін для того, щоб належним чином провести
конкурс».
Кабінет міністрів України створив Національне агентство з питань
виявлення, розшуку та управління активами, здобутими корупційним
шляхом (Радіо Свобода).
Міністр юстиції Павло Петренко:
Парламент ухвалив низку законів, які були ініційовані урядом, щодо
посилення антикорупційного законодавства. Тому нині уряд виконав свій
обов’язок і ухвалив постанову про утворення Національного агентства з
питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими корупційним
шляхом.
Посол США в Україні Джеффрі Пайетт підкреслює, що боротьба з
корупцією залишається серйозною проблемою (Цензор.НЕТ).
«Влада показала реальний прогрес. Українці повинні пишатися тим,
що зробили Президент, уряд, прем'єр-міністр: очищення енергетичного
сектора, відновлення стабільності фінансового сектора, відмінна робота
українського Національного банку щодо стабілізації валюти. Влада України
провели значні реформи, але корупція досі залишається серйозною
проблемою».
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства
України Ярослав Краснопольський повідомив про готовність
максимально швидко передати усі аграрні ДП на приватизацію
(Урядовий портал).
«Важливий аспект євроінтеграції вітчизняного агросектору –
запровадження принципів прозорого та конкурентоспроможного бізнесу.
Відтак ми готові максимально швидко передати усі аграрні ДП на
приватизацію. Вони мають забезпечити своє право на існування в умовах
конкурентного ринку. Приватизація ДП – єдиний дієвий шлях викорінення
корупції».
Заступник Міністра аграрної політики і продовольства України –
керівник апарату Інна Гребенюк розповіла, що приватизація –
найефективніший
шлях
подолання
корупції
на
державних
підприємствах (Урядовий портал).
«Дерегуляція, проведення прозорих конкурсів на керівників державних
підприємств, які знаходяться у підпорядкуванні Мінагрополітики, а також
їх приватизація – такі механізми боротьби з корупцією в агропромисловому
комплексі, якими наразі керується відомство.
Вивести з кризи ДП, які десятиліттями розкрадалися, власними
силами неможливо. Фінансування на це у бюджеті немає, як і механізмів
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щодо залучення коштів інвесторів. Тому, іншого варіанту, окрім як
приватизація, для розвитку цих ДП – не існує».
Децентралізація та реформа державного управління
В Мінрегіоні під час наради з актуальних питань реформування
місцевого самоврядування розглянули Проект Плану заходів з реалізації
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади на 2016 рік (Децентралізація влади).
Експерти, представники донорських проектів з підтримки
децентралізації в Україні та асоціацій органів місцевого самоврядування
одним з основних заходів визначили необхідність розробки концептуальних
пропозицій щодо Стратегій розвитку галузей освіти, охорони здоров’я,
соціального захисту у відповідності до Концепції реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади. По кожній з названих
галузей профільні міністерства повинні підготувати чітке бачення їх
реформування з урахуванням базової реформи – реформи місцевого
самоврядування.
Також запропоновано внести до переліку заходів створення та
запровадження в практику діяльності органів місцевого самоврядування
інструментів для забезпечення прозорого, підзвітного та ефективного
бюджетного процесу на місцевому рівні.
На засіданні Уряду презентували концепцію створення опорних
шкіл (Децентралізація влади).
Основна мета створення опорних шкіл – забезпечення якості освіти,
рівного доступу до якісної освіти, а також питання ефективності
використання ресурсів.
1 березня в Мінрегіоні під час першого засідання Міжвідомчої
координаційної комісії з питань регіонального розвитку презентовано
геопортал
«Адміністративно-територіальний
устрій
України»
(Децентралізація влади).
Відтепер усі відомості про адмінтерустрій України зведені на одному
інформаційному ресурсі. Це інформація про адміністративно-територіальні
одиниці, топографію, населені пункти, автошляхи та залізниці, законодавчі
дані про зміни адмінтерустрою, перспективні плани формування територій
громад, бюджетні паспорти громад, дані про об’єднані територіальні
громади, кількісні показники по навчальних закладах чи інших соціальних
об’єктах, бюджету, розміру дотацій або субвенції тощо.
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25 лютого 2016 року стартував набір до другої Школи мерів
(Децентралізація влади).
Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко:
Головне запитання, які ставлять нові лідери громад – навчіть нас, як
приймати рішення, як ефективно використовувати ресурси, як розставляти
пріоритети. Саме такі програми дають можливості виховувати нове
покоління, яке відповідає вимогам європейського менеджменту.
Досвід «Школи мерів» планують залучити для професійної підготовки
голів об’єднаних територіальних громад, яких уже налічується 159. Крім
того, планують розвивати таку навчальну систему для вироблення стратегії
підготовки нових кадрів в Україні.
Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
Уряд України схвалює та направляє до Парламенту проект закону
про ринок електроенергії, який дозволяє демонополізувати ринок, дає
змогу підприємствам заключати прямі договори з виробниками
електроенергії, а громадянам в подальшому − самостійно обирати
постачальника (Урядовий портал).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Проект закону про ринок електроенергії, який запроваджує зрозумілі,
прозорі та чесні механізми ринкових відносин в електроенергетичній галузі,
представив на засіданні Уряду Міністр енергетики та вугільної
промисловості України Володимир Демчишин.
Ухвалення цього проекту дозволить демонополізувати ринок
електричної енергії.
Згідно з документом, громадяни України зможуть самостійно обирати
постачальника електроенергії. Таким чином, буде змога обрати
постачальника з найбільш привабливим тарифним планом. Великі
підприємства, у свою чергу, отримають можливість заключати прямі
договори з виробниками (…).
Держенергоефективності та Український союз промисловців і
підприємців підписали Меморандум про партнерство (Урядовий портал).
Підписання відбулося 1 березня 2016 року в рамках розширеного
засідання комісії УСПП на тему «Стимулювання впровадження
енергоефективних заходів в будівлях – перший та найважливіший крок в
підвищенні енергонезалежності України».
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
(…) Нам потрібно консолідувати зусилля, насамперед долучити до
програми з енергоефективності українських виробників. Це сприятиме
розвитку вітчизняного ринку енергоефективних матеріалів та обладнання,
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25

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

25 лютого ‒ 2 березня 2016 р.

20-28 лютого 2015
створенню нових робочих місць та збільшенню надходжень до бюджету всіх
рівнів.
Президент Всеукраїнської громадської організації «Український
союз промисловців і підприємців» Анатолій Кінах:
Сьогодні питання енергоефективності, використання альтернативних
джерел енергії впливають не тільки на зниження енергетичної залежності
України, а й визначатимуть наше місце на світових європейських ринках.
Співпраця сприятиме активізації впровадження енергоефективних
технологій.
Наприкінці засідання було досягнуто домовленості щодо розробки
найближчим часом чіткого плану взаємодії Агентства та УСПП,
направленого
на
розвиток
відновлюваних
джерел
енергії
та
енергоефективності.
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у вівторок, 1 березня,
зустрівся з Віце-президентом Європейської Комісії з питань
Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем (Урядовий портал).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
(...) Нам разом необхідно розробити план, як щонайшвидше зробити
український
електроенергетичний
сектор
невід’ємною
частиною
європейського.
Я маю політичну волю, аби зробити Україну частиною великої Європи.
Якщо Україна підписала Угоду про ЗВТ і має стати невід’ємною частиною
великого економічного простору ЄС, то це означає, що енергетичний сектор
також має бути невід’ємною його складовою.
Єврокомісар
Марош
Шефчович
під
час
Українського
енергетичного форуму заявив, що попри успіхи, Україна запізнюється у
реалізації частини реформ у сфері енергосектора (Європейська правда).
«По-перше, Рада має прийняти закон про створення регулятора.
Незалежний регулятор у сфері енергетики є необхідною умовою реалізації
Третього енергопакету. Ця реформа вже запізнюється і її треба
активізувати.
Другою реформою, де Рада має показати прогрес – прийняття закону
про електроенергію. (…)
Виконання цих вимог є обов’язковим для нашої подальшої співпраці».
Представники Міненерговугілля взяли участь у дводенному заході,
присвяченому розбудові спроможностей для реформи енергетичного
сектору в Україні. Окремо було проведено зустріч представників
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та
Міністерства економіки Словацької Республіки (Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України).
Офіційна інформація
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Під час зустрічі обговорено тему ефективної співпраці щодо
транспортування та постачання газу. Словацька сторона зазначила про
підтримку інтересів України в цьому питанні. Також наголосила про спільні
інтереси та підтримку щодо співпраці з питань ядерної безпеки.
Сторони висловили зацікавленість в обміні досвідом щодо
енергетичної стратегії та структури зобов'язань державних інститутів в
енергетичній сфері.
На відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
прийнято постанову від 25.02.2016 № 235 «Про затвердження Змін до
Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у
разі застосування стимулюючого регулювання» (Урядовий портал).
Постановою передбачено впровадження стимулюючого регулювання з
будь-якого кварталу.
Прийняття зазначеної постанови дозволить виконати Угоду про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами –
членами, з іншої сторони зобов’язань, передбачених Договором про
заснування Європейського Співтовариства в частині впровадження
Директиви 2009/72/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13.07.2009 про
спільні правила внутрішнього ринку електроенергії.
25 лютого відбулась нарада щодо реформи енергетичної галузі. У
нараді взяли участь члени Уряду України, представники Світового банку,
ЄБРР, Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичного співтовариства та
USAID, підприємств електроенергетичної галузі, громадських організацій та
експерти з питань енергетики (Урядовий портал).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Уряд розпочав процес реформ у газовому секторі два роки тому, і серед
перших результатів реформування газового сектору – те, що вперше за
історію незалежності Україна 90 днів живе без поставок з боку «Газпрому».
Сьогодні якраз 90-й день, коли ми не купуємо жодного кубічного метра
газу у російського «Газпрому.
Наступний етап реформ − це запровадження нового ринку електричної
енергії в Україні: (…)
Уряд підготував відповідний проект закону і направив на аналіз
західним партнерам.
У листі за підписами Світового банку, Енергетичного співтовариства,
делегації Європейського Союзу, Європейського банку розвитку і
реконструкції, USAID західні партнери запропонували одинадцять правок
цього законопроекту.
Офіційна інформація
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Нам треба чітко визначитись про те, яку модель електроенергетичного
ринку ми будуємо в Україні. Ця модель повинна повністю відповідати
Третьому енергетичному пакету Європейського Союзу. (…)
Окрім ухвалення нового закону про ринок електроенергетики
необхідне прийняття закону про Національну комісію з регулювання
енергетики і комунальних послуг. Національна комісія повинна бути
повністю незалежним органом і незалежним регулятором на ринку
електричної енергії. (…)
Сьогодні Україна – одна з найгірших в світі по легкості процедури
підключення до електричних мереж. Ухвалення закону про спрощення цих
процедур дасть можливість Україні піднятися мінімум на 20 позицій в
рейтингу Doing business. (…)

Реформа правохоронної системи
Президент України Петро Порошенко визначив представників до
складу конкурсної комісії з обрання директора Держбюро розслідувань
(Цензор.НЕТ).
Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про визначення
осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора
Державного бюро розслідувань».
Реформа системи національної безпеки та оборони
500 інструкторів з трьох країн НАТО навчатимуть українських
військовослужбовців (Цензор.НЕТ).
До березня 2017 року підготовці українських військовослужбовців
візьмуть участь близько 500 військових інструкторів з США, Канади та
Литви.
Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про ратифікацію
Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного
договору про статус Представництва НАТО в Україні» (Західна
інформаційна корпорація).
Зазначена Угода передбачає заснування Представництва НАТО в
Україні, яке складатиметься з Офісу зв’язку НАТО та Центру інформації та
документації НАТО.
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Реформа освіти
Перший заступник Міністра освіти і науки Інна Совсун взяла
участь у дебатах щодо фінансування вищої освіти, організованих
аналітичним центром CEDOS (Урядовий портал).
Перший заступник Міністра освіти і науки Інна Совсун:
Треба розробити таку формулу фінансування вищої освіти, яка
дозволятиме надавати кошти високоякісній освіті, буде прозою, а також
враховуватиме міжнародний досвід.
(...) Запропонована нова модель фінансування містить кілька
компонентів. Один з них – це фінансування університетів на основі
минулорічних показників. (…)
Необхідно розробити індикатори –
показники, що базуються на результатах навчання вищими навчальними
закладами найкращих студентів та можливості студентів вирішувати, до
якого університету їм піти навчатися.
Інший компонент – це якість дослідницької роботи в університетах. Ми
повинні розробити прозорі показники для оцінки якості досліджень та
створити систему, де університети стануть не лише центрами навчання, а й
центрами проведення досліджень.
Найкращі студенти повинні отримувати фінансування від держави.
Пропонується створити соціальні фонди для найкращих студентів, які будуть
орієнтовані на потреби студентів. Стипендію отримуватимуть соціально
вразливі категорії студентів, а також найкращі студенти. (…)
В новій моделі фінансування також пропонується створити фонди
капітального інвестування, виходячи з потреб кожного університету. Деякі
програми теж потребують підтримки державного фінансування тому, що
вони не можуть залучити велику кількість студентів, але є дуже важливими
для суспільства, наприклад інженерні спеціальності (…).
Програма розвитку українського експорту
У ході перемовин з керівництвом Міністерства навколишнього
середовища та води Об’єднаних Арабських Еміратів досягнуто
домовленості про зняття заборони на експорт української м’ясної
продукції, зокрема сторони підписали ветеринарні сертифікати на
експорт яловичини та м’яса овець з України до ОАЕ (Урядовий портал).
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
Крім того, ми зацікавлені в експорті до ОАЕ молока та молочних
продуктів, риби та рибних продуктів, яєць. Для отримання дозволів від
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представників ОАЕ українською стороною були передані відповідні проекти
ветеринарних сертифікатів.
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Доповідач Європарламенту по Грузії Андрес Мамикінс заявив, що
питання надання Грузії візової лібералізації ЄС буде розглядатися
окремо від України (Європейська правда).
«Хоча сподіваюся, що рано чи пізно і Україна матиме безвізове
сполучення з ЄС, оскільки це важливо і для українців, і для європейців, так
само як для Грузії і всього Східного партнерства».
Єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства
Йоханнес Хан заявив, що швидкість скасування віз для українців
залежить не від Єврокомісії, а від депутатів Верховної Ради (Аналітична
служба новин).
«Можу запевнити, ми сповнені рішучості йти вперед (у наданні
Україні безвізового режиму, – ред.). Зараз справа за депутатами Верховної
Ради.
Все залежить від того, чи відповідають ухвалені закони критеріям,
щодо яких було раніше досягнуто домовленостей.
Перш за все існує невідповідність погодженим вимогам законодавчої
норми про електронне декларування доходів українськими чиновниками».
Німеччина збирається реалізувати «план Маршалла» в Україні
(Аналітична служба новин).
Депутат бундестагу Карл-Георг Вельман:
Вони (політики Німеччини, − ред). працюють над новою стратегією
для стабілізації та розвитку України з набагато більшими фінансовими і
політичними зусиллями під цілковитим контролем німецької сторони.
«Це щось нове і йтиме як доповнення до Угоди про асоціацію. Вона
(нова стратегія, − ред.) ще в розробці і поки що не стала частиною
офіційної політики».
Єврокомісія ще вивчає виконання Україною вимог для безвізового
режиму (Цензор.НЕТ).
Єврокомісія ще не завершила оцінку виконання вимог щодо скасування
візового режиму для України, але два важливих питання ще залишаються
відкритими. Про це в понеділок повідомив журналістам єврокомісар з
європейської політики сусідства та переговорів про розширення
Йоханнес Хан.
У той же час він не підтвердив, що Україна і Грузію можуть розділити
в цьому процесі.
Офіційна інформація
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При цьому він підкреслив, що Грузія виконала всі вимоги, але Україна
ще повинна завершити виконання двох важливих зобов'язань.
26 лютого 2016 року у Варшаві заступник Міністра інфраструктури
України з питань європейської інтеграції Оксана Рейтер зустрілася з
заступником Міністра інфраструктури і будівництва Польщі Єжи
Шмітом (Урядовий портал).
Сторони досягли згоди, що беручи до уваги запровадження с 1 січня
2016 року зони вільної торгівлі з ЄС та її державами-членами, набуло
актуальності питання лібералізації транзитних автоперевезень між Україною
та Республікою Польща.
Реформа охорони здоров’я
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає за створення
державного медичного страхового фонду до кінця 2016 року (Радіо
Свобода).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Цього року необхідно запровадити мінімальний гарантований
державою рівень безкоштовних медичних послуг. Все інше повинно
фінансуватися за рахунок державного медичного страхового фонду. В цьому
фонді повинен бути застрахований кожен громадянин.
Міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі:
Запровадження в Україні страхової медицини неможливе без
реформування мережі лікувальних закладів і зміни моделі їх фінансування.
Приватні страхові компанії не погодяться працювати в нинішніх умовах
фінансування системи охорони здоров’я України, а створювати державну
страхову компанію МОЗ не має наміру.
Програма популяризації України у світі
25 лютого 2016 року розпочав трансляцію, в кабельній мережі
Польщі – «Vectra S.A.», український телеканал іномовлення UATV, що
входить до складу Мультимедійної платформи іномовлення України
(Урядовий портал).
Телеканал включено в усі пакети цифрового телебачення компанії.
Кабельний оператор «Vectra S.A.» є другим за величиною кабельним
оператором Польщі.
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Пенсійна реформа
В Україні необхідно поступово підвищувати пенсійний вік. Про це
заявив глава представництва Світового банку в Україні, Молдові та
Білорусі Чімяо Фан (Остров).
За його словами, проблема в українській пенсійній системі, в першу
чергу, в тому, що вона охоплює дуже багато людей, на яких не вистачає
ресурсу.
«Якщо я не помиляюся, йдеться про 12 млн осіб. Це величезна
кількість. А середній рівень пенсії неймовірно низький. Тому сьогоднішня
українська система не виконує функцію надання адекватної підтримки
людям, які виходять на пенсію. (…) Звичайно, питання ЄСВ потрібно
враховувати».
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Київська влада запровадила низку ефективних заходів для
запобігання та боротьби з корупцією у місті (Київська міська державна
адміністрація).
За результатами перевірок у столиці відкрито 80 проваджень – це
реальна протидія корупції та результат прозорості дій міської влади
Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся з Генеральним
секретарем Конгресу місцевих та регіональних влад Європи Андреасом
Кіфером. У ході зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю з
посилення ролі місцевого самоврядування в Україні (Київська міська
державна адміністрація).
Віталій Кличко подякував Конгресу та Раді Європи за підтримку та
поради щодо реформ в Україні – зокрема, системи юстиції, реалізації
програм із захисту прав та створення можливостей для внутрішньо
переміщених осіб, яких тільки у Києві офіційно зараз перебуває 129 тисяч.
Мери 46 країн Ради Європи поділяться досвідом реформування
місцевого самоврядування з Києвом (Київська міська рада).
У Київській міській раді відбулася зустріч заступника міського голови
− секретаря Київради Володимира Прокопіва з Генеральним секретарем
Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреасом Кіфером
Генсек Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи
Андреас Кіфер:
Мене вражає та ініціативність, яку я побачив тут у Київраді, та в
столиці взагалі, мене вражає, що зараз змінюється ментальність. Політики
готові брати відповідальність, готові і роблять мужні кроки, щоб бути
відповідальними й підзвітними щодо тих, які їх обрали, а не чекають, що
щось буде зроблено для них і за них на центральному рівні. Я радий, що
такий поступ вперед зараз дуже помітний в Україні.
У Барську об'єднану громаду ввійде 31 населений пункт (Vinnytsia
PressPoint).
Барська міська рада активно працює у напрямку добровільного
об’єднання територіальних громад. Утворюється Барська об’єднана
територіальна громада з адміністративним центром у місті Барі.
На Дніпропетровщині обласна рада та науковці і вчені об’єднались
для реалізації Стратегії розвитку Дніпропетровщини. Про це стало відомо
Регіональнініціативи
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у ході зустрічі голови обласної ради Гліба Пригунова з науковцями
Дніпропетровщини, яка відбулася 1 березня (Дніпропетровська облрада).
Голова облради Гліб Пригунов:
На базі Стратегії розвитку регіону формується план соціальноекономічного розвитку та бюджет регіону. Її мета: зменшити економічний
дисбаланс, розвивати сільські території, екологічну та енергетичну безпеку,
людський капітал. Для її реалізації ми об`єднуємо владу, науку, бізнес,
екологів, які мають свої напрацювання та конкретні корисні пропозиції.
Голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін
провів переговори з президентом Бруклінської торгової палати
(Офіційний сайт Харківської облдержадміністрації).
У ході зустрічі з Карло Сіззурою голова ХОДА презентував потенціал
Харківської області та наголосив, що особисто гарантує безпеку ведення
бізнесу в нашому регіоні кожному американському інвестору
Новообраних самоврядців Закарпаття закликали максимально
скористатися можливостями децентралізації (Закарпатська обласна рада:
Офіційний веб-сайт).
1 березня, в Закарпатській обласній раді відбувся круглий стіл на тему:
«Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади: перспективи та
проблеми».
ДКП «Луцьктепло» спільно з Європейським банком реконструкції
та
розвитку,
Фондом
E5P
реалізовує
проект
модернізації
централізованого теплопостачання міста. Підписано кредитну угоду на
суму десять мільйонів євро і чотири мільйони євро гранту (Офіційний
сайт Луцької міської ради).
За ці кошти планується впровадити ряд заходів, зокрема, ліквідувати
підвальні котельні, провести модернізацію обладання, встановити у понад
двохсот багатоповерхівках індивідуальні теплові пункти, котел на
альтернативному паливі тощо
На Київщині відбувся перший етап навчального форуму
«Децентралізація – шлях до розвитку самоврядування»
Участь у заході взяли представники органів місцевого самоврядування
Київщини, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України,
міжнародних неурядових організацій, експерти Ради Європи, громадські
діячі та активісти. Під час заходу було обговорено проблемні питання
децентралізації не лише Київської області, а й України загалом. Також
йшлося про конкретні кроки протидії корупції, розглянуто механізми і
заходи, які дозволять змінити ситуацію на краще (Вісник Переяславщини).
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У Черкасах починає роботу патрульна поліція (Аналітична служба
новин).
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
Сьогодні ввечері у п'ятнадцятому місті України заступить на
чергування 21 екіпаж патрульної поліції. 256 кращих пройшли конкурс 21
особа на місце – з 5480 претендентів.
У Кременчуці розпочинає роботу патрульна поліція (Аналітична
служба новин).
25 лютого у Львові у рамках взаємодії України з Вишеградською
четвіркою (Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія) відбувся круглий
стіл з питань енергоефективності (Урядовий портал).
В Черкаській обласній адміністрації навчали роботі в системі
ProZorro (Черкаська обласна державна адміністрація).
Семінар-навчання щодо використання електронної системи здійснення
державних/публічних закупівель в області відбувся в обласній адміністрації
наприкінці минулого тижня. Його проведено за ініціативи Департаменту
регіонального розвитку ОДА спільно з представником ДП «Зовнішторгвидав
України» при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України Надією
Бігун, координатором проекту ProZorro Кристиною Гуцаловою,
представниками Проекту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в
Україні зі стандартами ЄС» Анастасією Каліною та В’ячеславом
Деревянкіним, засновником агентства «Консалт» Олегом Кушніром,
представниками електронних торговельних майданчиків-учасників системи
ProZorro
Дніпропетровська ОДА у січні завершила 80% торгів в ProZorro
(Дніпропетровська ОДА).
80% лотів, оголошених у січні Дніпропетровською ОДА в системі
ProZorro, завершені. Це найвищий показник в Україні. Велика кількість
завершених лотів – результат системної роботи працівників ОДА з кожним із
розпорядників та отримувачів бюджетних коштів.
Рівненська ОДА запровадить електронний сервіс (Рівненська ОДА).
Державні послуги для мешканців Рівненщини повинні бути
максимально доступними. До такої спільної думки дійшли керівництво
облдержадміністрації та активна громадськість області під час круглого
столу в рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд»
В результаті перемовин громадські активісти та керівництво ОДА
домовилися, що вже найближчим часом Рівненська область підключиться до
порталу iGov та всі охочі мешканці області зможуть отримувати електронні
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послуги. Для цього голова Рівненської ОДА Віталій Чугунніков доручив
апарату адміністрації провести перемовини із розробниками порталу.
В.о. голови Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль
презентує Стратегію регіонального розвитку Запорізької області в
столиці України (Зпорізька обласна державна адміністрація).
Костянтин Бриль відбув до Києва, аби взяти участь у засіданні
Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку. Захід
проводиться під керівництвом віце-прем'єр-міністра України – міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, голови Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального
розвитку Геннадія Зубко.
Підприємці Чернігівщини оцінили переваги спрощеної системи
оподаткування (Головне управління ДФС в Чернігівській області).
З початку року до місцевих бюджетів від
цього сегмента
підприємництва надійшло 42,5 мільйона гривень єдиного податку з фізичних
осіб. Це на 12,2 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період
минулого року.
Зростання
надходжень єдиного податку свідчить, що більшість
підприємців оцінили переваги спрощеної системи оподаткування, яка
стимулює прозоро вести бізнес.
За минулий рік Чернігівщина експортувала продукції майже на
350 мільйонів доларів (Високий вал).
Експорт сільськогосподарської продукції та продуктів харчування за 12
місяців 2015 року склав 345,5 млн. дол. США
Найбільшу питому вагу в експорті складає продукція рослинного
походження (78,9%). Готові продукти харчування (цукор, кондитерські
вироби, продукти із зерна тощо) становлять 13% від загальної маси.
В 2015 році географія експорту продукції розширилася:
37,3% складають країни Європи, 28% − країни Азії, 25,6% − країни
Африки, 8,2% − країни СНД, 1% − країни Америки, Австралії.
Харків відвідає генсек конгресу Ради Європи (Медиа группа
«Объектив»).
Генеральний секретар Конгресу місцевих і регіональних влад Ради
Європи Андреас Кіфер приїде з робочим візитом Харків 4 березня.
Кіфер візьме участь в засіданні Асоціації органів місцевого
самоврядування Харківської області.
Голландські депутати обговорили із львівськими студентами
питання референдуму щодо схвалення Угоди про Асоціацію України з
ЄС (Вища освіта).
Регіональнініціативи
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Свій візит до ЛНУ ім. Івана Франка європейські політики окреслили як
намагання краще збагнути нашу країну й донести інформацію про неї до
громадян Голландії напередодні консультативного референдуму щодо Угоди
про Асоціацію Україна-ЄС, який відбудеться 6 квітня цього року в
Нідерландах.
На Львівщині обрали сім старост (Львівська обласна державна
адміністрація).
В неділю, 28 лютого, відбулися перші вибори старост Тростянецької
об’єднаної територіальної громади Миколаївського району.
У конкурсі інвестиційних проектів регіонального розвитку цього
року брали участь 111 інвестиційних проектів з Полтавщини (Новини
Полтавщини).
Начальник департаменту економічного розвитку ОДА Інна Іщенко:
Серед 22 проектів, які фінансуватимуть із державного фонду
регіонального розвитку, 12 − відповідають плану реалізації Регіональної
стратегії 2015-2017 років, та 10 − спрямовані на підтримку добровільно
об’єднаних громад – Глобинської, Пирятинської, Шишацької, Семенівської,
Омельницької, Пришибської, Покровськобагачанської, Білоцерківської,
Клепачівської. Проекти цих громад спрямовані на будівництво та
реконструкцію соціальної, медичної, освітньої, комунальної інфраструктури
як місцевого, так і обласного значення.
Тернопіль − одне з кращих європейських міст за показниками
економічної ефективності (Сайт Тернопільської міської ради).
Підрозділ впливової британської газети міжнародних фінансових кіл,
яка виходить у Лондоні «The Financial Times» − журнал «fDi Intelligence»
визнав Тернопіль одним із кращих в рейтингу малих європейських міст на
2016-2017 роки за показниками економічної ефективності. У цьому рейтингу
Тернопіль отримав друге місце після столиці Македонії − міста Скоп’є
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
На «Українському тижні» в Європейському парламенті наразі
перебуває 17 експертів як у складі делегації РПР, так і в складі делегації
Офісу зв'язку українських аналітичних центрів у Брюсселі. Поруч з
офіційними заходами представники РПР провели ряд важливих зустрічей
окремо, аби в деталях проговорити співпрацю з різними європейськими
інституціями по судовій та антикорупційній реформах. Зокрема, відбулись
перемовини з єврокомісаром із питань європейської політики сусідства
Йоханнесом Ханом та його командою, а також із Полом Френком, Катею
Лейнціг та Гевіном Еваном із Support Group for Ukraine Європейської комісії.
Питання, які обговорювались – механізми подальшого тиску ЄС на
українську владу щодо реформ, е-декларування, зміни до Конституції в
частині правосуддя, створення гібридного суду (Реанімаційний пакет
реформ).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Найближчим часом в Україні має відбутися інформаційний тур кращих
мерів великих міст Європи і лідерів регіональних влад ЄС, які поділяться
власним досвідом з представниками місцевого самоврядування України
(Децентралізація влади)
Децентралізація впевнено просувається і сьогоднішнє рішення уряду
про підтримку концепції опорної школи фактично означає старт передачі
повноважень місцевим громадам в освітній галузі, сфері охорони здоров'я та
надання соціальних послуг. (Мінрегіон України).
Віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко представив уряду
запропоновані Мінрегіоном законодавчі зміни, які спростять зарегульовані та
заплутані процедури приєднання до електромереж. (Мінрегіон України)
1 березня в Мінрегіоні під головуванням Віце-прем’єр-міністра –
Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України Геннадія Зубка відбулося перше засідання
новоствореної Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального
розвитку за участі керівників центральних і місцевих органів виконавчої
влади, всеукраїнських асоціацій, наукових установ та інших учасників,
задіяних у сфері регіонального розвитку (Мінрегіон України).
Проектний менеджер реформи охорони здоров’я Павло Ковтонюк:
Новини з соціальних мереж
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Підхід до фінансування охорони здоров’я має змінюватись
кардинально. Ми повинні позбутись постарадянського сприйняття
«безкоштовності» медичних послуг і чесно відповісти на питання: а скільки
ж це реально має коштувати? Нова модель фінансування галузі має
базуватись на кількох основоположних засадах: створення чітких зобов’язань
між сторонами відносин у медичній сфері; запровадження контрактних
відносин між закупівельниками та надавачами послуг; зменшення
неформальних платежів населення; захист користувача медичних послуг від
різкого зростання витрат у разі виникнення хвороби та створення єдиного
замовника медичних послуг – Національної агенції з фінансування охорони
здоров’я (Національна рада реформ / National Reforms Council).
Що потрібно для того, щоб реформа тривала і не відбулося штучного
гальмування імплементації досягнень минулого року? Сформувати команду
ринкових фахівців, які б отримали повноваження просувати всі необхідні
рішення. Важливо зрозуміти, що дерегуляція вимагає не політиків, а
ефективних менеджерів, які досконало володіють інструментами бізнесаналізу і знають, як функціонують різні галузі економіки. Їх руками будуть
створені нові регулятивні процедури та системи, які змінять старі корупційні
схеми (Національна рада реформ / National Reforms Council).
Трансгранична торгівля, коли оплати за договорами оферти
відбуваються в електронному форматі, має низку беззаперечних переваг для
українських підприємців, орієнтованих на експорт.
По-перше, це найпростіший спосіб виходу на глобальний ринок. Подруге, для цілої низки товарів не вимагається отримання додаткових
сертифікатів та дозволів на безмитне ввезення. По-третє, це економічно
вигідно, бо чимало розвинутих країн запровадили розширені ліміти на
безмитне ввезення товарів у поштових та експрес-відправленнях. Наприклад,
у США – це товари вартістю до $800.
Розвиток підприємництва, пов’язаного з транскордонною торгівлею,
завжди був стабільним каналом залучення іноземної валюти в Україну,
важелем генерування ринку робочої сили та формування сучасних інститутів
громадянського суспільства (EasyBusiness).
Минулого тижня ми разом з представниками Республіки Польщі
обговорили програму розвитку для України, яка матиме на меті розвиток
підприємництва та регіонів України в часи економічної турбулентності.
Ще донедавна Польща була лише отримувачем фінансової допомоги, а
зараз є донором для України, країн Африки та Азії. Подібну модель розвитку
Польща вбачає найоптимальнішою і для України. Польська сторона
наголосила, що як донор прагне співпраці та рівноправного партнерства з
українською владою і бізнесом у програмах допомоги.
Новини з соціальних мереж
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За словами польських урядовців, програма «Підвищення інвестиційної
привабливості України та конкурентоспроможності регіонів» створить
справжню синергію між владою і бізнесом, як і між центром та регіонами.
Одними з завдань програми будуть підтримка органів влади в реалізації
регіональної політики в Україні, побудова системи моніторингу та оцінки
державних політик, налагодження регіональної інфраструктури бізнесу і
розвиток інноваційності у секторі малого та середнього бізнесу. Програму
затвердять під час засідання Польсько-Української Міжурядової Комісії з
питань економічного співробітництва в березні 2016 року (Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України).
Об'єднаних громад на Закарпатті поки лише дві. Але вони обов'язково
стануть успішним прикладом для інших, бо вірять в свої сили не бояться
труднощів (Децентралізація влади).
На часткову компенсацію кредитів, залучених об'єднаннями
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) для проведення заходів із
підвищення енергоефективності, 2016 року планують виділити на 25%
більше коштів із держбюджету, ніж роком раніше, – 122,2 млн грн. При
цьому уряд розраховує, що кількість ОСББ, залучених у реалізацію цієї
програми, збільшиться на 38% – до 2,208 тис (USAID Ukraine – USAID
Україна).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(Слово і Діло)
Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко:
Перспектива отримання безвізового режиму для України разом із
Грузією насправді є. Але за однієї дуже простої умови. Верховна Рада
України нарешті має наступити на горло своїй пісні та ухвалити закон «Про
електронне декларування» в адекватній редакції. Зараз багато хто з
українських депутатів і чиновників хоче з одного боку бути в Європі, а з
іншого – залишатися в «совку» (...) .
Такий підхід у Європі є неприйнятним і погоджуватися на це ніхто не
буде.
Якщо ВР зможе ухвалити цей закон в адекватній редакції, питання про
безвізовий режим знову з'явиться на порядку денному й може бути
розглянуте.
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з
соціологічною службою Центру Разумкова в період з 14 по 22 листопада
2015 року провів соціологічне опитування на тему «Як українці
розуміють євроінтеграцію: очікування та настрої суспільства». Опитано
2009 респондентів віком від 18 років (Фонд «Демократичні ініціативи»).
Половина населення (50%) вважають, що Україна виграє від
приєднання до Європейського Союзу, тоді як 26% дотримуються думки, що
країна більше програє і 24% не можуть визначитися зі своєю оцінкою.
Оптимістичний погляд переважає на Заході та в Центрі України, де 77% та
57,5%, відповідно, вважають, що Україна більше виграє від набуття членства
в Євросоюзі. Відносна більшість в інших макрорегіонах схиляється до того,
що Україна більше втратить у разі вступу до ЄС. Так, на Півдні 30%
вважають, що Українська держава більше виграє і 41% – що програє, на
Сході – 35% та 46,5%, на Донбасі – 32% і 39,5%, відповідно.
Основними перевагами від членства в ЄС українці вважають
можливість вільного пересування людей за кордон (39%), підвищення рівня
життя людей (37%), вільний доступ молоді до навчання в університетах
держав-членів ЄС (34%). Кожен четвертий українець вважає, що членство в
ЄС сприятиме проведенню внутрішніх реформ в України (24%).
Втім, уявлення про переваги приєднання до ЄС мають певні
регіональні відмінності. Так, поширеність думок про ключові переваги від
членства знижується із заходу на схід України.
Основними негативними наслідками від членства в ЄС, на думку
населення, можуть бути еміграція українців за кордон (33%) та погіршення
відносин з Росією та іншими країнами СНД (27,5%). Також існують
Експертний погляд
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побоювання, що це призведе до підвищення рівня безробіття (18%), втрати
російських ринків (17%) та зниження рівня життя людей (16,5%).
В українському суспільстві поступово зростає сприйняття українцями
самих себе як європейців. Так, якщо у травні 2013 р. відчували себе
європейцями 34% і не відчували – 55% українців, то у грудні 2013 р. це
співвідношення становило 44% та 50%, відповідно, а в листопаді 2015 р. ті,
хто відчуває себе європейцями, вперше опинилися у відносній більшості –
47% можуть себе назвати європейцями і 42% ні.
Запровадження безвізового режиму важливе для 57% українців.
Основною метою, з якою жителі будь-якого макрорегіону готові були
би поїхати до країн Шенгенської зони, є туризм.
(Економічна правда)
Головний експерт податкової групи Реанімаційного пакета реформ
Ілля Несходовський:
Законопроекти податкового комітету Верховної Ради №3357 та
Мінфіну №3630 ґрунтувалися на різних засадах і мали різну мету.
(...) В результаті пошуку компромісу був зареєстрований законопроект
№3688, у який були включені мінімальні, але корисні для платників податків
зміни.
Найбільш вагомі з них – впровадження відкритого реєстру
відшкодування ПДВ, який дозволить суттєво знизити корупцію, а також
зниження розміру ставки ЄСВ з 36,76-49,7% до 22%, скасування ЄСВ із
зарплат, при цьому збільшений податок з доходів фізичних осіб до 18%.
Проведені розрахунки свідчать, що це об'єктивно призвело до
зменшення загальних витрат на оплату праці трохи більше ніж на 10,8% при
мінімальному значенні ставки ЄСВ – 36,76% - та на 18,5% при максимальній
ставці – 49,7%.
Говорити про повну детінізацію зарплат ще зарано. Попередні
статистичні дані свідчать, що надходження коштів від ЄСВ, попри більш ніж
двократне зменшення ставки, впало на меншу величину, ніж прогнозували
експерти Мінфіну.
Зокрема, ДФС вже проінформувала, що індикативний показник
надходжень від ЄСВ був перевищений на 1,4 млрд грн і становив 10,4 млрд
грн.
Аналізуючи це перевищення, треба враховувати, що в січні діє багато
чинників, які не дають об'єктивної картини щодо результатів зниження.
Зокрема, в січні виплачується зарплата за грудень попереднього року, а
фізичні особи-підприємці сплачують ЄСВ за попередні періоди.
Разом з цим, зниження ЄСВ створило передумови, коли бізнес може
підвищити зарплати своїм працівникам. Зокрема, йому можна запропонувати
два варіанти.
1. Якщо підприємство не бажає збільшувати загальні витрати на оплату
праці, то вивільнений ресурс від зниження ЄСВ можна спрямувати на
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збільшення зарплат мінімум на 12,2%, якщо в попередньому році
підприємство сплачувало ЄСВ за мінімальною ставкою, або на 22,8% - при
максимальній ставці.
Цей процес можна назвати добровільною брутизацією (включення
суми, яка була б сплачена роботодавцем в ПФ у вигляді ЄСВ до складу
основної частини зарплати, – ред.). Він свідчитиме, що зниження податків не
призводить до зниження надходжень до бюджету, а тому цей шлях детінізації
економіки правильний.
2. Підприємство за наявності відповідних ресурсів може збільшити
зарплати на суму від 35,8% (при мінімальній ставці у попередньому році) до
67% (при максимальній ставці ЄСВ), при цьому сума податків, що
сплачувалася до бюджету, становитиме таку ж суму, як і до 1 січня 2016
року.
Цей варіант реальний лише для тих підприємств, які виплачували
частину зарплати в конвертах, але зараз вирішили зробити крок до
європейського майбутнього і чесно виплачувати офіційні зарплати. Цей крок
буде свідчити, що більшість підприємств хочуть жити за цивілізованими
правилами.
2 березня в Брюсселі завершився «Український тиждень» в
Європейському парламенті (Голос Столиці).
Політолог-міжнародник Олег Волошин:
Євродепутати в першу чергу хочуть бачити політичну відповідальність. Те ж
саме, що хотіли б і ми. Політичну відповідальність, готовність голосувати за
закони з логічних, а не лише з лобістських міркувань і т.д. (…) Потрібно
підвищувати якість українського парламентаризму.
Ми весь час говоримо, що нам потрібні реформи. Нам потрібні не
реформи, нам потрібні рішення, які дозволять бізнесу вільно дихати.
У Брюсселі проходить Український тиждень в Європарламенті, у
рамках якого має бути презентований план дій щодо реформування
Верховної Ради України (Голос Столиці).
Політичний експерт Дмитро Разумков:
Це (Український тиждень в Європарламенті, – ред.) дійсно велика
подія, на неї багато хто чекав. У теорії всі повинні готуватися, щоб потім
привести з таких серйозних заходів якийсь позитив для нашої держави. На
жаль, останні поїздки наших можновладців і в Європу, і в інші країни світу,
дедалі менше приносять очікуваного результату. З однієї простої причини –
від нас в якійсь мірі втомлюються. Ми дуже мало робимо самі і намагаємося
всю роботу, яку ми повинні провести, і всі реформи, які ми повинні зробити,
перекласти на чиїсь інші плечі – будь то США, Євросоюз, хто завгодно, аби
лише не ми. І про це, на жаль, дедалі частіше говорять наші європейські
партнери. Це лунає з вуст німецьких політиків. Сьогодні ця думка лунала в
Європарламенті.
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(...) Частину реформ можна було б провести, іншу частину можна було
б вже почати. Є реформи, які не можна провести за рік, іноді навіть за два,
іноді навіть за три. Але суспільство бачило б зміни в тому чи іншому секторі.
Якщо ж ми говоримо про швидкі реформи, то їх можна було показувати. А
так нам кажуть: потерпіть. Рік минув, два минуло, усі терплять, а реформ
немає. І ще одна велика проблема нашої влади: у нас немає так званого
майстер-плану, немає конкретних кінцевих термінів.
В Міністерстві охорони здоров'я презентували концепцію
фінансування медицини, прийняту в країнах ЄС (Інформаційний портал
Українські реалії).
Фахівці в галузі медицини ідею реформування підтримують. Але
прогнозують, що впровадити її буде непросто − може не вистачити ресурсів.
А для початку потрібно перемогти корупцію.
За словами експертів, пропоновану модель фінансування медицини не
можна назвати повноцінно європейської, так як вона не передбачає розвиток
приватних клінік і як і раніше спирається на мережу госмедучрежденія. Але
це − перший крок до лікування за євростандартами.
Заслужений лікар, професор Вадим Шипулін:
Саме кардинальне − в концепції це відмова від прийнятого зараз
фінансування лікарень, виходячи з числа ліжко-місць, незалежно від того,
який відсоток їх використовується. Введення системи оплати за реально
надані послуги теж добре: зарплата виросте у лікарів, до яких «стоїть черга».
Але потрібен прозорий механізм контролю над тим, скільки вилікували
пацієнтів, а розробники його не запропонували. Що стосується гарант-пакета,
то в наших реаліях він напевно буде мінімальним: надання екстреної
медичної допомоги та первинні консультації. А для того, щоб за тебе
заплатили з казни, доведеться надати безліч довідок, перш за все про доходи.
Тут повинна працювати страхова медицина, а також необхідний розвиток
приватних лікарень. А у нас і те, і інше не розвинуте насамперед тому, що не
по кишені більшості населення − можливо, варто прийняти закон, що
зобов'язує роботодавця включати медстраховку в соцпакет працівника, а
дітей, інвалідів та пенсіонерів страхувати за рахунок держави.
Експерт з охороні здоров'я міжнародного фонду «Відродження»
Олена Кучерук:
У концепції немає головного − як в створюваному Нацагентстві з
охорони здоров'я не допустити корупції при закупівлях ліків і оплату послуг.
У всі часи посаду головного по закупкам в МОЗ вважалася «хлібною». Якщо
механізм держзакупівель та оплат буде збудований так, щоб мінімізувати
корупцію, це дасть результат. Але провести реформу за п'ять років можна,
якщо МОЗ і профільний комітет Ради працюватимуть злагоджено. А поки все
йде дуже важко.
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(Новое время)
Запрошений науковий співробітник Центру з дослідження не
займається вирішенням конфліктів при Оксфордському університеті
Курт Дебаф:
(...) Країна знаходиться на етапі демократичних перетворень, що
завжди вимагає певного часу.
Якщо подивитися на історію переходів держав від авторитаризму до
демократії, стає очевидним, що всі вони зіткнулися з безліччю труднощів на
своєму шляху, особливо на ранніх етапах. (...)
Говорити, що Україна безнадійна, лише після двох років процесу
демократичного транзиту, вкрай несправедливо. Європа повинна
активізувати свої зусилля по підтримці України на шляху до ліберальної
демократії.
Запрошений науковий співробітник Програми Фонду Карнегі з
дослідження Росії та Євразії Балаш Джарабік:
(...) В даний час ЄС не в змозі забезпечити реалістичний шлях
інтеграції для України. Хоча очікувані наслідки впровадження Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС були широко розрекламовані як панацея, у
країни немає економічної траєкторії, яка б запустила модернізацію. З огляду
на, що у Заходу немає ні необхідних ресурсів, ані політичної волі, щоб
повністю взяти Україну, країна з фінансової точки зору буде в кращому
випадку абияк триматися на плаву.
Проте, Україна просувається на шляху реформування, нехай і в
повільному темпі. (...)
Посол США в Україні Джеффрі Пайетт:
За повсякденному політикою живої української демократії і
труднощами в проведенні реформ легко забути про деталі. Проте, сьогодні в
Україні відбувається більше змін, ніж будь-коли раніше в її історії. (...)
Україна досягла прогресу в процесі децентралізації. Відновлюється
економічне зростання, а введення зони вільної торгівлі з Європейським
Союзом відкриває нові можливості для розвитку невикористаного раніше
економічного потенціалу країни.
Українці розуміють, що можна і потрібно робити більше, особливо в
сфері боротьби з корупцією. (...)
Директор і старший науковий співробітник Програми Фонду
Карнегі з дослідження Росії та Євразії Євген Румер:
(...) Проблеми України накопичувалися протягом багатьох років. На те,
щоб впоратися з ними, підуть десятиліття. І гарантій, що все вдасться, ніхто
не дасть. Навіть якщо країна буде домагатися успіхів, їм буде передувати
безліч невдач. Це не лінійна траєкторія (...).
(Європейська правда)
Екс-міністр фінансів Болгарії Симеон Дянков:
Чому реформи були успішно реалізовані в східноєвропейських країнах,
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зокрема в Болгарії, і так важко йдуть в Україні?
На це питання – в тій чи іншій формі – доводиться відповідати
постійно.
Багато труднощів, насамперед опір старої системи, чудово знайомі
усьому східноєвропейському регіону. Це зовсім не особливість України.
Однак більшість країн регіону успішно пройшли випробування
реформами. Чому це ніяк не вдається Україні?
Можливо, коренем проблем є ставлення до державної власності.
Масштабна приватизація, без якої були б неможливі реформи в Болгарії та
багатьох інших країнах, досі не проведена в Україні.
Часто доводиться чути, що зараз не найкращий час для приватизації.
Однак з таким аргументом все ж не варто погоджуватися.
Зараз в Євросоюзі є вільні кошти – і вони можуть бути вкладені в
активи в країні, що підписала Угоду про асоціацію з ЄС.
Такі вкладення занадто ризиковані? Але ж свого часу активи у Східній
Європі також були ризиковими. І в цих країнах також була сильна корупція.
Можливо, варто визнати – українські політики не готові розлучатися з
держвласністю, адже вона така зручна, а головне, в потрібний момент
допомагає наповнити виборчі бюджети.
Однак така нерішучість занадто дорого коштує Україні. Зокрема, вона
не дозволила ухвалити більш ліберальний Податковий кодекс.
При цьому урядова редакція Податкового кодексу в принципі не така
вже й погана, але дуже обережна. Саме тому цей документ важко називати
фундаментом економічного прискорення України.
Україна могла б знизити податки – до 10-15%, як це було в Болгарії,
Естонії, Грузії. І це було б серйозною заявкою на хороші економічні
показники.
Але для цього український уряд має знайти кошти для покриття
бюджетного дефіциту. Наприклад, за рахунок масштабної приватизації. А ще
– за рахунок зрівнювання всіх платників податків та встановлення пласкої
шкали оподаткування.
Цим шансом Україна не скористалася. А отже, шанс на реальну
лібералізацію податкової системи з’явиться лише тоді, коли економічна
ситуація у країні стабілізується і річні темпи ВВП становитимуть не менше
5-6%.
Що ж робити в нинішній ситуації?
Мені здається, що Україна потребує струсу «команди реформаторів».
Хоча б тому, що реформи не роблять два роки – максимум рік. Отже,
нинішня команда вже «втомилася від реформ».
А новій команді реформаторів варто зосередитися на двох завданнях,
намагаючись реалізувати їх максимум за рік – поки ще буде сильна
підтримка парламенту.
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Перше – приватизація і податкова реформа, про що вже говорилося. І
не слід боятися критики МВФ – через це пройшли всі східноєвропейські
країни.
Чим швидше будуть проведені ключові реформи – а це може зайняти
лише декілька місяців, – тим швидше МВФ переконається у правильності
курсу і повернеться до співпраці.
І друге – інфраструктурні проекти. Не секрет, що вони дають швидку і
високу економічну віддачу. Більш висока віддача – тільки у вкладень в
освіту, але в них віддача відбувається більш повільно.
При цьому на початковому етапі кошти на ці проекти залучаються у
Світового банку та інших донорів. Знову ж таки – як це робили всі
східноєвропейські країни.
Цю можливість має і Україна. Однак поки що влада країни не поспішає
нею скористатися.
І цей факт, мабуть, є найяскравішим показником того, наскільки
реально українська влада налаштована на реформи.
Значення iMoРe за двадцять дев’ятий період моніторингу (8 – 21
лютого 2016р.) становить +1,4 бала з можливого діапазону від -5,0 до +5,0
балів. Зростання Індексу забезпечив закон про публічні закупівлі, що був
прийнятий Верховною Радою наприкінці року, та підписаний Президентом
16 лютого (VoxUkraine).
Закон про публічні закупівлі (922-VIII від 25.12.2015) експерти загалом
оцінили у +8,0 балів, з яких +4,0 бали за напрямком «Державне управління та
боротьба з корупцією» та ще стільки ж за напрямом «Державні фінанси та
ринок праці». Крім того, завдяки цьому закону оцінка даних напрямів склала
+3,0 та +2,5 відповідно. Закон вводить електронну систему закупівель для
всіх державних закупівель товарів та послуг, вартість яких дорівнює або
перевищує 200 тис. грн., а робіт – 1,5 млн. грн. А також закон зобов’язує
оприлюднювати звіт про закупівлі, здійснені без використання електронної
системи, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. грн. З 1 квітня 2016
року закон почне діяти для центральних органів виконавчої влади, а з 1
серпня – для всіх замовників.
Також варто зазначити, що висока оцінка реформи забезпечена зокрема
і її успішним впровадженням.
Експерт інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан:
Реформа державних закупівель – одна з найуспішніших реформ.
Дозволить знизити корупцію, збільшити конкуренцію та зекономити
державні кошти.
Оцінки інших подій, оцінених у даному моніторинговому періоді, були
значно обмежені. Так дві події в енергетичному секторі отримали по +1.0
балу. Зокрема, Кабінет міністрів скасував фіксацію тарифів на
електроенергію для міського електротранспорту на рівні тарифів на
електроенергію для населення, а також скасував диференціацію тарифів за
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часом доби для міського освітлення (постанова КМУ 1192 від 25.11.2015).
Іншою подією у секторі стали зміни до бюджетного кодексу, що дозволять
надавати державні гарантії для формування стабілізаційного (резервного)
енергетичного фонду – закон 937−VIII від 26.01.2016. Дана зміна сприятиме
сталому проходженню опалювальних сезонів та дозволить залучити 700 млн.
дол. у Світового банку для закупівлі газу в ЄС. Загалом же напрям
«Енергетична незалежність» був оцінений у +0,5 бала.
Також по +0,5 бала отримали сектори «Монетарна політика та
фінансові ринки» і «Ринкова та торговельна політика». Як і в енергетичному
секторі, експерти відмітили лише незначний прогрес за цими напрямами.
(Новое время)
Посол Швеції в Україні Андреас фон Бекерат:
(...) Надії на те, що Україна проведе реформи, що ведуть до
верховенства закону і посилення рівноправності, залишаються реальними і
сьогодні. (...)
Важливі і кардинальні реформи проводяться в багатьох ключових
сферах, таких як енергетика, місцеве самоврядування та управління
державними фінансами. Я пишаюся тим, що Швеція є вірним партнером і
прихильником України у всіх перерахованих вище напрямках – і особливо в
сферах енергоефективності та децентралізації.
За багатьма іншими напрямами була проведена значна робота в
законодавчому та регуляторному планах. Попереду важливе завдання –
забезпечення реалізації цих реформ в повному обсязі. (...)
Найбільші виклики найближчих місяців – це демонстрація відчутних
результатів у сфері боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права
шляхом проведення всеосяжних змін судової системи, включаючи реформу
Генеральної прокуратури і судів.
(...) Я з великим оптимізмом дивлюся в майбутнє України. Упевнений,
що рушійні сили реформ, в тому числі активне громадянське суспільство і
молодь, зроблять все можливе, щоб корумповані структури і корисливі
інтереси залишилися в минулому (...).
(Слово і Діло)
Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства
Віталій Кулик:
Ті зміни, що внесені до ВР і КУ, мали підвищити ефективність, але
питання зараз уже не лише в цьому. Головний момент – зачистка судової
системи від старих кадрів, тобто перезавантаження. Тому головна ідея в
заміні всіх суддів, всіх ланок судової системи, зміні керівництва судової
системи. Наразі немає політичної волі для перезавантаження судової
системи.
Зараз дійсно відбулися лише косметичні зміни. Крім того, не вирішена
корупційна складова судової системи.
Експертний погляд
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Її можна викорінити, лише перезапустивши систему, появою нових
людей, що не будуть пов'язані з олігархічними групами, а зараз все це є.
(Європейська правда)
Політолог-міжнародник, член Асоціації випускників Коледжу
Європи в Україні Ганна Базіло:
До консультативного референдуму в Нідерландах щодо Угоди про
асоціацію між Україною і ЄС залишається п'ять тижнів.
Чи прийдуть голландці на цей референдум і чи скажуть у більшості
«так» або «ні»? Значною мірою це залежить від успіху наших аргументів. А
для цього треба краще розуміти мотиви прихильників та противників
асоціації з Україною.
Оцінити ці аргументи довелося у нідерландському Маастрихті – місті
підписання Угоди про створення Європейського Союзу 1992 року і
запровадження євровалюти. Минулого тижня там відбулися дебати по
Україні з основним питанням: «Чи повинні Нідерланди затвердити Угоду про
асоціацію Україна-ЄС?».
«Усі розуміють, що цей референдум – не про Україну, а про
розчарування в самому Європейському проекті, з яким пересічні люди не
відчувають зв’язку», – розповідає представник «JEF Maastricht» Ів Лакруа.
Теза Лакруа підтвердилася з першими ж промовами учасників дебатів,
які були надзвичайно гарячими і викликали жваву дискусію.
Аріан ван Діксхорн, представник Burgercomité-EU, що є одним із
організаторів петиції про референдум, напряму сказав про те, що головна
мета їхньої роботи – це референдум про вихід Нідерландів із Європейського
Союзу. (…)
З іншого боку, позиція прихильників завершення ратифікаційного
процесу української угоди, в тому числі голландського євродепутата Каті
Пірі, – це дебатувати не про Європу, а про суть референдуму – Угоду про
асоціацію з Україною. (…)
Цікавий момент: агітуючи голосувати проти угоди, представники
Burgercomité-EU все одно не вірять у те, що ЄС візьме до уваги голос
голландців. (…)
При цьому більшість голландських політиків, а також євродепутатів
переконані у тому, що результат референдуму буде позитивним.
«Якщо ж результат буде негативний, уряд направить Угоду про
асоціацію з Україною на повторне голосування до парламенту Нідерландів»,
– зазначила Каті Пірі і додала, що якщо після цього результат буде
негативний – це буде унікальна ситуація в Європі, яку треба буде
вирішувати, коли вона трапиться.
Насправді ж ситуація не така радісна. Відповідно до опитування I&O
Research, опублікованого на початку лютого, 32% голландців планують
підтримати угоду, тоді як 38% − проголосувати проти. У цій ситуації
обнадіює лише поступове зростання прихильників Асоціації.
Експертний погляд
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В такій ситуації варто розуміти, що для багатьох жителів Нідерландів
цей референдум – перш за все питання про довіру до європейських
інституцій. (…)
Для перемоги потрібні зусилля усіх прихильників ЄС, демонстрація
правильності шляху, який свого часу обрали Нідерланди (…).
(Європейська правда)
Відставний британський поліцейський, радник з питань залучення
громади до взаємодії з поліцією (community policing) в Консультативній
місії ЄС Тімоті Шілстон:
(…) Нова Національна поліція України знаменує собою розрив із
минулим. Вже зроблені великі кроки задля зміни її культури і структури.
Зрештою, поліція не повинна використовуватися владою, вона має слугувати
людям.
Зараз саме той час, коли вона має більше реагувати на потреби
громадян. (…)
Та що означає «взаємодія поліції з громадою»?
Наведу приклад. Якщо в конкретному районі рівень злочинності йде
вгору і поліція успішно арештовує більше злочинців, чи можна це вважати
успіхом? Певною мірою – так.
Але ж водночас зростання злочинності є провалом!..
Справжній успіх означав би таку довіру між поліцією і громадянами,
яка дозволяла би попередити злочин.
(…) «Традиційна» поліція буде розслідувати грабежі, що були скоєні в
темряві під непрацюючим вуличним ліхтарем, або навідуватися до
галасливого сусіда. Сучасна поліція працюватиме з громадою, соціальними
службами, щоб викорінити проблему та виправити її.
Важливою частиною нового поліцейського підходу в Україні є перехід
від реактивної моделі служби, коли справу розслідують тільки після того, як
станеться злочин, до активної моделі, коли поліція починає з першопричини
інциденту. (…)
Залучення громади до взаємодії з поліцією зазвичай відбувається через
так звані консультативні групи громадян. До них входять представники
місцевої громади, члени місцевого ділового співтовариства, співробітники
державних установ (вчителі, лікарі тощо), представники релігійних
організацій.
Ці групи допомагають правоохоронцям визначити проблеми громади,
які можуть спровокувати злочин чи асоціальну поведінку, та надати
допомогу з планом дій для їх вирішення.
(…) Модель залучення громади до взаємодії з поліцією (community
policing) вчить поліцейських ухвалювати ефективні рішення на місцях, де
потрібна їхня допомога (…).
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Народний депутат України Іван Мірошниченко:
Підписання інвестиційної угоди на $100 млн про будівництво
зернового терміналу в порту «Південний» з американською компанією
«Cargill» − важливий крок для збереження інвестиційної репутації України та
її економічного потенціалу. (...)
Компанія продовжує бути лідером і прикладом для інвесторів і
учасників ринку, інвестуючи в логістику порту «Південний». Це − сигнал
американських інвесторів про готовність вкладати в Україну значні кошти.
(...)
Але цей сигнал вимагає від української влади консолідованої відповіді
у вигляді жорстких реформ, припинення політичного протистояння, реальної
зачистки корупції. Цю умову максимально чітко акцентував Джефрі Пайєт.
Причому не тільки щодо інвестицій з США. Йшлося в цілому про принципи
допомоги Україні і очікувань від її партнерів.
(...) Україна потребує нової економічної доктрини і осмисленого плану
дій уряду. Потрібно почати переговори із зовнішніми донорами про
концептуально іншу філософію донорських програм. Йдеться про
широкомасштабний пакет фінансової допомоги, направлений виключно в
економіку, на стратегічно важливі проекти під контролем партнерівкредиторів. (...)
Необхідна оптимальна податкова реформа з упором на ліберальний
шлях розвитку. Її риси − зменшення податкового навантаження, спрощення
адміністрування податків, реформування податково-фіскальних органів. (…)
Найважливіше завдання − закрити контрабанду, «сірі» схеми на
митниці, схеми «оптимізації» податків у вигляді «податкових ям»,
«майданчиків», конвертаційних центрів. (…)
Необхідно приватизувати більше 3 тисяч держпідприємства, знявши з
держави їх збитки. Їх активи в 2014-му становили 52% ВВП. Це − поле для
колосального злодійства (…).
(Голос Столиці)
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
(…).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Проект Організації об’єднаних націй за фінансової підтримки
Швейцарії та Швеції – «Відновлення управління та примирення в
охоплених конфліктом громадах України» – виділяє гранти
спеціалістам, які будуть приїжджати до Донецької області та працювати
на Донбасі (Восстановление Донбасса).
На програму ПРООН виділяє 8 мільйонів євро.
Керівник проекту Анатолій Соловйов:
Гранти надаються людям, аби вони робил свій внесоку вирішення
конкретних проблем у конкретних містах.
Донецький губернатор розраховує, що трастовий фонд відновлення
буде створений на території Донецької області (ОстроВ).
Голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський:
На майданчику Світового банку два дні був хороший семінар, і ми не
виключаємо, що трастовий фонд відновлення Донецької області буде
створено на території Донецької області, а не в Києві. Фінансування проектів
буде залежати від того, як ви збираєте податки, як ви наповнюєте бюджет, як
ви задієте бізнес для відновлення інфраструктури. Ми будемо звертати увагу
на тих, хто ефективно задіює фінансові ресурси. Допомагати будемо тим, хто
тягне плуг.
Регіональну програму залучення інвестицій, розвитку та
підтримки малого і середнього підприємництва на 2016-2017 роки
затвердили в Луганській обласній військово-цивільної адміністрації
(ОстроВ).
Директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та
туризму Луганської облдержадміністрації Андрій Скубак:
(…) На 15 підконтрольних української влади територіях області
ситуація повністю стабілізована і приймаються всебічні заходи для
забезпечення їх безпечного функціонування і розвитку.
У 2015 році скорочення обсягу реалізованої промислової продукції
склало 46,2% і становить 24,8 млрд грн.
Незважаючи на це в 2016 році поступово зростаючий зовнішній попит
на товари вітчизняного виробництва, в умовах отримання додаткових
девальваційних переваг, позитивно вплине на експортні можливості регіону.
Офіційна інформація
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Розвиток відносин з країнами ЄС сприятиме активізації зовнішніх зв'язків та
інвестиційної діяльності підприємств області. Зростаючий зовнішній попит
на товари вітчизняного виробництва позитивно вплине на експортні
можливості країни. Як наслідок, експорт товарів зросте на 6,3%.
З початку 2016 року зовнішньоторговельний оборот Донецької
області склав майже 167 млн доларів (Восстановление Донбасса).
При цьому імпортовано товарів на суму 40 млн. Дол., Експортовано −
на 127 млн доларів.
Беручи до уваги специфіку функціонування промисловості Донецького
регіону, перелік найбільших експортерів залишається практично незмінним і
базується на суб'єктах металургійної, вугільної, машинобудівної, хімічної та
харчової галузях виробництва.
Донецька область обрана пілотною для реалізації «Концепції
реструктуризації людського капіталу вугільної галузі» (Восстановление
Донбасса).
Її мета − формування умов на національному, територіальному і
місцевому рівнях для створення робочих місць для працівників вугільного
виробництва.
В якості пілотного був запропонований місто Димитров, де
розташовані три шахти ДП «Красноармійськвугілля». Обговорено
перспективи закладки нових принципів на перспективних шахтах,
говорилося про проведення комплексного кадрового аудиту по всьому
сектору з метою картування трудових ресурсів і кваліфікації працівників.
Керівник Донецької ОВГА Павло Жебрівський:
Якщо ми тільки роздамо компенсації, то через 2 місяці люди знову
залишаться без грошей, знову будуть вимагати виплат, це ми вже проходили.
Потрібно забезпечити створення робочих місць в області, можливість
заробляти.
Експерт і керівник Центру моніторингу ринку праці Олексій
Зволинский:
Концепція містить у собі програми нового працевлаштування шахтарів
з неефективних на більш перспективні вугільні виробництва,
перекваліфікацію в інші сектори, розвиток малого і середнього бізнесу,
залучення інвесторів для створення індустріальних парків замість
неефективних виробництв, із збереженням інфраструктури і робочих місць
наземного персоналу.
Переселенці та мешканці Донеччини змогли скористатися
програмою для створення власного бізнесу (Донецька регіональна
дирекція Національної телекомпанії України)
У рамках програми Програми розвитку ООН за підтримки уряду
Японії на Донеччині з вересня 2016 року було видано від 92 до 96 грантів для
Офіційна інформація
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започаткування або розвитку власного бізнесу. Максимальна сума грантових
коштів, яку можна було отримати за цією програмою становила чверть
мільйона гривень.
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України

Установи системи ООН спільно з урядом України попросили у
донорів 298 мільйонів доларів США на фінансування Плану
гуманітарного реагування на 2016 рік (Луганский радар)
Передбачається, що в нинішньому році за рахунок запитаних коштів
гуманітарну допомогу отримають 2,5 мільйона українців, які постраждали в
результаті конфлікту.
Голова парламентського комітету з прав людини Георгій Немиря
закликав терміново створити окремий орган, який би займався
питаннями Донбассу, Криму, внутрішніх вимушених переселенців
(Луганский радар).
Міністр соціальної політики Павло Розенко пговідомив, що база
даних внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих
терористами територій є недосконалою (Українські національні новини).
«На створення бази даних для вимушених переселенців практично не
було виділено фінансування, але на сьогоднішній день ця база сформована.
Ясна річ, що база є недосконалою, але ми доведемо цю базу до кінця. Я
думаю, що вона буде доведена до кінця протягом одного-двох місяців».
Світова спільнота виділяє десятки мільйонів євро у вигляді
допомоги Україні (Голос Столиці).
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України з питань європейської
інтеграції Роман Чуприненко:
Перша програма – це надзвичайна кредитна програма для України, на
загальну суму двісті мільйонів євро. На сьогоднішній день Мінрегіоном
спільно з консультантами ЄІБ відібрано 72 проекти на загальну суму 28
мільйонів євро.
Надзвичайна кредитна програма була заснована, власне, під час подій
на сході нашої держави і території, які постраждали внаслідок дій
незаконних збройних формувань, в першу чергу є бенефіціарами такої
допомоги. Пільговий кредит, який надається Україні на наступних умовах:
відсоткова ставка – 1,3%, а кредит надається на 20 років з пільговим
періодом до п’яти років.
Офіційна інформація
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Україною разом з Європейським інвестиційним банком було прийнято
рішення, що перший транш буде спрямований на вирішення потреб
тимчасово переміщених осіб, як на території Донецької та Луганської
областей, які контролюються державою Україна, так і в першу чергу на
території сусідніх областей, а це Харківська, Запорізька та Дніпропетровська
області.
Міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що верифікація
соціальних виплат дозволити заощадити бюджету близько п'яти
мільярдів гривень на рік (Аналітична служба новин).
«Верифікація тільки виявляє шахраїв. Вона не загрожує чесним
громадянам і в жодному разі не означає скасування соцвиплат».
Комітет ВР з прав людини вимагає від уряду відновити дію довідок
внутрішньо переміщених осіб (Восстановление Донбасса).
Голова Комітету ВР з прав людини Григорій Немиря:
В Законі «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб» передбачено, що переселенці можуть реєструватися за адресою
Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН), Управління
міграційної служби або за фактичною адресою проживання, включаючи і
непідконтрольні території.
Так, випадки реєстрації ВПЛ тисячами за однією адресою можливі,
тому що це дозволяв Закон в ситуації, коли уряд не забезпечив ні евакуацію
людей, ні надання їм житла при переміщенні, ні внесення відповідних змін до
законодавства. Коли глава СБУ публічно заявляє, що в місті Сєверодонецьку
Луганської області за адресою: вул. Новикова, будинок 15-Б враховується
7500 переселенців, і не говорить про те, що це адреса УПСЗН
Сєвєродонецька, то це є подвійним стандартом і відвертої спекуляцією на
«прагненні зберегти державні кошти (…).
Міністр соціальної політики України Павло Розенко заявив, що на
темі оформлення допомоги переселенцям збудовані величезні злочинні
схеми, де крутяться багатомільярдні суми (Урядовий портал).
«Результатом спільної роботи з СБУ повинні стати не тільки
припинення незаконних потоків, а в тому числі кримінальні справи на
чиновників, які залучені в ці схеми.
(...) Чесним, порядним людям, реальним переселенцям боятися
абсолютно нічого. Якщо станеться помилка, виплату відразу відновлять з
моменту її призупинення».
Регіональні управління Пенсійного фонду України отримали по
електронній пошті лист з інструкціями по нарахуванню пенсій
переселенцям в березні 2016 року (Восстановление Донбасса).
Офіційна інформація
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Як повідомляється в листі, виплати пенсіонерам-переселенцям будуть
нараховуватися, але не будуть виплачуватися до підтвердження їх
проживання на території, підконтрольній Україні.
Глава СБУ Василь Грицак заявив, що Служба безпеки України
нарахувала в країні від 500 000 до 900 000 фіктивних переселенців
(Восстановление Донбасса).
«Використання шахрайських схем штучно збільшило витрати
бюджету. Щомісяця ми можемо говорити про втрати бюджету в кілька
мільярдів гривень. Ми робили приблизні підрахунки, які говорять що в країні
від 500 000 до 900 000 фіктивних переселенців. Через виплат пенсій та
допомог цієї категорії осіб, держбюджет щомісяця втрачає кілька
мільярдів гривень.
У більшості випадків оформлення документів і соціальних виплат
здійснювалися посадовими особами органів соціального захисту населення,
Державної міграційної служби та Пенсійного фонду, всупереч вимогам
чинного законодавства, тобто без присутності осіб, які проживали на
неконтрольованої території».
Директор
Департаменту
державної
соціальної
допомоги
Міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко заявив,
що громадяни, які переїхали з тимчасово непідконтрольною Україні
території і стали на облік як внутрішньо переміщені особи, мають право
на призначення житлової субсидії (Цензор.НЕТ).
Що стосується випадків припинення соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам, які отримували їх незаконно, Віталій Музиченко
зазначив, що в основному мова йде не про житлові субсидії.
«Перевірити, проживає людина за адресою, вказаною в договорі найму
(оренди), нескладно − зокрема, соціальний інспектор може відвідати його
місце проживання і поговорити зі стороною, яка здає житло в оренду. Про
факти незаконного отримання субсидій переселенцями нам не відомо, і вони
не можуть бути масовими − в крайньому випадку, це поодинокі ситуації».
Міністр соціальної політики Павло Розенко розповів, скільки
грошей витрачається на переселенців (Аналітична служба новин).
«Загалом річний обсяг соціальних виплат, пенсійних виплат, соціальних
допомог становить близько 30 мільярдів гривень для вимушених
переселенців. лише пенсій переселенцям виплачується близько двох
мільярдів».
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У Донецькій області стартувала кампанія з перевірки бази
переселенців–отримувачів пенсійних виплат на предмет її відповідності
вимогам чинного законодавства (Восстановление Донбасса).
Перевірка проводиться Мінсоцполітики на підставі інформації СБУ про
переселенців, статус яких як отримувачів соціальних виплат, викликає у
спецслужб питання та вимагає документального підтвердження або факту
підтвердження проживання на підконтрольній території.
1 березня в місті Красногорівка Мар'їнського району запустили в
дію високовольтну лінію електропередач напругою 110 кВ
(Восстановление Донбасса).
Вартість проведення аварійно-відновлювальних робіт склала 2,7 млн
грн.
Глава Донецької обласної військово-цивільної держадміністрації
Павло Жебрівський:
Люди страждали від перебоїв з постачанням електроенергії. (…) І
сьогодні, коли ми побудували обхідну мережу, то фактично ЛЕП відсунули
від передової на 3,6 кілометра.
Наступний етап нашої роботи − відновити газопостачання.
Відновлювальні роботи не дають завершити постійні обстріли. Ремонтникам
залишилося пройти 900 метрів труби. Якщо все буде нормально, фактично за
9-10 днів дамо газ на Мар'їнку та Красногорівку.
Жителі чотирьох сіл на лінії розмежування – Лебединського,
Сопине, Бердянського і Чермалика – отримали допомогу від
Міжнародного Червоного Хреста (ОстроВ).
У вівторок ми привезли понад 1400 продуктових і гігієнічних наборів,
для жителів Лебединського, Сопине і Бердянського. У середу жителі
Чермалик отримали понад 700 таких наборів.
На відновлення інфраструктури Попаснянського району потрібно
484 млн. гривень (Восстановление Донбасса).
На сьогодні в районі відновлено 716 пошкоджених і зруйнованих
об'єктів, серед них 177 − комунальної власності та 539 − приватної власності.
У Попасній також відновлений 31 об'єкт комунальної власності за рахунок
субвенції з Державного бюджету в сумі 6,85 млн гривень і 0,8 млн гривень −
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з місцевого бюджету. 100 об'єктів приватної власності було відновлено за
рахунок «Норвезької ради у справах біженців».
Тривають ремонтно-відновлювальні роботи на 279 об'єктах.
У Луганській області одноразову допомогу отримали 5115 осіб з
числа постраждалих і внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 7,7
млн грн (Восстановление Донбасса).
В Олександрівському районі Донецької області успішно
завершився проект «Молодіжний Культиватор» (Восстановление
Донбасса).
Ініціатива була реалізована за підтримки уряду Японії та проекту
ПРООН − «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми
внутрішньо переміщених осіб в Україні».
В рамках «Молодіжного культиваторів» школярі Олександрівщини
втілили в життя вісім міні-проектів, які покликані вирішити локальні
проблеми їх рідних сіл: поточний ремонт сільського будинку дозвілля,
наведення порядку в покинутому парку, будівництво дитячого майданчика,
облаштування зони відпочинку та реставрація футбольного поля.
За два роки існування Центр зайнятості вільних людей допоміг
працевлаштуванню 5 тисячам переселенців та учасникам АТО (Ukraine
Crisis Media Center).
Координатор команди волонтерів «Центру зайнятості вільних
людей» Марина Лебідь:
За нашими підрахунками, на весь час роботи нам вдалося сприяти
працевлаштуванню більш ніж 5 тисячам осіб. Два роки тому була заснована
ініціатива із працевлаштування учасників Майдану, яка переросла в
організацію «Центр зайнятості вільних людей» (ЦЗВЛ). На сьогодні
організація допомагає у працевлаштуванні та соціальній адаптації
переселенцям та учасникам АТО. (…) Сьогодні ЦЗВЛ налічує 150 волонтерів
по всій Україні, які здійснюють основну свою діяльність у 7 містах – Києві,
Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Краматорську, Львові та Луцьку.
Благодійний фонд «Карітас України» відкриє представництво в
Попасній (Восстановление Донбасса).
24 лютого, в Краматорську пройшла зустріч представників
Попаснянської райдержадміністрації Луганської області та керівництва
Міжнародного благодійного фонду «Карітас України».
Керівництво району та міста представили своє бачення співпраці з
фондом. У «Карітас України» отримали пропозицію відкрити перший офіс в
Луганській області саме в Попасній. Це відкриття заплановане вже на
березень.
Регіональні ініціативи
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Гуманітарні набори від Угорської Екуменічного Служби
Допомоги отримають сім'ї переселенців, які проживають в Маріуполі, а
також жителі селищ, які постраждали від обстрілів (Репортер - Новости
Донецка и региона).
За даними мерії, всього планується видати 700 наборів. Допомогу від
Угорської Екуменічного Служби Допомоги отримали 130 сімей.
На проекти з розвитку Слов'янська, Святогорська і Миколаївки з
бюджету Донецької області виділять 450 мільйонів гривень (Новости
Донбасса).
Міський голова Слов'янська Вадим Лях:
Можливі відхилення від суми близько 10%, з огляду на те, що будуть
коригуватися проекти в сфері освіти та медицини.
Всього, на розвиток п'яти пріоритетних міст Донецької області −
Бахмута, Краматорська, Костянтинівки, Маріуполя і Слов'янськ планують
виділити близько 2,5 мільярдів гривень.
Дані кошти будуть виділені в рамках Програми економічного і
соціального розвитку регіону.
Трубопровід каналу Сіверський Донець-Донбас під Горлівкою
повністю відновлений (Репортер - Новости Донецка и региона).

Регіональні ініціативи
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
2 березня, перший заступник голови Луганської облдержадміністрації
Єлизавета Пушко-Цибуляк зустрілася з делегацією Програми розвитку ООН
(ПРООН) в Україні, яку очолював радник ПРООН в Україні з питань
відновлення та стабілізації, керівник проектного офісу Кунал Дхар.
Під час зустрічі був презентований робочий план реалізації проекту в
Луганській області «Відновлення врядування та примирення в охоплених
конфліктом громадах України»
Цей проект реалізується ПРООН в Україні за підтримки Швейцарської
Конфедерації й Уряду Швеції та призваний сприяти відновленню і
покращенню функціонування регіональних органів влади, місцевих органів
влади великих та малих міст в питаннях формування політики, загального
управління та надання послуг.
Його першочергова мета – надати допомогу органам влади Донецької і
Луганської областей за підтримки малих грантів та програм обміну для
зміцнення організаційних структур місцевих органів влади (Луганська
обласна державна адміністрація).
Держрезерв
передасть
на
безоплатній
основі
Луганській
облдержадміністрації матеріальні цінності мобілізаційного резерву
медичного призначення на понад 1,3 млн грн.
Голова Держрезерву Вадим Мосійчук:
Після підписання договору з Луганською ОДА Держрезерв протягом
одного дня здійснить відпуск всіх 379-ти найменувань матеріальних
цінностей медичного призначення. Ми і в подальшому зобов’язуємося чітко і
оперативно проводити подібні заходи, допомагати армії та мирному
населенню східних областей України.
Таким чином, Держрезерв передасть Луганській обласній державній
адміністрації на безоплатній основі матеріальні цінності медичного
призначення на загальну суму понад 1,3 млн грн балансової вартості.
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
Ми високо цінуємо таку допомогу для Луганщини. Особливо хочу
відзначити оперативність у вирішенні питання, все було вирішено буквально
за один день, що так не властиво більшості державних структур в Україні. На
жаль, значна кількість обласних лікувальних закладів разом із устаткуванням
залишилася на окупованій території. Дякую вам за те, що ви допомагаєте нам
відновлювати медичну сферу області (Луганська обласна державна
адміністрація).
Новини з соціальних мереж
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2 березня в облдержадміністрації у рамках підготовки до економічного
форуму «Луганська область: перспективи розвитку, виклики та можливості»
у Торгово-промисловій палаті України відбулась нарада керівництва
облдержадміністрації з більш ніж 40 представниками крупних промислових
підприємств, аграрних господарств, підприємств переробної галузі щодо
вирішення організаційних питань, інформаційного супроводження та
перспектив взаємодії між владою та бізнесом (Луганська обласна державна
адміністрація).
Губернатор Донецької військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський:
Красногорівка зі світлом! Сьогодні введено в експлуатацію
високовольтну лінію електропередач, побудовану спеціально за межами зони
бойових дій. На черзі – відновлення газопостачання (Павло Жебрівський).
На
Луганщине
открыли
еще
два
социальных
объекта,
отремонтированных в рамках проектов ПРООН (Единый Реестр ущерба
инфраструктуры Донбасса).
Красный Крест планирует восстановить несколько разрушенных
частных домов в Николаевке (Единый Реестр ущерба инфраструктуры
Донбасса).
У Новоайдарському районі триває поступове відновлення об’єктів
інфраструктури. Особливо гостро стоїть питання з ремонту медичних
закладів, що розташовані у сільській місцевості. А дорожнє покриття й
аварійні мости потребують відновлення.
У квітні 2015 року було розпочато капітальний ремонт Олексіївської
амбулаторії сімейного лікаря. Для ефективної роботи медиків і комфортного
перебування пацієнтів в амбулаторії було встановлено нові вікна, двері,
підвісну стелю, утеплено й пофарбовано стіни, прокладено нову електричну
проводку, замінено вимикачі, підлогове покриття, демонтовано світильники.
Кошти для цього були залучені з районного бюджету (Луганська
обласна державна адміністрація).

Новини з соціальних мереж
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(Слово і Діло)
Економічний експерт «Реанімаційного пакету реформ» Ілля
Несходовський:
Головне питання полягає в переселенцях, тому що там дуже велика
кількість зловживань. Причина в тому, що нечітко були визначені критерії,
умови отримання соцвиплат, що й призвело до зловживань. І найгірше те, що
в цьому була певна зацікавленість осіб, які безпосередньо займалися цими
аспектами, щоб використати це на свою користь. Можна було розробити
рекомендації та порядок, щоб відсіяти шахраїв, але цього не було зроблено.
(...) Є переселенці, яким заборонено виїжджати, а вони, отримавши
відповідну картку, перебувають у Росії. По базі це відразу буде видно. Хто
отримувач? Як оформили? Чи має підстави ця людина отримувати виплати?
Тому це вкрай потрібна перевірка.
(Восстановление Донбасса)
Керівник ініціативи «Відновлення Донбасу» Олена Петряєва:
Головне, що тепер повинен зробити Кабмін − це розробити порядок
визначення статусу дитини, яка постраждала в результаті військових дій або
збройного конфлікту. Причому порядок повинен бути розроблений дуже
оперативно і без спотворення сенсу закону. А для цього їм потрібно
деталізувати ті життєві обставини, в які потрапили ці діти. Ми зі свого боку
направимо в Мінсоцполітики свої пропозиції.
(Ukraine Crisis Media Center).
Куратор хакатону «Hackadon: візії, дорожні мапи, нові моделі
соціально-економічного влаштування та проекти розвитку східних
областей України» Микола Скиба:
Важка промисловість для Донбасу – це якір, який тримає цілий регіон у
тоталітарному минулому та олігархічному сьогоденні. Для розвитку регіону
необхідна зміна структури виробництва. У цьому зв’язку постає питання, що
робити з вивільненими людьми та площами, як адаптувати людей у нових
умовах. (…) Наша мета – сформувати новий культ праці – інноваційної праці.
(Новое время)
Економіст, демограф і соціолог Елла Лібанова:
Жителі Донецької та Луганської областей, раніше втекли з Донбасу від
війни в інші регіони України або за кордон, часто говорять, що хочуть
повернутися додому, причому навіть в нинішніх нестабільних умовах. (...)
Експертний погляд
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Люди повертаються в Донбас не просто так – вони повертаються тому,
що не можуть влаштуватися тут. Вони повертаються тому, що у них немає
житла, роботи і т. П. Вирішити це питання на місці неможливо. (...)
Тому якщо є економічні можливості, то потрібно намагатися
налагодити життя в постраждалих від війни районах, щоб люди могли
повернутися додому. Інше питання, чи є вони у нас? Поки житло
відновлюється в основному місцевими зусиллями. Трохи допомагають
міжнародні структури, громадські організації та волонтери з тим, щоб
налагодити комунікації, відремонтувати дороги, житло і тощо.

Експертний погляд
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Прогнози
Посол республіки Польща в Україні Генрік Літвін вважає, що
практичне скасування візового режиму України та Європейського
Союзу відбудеться не пізніше початку 2017 року (Європейська правда).
«Я переконаний, що в 2016 році ми почуємо остаточне позитивне
рішення. А скільки відбуватиметься вхід рішення у життя вже практично,
сказати важко. Але я маю надію, що в 2016 році ми почуємо рішення, і не
пізніше, ніж від початку 2017 року будемо практично це реалізувати».
Голову Верховної Ради України Володимира Гройсмана запевнили
в Європі, що безвізовий режим для України в 2016 році буде (UAZMI).
«Хотів би зараз відкинути всі спекуляції на цю тему – щодо спільного
розгляду питання з Грузією чи окремо – це не має значення. Має значення
єдине, що в 2016 році безвізовий режим буде. Мене запевнили сьогодні і в
Єврокомісії, і в Європарламенті».
За його словами, залишилося два невиконаних Україною питання – це
поправка до закону про електронне декларування.
Нардеп Ірина Геращенко назвали причини, за якими Єврокомісія
подала законодавчу ініціативу до Ради ЄС та Європарламенту про
безвізовий режим Грузії та України окремо. Та запевнила, що є шанс
отримати безвізовий режим цього року (Високий замок).
«Правда полягає в тому, що ми дійсно боролися за те, щоб ЄК подала
законодавчу ініціативу в Раду ЄС і Європарламент щодо безвізового режиму
з Україною і Грузією спільно. Що стало на заваді?
Перше. Референдум в Нідерландах. (...)
Друге. Так і не запрацювало Нацагентство з питань запобігання
корупції (...).
Третє. Повернення електронного декларування. (...)
Четверте. В нас ще є шанс, що в Європейському парламенті
законодавчі ініціативи по Україні і Грузії розглядатимуть разом. (...)
Безвізовий режим буде. Цього року».
Голова постійної делегації України у ПАРЄ, народний депутат
Володимир Ар’єв повідомив, що розділення розгляду питання про
надання безвізового режиму з ЄС для України та Грузії відбулося на
вимогу Нідерландів (Європейська правда).
«Ніякої відмови немає. Голландія вимагає перенести питання на дати
після референдуму 6/04. За цей час ми мусимо допрацювати в ВР електронні
Прогнози
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декларації та запустити НАЗК, але це технічні питання. Щойно
єврочиновниця Хельга Шмідт заявила, що невдовзі все станеться. Такі заяви
неузгодженими не бувають.
Лібералізація візового режиму буде до кінця 2016».
(Радіо Свобода)
Секретар парламентського комітету з питань запобігання і
протидії корупції, позафракційний народний депутат Дмитро
Добродомов:
До кінця цього року, можливо, Державне бюро розслідування тільки
запрацює.
Задумка була такою, що ці реформи мали забрати невластиві для
прокуратури функції, яка займалася геть усім, а насправді очолювала всі
корупційні процеси в цій країні. Тобто передати це в незалежне Державне
бюро розслідувань, де за конкурсом будуть обиратися працівники, які
проводитимуть відповідні слідчі дії. На моє переконання, раніше від осені
воно функціонально, результативно не запрацює, а перші результати,
очевидно, слід очікувати вже на початку наступного року, на жаль. Тобто
часу ми згаяли достатньо багато. Це підтверджує і Національне
антикорупційне бюро, так само ми згаяли час і з ним, лише зараз воно
нарешті почало працювати і показало дуже хороші перші результати.
(...) Позитив є в тому, що Державне бюро розслідування вкрай
необхідне для результативної роботи, тому починаємо працювати.
(Українська правда)
Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький:
Якщо все буде йти позитивно і при всьому сприянні, дай Бог, щоб
Державне бюро розслідувань з 1 січня (2017 року) запрацювало. (…)
З 1 березня, як це передбачає законодавство, бюро розслідувань не
запрацює ніяк. Там немає, кому працювати. (…) 4 лютого Кабінет міністрів
тільки визначив своїх трьох кандидатів до конкурсної комісії, яка має обрати
керівника бюро.
Але обрати керівника не означає, що орган уже запрацював, це
тривалий процесс. Конкурс на директора ДБР може тривати два-три місяці.
Дай бог, щоб на 1 червня був обраний директор.

Прогнози

65

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

25 лютого ‒ 2 березня 2016 р.

20-28 лютого 2015

Інфографіка
(Економічна правда)

Інфографіка

66

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

25 лютого ‒ 2 березня 2016 р.

20-28 лютого 2015
(Фонд «Демократичні ініціативи»)

Інфографіка

67

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

25 лютого ‒ 2 березня 2016 р.

20-28 лютого 2015
(Фонд «Демократичні ініціативи»)

Інфографіка

68

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

20-28 лютого 2015

Інфографіка

25 лютого ‒ 2 березня 2016 р.

(Днепр Час)

69

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

25 лютого ‒ 2 березня 2016 р.

20-28 лютого 2015

(VoxUkraine)

Графік 1. Динаміка Індексу моніторингу реформ

Графік 3. Значення іМоРе та його компонентів у поточному раунді
оцінювання

Графік 4. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій
протягом 8– 21 лютого 2016р.
Інфографіка
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