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Аналітичний коментар
С. Горова
с.н.с. ФПУ,
канд. наук із соц. комунікацій
Весняна посівна: сьогодення та майбутні перспективи
Як повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства
України, станом на 9 березня поточного року, враховуючи сприятливі
погодні умови поточного року, у 9 областях розпочато посів ранніх ярих
зернових, який проведено на площі 146 тис. га або 6% до прогнозу. Зокрема,
ярого ячменю посіяно 116 тис. га (6%), вівса – 3 тис. га (1%), пшениці – 2 тис.
га (1%), гороху – 25 тис. га (14%). Найбільше посіяно: у Одеській області –
48,4 тис. га (29% до прогнозу), Херсонській – 37,6 тис. га (21%),
Миколаївській – 33,5 тис. га (20%) та Запорізькій – 11,2 тис. га (5%).
Підживлення озимих культур на зерно проведено на площі 3,9 млн га
або 59% до прогнозу (у 2015 р. – 3,7 млн га), крім того озимий ріпак
підживлений на 355 тис. га або 60% (у 2015 р. – 494 тис. га). Завершено
підживлення озимих зернових у Хмельницькій області на площі 260,3 тис. га
або 100% до прогнозу. Найбільші площі підживлено у Одеській –
543,7 тис. га (68% до прогнозу), Миколаївській – 387,5 тис. га (71%),
Запорізькій – 356,7 тис. га (69%), Вінницькій – 338,3 тис. га (80%), та
Херсонській – 264,0 тис. га (67%) областях.
Довідково: Озимі культури на зерно під урожай 2016 року посіяні на
площі 7,1 млн га або 89% до площ посіяних під урожай 2015 року в тому
числі: пшениці – 6,0 млн га або 88%, ячменю – 1,0 млн га або 92%, жита –
145,3 тис. га або 97%. Крім того, озимий ріпак на зерно посіяний на площі
655,2 тис. га або 73% (http://minagro.gov.ua/uk/node/20651. – 2016. – 09.03).
При цьому, звертають на себе увагу і деякі проблемні моменти:
фінансова складова нинішньої весняної посівної з позиції суми
витрачених на неї коштів. Помітно, що ще раніше міністр аграрної
політики і продовольства України Олексій Павленко на своїй сторінці в
Фейсбук написав про те, що для успішного початку посівної кампанії
життєво необхідно підтвердження МВФ надання чергового траншу кредиту
Україні. Інакше на посівну буде витрачений вкрай великий обсяг фінансів.
При цьому саме ситуація на валютному ринку впливає на вартість весняних
польових робіт, звідси виключно актуальна стабільність гривні, вказав
О. Павленко. Він також написав: «З року в рік сільгоспвиробники
збільшують витрати коштів на проведення комплексу весняно-польових
робіт. Внаслідок девальвації гривні в поточному році в 1,2 проти минулого
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року – до 79,2 млрд грн. – зросла потреба в коштах для проведення всіх
робіт».
Міністр також вказав на причини подорожчання посівної – збільшення
в зв’язку з падінням нацвалюти вартості пального, міндобрив, насіння,
засобів захисту рослин (http://w-n.com.ua/archives/2039. – 2016. – 21.02).
Помітно також і те, що перший заступник міністра аграрної політики і
продовольства України Ярослав Краснопольський в своєму коментарі
ситуації підкреслив: «На сьогоднішній день з точки зору матеріальних
ресурсів у аграріїв проблем немає. Кількість наявних засобів захисту насіння,
добрив знаходиться на тому ж рівні, що і в минулому році. Критичної
ситуації немає. Основна проблема полягає в тому, що загальна вартість
весняної посівної збільшиться на 17-20%, а це призведе до необхідності
залучення додаткових коштів. Всього аграріям знадобляться близько 70
мільярдів гривень», – констатував Я. Краснопольський.
У той же час чиновник прокоментував ситуацію з погодними умовами,
в яких проходить посівна кампанія. За його словами, на сьогоднішній день в
землі міститься достатня кількість вологи, і для аграріїв погодно-кліматичні
умови поки що складаються добре (http://ru.golos.ua/ekonomika/stoimost_
vesenney_posevnoy_v_ukraine_uvelichitsya_na_1720_minagropolitiki_0805. –
2016. – 06.03).
При цьому, кандидат сільськогосподарських наук ГУ ІСХСЗ
Національної академії аграрних наук України Анатолій Гирька звернув увагу
на проблеми, які існують в сівозміні. «За останнє десятиліття відбулося
істотне зменшення кількості вирощуваних культур. У зв’язку з недостатнім
рівнем розвитку тваринництва в країні зменшилися площі під кормовими
травами. У результаті подібної господарської діяльності кількість кращих
попередників знизилася, а посіви сільськогосподарських культур часто
здійснюються після гірших, неприпустимих попередників», – додав
А. Гирька (http://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/ekspert-agrarii-vnosyat-40udobrenii-ot-normy/. – 2016. – 10.03).
Він також вказав на те, що обсяги внесення мінеральних добрив в
Україні складають лише 25-40% від необхідної їх кількості. При цьому
А. Гирька зазначив, що сільгоспвиробники майже не використовують
органічних добрив. «Становище ускладнюється ще й тим, що різко ростуть
ціни не тільки на мінеральні добрива, але і на всі інші матеріально-технічні
ресурси, що використовуються в сільському господарстві. Керівники
сільськогосподарських підприємств часто стоять перед вибором, що
купувати: техніку, добрива, насіння або ж інші необхідні МТР»
(http://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/ekspert-agrarii-vnosyat-40-udobreniiot-normy/. – 2016. – 10.03).
Помітно й те, що, як повідомляють ЗМІ, частина фермерів також
планують зменшити кількість добрив під час посівної. Так, глава Асоціації
фермерів і приватних землевласників України в Полтавській області
Віктор Галич в своєму коментарі наголосив: «Зараз йде закупівля міндобрив
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у зв’язку з тим, що ціни обвалилися. У минулому році мінеральних добрив
було внесено менше, ніж у 2014, на 15%. Нас врятувала погода – пройшли
дощі. В цьому році ми внесемо ще менше міндобрив – на 20-30%», – розповів
аграрій і додав, що очікує недобору врожаю у нинішньому році. Причина
цього – подорожчання селітри по відношенню до продукції агросектору.
Також, за словами Віктора Галича, зміниться структура посівів. «Йде
зміна клімату і зміна пріоритетів. Зараз кукурудза дорожче пшениці. У нас
зараз клімат такий же, як раніше був на півдні Одеської або Запорізької
областей. У нас вже давно не родить ні гречка, ні ячмінь. Тому тепер
вирощуємо
сою,
кукурудзу,
соняшник»,
–
сказав
В. Галич
(http://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/poltavskii-fermer-prognoziruetnedobor-urozhaya/. – 2016. – 09.03).
Однак, звертає на себе увагу і є показовим те, що вирішити проблему
нестачі оборотних коштів, від якої особливо гостро страждають малі й
середні сільгоспвиробники, як повідомляють ЗМІ, покликаний новий
інструмент кредитування – аграрні розписки, які вже впроваджуються в ряді
регіонів. Ця робота здійснюється Міністерством аграрної політики і
продовольства,
Міністерством
юстиції,
місцевими
державними
адміністраціями за активного сприяння Проекту Міжнародної фінансової
корпорації (IFC, Група Світового банку) «Аграрні розписки в Україні».
«Українські фермери можуть вирощувати на 50% продукції більше, ніж
сьогодні, – зазначила керівник Програми IFC з розвитку фінансування
агросектору Лія Сорока. – Але для цього вони повинні отримати кращий
доступ до фінансування. Адже завдяки цьому вони будуть мати можливість
отримати доступ до сортового насіння, до мінеральних добрив та інших
ресурсів високої якості. І це все позитивно позначиться на майбутній
врожайності». У цьому сенсі аграрні розписки є своєрідною знахідкою для
малих і середніх сільгоспвиробників. Оскільки, як зазначили спеціалісти,
новий вид кредитування передбачає запозичення під заставу майбутнього
врожаю, що зручно як для позичальника, так і для кредитора. Перший
отримує доступ до матеріально-технічних і фінансових ресурсів, а другий –
гарантію повернення позики.
Однак, вказують експерти, не варто звужувати функцію аграрних
розписок виключно до поповнення оборотних коштів малих і середніх
сільгоспвиробників. Насправді вона ширша, і на цьому наголосила заступник
міністра аграрної політики і продовольства Владислава Рутицька. Аграрні
розписки сприяють розвитку аграрної галузі в цілому й її інвестиційної
привабливості. Зокрема, в Бразилії, де цей інструмент і був створений, він
щорічно дозволяє аграріям залучати 25 млрд дол. Це становить майже 40%
від усіх інвестицій, які заходять в сільськогосподарську галузь цієї країни
(http://vnews.agency/analytics/30862-bystrye-dengi-na-posevnuyu-o-praktikeprimeneniya-agrarnyh-raspisok.html. – 2016. – 10.03).
У даній ситуації, звертає на себе увагу й перший прогноз Продовольчої
і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), згідно з яким світове
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виробництво пшениці в 2016/2017 сільгоспроці (липень 2016 – червень 2017)
знизиться на 1,4% щодо поточного періоду, до 723 млн тонн.
За словами економіста відділу торгівлі та ринків ФАО Наталії
Меркушевої, негативну динаміку, як очікується, продемонструють ЄС (2,2%, до 155 млн тонн), Китай (-0,2%, до 130 млн тонн), Росія (-7,8%, до
57 млн тонн), США (-3,2%, до 54 млн тонн).
Крім того, істотний спад виробництва пшениці очікується на Україні –
на 32,6%, до 17,8 млн тонн.
«Основною причиною прогнозованого зниження стане скорочення
посівів озимих на Україні і в РФ, обумовлене надмірно сухою погодою в
період посівної», – пояснила Н. Меркушева (http://news.finance.ua/ru/news//371189/fao-prognoziruet-snizhenie-na-1-4-mirovogo-proizvodstva-pshenitsy-vsleduyushhem-selhozgodu. – 2016. – 11.03).
При цьому, особливо звертає на себе увагу тема умов і перспектив для
залучення інвестицій в аграрну галузь України. Слід зазначити, що деякі
експерти досить обережні в прогнозах щодо того, якими ж в результаті
виявляться обсяги інвестування в український АПК в 2016 році. Так, фахівці
відзначили, що в найближчий рік позитивно на інвестиційну привабливість
нашої країни позначиться відкриття для України ринків ЄС, Канади та в
перспективі Ізраїлю. Угоди про вільну торгівлю стимулюють перейти
українських виробників на якісно нові стандарти, що дозволить розширити
географію ринків збуту в країнах арабського світу, Азії, Африки, де наші
товари стануть більш конкурентоспроможними. «Для України це не тільки
збільшення надходжень до бюджету, а й в перспективі – нові робочі місця, і
розширення виробництва», – підкреслила заступник міністра аграрної
політики і продовольства України з питань євроінтеграції Владислава
Рутицька.
Слід зазначити, що на запитання про плани інвестування у 2016 році і в
IFC, і в ЄБРР експерти також відповідають дуже обережно. «В цілому
ситуація із залученням фінансування в 2016 р буде схожа з тим, що ми
бачили в минулому році. Ресурси будуть досить обмежені, і компаніям
доведеться розраховувати на власні кошти і продовжувати поліпшувати
операційну ефективність і знижувати витрати», – сказав керівник
регіонального відділення IFC Руфат Алімарданов, підкресливши, що його
організація буде продовжувати як підтримку вже існуючих клієнтів, так і
залучати нових.
«Інвестиційна потужність ЄБРР в агросекторі України становить
EUR200 – 300 млн в рік. Ми постараємося зберегти такий темп. Але в
кінцевому підсумку, все буде залежати від бажання вітчизняних і зарубіжних
інвесторів ризикувати і вкладати гроші в цю країну», – сказав старший
радник ЄБРР в Східній Європі і Кавказі Антон Усов.
«Найважливішим напрямком є експортно-орієнтовані компанії, які
будуть виробляти продукцію з високою доданою вартістю (тобто борошно, а
не зерно). Такі компанії будуть цікаві і для внутрішніх і для зовнішніх
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інвесторів. При цьому рентабельність великих виробників (більше 1000 га
земельних угідь, понад 1000 голів худоби і т.п.) підвищується. Тому можна
припустити, що більш дрібним виробникам доведеться задуматися про
консолідацію або знайти для себе унікальну нішу на ринку.
Певною мірою українським сільгосп-експортерам грає на руку
девальвація гривні. Собівартість продукції знижується, а експортний
потенціал збільшується», – підкреслив Антон Усов (http://hubs.ua/economy/
ukrainskij-apk-budet-investirovat-sebya-sam-chast-ii-63314.html. – 2016. –
19.02).
Фінансовий директор групи «Росток-холдинг» Сергій Бочаров у своєму
коментарі наголосив: «інвестиції в розвиток групи« Росток-холдинг »в
2015 році склали $ 4 млн. Левова їх частка пішла на покупку сільгосптехніки.
Зараз в нашому автопарку вже є понад 200 одиниць техніки відомих світових
брендів. Більше 2/3 всієї техніки ми купили протягом останніх чотирьох
років. Однак питання оновлення автопарку все ще актуальне для деяких
господарств групи. З 2016 року в техніку плануємо інвестувати до $ 2 млн».
…Відповідно, можна говорити про те, що продовження реалізації
реформ в Україні сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в
аграрному секторі і таким чином зростатиме його ефективність.
В. Волковинська
н.с. ФПУ,
канд. філос. наук
Демократія: рецепт приготування
29 лютого у Брюсселі почався тиждень України в Європарламенті.
Результатом цієї події стало підписання Угоди про співпрацю в
адміністративній сфері між Загальним секретаріатом Європейського
Парламенту і Апаратом Верховної Ради України щодо реформування
українського парламенту. Хоча, оскільки цей документ містить рекомендації
та план їх впровадження, результат буде видимий набагато пізніше. А от
яким буде цей результат – залишається відкритим питанням.
Директор Центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко
цілком впевнений, що «український тиждень – дуже важлива і актуальна
подія. «Цей тиждень є проявом європейської інтеграції України», –
резюмував Фесенко (Центр Разумкова). Заяви євродепутатів щодо
можливостей реформування Верховної Ради, як завжди, цілком оптимістичні.
Однак, слід враховувати те, що за тим, що ми сприймаємо як оптимізм щодо
наших реальних перспектив, може приховуватись професійна ввічливість.
Висловлювати «впевненість» у тому, що прийнятий план реформування Ради
принесе позитивні результати вимагає і гарний тон, і позиція депутата як
представника того органу, який цей документ прийняв. До слова, ця «деталь»
професійної поведінки не є природньою для українських політиків.
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Так, екс-президент Європейського парламенту Пет Кокс запевнив, що
«європейські інститути зроблять все можливе, щоб допомогти Україні,
зокрема Верховній Раді» (Breaking News). Така заява не повинна видаватись
занадто патерналістською. Дійсно, європарламент докладе зусиль до
реформування ВР – загалом тому, що від якості роботи Ради залежить якість
і швидкість розробки і прийняття важливого для реформ законодавства, про
це свідчить сам факт проведення «українського тижня саме на цю тему, а не
на якусь іншу. Однак, Пет Кокс додає, що «саме від українців залежить, чи
відбудуться необхідні зміни».
Президент Європарламенту Мартін Шульц під час відкриття
«Українського тижня» в Брюсселі підкреслив значення співпраці з Україною
та підтвердив намір надати всю можливу підтримку. Крім того, він зазначив:
«Рекомендації щодо реформування ВРУ не варто відкладати»
(NEWEUROPE). Голова Верховної Ради Володимир Гройсман запевнює, що
цього не станеться. Він заявив, що виступає за повне впровадження
рекомендацій екс-президента Європарламенту Пета Кокса щодо модернізації
українського парламенту. Спікер ВР навіть потурбувався про те, щоб
«розширити мандат президента Кокса на спільне провадження цих реформ»
(ЛІГА.net).
Чому саме європейська сторона настільки зацікавлена у відповідному
розвитку нашої країни? Справа в тому, що ЄС потребує України саме в якості
надійного та передбачуваного партнера. Потреба ця не з’явилась ні сьогодні,
ні два чи три роки тому, вона існує через своєрідне геополітичне становище
України та може бути лише більш чи менш актуальною для однієї із сторін
протистояння, у якому опиняється наша країна. Для того, щоб Україна стала
таким надійним партнером, вона повинна бути хоч мінімально керованою.
ЄС повинен бути впевнений у тому, що якщо на високому рівні домовиться з
керівництвом країни про певні конкретні дії, то решта відповідальних осіб в
уряді, ВР, міністерствах, департаментах тощо аж до ланки кінцевих
виконавців повинні забезпечити саме ті зміни, на яких наголошує Європа.
В контексті керованості важливі антикорупційні вимоги до України.
Здавалось би, до чого тут запуск Антикорупційного бюро чи електронного
декларування доходів до безвізового режиму? Насправді зв’язок досить
прямолінійний: в якості «члена європейської сім’ї» Україна повинна бути
адекватним, контрольованим партнером, а про яку контрольованість,
наприклад, може йти мова, якщо в країні закони не виконуються, політики і
чиновники діють не за офіційними документами чи стратегіями, а відповідно
із власними змінними, вузькими інтересами. Всіх чиновників підкупити
заради того, щоб їх не підкупив хтось інший, і вони виконували свої прямі
обов'язки, вочевидь неможливо. Принаймні боротьба з корупцією є
дешевшим і більшим надійним способом вирішення проблеми.
Те ж відбувається і з реформуванням українського парламенту. Слово
«реформа» увійшло до лексикону українців порівняно недавно. З 2014 року
тільки про те й говорять, що Україні потрібно реформувати – і суди, і школи,
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і пенсійну систему, систему управління країною в цілому. Щоразу, як
починають говорити про реформу чергової сфери суспільного та державного
життя, це означає одне – у цій сфері наявні такі проблеми, на які
заплющувати очі стало складно. Реформування українського парламенту
пов’язане із необхідністю забезпечити його стабільну роботу.
Заяву Президента Європейського парламенту Мартіна Шульца про те,
що Європа не втомилась від України слід тлумачити саме в цьому контексті.
Він зауважив, що доказом підтримки України та уваги до неї є сам цей захід,
«український тиждень в Європарламенті». «Європейський парламент не
робить більшого внеску ні в які інші відносини, крім як у відносини з
парламентом України», – додав Шульц (Радіо Свобода). Ці слова
європейського парламентаря ставлять нас на роздоріжжі: як їх сприймати, як
щире виявлення намірів співпраці чи як приховане роздратування?
Щонайменше дивним виглядає така теза для такого важливого світового
політичного гравця, як Європейський парламент. Безумовно, українськоросійська криза є важливою для ЄС, оскільки прямо зачіпає його інтереси,
знаходиться, так би мовити, «прямо перед очима». Але чи не означають
запевнення Шульца, навпаки, те, що із жодним іншим парламентом не
доводилось настільки багато працювати, не доводилось так багато вкладати у
відносити – тому що решта країн-партнерів не вимагали від ЄС стільки
зусиль, а самі йшли назустріч у цих відносинах?
Цікаво, що інший європейський парламентарій, заступник голови
комітету ЄП у закордонних справах, співголова Парламентського комітету
асоціації ЄС–Україна Андрей Пленкович описав «український тиждень» так:
«Для мене, як голови Делегації Європарламенту по відносинах з Україною, а
також для багатьох інших справжніх друзів України у Європарламенті
кожний тиждень – це український тиждень, адже ми приділяємо велику увагу
цій країні у нашій повсякденній роботі» (Європейська правда). Він
підкреслює, що не слід перебільшувати унікальність цієї події, оскільки
українські питання – постійно стоять на порядку денному ЄС. При чому
зрозуміло, що під «питаннями» слід розуміти «проблеми». Відповідно, нічого
особливо втішного у цьому немає.
Отже, коли умови співпраці чи то з парламентом ЄС, чи з МВФ
вимагають прийняття певного закону, він повинен бути прийнятий. Зовні
дійсно виглядає дивно ситуація, коли країна на високому рівні дає якісь
зобов’язання, а потім з такими численними проблемами та скандалами їх
виконує, до того ж з такими нюансами, які ідуть врозріз із початковим
спрямуванням цих зобов’язань. Проблема в тому, що кожна з ланок
управління державою відчуває на собі боротьбу різноманітних груп,
примирити які якимось комунікативними, ідейними чи ідеологічними
засобами дуже складно. Виходить, що для наших західних партнерів не
достатньо домовитись з президентом країни чи підписати офіційні
документи. Вони змушені контролювати кожну ланку на шляху реформ,
кожний державний орган, кожного депутата, адже інакше ніщо не може
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гарантувати, що процес пройде без збоїв. Крім того, численні скандали не
йдуть на користь репутації Верховної Ради. Можливо, в межах країни вони
не справляють аж такого гнітючого враження, адже звичні речі не
виглядають такими яскравими, як вперше побачені. Схоже, репутацією своєї
інституції всередині країни не переймаються й самі парламентарії. Однак, їм
варто було б подумати про її репутацію в зовнішньополітичному просторі.
Як би не було прикро, але насправді новини про чергову сварку чи зрив
голосування у ВР набагато легше і швидше опиняються на шпальтах
європейських видань, аніж повідомлення про об’єднання громад у регіонах.
Часто і самі українці висловлюються за те, щоб надати можливості
контролю за процесом реформування країни західним спеціалістам.
Принаймні, іноді складається враження, що іншого виходу немає.
Український політик і державний діяч Віктор Балога в контексті дискусії
щодо створення в Україні Офісу реформ за участю європейських фахівців
зазначив: «Мені, як українцю, звичайно прикро, коли польський євродепутат
Яцек Саріуш-Вольский не бачить іншого виходу, аніж пропонувати нам
фактично 100% протекторат. Але напевно іншого варіанту для реалізації
реформ в Україні немає». І додав: «Для того, аби розгребти наші проблеми,
недостатньо залучити нормальних фахівців, потрібно надати їм реальні
важелі впливу на українських політиків» (Інформаційний портал «Українські
реалії»). Прикро усвідомлювати, але це може бути правдою. З іншого боку, у
таких твердженнях може виявлятись давнє і романтичне прагнення
запросити «варяга», щоб він «навів порядок». Врешті решт ми і самі повинні
навчитись вирішувати свої проблеми та наводити порядок. Є ще один,
альтернативний варіант: визнати нарешті, що відсутність порядку є для нас
найзручнішим порядком, який дозволяє нам жити так, як ми цього хочемо.
Точніше, не нам, а нашим політикам.
Що ж пропонують європейці для покращення роботи Верховної Ради?
Депутат Європейського парламенту Андрей Пленкович розповів, які
конкретні кроки передбачає реформа Верховної Ради. Так, всього таких
кроків-рекомендацій 52 (проблем у роботі Ради, вочевидь, чимало). Як
найбільш суттєві Пленкович виділив такі рекомендації та напрямки допомоги
ЄС:

розробити угоду, яка б відображала міжінституційні відносини між
Верховною радою та Кабінетом міністрів для посилення координації між
законодавчим і виконавчим органами;

посилення ролі парламентських комітетів як для законодавчого
процесу, так і для контролю за виконанням законів;

запровадження «системи доповідачів щодо бюджетних процедур»;

посилення міжпартійного діалогу та розвитку діяльності, яка б сприяла
неформальній політичній комунікації та побудові консенсусу у стінах ВРУ
(Європейська правда).
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Основний пафос цих напрямів роботи – комунікація і співпраця.
Європейці не вважають, що ці питання є «ефемерними» чи «неконкретними».
Навпаки, вони усвідомлюють, що будь-який парламент чи інституція – це
перш за все люди, які повинні вміти взаємодіяти заради спільної мети, а не
лише заради власних інтересів. Крім того, будь-яка інституція
перетворюється на бюрократичну установу, якщо не вирішувати проблеми
внутрішньої комунікації.
У висновках «українського тижня» також вказується, що головні
способи виконання цих рекомендацій – проведення семінарів, навчання та
обмін досвідом з парламентом ЄС. Крім того, у документі йдеться і про
окремий напрямок роботи – «Відкритість, прозорість і підзвітність:
представницька роль парламенту». Наголошується і на створенні
комунікативної стратегії ВР, і на спонуканні розвитку громадянського
суспільства (European Parliament).
Крім комунікативних стратегій роботи Європарламент пропонує
змінити формат прийняття рішень більшістю депутатів. Передбачається, що
рішення прийматимуться не конституційною більшістю (мінімум 226
голосів), а відносною більшістю серед тих депутатів, хто присутній на
засіданні парламенту. Це нововведення покликане заохотити українських
депутатів до більш відповідального ставлення до відвідування ВР. Дійсно,
теоретично кожен із них повинен прагнути до того, щоб здійснювати якомога
більший вплив та підсилити цінність власного голосу замість того, щоб
опинятись «за бортом» прийняття рішень. Однак, політичний аналітик
Віталій Філіповський вказує на небезпеку втілення цієї рекомендації.
«Насправді ми маємо справу з найнебезпечнішою лазівкою, яка може
призвести до спотворення принципу парламентаризму як влади більшості.
Фактично це призведе до повного розмиття поняття «коаліція», а для
проведення потрібних голосувань буде достатньо набрати кворум із третини
або половини депутатів, і привести при цьому «своїх» (Інформаційний
портал «Українські реалії»). Яким чином будуть намагатись досягти своєї
мети в такому випадку ті, хто захоче скористатись чи навіть заохотити
безвідповідальність депутатів – не варто й думати.
Віталій Філіповський також висловлює здивування з приводу того, що
реформатори Верховної Ради пропонують більше не транслювати в прямому
ефірі проведення погоджувальної ради. На його думку, це може стати
першим кроком до ще більшої закритості українського парламенту.
Європарламентарі радять Верховній Раді скоротити кількість комітетів
з 27 до 18. На їх думку, це сприятиме зменшенню кількості законопроектів,
що подаються до сесійної зали. Важливе таке скорочення тому, що, як
підкреслив Кокс, тільки 7% від поданих законопроектів приймаються
українським парламентом (Інформаційний портал «Українські реалії»).
Однак, яким чином скорочення законопроектів може вплинути на їх якість –
незрозуміло. Можна очікувати того, що із зниженням числа законопроектів
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знизиться також і кількість прийнятих із них, а відсоток їх, відповідно,
залишиться таким же.
Ще один дискусійний момент – пропозиція введення інституту
парламентських приставів, які, фактично, силовим методом встановлювали б
дисципліну у парламенті. Віталій Філіповський вказує на те, що ця
«пропозиція Кокса неминуче спіткнеться об статтю 80 Конституції України,
згідно з якою в країні, як і раніше, діє депутатська недоторканність»
(Інформаційний портал «Українські реалії»).
Поряд із усіма дискусійними питаннями реформи є іще один важливий
момент: для фактичного впровадження рекомендацій ЄС потрібно внести
багато змін в велику кількість законів. Політолог Володимир Фесенко
зазначає: «Щоб це стало реальністю, необхідно прийняти ряд законів по
потрібних пунктах. Але в нинішніх умовах конституційні зміни (наприклад,
закон про просту більшість) практично нереально провести через ВР»
(Сегодня.ua). Невеликий оптимізм демонструє і Політичний аналітик
Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Він
стверджує, що сама подія Українського тижня в Європарламенті є
позитивним явищем з огляду на те особисте спілкування, яке стало його
вагомою частиною, але якихось швидких і помітних результатів чекати не
варто. «Ця поїздка дала змогу краще прояснити проблеми, з якими
стикається Україна, й способи їхнього розв’язання, краще пояснити
європейським партнерам при особистому спілкуванні, якої допомоги Україна
чекала б від Європейського союзу і Європарламенту чи інших органів ЄС, –
вважає експерт. – Загалом це справа корисна, але, звісно, не треба
перебільшувати й чекати від цього якихось сенсацій. Їх не буде» (Аналітична
служба новин).
Денис Рибачок, експерт ВГО «Комітет виборців України», напроти,
підкреслює, що проблем із прийняттям законів, необхідних для застосування
європейських рекомендацій. Причина проста – депутати навряд чи вірять у
зміни. Формальні правила завжди можна порушити. Власне сама
необхідність реформи пов’язана із тим, що правила порушуються. «Важливо
розуміти, що Верховна Рада працює так, як вона працює, не через поганий
регламент. Звичайно, в ньому є свої провали, наприклад, розмите уявлення
про формування коаліції, відсутність прав опозиції тощо. Але навіть з таким
регламентом парламент може і повинен працювати якісніше. Головна
проблема в тому, що депутати свідомо ігнорують норми регламенту», –
стверджує експерт (Politeka). Дійсно, скопіювати демократію неможливо. Як
політичний устрій – можливо, але як спосіб відповідального і відкритого
представництва інтересів народу – ні. Так само не можна змусити когось
буди патріотом. Цього треба хотіти, це треба усвідомлювати як власний
обов’язок. Хоча, залишається надія на те, що виконання формальних правил
вплине на парламентаріїв позитивним чином. Форма нерідко визначає зміст.
Як же забезпечити виконання нових правил? Адже європейці надали
своє бачення умов ефективної роботи ради, але не можуть же вони постійно
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за нею наглядати. Денис Рибачок пропонує свій варіант: «щоб забезпечити
реалізацію нових правил роботи ВРУ, потрібно змінити ставлення депутатів
до регламенту. Простіше кажучи, зробити так, щоб депутатам було невигідно
порушувати встановлені правила. Наприклад, зобов’язати заново приймати
закон, якщо буде виявлено, що він був розглянутий з порушенням
регламенту» (Politeka). Цікава пропозиція, але навряд чи дієва. По-перше, це
новий вид контролю, а не мотивація. По-друге, тяжко налякати депутата
перспективою переголосування з врахуванням того рівня відповідальності
щодо відвідування засідань ВР, який є зараз.
Отже, не тільки у правилах причини неефективності роботи
українського парламенту, і не тільки їх треба реформувати. Парламент – це
інститут демократичної держави. Це інститут формальний, оскільки його
існування закріплене та регламентоване різноманітними документами. Але,
крім «писаних правил» є ще й «неписані». До неформальних інститутів
належать традиції корупції та протекціоністські відносини між керівником та
підлеглим. Їх наявність та ступінь впливу може серйозно завадити
встановленню формальних інститутів. Формальні інститути можна
копіювати, неформальні – не так легко. Слід замислитись над тим, як
сприймають своє становище українські депутати: чи розуміють вони свою
позицію як професійну («є така професія, батьківщину захищати») чи ні. Від
цього їх начебто суб’єктивного ставлення до власної діяльності насправді
дуже багато чого залежить. Саме це ставлення і визначає якість
неформальних інститутів, які врешті решт визначають, як саме функціонують
інститути формальні. Введення нових правил може бути марним: якщо
формальний інститут не діє потрібним чином, його посилення не означає
різких позитивних змін. Однак, можна сподіватись, що вони вплинуть на
атмосферу, комунікативні звички в Раді. Зрештою, нічого іншого не
залишається, оскільки неформальні інститути ззовні нав’язати неможливо.
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Блогосфера
Руслан Сольвар, Народний депутат України, член Комітету
Верховної Ради України з питань транспорту:
Базою реформи децентралізації на сьогодні, крім новацій у тексті
самої Конституції, є три законопроекти: «Про засади адміністративнотериторіального устрою», «Про місцеве самоврядування» та «Про
префекта». І якщо перші два не містять особливих ноу-хау, то останній
перетворився на вкрай дискусійний і неоднозначний документ.
Запровадження цілковито нового для України елементу в системі
державного управління викликало низку докорів на адресу планованої
інституції – від претензій щодо назви до закидів на предмет концентрації
надмірних повноважень. Чимало політично вмотивованих персон навіть
заявили, що введення посади префекта означатиме не децентралізацію, а
навпаки – централізацію влади. Проте, аби переконатися у зворотному, треба
звернутися безпосередньо до тексту нововведень, а не до їх довільного
тлумачення політиками.
Отже, найбільш поширеним міфом про українського префекта є
наявність у нього таких повноважень, які дозволять узурпувати владу на
місцях. Але якщо подивитися на сферу компетенції, скажімо, французького
аналогу цієї посади, то виявиться, що наш префект взагалі обділений
реальною владою. Так, на відміну від свого французького колеги,
український чиновник не керуватиме державними органами виконавчої влади
на місцях (поліцією, податковою, юстицією тощо), а також не
розпоряджатиметься коштами місцевих бюджетів. Його призначення –
координація діяльності державної влади в регіонах та контроль за діяльністю
місцевої влади. Річ у тім, що в минулому році прокуратура в Україні була
позбавлена функції загального нагляду, внаслідок чого держава фактично
втратила професійний контроль над місцевим самоврядуванням. Цю
прогалину слід було заповнити, що, втім, не означає наділення префекта
прокурорськими функціями. Він виконуватиме свої повноваження у якісно
інший спосіб, про що мова піде трохи згодом.
Іншим міфом є тотальна підконтрольність префекта главі держави,
підтвердженням чого нібито виступає право президента призначати своїх
«намісників». Крім того, дехто сумнівається у ефективності префекта через
його подвійне підпорядкування (уряд подає – президент призначає; за такою
ж схемою відбувається і звільнення). Слід сказати, що ця обставина дійсно
має місце, але спричинена виключно дотриманням принципу поділу влади та
механізму стримувань і противаг. Адже за парламентсько-президентської
форми правління Кабмін формується Верховною Радою, що означає
опосередкований вплив парламенту на призначення префектів через уряд. До
Блогосфера
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того ж, повноваження префекта мають двояку природу: з одного боку, він
слідкує за дотриманням Конституції, територіальної цілісності та державної
безпеки в регіоні (сфера відповідальності президента), з іншої сторони –
наділений рядом повноважень у сфері виконавчої влади (компетенція уряду).
Саме тому і було вирішено зберегти нині діючу конструкцію призначення і
відповідальності майбутнього префекта.
Що ж до підпорядкування президенту, то варто наголосити, що в
українській версії, на відміну, наприклад, від польського воєводи, який
складає повноваження зі зміною уряду, префект є аполітичною фігурою,
чітко визначений строк діяльності якого не залежить від каденції виборних і
призначуваних органів влади. З метою усунення можливості непотизму і
корупційної складової у процесі призначення чиновників на вказану посаду,
управлінців відбиратимуть на відкритому конкурсі. Якщо кандидат пройде
необхідні випробування, президент має призначити його у кадровий резерв
своїм указом. Для того, щоб представник центральної влади не «зрісся» з
місцевою елітою, передбачається постійна ротація управлінців раз на три
роки.
Наступне викривлення реальності полягає у ствердженні, ніби
префект зможе легко блокувати роботу органів місцевого самоврядування
шляхом призупинення дії виданих ними актів. Насправді ж така можливість
перебільшена. Префект дійсно зобов’язаний перевіряти кожен місцевий акт
на відповідність вимогам закону. Більше того, акт, який місцева влада не
подала на перевірку префекту, вважається недійсним. Але чиновник повинен
справитися з цим завданням у місячний термін і лише протягом місяця
звернутися до суду на предмет законності конкретного акту, обґрунтовуючи
необхідність тимчасового призупинення його дії. Дехто нарікає, що суд може
як завгодно довго затягувати процес розгляду подібних справ. Однак це вже
претензії до якості вітчизняного судочинства, а не до роботи префектів.
Нарешті, вказаній посаді закидають і той недолік, що громада не
матиме змоги звільнити префекта з посади. Тоді як навіть чинних голів
державних адміністрацій можна «позбутися» за рішенням місцевої ради. Все
це так, але варто пам’ятати, що префектура вводиться, насамперед, для
запобігання проявам місцевого сепаратизму. І якщо громаді надати право
законно усувати префекта, то яка взагалі від нього користь в якості
інструмента стримування сепаратистських тенденцій? Зрештою, місцева
влада завжди зможе публічно звернутися до президента зі скаргою на
тамтешнього урядника та з вимогою перевірити його діяльність і притягнути
до відповідальності.
Як видно, без політично заангажованої оптики ризики від
запровадження посади префекта значно поступаються його перевагам. Таке
нововведення є адекватною реакцією на виклики часу та ситуацію в
українському суспільстві. Безумовно, пропонований інститут далекий від
досконалості, але значно прогресивніший за існуючу вертикаль влади і краще
відповідає сучасним реаліям (Про децентралізацію).
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Вадим Міський, координатор експертних груп Реанімаційного
Пакету Реформ:
З 1 січня 2016 року стартував процес реформування друкованих
ЗМІ, засновниками яких є органи державної влади та місцевого
самоврядування. Реформування покликане звільнити пресу від
адміністративної цензури та покращити конкуренцію на ринку
друкованих ЗМІ.
За законом України «Про реформування державних і комунальних
друкованих ЗМІ», процес перетворення триватиме три роки. Проте, рішення
щодо способу реформування друкованих ЗМІ мають бути прийняті впродовж
наступних кількох місяців. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст.4 Закону протягом
трьох місяців з дня набрання чинності Законом трудовий колектив редакції
на загальних зборах, на яких присутні не менш як три чверті загальної
кількості штатних працівників, приймає рішення щодо своєї участі у
реформуванні друкованого засобу масової інформації та редакції і подає
засновникам (співзасновникам) пропозицію стосовно способу реформування.
Це означає, що провести загальні збори та визначитись із участю у
реформуванні і способом, після чого направити пропозиції до засновників
трудові колективи редакцій мають до 31 березня 2016 року.
У разі, якщо до 31 березня 2016 року трудові колективи не нададуть
засновникам свої пропозиції щодо способу реформування, останні матимуть
право ухвалити рішення на свій розсуд, внаслідок чого реформування ЗМІ
відбудеться без участі журналістів, а редакції будуть приватизовані на
загальних засадах або ж закриті.
Група з медіа-реформи Реанімаційного пакету реформ та ряд медійних
організацій закликають трудові колективи державних і комунальних
друкованих ЗМІ якнайшвидше провести збори і прийняти рішення щодо
способу реформування редакцій (Колективи комунальних газет мають
місяць, щоб уникнути приватизації).
Ярослав Юрчишин, експерт з питань адвокації Реанімаційного
Пакету Реформ, член правління «Transparency International Ukraine»:
Минулого тижня в Європарламенті вперше в його історії
відбувався Український тиждень.
В рамках візиту відбулися наступні події:
− зустріч з Європейським комісаром з питань європейської політики
сусідства та перемовин із розширення Йоганнесом Ханом та його командою.
− зустріч з Європейською групою для допомоги Україні (функція –
узгодження та пропозиція політики щодо України, особливо у сфері
проведення реформ).
− зустріч з представниками Генерального директорату з питань
внутрішніх стосунків, які відповідають за План візової лібералізації
Блогосфера

17

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

03 – 09 березня 2016 р.

20-28 лютого 2015
− зустріч з українською командою Європейської служби зовнішньої дії
(аналог МЗС в ЄС)
− панельна дискусія в фонді «Відкрите суспільство» «Реформи в
Україні: основні напрямки на 2016 рік» для європейських аналітичних
центрів, представників посольств країн-членів ЄС в Брюсселі.
Також мали чудову зустріч з українцями, які проживають в Брюсселі,
організовану головою Товариства українців Бельгії Ігорем Хохоляком та
представницею організації Міст Україна-ЄС Анною Яворською. Вражає,
скільки професіоналів працює в європейських інституціях. На жаль, їх
можливості використовуються дуже не системно. Як, зрештою, дуже багато
інших можливостей.
Наші ключові тези:
− не можна послаблювати вимоги щодо електронного декларування.
Прийнятий закон має бути ветований та перероблений відповідно до
зобов'язань України перед ЄС
− треба продовжувати супровід нових інституцій (НАБУ, САП, Нова
поліція, тощо) бо ми очікуємо спроб їх дискредитації з боку окремих
представників влади і, можливо, намірів загальмувати їх роботу
− дуже ціно було б створити спільну слідчу місію з українських та
європейських слідчих, для боротьби з відмиванням коштів в країнах ЄС. Бо
зараз наші олігархи миють корупційні гроші саме в європейських
юрисдикціях. Наявність європейців – гарантія відсутності тиску на
українську частину групи та посилення її спроможності
− судова реформа не може обмежуватися лише посилення незалежності
суддів. Бо незалежні корумповані суди не менша загроза ніж політично
залежні корумповані суди. Тому зміни до Конституції мають розглядатися
лише спільно з імплементаційними законами (про трирівневу структуру
судів, про процедуру оцінки та призначення судів, тощо)
− дуже бажано було б створити «гібридний» суд, за участі українських
суддів та іноземних присяжних для розгляду справ про велику корупцію
(юрисдикція НАБУ та САП), порушення прав людини, тероризм, злочини
проти людяності
− реформа публічної служби без нових законів щодо КМУ та
Центральних органів виконавчої влади буде неповноцінна. Так, нові
чиновники мають отримувати вищі зарплати, але нашим партнерам варто
підтримувати саме тих, хто був обраний на конкурсній основі за новими
правилами під нові, переглянути на предмет доцільності, функції.
− новий закон про вибори за відкритими списками може навіть цей
парламент примусити працювати ефективно, бо такої системи виборів, яку
важче сфальсифікувати та корумпувати боятимуться, а відтак працюватимуть
щоб вибори не наближалися.
Європейська сторона традиційно обережна, традиційно говорить, що
ми не можемо вас підміняти, ми порадники та консультанти, але
погоджуються про успішність участі Мері Батлер у відборі керівника САП, а
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Джованні Кесслера у відборі керівника НАБУ. Тому, якщо українська
сторона виявить зацікавлення, вони готові розглядати варіант делегування у
Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію ГПУ, яка має розглядати
призначення та дисциплінарні стягнення в «новій» прокуратурі європейських
прокурорів. Ті, хто супроводжував реформи в Румунії та арабських країнах,
більш чітко орієнтуються, що просто консультації не працюють. Дуже
тішить, що представництво ЄС в Україні цілком поділяє систему більшого
включення, хоч і це часто натикається на критику не лише з боку українських
політиків, а й поміркованих європейців. Ми просили європейську сторону
більше звертати увагу саме на позицію Представництва, а не дорадчих місій.
Останні зацікавлені більше в процесі, бо саме для нього і потрібна їх
експертність, а працівники Представництва націлені на результат.
Звісно, дуже приємно що українське громадянське суспільство та його
роль у реформуванні ЄС розглядає як модельну форму для країн-сусідів і не
лише Східного партнерства. Але насправді хотілося б щоб у приклад
ставили наші зміни в Україні та наших політиків, як успішних
реформаторів.
На жаль, українську програму в ЄС часто формують без українців. І це
не так вина нашої дезорієнтованої та недофінансованої дипломатичної
служби, як ресторанно-бутікової тактики міжнародних візитів офіційних
осіб. Далеко не всі представники влади можуть забезпечити якість
формування цієї адженди – на пленарних засідання Українського тижня в
парламенті були присутні максимум третина з делегації, яка приїхала
(переважно ЄвроОптимісти та представники профільного комітету Ірина
Геращенко, Остап Семерак Іванна Климпуш-Циндзадзе на яких лягла
величезна частина організаційної та програмної роботи, за що їм велика
подяка). Решта традиційно кулуарили.
Українське питання звучить в ЄС з достатньо високою частотою.
Паралельно з проведенням Українського тижня, російські опозиційні
політики, зокрема Касьянов спільно з ліберальними демократами ЄС провели
заходи приурочені пам'яті Бориса Немцова. Касьянов заявив про те що Крим
має бути поверненим Україні. На виставці Європейського аналітичного
центру з 30-ти брошур дві були присвяченні Україні, ще в кількох ми
згадуємося в контексті (питання Шенгенської зони, прав людини,
Європейської політики сусідства, тощо).
Як висновок – якщо ми хочемо бути в головах європейців, то маємо не
приїджати і сваритися тут між собою, чий прем'єр найприм'єристіших і хто
більше гальмо боротьби з корупцією, а пропонувати конкретні рішення по
найпріоритетніших напрямках. Звісно, і європейцям треба розуміння чому у
нас незалежність не є гарантією некорумпованості, але без нас цього
розуміння не складеться (Чи допоможе ресторанно-бутікова дипломатія
сформувати українську програму в ЄС?).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Міністр фінансів України Наталія Яресько сказала, що затримка,
що триває у виділенні нового траншу фінансової допомоги від МВФ
підриває позиції економіки (NY Times).
«Україна була готова підписати новий меморандум, необхідний для
надання грошей у лютому, але відставка міністра економіки після заяви про
корупцію стала перешкодою на шляху цього процесу.
Навіть якщо Україна підпише його у березні, доведеться чекати до
квітня, щоб отримати гроші».
Міністр фінансів Наталія Яресько повідомила, що Україна
отримає позику в 300 млн доларів від Японії у квітні (Reuters.com).
«Це – істотна підтримка для фінансів держави, яка не отримувала
міжнародного фінансування з минулого року.
Гроші будуть переведені у загальний фонд державного бюджету та
допоможуть нам покрити видатки».
Минулого року Україна втратила можливість отримати 5,4 млрд
доларів на підтримку її економіки, знесиленої війною, оскільки МВФ та інші
позичальники відклали виплати, не помітивши значного прогресу у
проведенні обіцяних реформ.
У четвер голова Нацбанку попередила, що Україна не отримає
наступного траншу від МВФ у 1,7 млрд доларів, доки не розв’яже політичну
кризу, що загрожує відставкою уряду та позачерговими виборами.
Японська позика, угода про яку була підписана у грудні 2015 року,
буде надана Україні на двадцять років менш ніж під 1%.
Представники країн-членів НАТО підтвердили готовність і надалі
надавати всебічне сприяння Україні в реформуванні її національного
сектора безпеки і оборони (Sputnik).
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг:
Альянс буде продовжувати надавати всебічну підтримку Україні у
реформуванні її оборонної сфери і посилення здатності її збройних сил.
Сподіваємося, що і Україна докладе максимум зусиль для
реформування сектора безпеки країни, динамічного і успішного здійснення
реформ в оборонній сфері, забезпечення цивільного контролю над усіма
процесами реформ.
Ми підтримуємо ваші зусилля по зміцненню обороноздатності країни.
Чим краще і якісніше ви будете проводити реформи, тим вагомішим буде
наша практична допомога і підтримка.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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США виступає за єдність команди української влади в проведенні
реформ (EurActiv).
Посол США в Україні Джеффрі Пайетт:
Найважливіша річ − це триваюча єдність між усіма українськими
демократичними силами на чолі з президентом, прем'єр-міністром, урядом і
Радою підтримувати дуже серйозний прогрес реформ, який був досягнутий
протягом останніх двох років. Дуже і дуже важливо, щоб українські лідери
продовжували демонструвати тверду прихильність слідування вимог, які
йдуть з багатомільярдним пакетом допомоги МВФ. Питання оновлення
уряду вирішувати українцям. Ми фокусуємося на прогресі реформ, а не на
особистостях.
США і міжнародні фінансові організації хочуть бути впевненими в
тому, що Україна продовжує бути хорошим партнером, проводячи реформи.
Саме тому віце-президент Байден закликає українських лідерів
об'єднатися і відновити довіру народу навколо сильної правлячої коаліції і
програми реформ, прискорити зусилля України по боротьбі з корупцією,
зміцнити справедливість і верховенство права, і виконувати вимоги МВФ.
Міністерство фінансів України здійснило першу виплату
купонного доходу за новими ОВДП, які були випущені державою в
листопаді 2015 року в рамках проведеної боргової операції з державним
та гарантованим державою боргом, а також внаслідок трьох додаткових
випусків в рамках реструктуризації зовнішніх запозичень (REGNUM).
За результатами реструктуризації загальна сума виплат за
реструктуризованими зовнішніми запозиченнями була зменшена на 3 млрд
дол. США. Сплата боргу ще на 12 млрд дол. США була відкладена на період
після 2018 року. Таким чином, лише в 2016 році реструктуризація боргу
дозволила заощадити для бюджету майже 64 млрд грн.
Практичне скасування візового режиму України та Європейського
Союзу відбудеться не пізніше початку 2017 року (WSCHODNIK.PL).
Посол республіки Польща в Україні Генрік Літвін:
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.
Ми в Польщі завжди підкреслюємо, що нам потрібно відкритий кордон
і впровадити безвізовий режим з Україною. Ми знаємо дуже добре, що тут
загроз ніяких нема, і це з користю для обох сторін − і для європейської, і для
української.
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Міністр Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерскій заявив.
Що Європа не може закрити двері перед Україною. Якнайшвидше
повинен почати діяти безвізовий режим для українців (Polskie Radio).
Радник президента Порошенко із зовнішніх справ Костянтин Єлісєєв
висловив подяку міністру Щерскому.
Прес-секретар Єврокомісії Тове Ернст заявила, що Європейська
комісія надасть свої рекомендації Європейському Парламенту та Раді
ЄС про скасування візового режиму з Україною після виконання
Україною взятих на себе зобов'язань і підсумкового звіту з цього
питання (Грузия online).
«Ми сподіваємося, що виконання Україною зобов'язань відбудеться
скоро».
Єврокомісар з питань політики сусідства Йоханнес Хан, виступаючи
напередодні на відкритті «Українського тижня» в Європарламенті, нагадав
Києву про невиконану умови для безвізового режиму − негайне введення
електронних декларацій про доходи чиновників.
Зокрема, система електронного декларування доходів чиновників
повноцінно не запрацювала через прийняття Верховною Радою «з голосу»
поправки, якою до 2017 року було відкладено настання кримінальної
відповідальності за брехню в деклараціях. Також досі не запрацювало
Нацагентство щодо запобігання корупції, що також було одним із
зобов'язань, взятих на себе Україною.
Експерт брюссельського Центру європейської політики Аманда
Пол:
Грузія у виконанні умов для візової лібералізації просунулася далі, ніж
Україна. Грузія завершила цей процес і виконала всі критерії. Було б
есправедливо пов'язувати питання щодо безвізового режиму цим двом
країнам разом «в пакеті».
Проте немає причин вважати, що це рішення знизить шанси України на
отримання безвізового режиму з ЄС, оскільки Єврокомісія чітко вирішила
здійснити візову лібералізацію з Україною після виконання нею всіх
критеріїв і прийняття всіх необхідних законів у Верховній Раді. Україна не
виконала повністю домашнього завдання і не завершила процес.

Огляд зарубіжних ЗМІ

22

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

03 – 09 березня 2016 р.

20-28 лютого 2015

Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна концепція реформування та її реалізація
4 березня Україна та Японія ратифікували кредитну угоду на 300
мільйонів доларів (Інформаційний портал Українські реалії).
Міністр фінансів Наталю Яресько:
Уже в квітні сподіваємося отримати кредитні кошти одним траншем,
які будуть направлені до загального фонду держбюджету.
Угода розрахована на 20 років, з яких 6 років – пільгові: протягом
цього часу не будуть здійснюватися платежі з повернення кредиту. Ставка
японського кредиту – менше 1%.
У четвер Нацбанк відзвітувався про зростання міжнародних резервів
України. На 1 березня вони сягнули $13,538 млн – це збільшення у 2,4 рази
порівняно з лютим 2015 року. «Нарощуванню резервів протягом перших
двох місяців року сприяло розміщення облігацій внутрішньої держпозики в
доларах США. Це забезпечило надходження на користь уряду $431,3 млн», –
пояснює НБУ.
Раніше цього тижня міністерство фінансів відновило виплати
купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП).
Таким чином, власники державних та гарантованих державою ОЗДП, та
інших єврооблігацій України, які взяли участь у борговій реструктуризації
2015 року, вже отримали перший дохід.
Президент України Петро Порошенко підписав закон (№1005-VІІІ)
«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення
процесу приватизації», який дозволить уряду почати приватизацію
великих державних підприємств (Сегодня.ua).
Закон вносить такі нововведення:
− Якщо раніше перед приватизацією на фондовій біржі потрібно було
продавати міноритарний (неконтролюючий) пакет акцій підприємства від 5
до 10 %, то тепер ця норма скасована.
− Заборонено допускати до приватизації представників державиагресора або держави, проти якого введені санкції.
Міністр фінансів України Наталія Яресько повідомила, що
Україна продовжує роботу над узгодженням меморандуму з
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Міжнародним валютним фондом для отримання чергового траншу
кредиту (Радіо Свобода).
«Україна продовжує роботу над узгодженням меморандуму з
Міжнародним валютним фондом для отримання чергового траншу кредиту.
Нічого не змінилося: ми маємо меморандум, який оновлюється раз на два
тижні. Це живий документ – з кожним тижнем щось змінюється».
Голова Мінфіну висловила переконання, що транш буде виділений, але
не змогла спрогнозувати, коли саме.
Зараз Україна і МВФ узгоджують меморандум про другий перегляд
програми розширеного фінансування. Йдеться про третій транш кредиту в
обсязі 1,7 мільярда доларів.
На «українському тижні» в Європарламенті презентували
дорожню карту реформи Верховної Ради. Документ, в якому 52 пункти,
передбачає, що основні зміни торкнуться законотворчості, роботи комітетів і
поведінки депутатів (Сегодня.ua).
Почати зміни пропонують з введення «Білих книг» для законопроектів
Кабміну вже в цьому році: текст проекту повинен буде супроводжувати
документ, який пояснює політичну мету закону. Загальна кількість комітетів
до наступного скликання ВР планують скоротити до числа міністерств (зараз
у нас 17 міністерств, а комітетів – 27).
З наступного скликання хочуть змінити і принцип розподілу місць у
парламенті після виборів. Пропонують «метод д`Ондта», який діє в
Європарламенті.
Частково хочуть зняти і недоторканність з депутатів: на них буде
поширюватися кримінальна відповідальність, але переслідування за прийняті
ними закони не буде. Також спікера ВР хочуть наділити правом виганяти
депутата з сесії за бійку. Заключним кроком стане створення Кодексу
поведінки нардепа.

Оновлення влади та антикорупційна реформа
Спеціалізований антикорупційний прокурор України Назар
Холодницький зазначає, що у кримінальних провадженнях проти низки
депутатів ВР України очікувати швидкого результату не варто
(Аналітична служба новин).
«Зараз слідство у всіх цих процесах триває, поки підозру нікому не
оголошено. Йде стадія збору доказової бази, оскільки статус народного
депутата передбачає надання дозволу Верховної Ради про притягнення до
кримінальної відповідальності. Там трохи ускладнений процес, тому
швидкого результату чекати не варто, оскільки це неможливо».
Офіційна інформація
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Станом на 1 березня Спеціалізованою прокуратурою до суду
направлено три обвинувальних акти: щодо суддів, яких було першими
викрито у грудні 2015 року, стосовно керівника однієї з державних установ,
який звинувачується у розтраті коштів на суму 14 млн гривень.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар
Холодницький
повідомив,
що
спеціалізована
антикорупційна
прокуратура розслідує близько 20 справ про корупцію у виконавчій гілці
влади (Інформаційний портал Українські реалії).
Холодницький також повідомив, що станом на 1 березня в суд
направлено три обвинувальних акти: щодо суддів, які були викриті в грудні і
справу стосовно керівника однієї з державних установ, який звинувачується в
розтраті коштів на суму 14 млн грн. До кінця тижня планується направити в
суд ще близько п’яти справ.
Децентралізація та реформа державного управління
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода
зустрівся з делегацією групи постійних представників у Раді Європи і
членів Групи доповідачів Комітету Міністрів Ради Європи з питань
демократії, яка перебуває з офіційним візитом в Україні (Урядовий
портал).
«Уряд
проводить
реформу
місцевого
самоврядування
та
територіальної організації влади на засадах децентралізації в межах чинної
Конституції, але з чітким дотриманням принципів та завдань, які визначені
діючою Концепцією реформи місцевого самоврядування та Планом дій Ради
Європи для України на 2015-2017 роки».
Представники Ради Європи запевнили, що вражені тим змінам, які
Україна вже зробила на шляху до децентралізації, коли за декілька місяців
вдалося зацікавити, організувати близько 800 громад і створити 159
спроможних добровільних об’єднань, провести в них перші вибори, надати
нові повноваження та фінансову підтримку. Учасники делегації порадили не
зупинятися на досягнутому і на цьому етапі сконцентруватися на кадровій
підтримці реформи, освіті представників місцевого самоврядування,
створенні фінансової спроможності громад.
Міністерство фінансів України оприлюднило звіт щодо виконання
Державного бюджету України за 2015 рік (Децентралізація влади).
Окремим блоком у звіті – інформація про бюджетну децентралізацію та
її результати.
Офіційна інформація
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Приріст надходжень до загального фонду проти 2014 року склав
29,6 млрд грн., або 42,1 відсотка, тоді як за експертною оцінкою фахівців
Міністерства фінансів він прогнозувався в сумі 22,4 млрд гривень.
Як результат у 2015 році до загального фонду місцевих бюджетів
надійшло 99,8 млрд грн., що складає 116,0 відсотка до річних призначень,
затверджених місцевими радами.
Ще одним позитивним аспектом реформи міжбюджетних відносин є
збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів. Обсяг капітальних
видатків за 2015 рік склав 32,2 млрд грн. або 11,5 відсотка від обсягу видатків
загального та спеціального фондів місцевих бюджетів. Це на 18,6 млрд грн.
або на 136,8 відсотка більше, ніж було у 2014 році.
У Мінрегіоні продовжується робота над законопроектом «Про
засади
адміністративно-територіального
устрою
України»
(Децентралізація влади).
Проект в межах чинної Конституції має врегулювати на законодавчому
рівні
питання
адміністративно-територіального
устрою
України.
Законопроект є певним транзитом від існуючої системи, до системи,
передбаченої у змінах до Конституції у частині децентралізації, які прийняті
Парламентом у першому читанні.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Ми вважаємо за доцільне визначити «населений пункт» як одиницю
розселення людей, на основі якої (однієї чи декількох) утворюється
адміністративно-територіальна одиниця базового рівня – громада. На нашу
думку, правильність такої позиції підтверджується редакцією статті 133
Конституції України, відповідно до якої систему адміністративнотериторіального устрою України складають не лише адміністративнотериторіальні одиниці, а й населені пункти – села, селища, міста.
Дерегуляція та розвиток підприємництва
Заступник Міністра аграрної політики і продовольства України –
керівник апарату Інна Гребенюк під час засідання колегії
Мінагрополітики з міжнародними донорськими організаціями
повідомила, що наразі одним із пріоритетних завдань Мінагрополітики є
проведення інституційної реформи (Урядовий портал).
«Лише за рахунок перших двох хвиль дерегуляції галузі створені умови
для економії суб’єктами ринку до 11 млрд грн. Крім того, спрощено до 50 %
регулюючих процедур. Запроваджено понад 50 змін до законодавства в
аграрній сфері.
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Сьогодні Мінагрополітики активно працює над реалізацією третьої
хвилі дерегуляції, яка передбачає близько 10 законопроектів у різних галузях
сільського господарства».
Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир
Демчишин у складі урядової делегації зустрівся у Тегерані зі своїм
колегою Хамідом Чітчияном, Міністром енергетики Ісламської
Республіки Іран (Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України).
Україна та Іран домовилися про початок роботи над проектами участі
українських
підприємств
у
модернізації
іранської
енергетичної
інфраструктури та тепло- і гідрогенерації. Зокрема, йшлося про будівництво
та модернізацію електромереж 400 кВ.
На засіданні правління Громадської ради при Міністерстві
енергетики та вугільної промисловості було розглянуто напрямки
роботи у 2016 році вугільно-промислового, торфодобувного,
електроенергетичного та нафтогазового секторів Міненерговугілля
України (Урядовий портал).
Директор департаменту електроенергетичного комплексу Ольга
Буславець:
Напередодні успішно пройшов круглий стіл під головуванням
Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, де західні партнери та експерти
підтримали розроблений законопроект про ринок електроенергії.
Законопроект буде сприяти розвитку енергетичної галузі, стимулювати
надходження інвестицій в галузь, розвивати конкуренцію у всіх сегментах
ринку електроенергії, створювати умови рівності для учасників ринку, а
також забезпечити можливість інтеграції енергосистеми України в
європейські ринки електричної енергії.

Реформа правохоронної системи
Конкурсна комісія Національного антикорупційного бюро України
за результатами другої хвилі відкритого конкурсу обрала 65 нових
детективів (Західна інформаційна корпорація).
Відповідно, загальна кількість детективів НАБУ становить 135 осіб, в
тому числі 18 старших детективів. Пріоритетом для НАБУ у виборі
переможців конкурсу залишаються професійні якості та моральні принципи
кандидатів на посади.
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Реформа системи національної безпеки та оборони
Міністерство закордонних справ України та Український кризовий
медіа-центр презентували новий веб-сайт Постійного представництва
України при ООН під доменним ім'ям www.ukraineun.org (Урядовий
портал).
Метою нового веб-сайту є висвітлення діяльності України як
непостійного члена Ради Безпеки ООН на період 2016–2017 рр.
Виконуючий обов'язки глави місії України при НАТО Єгор Божок
повідомив, що зараз Україна не готова до членства в НАТО
(Інформаційний портал Українські реалії).
«Тому ми спільно з альянсом сконцентровані над тим, щоб привести
оборонний сектор і сектор безпеки України у відповідність зі стандартами,
які застосовуються в НАТО, що дозволить нам, коли ми будемо готові,
обговорювати більш предметно питання членства в НАТО. Разом з тим, в
свій час президент дуже чітко назвав умову, за якої це питання може бути
винесено на порядок денний політичних консультацій − це результати
всенародного референдуму в Україні».
У Брюсселі в штаб-квартирі НАТО відбулася зустріч генерального
секретаря Альянсу Йенса Столтенберга та міністра оборони України
Степана Полторака (Інформаційний портал Українські реалії).
У розмові йшлося про створення новітніх українських збройних сил,
що будуть повністю взаємосумісними з підрозділами країн-членів
військового блоку
Міністр підкреслив, що НАТО продовжує відігравати важливу роль у
підготовці та проведенні комплексного реформування армії. На порядку
денному останній документ стратегічного значення – стратегічний
оборонний бюлетень, що має стати дорожньою картою змін оборонного
сектору України.
Президент поставив чіткі терміни для виконання цього завдання.
Програма розвитку українського експорту
Україна стала найбільшим експортером кукурудзи в Китай за
підсумками
липня-грудня
2015-2016
маркетингових
років
(ЛИГАБизнесІнформ)
Міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко:
За підсумками липня-грудня 2015 р. Україна експортувала в Китай 3,85
млн тонн кукурудзи. Україна потіснила навіть США. Зокрема, нам вдалося
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28

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

03 – 09 березня 2016 р.

20-28 лютого 2015
експортувати 3,85 млн тонн цієї культури, що становить 81% від загального
обсягу її експорту. Крім того, нещодавно Китай законтрактував близько
1,2 млн тонн кукурудзи з постачанням в першому кварталі поточного року.
Основний обсяг буде знову поставлятися з України.
Зростання експорту української продукції в КНР відбулося завдяки
збільшенню поставок продукції рослинного походження. В першу чергу це
стосується зернових – на $ 678 млн і масла $ 534 млн, обсяги експорту яких
зросли на 83,5% і 46,6% відповідно.
Серед інших експортних груп товарів, які Україна постачає в Китай, –
продукція борошномельно-круп'яної промисловості ($ 17 млн), какао-боби,
продукти з них, шоколад ($ 3 млн), кондитерські вироби ($ 2 млн), залишки і
відходи харчової промисловості ($ 1,6 млн), сири і йогурти ($ 934 тис) та
інші.
Завдяки таким показникам Китай сьогодні займає першість серед
торгових партнерів України.
Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган за
підсумками зустрічі з українським колегою Петром Порошенком заявив,
що Україна і Туреччина повинні завершити в 2016 році переговори щодо
створення зони вільної торгівлі між двома державами та укласти
відповідний договір (Європейська правда).
«Ми надаємо велике значення та пріоритетність тому, щоби Угода
про ЗВТ була підписана вже цього року».
Глава Турецької держави відзначив важливість розвитку економічних
відносин між країнами та збільшення двостороннього товарообігу.
Він заявив, що метою двох країн є збільшення товарообігу між Києвом
і Анкарою до 2020 року до $20 млрд.
Перспективи
співпраці
обговорили
Арсеній
Яценюк
з
представником китайського бізнесу Сунемо Байем (Сегодня.ua).
Пекін хоче купувати більше українських продуктів і інвестувати в
агросектор.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк:
Тільки за минулий рік експорт сільгосп-продукції в Китай виріс удвічі.
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Голова парламенту Володимир Гройсман вважає, що Верховна
Рада наступного пленарного тижня прийме необхідні законопроекти для
отримання безвізового режиму з Європейським Союзом, і Україна
отримає це рішення вже в 2016 році (Інформаційний портал Українські
реалії).
Про це він заявив під час 12-ї міжнародної конференції Dragon Capital.
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«Я вважаю, що наступного пленарного тижня у нас є всі підстави
остаточно затвердити зміни про електронне декларування, і це буде
виконано на 100%. Це зобов'язання, яке Україна на себе взяла».
Спікер нагадав про необхідність створити Агентство з питань
запобігання корупції, яке перебуває в компетенції уряду.
«Я думаю, що і цю умову буде виконано, і ми отримаємо рішення про
безвізовий режим вже в 2016 році. І всі розмови, що все пропало, і що
безвізового режиму не буде, − я в це не вірю».
Глава МЗС Грузії Міхеїл Джанелідзе повідомив, що Грузія
зацікавлена в успіхах України щодо її європейських прагнень і на
європейському шляху загалом (Західна інформаційна корпорація).
«Ми співпрацюємо в обміні інформацією про минулий досвід, і ми дуже
зацікавлені, щоб Україна також отримала безвізовий (режим) – якщо разом
із Грузією, то це буде дуже добре».
Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що нових
умов для скасування віз для України у Європейському Союзі не
називають (Інформаційний портал Українські реалії).
«ЄС сьогодні не висуває ніяких додаткових вимог. Нам залишилося
чисто формально завершити питання електронного декларування та
ефективно запустити Нацагентство щодо запобігання корупції. Це те, що
залишилося».
При цьом він зауважів, что парламенту треба якісніше працювати над
законами. Щоб не допускаті віпадків, коли голосування послаблює закони.
Бо це негативно впливає на довіру з боку ЄС.
Експерти ЄС і України виробили компромісне рішення по закону
про електронне декларування (Інформаційний портал Українські реалії).
Прес-аташе представництва Європейського Союзу в Україні Давид
Стулік:
Я можу розкрити маленький секрет, що наші юристи, наші експерти на
цьому тижні з українськими колегами напрацювали компромісні рішення цих
спірних питань: щодо електронного декларування, щодо списку близьких
родичів, щодо бази, від якої чиновники повинні будуть давати ці декларації.
Так що цей компроміс більш-менш готовий, побачимо, що буде в парламенті.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає заяви
президента Європейської комісії спрямованими на європейську
аудиторію (Інформаційний портал Українські реалії).
«Може я трохи різко і зовсім недипломатично скажу, що це ніяк не
потрібно сприймати. І в принципі наша чутлива реакція на такий меседж
свідчить про те, що у нас існує своєрідний комплекс щодо ЄС ... Говорити і
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планувати на 20-25 років − це просто меседж, який в основному відображає
думки Юнкера, і спрямований на європейське середовище».
Голова Європейського парламенту Мартін Шульц вивсловив
думку, що ЄС, де мають намір прискорити розгляд візової лібералізації
для грузин, і зачекати з українцями, повинен чинити тиск на Київ.
Інакше, держава може так і залишитися нереформованою (Радіо
Свобода).
«Нас закликають прискорити процедуру візової лібералізації. І я
прихильник цього, адже відміна віз дуже пов’язана з інвестиціями, це
перешкода міжнародним інвесторам, виходу української економіки на
міжнародний рівень, а саме цього ми прагнемо. Але інші кажуть: якщо ми
дамо це українцям тепер, без чинення на них жодного тиску для необхідних
реформ, віз для подорожів українцям буде не треба, але й держава
залишиться нереформованою. І ця позиція мені теж близька. Тож знову
повторюю, ми мусимо робити все одночасно. І підганяти країну на шляху
ґрунтовних реформ, особливо, викорінення корупції».
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, виступаючи в
Гаазі в Нідерландах, виключив можливість того, щоб Україна вступила
до Європейського союзу чи союзу НАТО найближчі 20-25 років (Радіо
Свобода).
Його виступ був присвячений майбутньому референдумові в
Нідерландах щодо ратифікації цією країною Угоди про асоціацію між
Євросоюзом і Україною.
Юнкер зауважив, що він знає здоровий глузд нідерландців і тому
вважає, що вони проголосують «так» на підтримку цієї ратифікації.
Він додав, що був би щасливий із такого результату й не може уявити,
щоб така здавна торговельна держава, як Нідерланди, відкинула б
торговельну угоду – маючи на увазі частину угоди про асоціацію, що
стосується зони вільної торгівлі між ЄС і Україною.
2 березня 2016 року в Брюсселі відбулося засідання Бюро
Парламентського комітету асоціації Україна – ЄС (Верховна Рада
України).
За підсумками зустрічі члени Бюро оприлюднили наступну заяву:
«Наша зустріч відбувається в рамках «Українського тижня» в
Європейському Парламенті (ЄП), що є безпрецедентним заходом, який
свідчить про підтримку ЄП Верховної Ради України на її модернізаційному
шляху, а також на фоні другої річниці Революції Гідності..
Ми вітаємо процес реформування країни, що триває, а також
імплементацію Угоди про асоціацію. (…) Для того, щоб продовжувати
здійснення системних реформ, Україні потрібен ефективний уряд, який би
спирався на стабільну більшість. Саме тому, ми закликаємо всі
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реформаторські сили України знайти порозуміння і зосередити зусилля на
пошуку виходу з політичної ситуації, що склалася. (…)
Стосовно безвізового режиму – ми очікуємо на якнайшвидше
направлення відповідної пропозиції Єврокомісією до Європейської Ради та
Європейського Парламенту (…)».
Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ
України Дмитро Кулеба зазначив, що Україні не вдасться отримати
підтримку голландців на референдумі у квітні (Інформаційний портал
«Українські реалії»).
«Динаміка позитивна, і кількість тих, хто буде голосувати проти
асоціації поступово зменшується. І ми працюємо над тим, щоби вийти на
позитивний результат».
Також він зауважив, що опоненти України на цьому референдумі
використовують підміну понять.
«Вони в Нідерландах розповсюджують тезу про те, що це не угода про
асоціацію, а угода про членство».
Пенсійна реформа
Міністр соцполітики Павло Розенко розповів, що підвищення
пенсійного віку необов'язкове, незважаючи на вимоги МВФ. Є інші
можливості скоротити дефіцит Пенсійного фонду (Інформаційний портал
«Українські реалії»).
Підвищення віку можна буде обговорювати після підвищення рівня,
якості та тривалості життя українців, наполягає він.
«Зараз ця дискусія неактуальна. На мій погляд, ми не вичерпали інші
ресурси для скорочення дефіциту Пенсійного фонду без підвищення
пенсійного віку».
Він розповів, що зараз Мінсоцполітики намагається переконати МВФ
відмовитися від підвищення віку виходу на пенсію і хоче провести
широкомасштабну пенсійну реформу та ввести накопичувальний рівень.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Досвід Дніпропетровщини з впровадження екологічної декларації
онлайн перейматимуть інші регіони України (Дніпропетровська ОДА).
Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко
Інновації впроваджуємо в різні сфери життя. На Дніпропетровщині
переведені в режим онлайн найпопулярніші адмінпослуги, державні
закупівлі, звернення громадян, реєстрація на ЗНО та до дитячих садків.
Відтепер подати он-лайн можна і екологічну декларацію. Це стане в нагоді 23
тисячам підприємств області. Перші 117 вже скористалися цією онлайн
послугою. Ми готові поділитися досвідом з іншими регіонами країни.
Голова ХОДА розповів про підсумки робочого візиту делегації
Харківщини до США (Офіційний сайт Харківської облдержадміністрації).
За інформацією голови ХОДА Ігоря Райніна, протягом 5-денного
візиту делегація нашого регіону провела в Сполучених Штатах Америки 20
зустрічей з міжнародними партнерами
«У рамках візиту до США підписано низку угод і меморандумів.
Практичну користь від угод, які було досягнуто, регіон отримає в стислі
терміни».
Зокрема, Ігор Райнін відзначив результативні переговори з
Бруклінською торгово-промисловою палатою.
«Ми досягли домовленості про укладення конкретної угоди про роботу
між Харківською і Бруклінською торгово-промисловими палатами. Це
найбільша торговельна палата в США, яка налічує понад 2 тисячі концернів
і підприємств. Цю співпрацю ми плануємо сконцентрувати на промисловій
складовій».
Торік підприємства Львівщини експортували продукції на понад
1,2 млрд дол США (Львівська обласна державна адміністрація).
У 2015 році зовнішньоторговельний оборот Львівщини становив 2654,7
млн дол США. За рік підприємства Львівщини експортували продукції на
1206,4 млн дол США, імпортували на 1448,3 млн дол США.
У країни Європейського союзу експортовано товарів на суму
866,9 млн дол США або 71,9% від загального експорту, а імпортовано з них
на 991,5 млн дол США або 68,5 %від загального імпорту області.
У Миргороді триває конкурс проектів від громадян «муніципальні
ініціативи» (Новини Полтавщини).
Регіональнініціативи
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У рамках Програми муніципальної підтримки ініціатив громадян міста
Миргорода на 2016 рік оголошується конкурс Проектів від громадян.
Відібрані соціальні проекти отримають фінансування (гранти) від
Миргородської міської ради та організаційну підтримку. Програма створена,
щоб активізувати та посилювати ініціативи задля розвитку міста, втілювати
практичні проекти, що покращують якість життя містян, та задля залучення
громади до активної участі в процесах розвитку Миргорода. Про це
повідомили у Миргородській міській раді.
У Бучацькому районі на Тернопільщині стартував пілотний
проект
щодо
створення
спеціальних
поліцейських
станцій
(Децентралізація влади).
У центрі об’єднаної громади – селищі Золотий Потік – спільними
зусиллями поліцейських та представників органів місцевого самоврядування
розпочала роботу перша поліцейська станція.
Створення станції допоможе максимально наблизити наряди
поліцейських до віддаленої сільської місцевості.
Мінрегіон спільно з Німецьким агентством з енергозбереження
Dena розпочинають проект: «Комплексна енергозберігаюча санація
житлових будинків». Участь у проекті можуть взяти як власники будинків,
так і ОСББ (Рівненська ОДА).
У рамках програми передбачено відбір 20-25 типових будинків для
комплексної енергозберігаючої санації. Ця програма враховує, що можливим
джерелом фінансуванням проектів може стати національний Фонд
Енергоефективності, над створенням якого працює команда Мінргіеону.
У Дубровицькому районі готові створити ще одну об’єднану
громаду (Рівненська ОДА).
Висоцька, Туменська та Людинська сільські ради Дубровицького
району вирішили об’єднатися в одну громаду, з центром у селі Висоцьк. З
такою пропозицією до Рівненського Офісу Реформ звернувся голова
Висоцької сільради Сергій Самко.
Вінницька обласна Рада в процесах реформування державних
закупівель випереджає графік (Вінницька облрада).
У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у
відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання
корупції» та Закону України «Про публічні закупівлі» обласна Рада була
внесена до реєстру державних закупівельників сайту ProZorro та розпочала
на ньому свою роботу з лютого 2016 року, хоча Закон дозволяв це робити з
серпня 2016 року. Станом на сьогодні вже здійснені перші закупки через сайт
ProZorro
Регіональнініціативи
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Особливості реформування сфери охорони здоров'я на
Чернігівщині голова ОДА Валерій Куліч обговорив вчора під час
робочої зустрічі із заступником Міністра охорони здоров’я України
Віктором Шафранським (Чернігівська обласна державна адміністрація).
Представники виконавчої влади в області та урядовець розглянули ряд
питань щодо розвитку якісного медичного обслуговування на Чернігівщині.
У Харкові збираються створити енергокластер за європейським
принципом (Вечерний Харьков).
Національний технічний університет «ХПІ» планує виступити
ініціатором створення енергетичного кластера в Україні.
Про це повідомили в вузі, підбиваючи підсумки участі ХПІ в Першій
енергетичної асамблеї університетів Європи, яка відбулася в Норвегії у
лютому
За три роки у столиці буде створено єдиний інформаційно-освітній
простір (Київська міська державна адміністрація).
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 рр.», що була
ухвалена депутатами Київради 3 березня, передбачає створення єдиного
відкритого освітнього електронного середовища м. Києва на основі хмароорієнтованих технологій
Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна
Старостенко:
Наше ключове завдання – зробити освітню галузь «розумною»,
новітньою та інноваційною, щоб вона відповідала сучасним освітнім
потребам киян. Для цього ми формуємо на базі всіх навчальних закладів
міста єдиний відкритий інформаційно-освітній простір.
Біла Церква підписала угоду про співпрацю із болгарським містом
Стара-Загора (Офіційний сайт Київської Обласної Ради).
На Білоцерківщину завітала делегація у складі першого секретаря
Посольства Республіки Болгарія в Україні Калина Калчева, радника з питань
освіти, науки і культури Посла Республіки Болгарія в Україні Петра Танева
та третього секретаря Посольства Республіки Болгарія в Україні Олени
Слатинської-Ованезової. Під час зустрічі було підписано угоду про
партнерську співпрацю між містами Біла Церква та Стара-Загора (Болгарія).
3 березня у місті Яворові Львівської області відбулося засідання за
круглим столом з приводу реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади, децентралізації повноважень і ресурсів
(Західна інформаційна корпорація).
Менеджер Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини
Ірина Куропась:
Регіональнініціативи
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Уже проведено низку ознайомчих семінарів для представників органів
місцевого самоврядування, державної влади, представників громадського
сектору, активних жителів та журналістів з метою ознайомити з
особливостями децентралізації фінансових ресурсів та владних повноважень,
створити умови для реформування органів місцевого самоврядування, а
також обговорити переваги та недоліки реформи, знайти та окреслити нові
форми та механізми співпраці з метою подолання непорозумінь та
конфліктів, які сприятимуть сталому розвитку територіальних громад.
Представники бізнесу Литви обговорили можливість економічного
спiвробiтництва
з
хмельницькими
підприємцями
(Незалежний
громадський портал).
За сприяння Хмельницької торгово-промислової палати відбулась
консультативна зустріч, в якій взяли участь представники бізнес громади
міста та провiднi економічні експерти і підприємці з Литви. Про це
повідомляє сайт ДФС у Хмельницькій області
3 березня, в обласній державній адміністрації відбулось заключне
засідання робочої групи з питань професійно-технічної освіти області під
головуванням першого заступника голови облдержадміністрації
Валентини
Січової
та
начальника
управління
освіти
облдержадміністрації Євгена Криницького (Херсонская Правда).
Особливу увагу звернули на питання оптимізації закладів профтехосвіти
області. Мова йшла про реорганізацію в районах Херсонщини окремих
учбових закладів у Регіональні центри професійної освіти у випадку
прийняття відповідного законодавства.
У Полтаві патрульні поліцейські склали присягу (Аналітична
служба новин).
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
Сьогодні 245 патрульних вперше заступлять на охорону права і
порядку на вулицях Полтави. В Полтавській патрульній поліції 20% дівчат,
поліцейських із вищою освітою – 80%, учасників АТО – 36 осіб, серед них
більшість із славетного батальйону «Полтава».
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомляє, що
Світовий банк планує виділити 200 мільйонівдоларів на ремонт дороги у
Полтавській області (Радіо Свобода).
«У 2015 році на ремонт доріг у Полтавській області було передбачено
250 мільйонів гривень, а у 2016 році – 600 мільйонів гривень.
Капітальні видатки у 2016 році не мають вкладатися у проектнокошторисну документацію, а направлятися виключно на об'єкти, які будуть
введені в експлуатацію в поточному році. Частина капітальних видатків
повинна спрямовуватися на ремонт доріг».
Регіональнініціативи
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Народний депутат України 7-го та 8-го скликань Руслан Сольвар
спробував розвінчати існуючі міфи про запровадження в Україні інституту
префектів.
«Без політичної заангажованості ризики від запровадження посади
префекта значно поступаються його перевагам. Таке нововведення є
адекватною реакцією на виклики часу та ситуацію в українському
суспільстві. Пропонований інститут значно прогресивніший за існуючу
вертикаль влади і краще відповідає сучасним реаліям» (Децентралізація
влади).
Система електронних державних закупівель ProZorro спільно з
Проектом ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі
стандартами ЄС» запускають перший в історії України державний масовий
онлайн-курс – «Публічні закупівлі».
Курс розміщується на українській неприбутковій платформі онлайнкурсів Prometheus і є безкоштовним. Програма курсу складається із циклу
відеолекцій, а також додаткових матеріалів, інтерактивних завдань та
форуму, на якому можна ставити запитання викладачам (Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України).
В рамках дводенного офіційного візиту Президента України до
Турецької Республіки плануються зустрічі високо рівня та підписання
двосторонніх документів.
На економічному порядку денному: торговельні питання, перемовини
щодо ЗВТ та залучення інвестицій.
Туреччина – один з основних торговельних партнерів України. Обсяг
українського експорту до Турецької Республіки оцінюється в мільярди
доларів. Насамперед, це продукція металургійного комплексу, харчові
продукти та хімпром (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України).
Співзасновник EasyBusiness Ден Пасько:
(…) Впевнений, вибір високо-конкурентного ринку і державної
мерітократії для України безальтернативний (EasyBusiness).
Працівники першої в Україні поліцейської станції, яку нещодавно
відкрили на Тернопільщині, працюватимуть в об'єднаній громаді на кшталт
групи швидкого реагування (Децентралізація влади).
Новини з соціальних мереж
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Авторитетний експерт з децентралізації, директор з науки та розвитку
Інститут Громадянського Суспільства Анатолій Ткачук заявив, що регіони, а
точніше управлінці регіонального та місцевого рівнів виявились неготовими
до прозорого отримання та витрачання державних коштів під конкретні
проекти (Децентралізація влади).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
До першочергових завдань Плану дій Ради Європи для України в 20152017 роках віднесено конституційну реформу. Та, враховуючи ситуацію, яка
склалася навколо змін до Основного закону, Уряд проводить децентралізацію
в межах діючої Конституції, але з чітким дотриманням принципів та завдань,
які визначені і Концепцією реформи місцевого самоврядування, і Планом дій
РЄ. Ми розуміємо, що процес змін до Конституції може зайняти тривалий
час. Але децентралізація – це вимога суспільства, і ми не можемо зволікати з
цією реформою (Децентралізація влади).
Міністр фінансів Наталія Енн Яресько розповіла про ратифікацію
Кредитної угоди, яка дозволить залучити довгострокову пільгову позику
від Японії обсягом 300 мільйонів доларів.
«В Україні багато місяців тривають дебати, чи відбуваються у нас
реформи. Водночас, фінансова підтримка України з боку третіх сторін, у
тому числі Японії, це чітке свідчення відповіді на це питання: уряди інших
країн не підтримували б нашу країну, якби реформ не було» (Ukraine Reforms
Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ).
До ДАБІ вже звернулося близько 50 місцевих рад, які хочуть створити
власні інспекції в рамках децентралізації сфери держархбудконтролю. Вже
найближчим часом такі обласні центри, як Львів, Херсон, Тернопіль та
Харків отримають нові повноваження (Децентралізація влади).
У Мінрегіон України продовжується робота над законопроектом, який
в межах чинної Конституції має врегулювати на законодавчому рівні питання
адміністративно-територіального устрою України.
Законопроект «Про засади адміністративно-територіального устрою
України» є певним транзитом від існуючої системи, до системи, передбаченої
у змінах до Конституції у частині децентралізації, які прийняті Парламентом
у першому читанні.
Зокрема, пропонується внести до законодавчого поля поняття
«громада» (Децентралізація влади).
Експерти енергетичної групи РПР вітають узгодження Кабінетом
Міністрів законопроекту про ринок електроенергії і вважають це важливим
Новини з соціальних мереж
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кроком на шляху до реформування критично важливого для всієї української
економіки ринку (Реанімаційний пакет реформ).
5 з 18-ти: українці відчули позитивні зміни у тих пріоритетних галузях,
про які більше чули. Якщо порівняти динаміку відповідей на запитання про
відчутність позитивних змін з рівнем поінформованості респондентів про
пріоритетні реформи, напрошується висновок: українці відзначили позитивні
лише у тих галузях, про які більше чули зі ЗМІ.
За даними, он-лайн дослідження TNS та Національної ради реформ,
42% респондентів вважають, що у 2015 році відбулися позитивні зміни в
армії. Також близько третини опитаних вважають, що позитивні зміни
відбулися в міліції та в сфері просування інтересів України в світі. В той же
час більше третини опитаних вказали, що не помітили позитивних зміни в
жодній з перерахованих сфер.
13% опитаних вказали, що взагалі не чули про прогрес у проведенні
реформ (Національна рада реформ / National Reforms Council).
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко
зустрівся з послом Ісламської Республіки Іран в Україні Мохаммадом
Бехешті-Монфаредом.
«Україна та Іран мають значний потенціал для ефективного
співробітництва у промисловій сфері, аграрному секторі, машинобудуванні.
Ми можемо значно активізувати торговельно-економічну співпрацю»
(Мінрегіон України).
У Миколаївській області відкрили у електронному форматі 194 399
поземельних книг. Аналізують, перевіряють та оцифровують інформацію
державні
кадастрові
реєстратори
територіальних
підрозділів
Держгеокадастру у регіоні (Мінрегіон України).
Експерт з судової реформи Центру політико-правових реформ
Максим Середа на презентації проекту КонституціЯ розповів, що
конституційні зміни щодо правосуддя передбачають нові можливості і для
тих, хто не є суддею і навіть не планує ним стати.
«Передбачається, що звернутись з конституційною скаргою до
Конституційного Суду України зможе будь-яка особа, яка переконана, що
застосований в кінцевому судовому рішенні в її справі закон суперечить
Конституції України. 68% жителів Волині підтримують запровадження
можливості оскаржити неконституційний закон у Конституційному Суді
України» (Центр політико-правових реформ).
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Ще один важливий крок на шляху впровадження Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС та виходу на європейський ринок – Торговельний
комітет в рамках ЗВТ з ЄС.
Комітет допомагає Раді асоціації між Україною та ЄС виконувати свої
обов'язки та функції, як це передбачено Угодою. На засіданнях будуть
розглядатися такі важливі торговельні питання, як: засоби захисту торгівлі,
технічні бар'єри у торгівлі, заснування підприємницької дільності, торгівля
послугами і електронна комерція, поточні платежі та рух капіталу, державні
закупівлі, інтелектуальна власність та розвиток конкуренції. Обидві сторони
будуть приймати спільні рішення для вирішення поточних проблем
функціонування зони вільної торгівлі (Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України).
IQ energy: кращі міжнародні практики енергозбереження тепер в
Україні.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розробив
спеціальну програму енергозбереження IQ energy, що допоможе українцям
збільшити енергоефективність їхніх домівок зі збереженням або навіть
покращенням рівня комфорту та споживати менше енергоресурсів
Директор ЕБРР в Україні, пан Шевкі Аджунер:
Програма IQ energy заснована на кращому досвіді енергозбереження,
апробованому в 22 країнах світу. Зібравши разом результати успішно
проведених реформ і пристосувавши їх до українських реалій, ця програма
стане міцним фундаментом удосконалення енергозбереження в приватному
житловому секторі в Україні (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД

(Ukraine Crisis Media Center)
Головний редактор VoxUkraine Борис Давиденко:
В останньому рейтингу економічних свобод Україна посідає 162 місце,
між Конго і Соломоновими островами. Це свідчить про те, що українська
економіка відноситься до так званої репресивної економіки.
Член ініціативної групи VoxUkraine, спеціаліст відділу
міжнародних продаж боргових цінних паперів Dragon Capital Світлана
Русакова:
Інвестиції Україні наразі дуже потрібні для стабільного розвитку
економіки. У 2014 році об’єм прямих іноземних інвестицій впав до рекордно
низьких 300 мільйонів доларів, в той час як ще у 2013 цей показник складав
4,1 мільярдів доларів. А у 2015 році ця цифра була на рівні 3,1 мільярдів
доларів. Однак, за підрахунками Нацбанку, 76% з цієї суми припадало на
банківський сектор і зарубіжні банки конвертували видані кредити в акції
своїх «дочок», відповідно це не живі кошти.
Існує ряд масштабних індексів, які оцінюють загальну економічну
ситуацію в країні. Йдеться про Doing Business, який визначає, наскільки
легко відкрити і вести бізнес в країні. В цьому рейтингу Україна посідає 83
місце із 189. Також є Індекс сприйняття корупції, який вираховується
організацією Transparency International, тут Україна посідає 130 місце із 168.
За Індексом економічних свобод Україна на 162 місці зі 178. Цей індекс
складається із 10 компонентів, які розділені на 4 групи, відтак експерти
проаналізували, за якими критеріями Україна набрала найменшу кількість
балів. Зокрема, в Індексі економічних свобод Україна набрала 20 балів із 100
через надмірні бюрократичні процедури, обмеження на інвестиції у деяких
секторах економіки, слабкість механізмів виконання контрактів,
уповільнення приватизації та мораторій на продаж сільськогосподарських
земель іноземцям, пояснила Світлана Русакова. У наступному компоненті –
індексі фінансової свободи, що визначає інтенсивність державного втручання
у фінансовий сектор та діяльність банків, Україна набрала 30 балів. Серед
причин експерт назвала зарегульованість банківської системи і всього
фінансового ринку, велику кількість проблемних кредитів у портфелях
банків, регуляторні перешкоди для іноземних фінансових інститутів, низький
рівень розвитку фінансового ринку та привілейований стан інститутів із
державною долею. За третім компонентом – індексом свободи від корупції,
Україна набрала 26 балів – через повільний запуск роботи антикорупційних
органів та посиленої взаємодія влади і бізнесу. За четвертим компонентом
Індексу економічних свобод – захистом прав власності, де для оцінки
Експертний погляд
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аналізується законодавство, спрямоване на захист прав власності інвесторів
та враховуються випадки експропріації приватної власності – Україна
набрала 25 балів через низький рівень захисту приватної власності,
неефективну та корумповану судову систему.
Керівник економіко-політичних досліджень Київської школи
економіки, член редколегії VoxUkraine Наталія Шаповал:
Щодо рейтингів існує багато критики. Наприклад, якщо говорити про
Індекс економічних свобод – немає чіткої залежності від росту ВВП. Крім
того, індекси можуть абстрагуватися від певних проблем, наприклад,
оподаткування, оскільки розглядаються не всі його види. До того ж, індекс
розглядає лише монетарну політику всередині країни. Проте поява різних
індексів – це скоріше добре, аніж погано, оскільки ці індекси дозволяють нам
дивитися на різні аспекти і бачити об’ємнішу картину та, нарешті, не
концентруватися лише на одному ВВП.
Партнер інвестиційно-банківської компанії FinPoint Сергій Будкін:
Головною проблемою є те, що нині складно представляти кейс
інвестицій в Україну. І це насправді велика проблема, оскільки, на відміну
від попереднього десятиліття, грошей у світі стало суттєво менше після
«нафтового шоку. Можливості заробити їх і вкласти в країни, які біль-менш
забезпечують більш привабливі умови для інвестування, стало більше і,
відповідно, конкуренція за кожен долар зросла кардинально. Тому, у цьому
контексті важливо мати бодай якийсь позитивний індекс, який можна
доєднати до презентації інвестиційної привабливості країни.
Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб
Вишлінський:
Європейська Бізнес Асоціація провела опитування щодо інвестиційної
привабливості України. «9% називають ключовим фактором боротьбу з
корупцією, 25% – податкову реформу, 24% – судову реформу, 14% –
прискорення реформ, 8% – очищення державних установ від бюрократії. На
інвестиційну привабливість України негативно впливають ризики для
інвестора, зокрема, корупція в судовій системі, макроекономічна
нестабільність, валютне регулювання і обмеження для іноземних інвесторів,
що стосуються виводу дивідендів , а також тліючий конфлікт на сході
України, який найменше піддається управлінню.
(Аналітична служба новин)
співпраці з Україною,

Член делегації Європарламенту зі
євродепутат з Естонії Кая Калласс:
З огляду на референдум щодо Угоди про асоціацію з Україною, який
має відбутися в Нідерландах наступного тижня, розділення питання введення
безвізового режиму для України та Грузії виглядає певною мірою логічним. І
необов'язково має трактуватися як поганий знак для Києва.
Якщо вони (жителі Нідерландів, – ред.) проголосують за ратифікацію
Угоди про асоціацію, а українці зі свого боку виконають останні умови для
Експертний погляд
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введення безвізового режиму, то я не бачу причини, щоб безвізовий режим не
було надано Україні одночасно з Грузією.
(Аналітична служба новин)
Дипломат, екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко:
Якби наш парламент від початку був би дійсно європейським, то,
безумовно, було б уже давно проголосовано безвізові законопроекти, вже б
давно наші громадяни могли б цим режимом користуватися, вже давно були
б зроблені ті речі, які від нас вимагали, починаючи з 2008 року. Я тільки за
те, щоб співпраця була реальна, а не формальна.
Це (те, що питання надання безвізового режиму буде розглядатися
окремо для України і Грузії, – ред.) не знижує наші шанси, це просто
формальність. Власне, роз'єднання стосується того, коли буде подано
пропозицію. Яка різниця, коли буде подано – сьогодні або через три тижні.
Головне, щоб Європейська Рада схвалила це рішення. А як формально до
цього підійти – принципового значення не має.
(Децентралізація влади)
Експерт з децентралізації, директор з науки та розвитку Інституту
громадянського суспільства Анатолій Ткачук:
В 2015 році в Державному фонді регіонального розвитку було 3 млрд
гривень, які розподілялись між областями відповідно до формули. Всі
області отримали визначені кошти, але … 520 млн гривень області не змогли
освоїти, і ці кошти повернулись до Державного бюджету. Станом на 1
березня 2016 року лише одна область подала на Мінрегіон перелік проектів
регіонального розвитку на свою квоту фінансування! І це попри те, що такі
проекти мали бути подані ще на 1 вересня 2015 року.
Про що це говорить? Про те, що регіони, а точніше управлінці
регіонального та місцевого рівнів виявились неготовими до прозорого
отримання та витрачання державних коштів під конкретні проекти, а не
загалом.
Фактично законодавство, проекти якого ми розробляли ще навесні 2008
року і яке вдалось провести лише в 2014-15 роках, все одно випередило
психологічну готовність регіональних і місцевих керівників до його
сприйняття.
(…) Ми ж говоримо про децентралізацію не тільки повноважень, але й
відповідальності. Виявляється, що і тут є неготовність взяти таку
відповідальність на себе і забезпечувати прозорість ухвалення рішень (…).
(ЛИГА.net)
Журналіст Віталій Портников:
Скільки, на вашу думку, часу потрібно Україні, щоб приєднатися до
Євросоюзу або НАТО? Візьмемо для порівняння країни Балтії. (…) До НАТО
Експертний погляд
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і Євросоюзу вони змогли приєднатися тільки через 13 років. При цьому у
всіх трьох країн немає невирішених територіальних проблем із сусідами.
Колишня югославська республіка Словенія також цих проблем не мала
і змогла приєднатися до Євросоюзу через 13 років після проголошення
незалежності. Хорватія вступила в ЄС через 22 роки після здобуття
незалежності. Її заявку розглядали 10 років. Чим ми кращі за Хорватію?
Варто коротко нагадати, що ми повинні зробити для того, щоб
європейська інтеграція стала реальністю. Це, по-перше, повна і
беззастережна імплементація європейських законів і норм, повне виконання
Угоди про асоціацію – а все це потребує часу і політичних компромісів.
Про необхідність докорінної перебудови економіки і не говорю – в
іншому випадку ми просто не зможемо виконати всіх тих умов, які ЄС
пред'являє новим членам. Але у нас є і додаткова проблема – територіальна
цілісність. (…)
Якщо ми хочемо успішно пройти хорватський шлях – ми повинні стати
для ЄС і НАТО не просто форпостом. Ми повинні стати країною, що
стабільно розвивається, з привабливим ринком, сучасним і працьовитим
населенням і інноваційною економікою. І при цьому – країною сильною, яка
вміє себе захистити.
Тільки тоді, через 20-25 років ми зможемо приєднатися до НАТО і
Євросоюзу. В іншому випадку період очікування може затягнутися ще на
пару десятиліть.
(Новое время)
Народний депутат Ганна Гопко:
(…) Розмови на тему «навіщо нам, мовляв, той безвізовий режим?
Грошей на поїздки до Європи все одно немає» − це лише черговий залп в
інформаційній війні, що ведеться проти України. (…)
По-перше, такий режим стане визнанням стабільності і певного рівня
безпеки в країні. І, до речі, українці не кинуться масово емігрувати, Європі в
цьому сенсі нічого не загрожує. По-друге, це якісно покращить ділові зв'язки
українського бізнесу (в т.ч. й малого) з західними партнерами і зробить
привабливішим інвестиційний клімат у країні. Надаючи безвізовий режим,
ЄС вимагав прийняття законодавства, яке робить прозорішими бізнес,
реєстри власності, податкову систему. Результати не з'являться завтра, але
процес пішов.
Далі, це означає, що в Україні діє електронний документообіг та інші
складові інформатизованого суспільства. Це означає, що Україна співставна з
сусідніми центральноєвропейськими державами. Це знижує відсотки на
кредити, це зменшує банківську ставку, включає наших виробників у
ланцюжки доданої вартості. Отже і експорт сприйматиметься легше, ринки
доступніші. Все це не завтра. Але без цього маркера − не буде ніколи.
Зрештою і аргумент стосовно грошей на подорожі − облудний. Адже
на кожній візі людина економитиме понад тисячу гривень, не кажучи вже
Експертний погляд
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про можливість вільно планувати особисті чи ділові поїздки. А подорожі до
сусідніх Польщі, Румунії чи Угорщини співмірні в ціні з поїздками по
Україні. Крім усього іншого, відсутність візових бар'єрів пожвавить
авіаційне, залізничне та автомобільне сполучення України з рештою Європи.
Стратегія подолання бідності має спиратися на стратегію розвитку
економіки (Центр Разумкова).
Директор економічних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин:
Ця стратегія дійсно може бути реалізована лише в умовах нормальної
роботи економіки. Тобто про стратегію подолання бідності можна говорити
лише у тісному зв'язку зі стратегією розвитку економіки. Хоча, звичайно,
прийняття документа зовсім не означає, що він буде реалізований. Я,
наприклад, за останніх 10 років взагалі не пригадаю жодного випадку
виконання якої-небудь стратегії.
Коли виголошують політичні заяви, зазвичай, прописують цілі,
проміжні завдання, критерії оцінки − це стосується будь-яких програм, і це
загальноприйнята практика. Це допомагає суспільству, з одного боку,
розібратися в суті питання, а з іншого − зрозуміти, наскільки можна вважати
виконаною ту чи іншу програму. Крім того, грамотно складений документ
дає надію і можливість країні рухатися у правильному напрямі.
(Аналітична служба новин)
Виконуючий обов'язки глави місії України при НАТО Єгор Божок:
Україні необхідно бути готовою до певних кроків для вступу в НАТО.
Ми спільно з Альянсом зосереджені на тому, щоб привести оборонний
сектор і сектор безпеки України у відповідність зі стандартами, які
застосовуються в НАТО, що дозволить нам, коли ми будемо готові,
обговорювати більш предметно питання членства в НАТО.
(Українська правда)
Головний економіст з питань охорони здоров'я барселонського
офісу ВООЗ Мелітта Якаб:
(…) Дуже важлива функція держави як страховика, за допомогою
створення національної агенції, яка передбачена в концепції реформування
української медицини.
У вас пропонується створити таку державну агенцію, яка
закуповуватиме послуги в регіонах.
Постачальники послуг (медичні заклади, – ред.) можуть заходити на
цей ринок і укладати контракти з цією національною агенцією.
(…) Тут важливо розуміти, що коли ми говоримо про формат «гроші
ходять за пацієнтом» йдеться не про те, що людина отримує їх на руки. Це
працює по-іншому: ми знаємо, куди ви йдете, і оплачуємо ваше лікування.
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Лікарня нам звітує, що ви прийшли до неї і, приміром, народили
дитину. Тоді ми заплатимо цій лікарні за пологи.
Цей механізм покаже, куди людям подобається йти, аби отримати
лікування. (…)
Має бути певний план у тому, як працює система лікарень. Навіть у
країнах, де є ринкові механізми і «гроші ходять за пацієнтом», уряд чи
місцева влада залишає за собою певний рівень контролю за плануванням
інфраструктури. І це все робиться у діалозі з населенням – вирішується, що
може бути раціональним розподілом лікарень. (…)
Перше, що варто зробити – прибрати неформальні платежі за
медпрепарати. Це цілком реалістична мета. Вона вимагає загальної реформи
в системи з нової закупівельною агенцією медичних послуг, нових платіжних
механізмів, автономії постачальника, гарантованого державою пакету
медичних послуг і моніторингу.
Значно важче справитись з неформальними платежами персоналу, бо
це стосується не лише низьких зарплат, але й культури. (…)
Я дуже скептична стосовно цього. Але, сподіваюся, з часом, з більш
високою заробітною платою, поліпшенням умов праці, моніторингом, ми
можемо повернутися до цього запитання. (…)
(Європейська правда)
Депутат Європейського парламенту, заступник голови комітету
ЄП у закордонних справах, співголова Парламентського комітету
асоціації ЄС-Україна Андрей Пленкович:
(…) Вперше Європейський парламент прийняв безпрецедентну
міжпарламентську конференцію високого рівня, яка мала на меті запуск
програми підвищення інституційної спроможності та підтримки демократії
для українського парламенту. (…)
Основою для подальшої роботи Європарламенту з Верховною радою
стали Доповідь та дорожня карта щодо внутрішньої реформи та підвищення
інституційної спроможності ВРУ, підготовлені колишнім президентом
Європейського парламенту Петом Коксом в результаті місії оцінки потреб в
Україні.
Вона складається із 52 конкретних рекомендацій для українського
політичного класу. (…)
Говорячи про конкретні рекомендації, я можу виділити наступні. Перш
за все, ми радимо розробити угоду, яка б відображала міжінституційні
відносини між Верховною радою та Кабінетом міністрів і стала б важливим
елементом посилення координації між законодавчим і виконавчим органами.
Європарламент також може допомогти у посиленні ролі
парламентських комітетів як для законодавчого процесу, так і для контролю
за виконанням законів. Це можливо зробити, зокрема, шляхом створення
неформальних мереж або сприяння двостороннім відносинам між головами
комітетів.
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По-друге, Європарламент спільно з національними парламентами може
організувати семінари щодо бюджетних процедур і допомогти Раді у
запровадженні «системи доповідачів», яка прив'язується до щорічних
бюджетних циклів.
Що стосується кращих практик гармонізації національного
законодавства з нормами Євросоюзу, то Європарламент хотів би закликати
Єврокомісію започаткувати проект спільно з національними парламентами
країн-членів ЄС для того, щоб обмінюватися досвідом у цій кропіткій роботі.
Зі свого боку, Парламентський комітет асоціації, який я очолюю
спільно з народним депутатом Остапом Семераком, може включати до
порядку денного своїх щорічних зустрічей обговорення прогресу
гармонізації законодавства і залучати до участі усіх задіяних голів комітетів.
Інша важлива частина допомоги Європарламенту Верховній раді
зосереджена на посиленні міжпартійного діалогу та розвитку діяльності, яка
б сприяла неформальній політичній комунікації та побудові консенсусу у
стінах ВРУ. (…)
Ще одним важливим елементом українського тижня стало підписання
Угоди про адміністративну співпрацю між двома парламентськими
секретаріатами. (…)
Якщо поєднати цей процес з реформою державної служби, яку
підтримує ЄС – це допоможе Україні ефективно запровадити вимогливі
реформи, прописані в Угоді про асоціацію між ЄС та Україною.
(Новое время)
України з питань

Політик, колишній віце-прем'єр-міністр
європейської інтеграції Олег Рибачук:
(…) Позиція ЄС чітка: політичне рішення про надання Україні
безвізового режиму прийнято. Коли Україна виконає всі пункти Плану дій
щодо лібералізації, вона отримає цей статус. Прикладом тому є Грузія. Чому
заявку Грузії і України щодо безвізового режиму розділили? Тому що в
Грузії не виникало таких ганебних ситуацій з ухваленням норм з безвізового
пакету, як у нас. В Україні ж труднощі виникли і з антикорупційними
ініціативами, і з електронним декларуванням. (…)
Безвізовий режим у нас, звісно, буде – політичне рішення в ЄС вже
прийнято. Проте, ставлення Євросоюзу до України та української влади
суттєво змінилося. (…)
Найпевніше, з третього ганебного разу наші депутати таки ухвалять
якийсь прийнятний варіант про електронне декларування, а уряд доведе до
формального старту Антикорупційне агентство – тобто, ніби як виконають
умови надання безвізового режиму. Але це не означає, що вони тут же
отримають довгоочікуваний подарунок.
Європейці почекають реального втілення ухвалених норм на практиці.
Від нас потрібні дії. Це дає суспільству додаткову мотивацію тримати у
фокусі всі важливі для країни події (…).
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(Аналітична служба новин)
Політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва
Володимир Горбач:
Звісно, що якихось офіційних рішень (упродовж Українського тижня в
Європарламенті, – ред.) в цей час ухвалено не було й це не передбачено
самим форматом. Але низка офіційних зустрічей і неформальних контактів
однозначно є позитивною для України. Це змога, якою скористалися не
тільки депутати, яких було близько 40 осіб, а також і представники
громадянського суспільства – незалежних, зокрема аналітичних центрів.
Вони перебували в цей час у Брюсселі і проводили свої зустрічі. Це форма
публічної дипломатії.
Ця поїздка дала змогу краще прояснити проблеми, з якими стикається
Україна, й способи їхнього розв’язання, краще пояснити європейським
партнерам при особистому спілкуванні, якої допомоги Україна чекала б від
Європейського союзу і Європарламенту чи інших органів ЄС. Загалом це
справа корисна, але, звісно, не треба перебільшувати й чекати від цього
якихось сенсацій. Їх не буде.
Український політик і державний діяч Віктор Балога розповів,
чим закінчиться створення так званого офісу реформ за участю
європейських фахівців (Інформаційний портал «Українські реалії»).
«Мені, як українцю, звичайно прикро, коли польський євродепутат Яцек
Саріуш-Вольский не бачить іншого виходу, аніж пропонувати нам фактично
100% протекторат.
Але напевно іншого варіанту для реалізації реформ в Україні немає.
(…)
Для того, аби розгребти наші проблеми, недостатньо залучити
нормальних фахівців, потрібно надати їм реальні важелі впливу на
українських політиків».
Виконуючий обов'язки заступника голови Одеського ОДА
Олександр Боровик заявив, що, створюючи модель виходу з економічної
кризи, Україна не повинна брати приклад з західноєвропейських країн
(Хвиля).
«У питаннях економіки я б не дивився на Європу. Я б дивився на те, що
Україні потрібно зробити, щоб вийти з кризи. Нам треба зробити те, що
робили чехи і поляки 20 років тому».
Чиновник мав на увазі те, що більшість державних підприємств
негайно треба продати в приватні руки. Але тут треба враховувати помилки
минулих років.
На думку Боровика, до цього приватизація проходила непрозоро.
Тільки зараз підписаний закон про те, що треба запрошувати консультантів
до процесу приватизації, хоча це можна було зробити 20 років тому.
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Директор Світового банку в Україні Чімяо Фан назвав успішні і
провальні реформи в Україні (Інформаційний портал «Українські реалії»).
Зокрема, на думку представника Світового банку, влада взяла
правильний курс у декількох сферах, а саме: однією з найбільш успішних
реформ є зміни в банківському секторі. Крім того, є позитивні досягнення у
зміні податкового режиму та у сфері реструктуризації зовнішнього боргу.
«Важлива також реформа енергетичного сектору, особливо у
питанні газу: збільшення житлово-комунальних тарифів нікому не
подобається, але це абсолютно необхідно для стабілізації економіки (…)».
Також Фан зазначив, що успішною можна назвати реформу державної
інфраструктури, дерегуляцію, а також поліпшення отримання адресної
допомоги бідним. В цілому ж, Україна ще терпить невдачі у боротьбі з
корупцією і щоб цього уникнути, необхідно збільшити зусилля зі створення і
запуску роботи державних антикорупційних інституцій, таких, як НАБУ;
посилити юридичне переслідування і притягнення до відповідальності
корупціонерів.
«Україна має всі необхідні інструменти для успішної боротьби з
корупцією, але прогресу в цьому дуже мало. Тому в 2016 році боротьба з
корупцією повинна бути пріоритетом для КМУ».
Особливо, представник Світового банку відзначив відсутність успіхів у
реформуванні судової системи та захисту права власності (в тому числі
інтелектуальної) інвесторів. У підсумку, в Україні спостерігаються приклади
рейдерства і корупція в держапараті.
Необхідно також приділити більше уваги всеосяжної реформи
державних витрат, а в банківському секторі провести і завершити очищення
банківської системи і при цьому забезпечити рекапіталізацію банків, адже
капіталу в системі може бути недостатньо.
«Іншими словами, завдання уряду – максимально покращувати умови
для бізнесу».
Україна не зможе стати членом Євросоюзу і NATO в найближчі 2025 років. З такою заявою виступив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер
(Інформаційний портал «Українські реалії»).
Аналітик Віталій Портніков:
Для таких країн, як Литва, Латвія або Естонія час від початку реформ
до вступу в Євросоюз склало 13 років. При тому, у цих країн не було
територіального конфлікту з сусідами. А ось у Хорватії, яка такий конфлікт
мала, це час зайняло 22 роки.
(Інформаційний портал «Українські реалії»)
Радник губернатора Одеської області Олександр Боровик:
Мені здається, що Україна потребує струсу «команди реформаторів».
Експертний погляд
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Хоча б тому, що реформи не робляться два роки – максимум рік.
Значить, нинішня команда вже «втомилася від реформ».
А новій команді реформаторів варто зосередитися на двох завданнях,
постаравшись реалізувати їх максимум за рік – поки що буде сильна
підтримка парламенту.
Перше – приватизація і податкова реформа. І не слід боятися критики
МВФ – через це пройшли всі східноєвропейські країни.
Чим швидше будуть проведені ключові реформи – а це може зайняти
всього декілька місяців, – тим швидше МВФ переконається в 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.
(Інформаційний портал «Українські реалії»)
Політичний аналітик Віталій Філіповський:
Презентована в середу на Українському тижні в Європейському
парламенті реформа української Верховної Ради хоча й базується на успішно
працюючих світових практиках, в умовах української політичної корупції
може призвести до ще більшої деградації законодавчої гілки влади. (…)
Ключова складова пропонованої реформи Верховної Ради − це, звісно
ж, відмова від звичного формату прийняття рішень більшістю депутатів від
конституційного складу (мінімум 226 голосами). Замість цього пропонується
приймати закони відносною більшістю, тобто тих, хто присутній на
засіданні. Європейці вважають, що така опція буде стимулювати депутатів
ходити на засідання і проявляти більший інтерес до законотворчої роботи.
Насправді ми маємо справу з найнебезпечнішою лазівкою, яка може
призвести до спотворення принципу парламентаризму як влади більшості.
Фактично це призведе до повного розмиття поняття «коаліція», а для
проведення потрібних голосувань буде достатньо набрати кворум із третини
або половини депутатів, і привести при цьому «своїх». (…)
Реформатори Верховної Ради записали в категорію «популізм» таку
класичну парламентську процедуру як проведення погоджувальної ради. У
зв'язку з цим засідання пропонують більше не транслювати в прямому ефірі,
оскільки наявність камер, нібито, провокує парламентаріїв грати на публіку.
З огляду на те, що публічність традиційно відзначається європейцями
як ключовий критерій демократії, подібна пропозиція виглядає відверто
неоднозначною. Тим більше що в більшості країн Європи відкритість
національних парламентів (це стосується і роботи самого Європарламенту)
визначається навіть не стільки наявністю телекартинки, скільки вільним
доступом громадян у будівлі законодавчих органів. Цікаво, що такої
рекомендації в пропозиціях Кокса немає.
Зате перехід такої процедури, як погоджувальна рада, в непублічну
сферу може провокувати політичні змови при формуванні порядку денного,
Експертний погляд
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що завдає парламентаризму не менше шкоди, ніж горезвісний популізм.
Виборець при цьому навіть не зможе оцінити справжню позицію кожної з
фракцій − замість прямого ефіру потрібні меседжі йому будуть доносити вже
прес-секретарі.
До того ж за схожою логікою можна дійти і до скасування прямої
трансляції пленарних засідань, оскільки градус популізму там ще більший,
ніж під час проведення погоджувальної ради.
Українську Раду складно запідозрити в продуктивній роботі, тому,
коли Кокс підкреслив, що тільки 7% від поданих законопроектів
приймаються українським парламентом, навряд чи хтось здивувався.
Кокс із цією негативною тенденцією пропонує боротися радикально −
скоротити кількість комітетів з 27 до 18 (тим самим знизивши потік
законопроектів), і виносити на розгляд до сесійної зали тільки пріоритетні й
підготовлені документи.
Критерій в даному випадку обрано правильний. Однак екс-глава
Європарламенту, мабуть, недооцінює українських нардепів у колективному
бажанні займатися піаром. (…)
Питання введення інституту парламентських приставів, які б поклали
край ганебним бійкам у будівлі під куполом, теж обговорювалося в Україні
досить давно. Пет Кокс не став змінювати традиції − і приділив увагу
проблемі незадовільної парламентської дисципліни. Крім приставів, боротися
з хуліганством у стінах Ради пропонують і фінансовими штрафами, що, втім,
актуально лише для країн, де депутатська зарплата − не просто формальність.
Що ж стосується силового стримування в Раді, то пропозиція Кокса
неминуче спіткнеться об статтю 80 Конституції України, згідно з якою в
країні, як і раніше, діє депутатська недоторканність.
Що цікаво, скасування недоторканності в звіті Кокса немає. А це, до
речі, не суперечить традиціям європейського парламентаризму і
демонізується лише в рамках специфічної української традиції.
(…) Пристави ж будуть реагувати на команди спікера, який завжди
представляє інтереси парламентської більшості. Це своєрідний, але дуже
цікавий парадокс української політики (…).
На «українському тижні» в Європарламенті презентували
дорожню карту реформи Верховної Ради (Сегодня.ua).
Політологи ідеї оцінюють скептично. Для впровадження таких
масштабних планів потрібно внести багато змін в велику кількість законів, а
Рада зараз – малоефективна.
Політолог Володимир Фесенко:
Щоб це стало реальністю, необхідно прийняти ряд законів по
потрібних пунктів. Але в нинішніх умовах конституційні зміни (наприклад,
закон про простій більшості) практично нереально провести через ВР.
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Голова Державного агентства з питань відновлення Донбасу Вадим
Черниш розповів, як працює агентство, хто і де шукатиме гроші на
відновлення інфраструктури сходу (Громадське телебачення).
Голова Державного агентства з питань відновлення Донбасу Вадим
Черниш:
Ми маємо положення про наше агентство, але, те чим ми зараз
займаємося, виходить за рамки цього положення. Ми маємо три складові:
гуманітарне реагування на кризу, власне «відновлення» в розумінні
«відродження» та управління конфліктом – конфлікт-менеджмент. Якщо ми
говоримо про міжнародне гуманітарне реагування, то за стандартами це саме
те, що потрібно у першу чергу при гострій фазі конфлікту. Якщо криза
меншає, або стає довшою, діють вже інші механізми, які повинні забезпечити
людям, які переміщаються, міняють рід діяльності, належні умови. Це
комплексні заходи, які показують, що потрібно зробити для того, щоб люди,
які постраждали під час збройного конфлікту змогли гідно жити. За нашим
посередництвом робиться багато, щоб відновити об’єкти в зоні бойових дій.
Це стосується водопостачання, відновлення електричних мереж, всієї
критичної інфраструктури. (…)
На наш план потрібно 1,5 млрд доларів. Це те, що в нас є в плані на
відновлення. Але це не остаточні цифри, це цифри дворічної давнини. А є 7
млн на агентство, на проекти – нічого. В країні є 500 млн. на проекти,
отримані ще до початку роботи агентства, але їх використовує Міністерство
регіонального розвитку, бо так прописано у контрактах. Але, я підкреслюю,
це кредити, це не гроші, які дають безоплатно. Зараз в Державному агентстві
з питань відновлення Донбасу працює 26 осіб. З них третя частина − ті, хто
працює профільно. Інші – це кадрова служба, канцелярія. У нас оголошено
конкурс, ми не можемо зайняти вакансії.
Вся діяльність з відновлення Донбасу носить фрагментарний характер
в парламенті. Ми ініціювали програму, яку не ініціювало до нас жодне
відомство, щоб поєднати всі сегменти, які виконують різні міністерства. Ми
залучаємо кошти і напряму. У минулому році це 120 млн. гривень на
допомогу переселенцям. Виконує це наш міжнародний партнер «Caritas». Дає
кошти на тимчасове житло для переселенців. У нас є ще декілька проектів з
розмінування з міжнародниками. У нас є міжнародні донори, а ми
виступаємо координаторами, вказуємо цілі для реалізації деяких проектів.
Офіційна інформація
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Червоний Хрест, наприклад, у минулому році використав близько 60 млн.
доларів, цього року планує близько 70 млн.
(…) Не враховуючи того, що було зроблено за півтора роки, на
інфраструктуру потрібно 1,2 млрд доларів. Я думаю, цифра буде значно
більшою, бо нам потрібно оновити дані, бойові дії продовжуються. Постійно
випадають питання житла у сірій зоні. Щойно їх відремонтують, − знову
руйнують (…).
Голова Донецької облВЦА Павло Жебрівський повідомив, що у
2016 році у відновлення об'єктів інфраструктури Донецької області
планується вкласти близько 6,5-7 мільярдів гривень (Українська правда).
«Фактично кожен тиждень ми щось відкриваємо, закупляємо. І це ще
я не запустив процес використання тих великих коштів, які накопичено за
половину 2015 року − десь близько 4,5 млрд грн».
За словами голови облВЦА, також планується долучити ресурс міських
бюджетів і «приватників».
«Ми вважаємо, що у цьому році у відновлення інфраструктури
Донеччини буде вкладено мінімум 6,5-7 млрд грн. Це загальні кошти − і
бюджетні, і спонсорів, у тому числі міжнародних».
За його словами, список усіх об'єктів буде оприлюднений
найближчими днями.
У Луганській області за участю міжнародних донорів буде створено
Агентство розвитку (Восстановление Донбасса).
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
Мені зателефонували співробітники Світового банку з ідеєю
впровадження в обласній адміністрації Агентства розвитку Луганської
області. Я хочу сказати, що ми вже створюємо цю організацію, не чекаючи
дзвінка з Києва. У цьому Агентстві будуть задіяні як держслужбовці, так і
громадськість.
Всесвітній банк, як і більшість міжнародних донорів, розуміючи всю
неповороткість державної машини, шукає шляхи для співпраці
безпосередньо з регіонами. Один з таких шляхів – створення спеціальних
агентств на місцях.
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України

Радник Міністра з питань забезпечення функціонування
телерадіомовлення Олександр Бригинець взяв участь у конференції
«Стратегія мовлення для Донбасу», що відбувалася 4–5 березня
2016 року в м. Краматорськ (Урядовий портал).
Офіційна інформація
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У конференції брали також участь представники Національної Ради
України з питань телебачення і радіомовлення, Незалежної асоціації
телерадіомовників, Українського державного центру радіочастот, ЗМІ, а
також громадські активісти.
Конференція підтвердила суттєві зміни в інформаційній ситуації на
Донбасі.
Представник USAID/OTI в Україні Орен Мерфі:
По-перше, до 16 % впала аудиторія російських телеканалів на вільних
територіях Донбасу. По-друге, на конференції фактично підтвердили, що вже
близько половини жителів на окупованих територіях мають доступ до
українського телебачення, а один з вітчизняних каналів навіть входить до
десятки каналів на окупованих територіях з найбільшою аудиторією – 24 %.
Міністр соціальної політики Павло Розенко розповів про перевірки
виплат переселенцям (Ліга.net).
Міністр соціальної політики Павло Розенко:
Почалися перевірки (переселенців з метою з’ясування наявності
підстав для отримання виплат, – ред.) не зараз. Минулого року за поданням
СБУ та інших правоохоронних органів ми припинили виплату пенсій та
іншої соціальної допомоги 150 000 одержувачам. Над нинішнім проектом ми
ретельно працюємо як мінімум три-чотири останні місяці. Шукали механізм,
який дозволить перевірити переселенців з найменшими труднощами для них.
Наше завдання – не обмежити права вимушених біженців, а дати по руках
злочинцям, що наживаються на соціальній допомозі від держави.
При цьому відповідально заявляю, що реальним переселенцям боятися
нічого. Жоден реальний переселенець не буде позбавлений соціальних
виплат і пенсій.
Ми пішли шляхом поєднання і аналізу баз даних. Служба безпеки
України проводить аналіз баз даних, формує і передає списки регіональним
органам Пенсійного фонду і соціального захисту. Після цього соцзахист і ПФ
передають дані в Державну міграційну службу (ДМС). Саме у повноваження
ДМС входить перевірка факту проживання переселенця за вказаною
адресою. Якщо ДМС встановить, що людина там не мешкає, це дає нам
основу ліквідувати статус тимчасового переселенця для таких людей.
(…) Всього на допомогу і пенсійні виплати ВПЛ направляємо щорічно
більше 30 млрд грн. СБУ оцінює, що від 20 до 40%% цих засобів можуть
витрачатися із зловживаннями (…).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Після обстрілів та бойових дій у Попаснянському районі
відновлено 716 пошкоджених і зруйнованих об’єктів (Луганська обласна
цивільно-військова адміністрація).
На сьогодні в Попаснянському районі після обстрілів і бойових дій
відновлено 716 пошкоджених та зруйнованих об’єктів, серед них 177 –
комунальної власності, 539 – приватної власності.
Товариство Червоного Хреста Франції передало тонни
гуманітарної допомоги для переселенців в Запорізькій області (Время
новостей).
ГУ ГСЧС області плідно співпрацює з Товариством Червоного хреста в
Україні, виконуючи одну з основних місій – надати допомогу тим, хто
найбільше її потребує. Напередодні святкових днів фахівці облГСЧС
приєдналися до розвантаження гуманітарної допомоги для внутрішньо
переміщених осіб від французького суспільства Червоного Хреста під
делегуванням члена представництва Юргена Плетча.
На Сумщині переселенці отримали більше 80 мільйонів допомоги
(Данкор онлайн).
В регіоні розміщено 16385 людей з Автономної Республіки Крим,
Донецької та Луганської областей, в тому числі 3866 дітей, інвалідів та
людей похилого віку 7230.
За призначенням щомісячної адресної допомоги в органи соціального
захисту населення звернулося 14 368 сімей, з них 14 136 – призначена
допомога. Загалом, внутрішньо переміщеним особам виплачено понад
80,6 млн грн допомоги.
9 березня, на брифінгу для ЗМІ в облдержадміністрації йшлося про
підсумки роботи освіти області, плани щодо реформи галузі у 2016 році
та про актуальні питання проведення зовнішнього незалежного
оцінювання випускників у 2016 році (Луганська обласна цивільновійськова адміністрація).
Про це розповіли заступник директора Департамент освіти і науки
облдержадміністрації – начальник управління освіти та науки, виконуючий
обов’язки директора Департаменту Тетяна Ткачова та проректор Луганського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Стецюк.

Регіональні ініціативи

55

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

03 – 09 березня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Разом з дитячим фондом ЮНІСЕФ у 48 дошкільних закладах
заплановано створити додатково дві тис. місць для дошкільнят. Фахівцям
фонду для експертної оцінки вже направлені пропозиції стосовно
матеріально-технічної бази можливостей.
В грудні минулого року була надана державна субвенція на суму 14
млн грн для придбання автобусів для шкіл та 11 млн грн на придбання
сучасного комп’ютерного устаткування для класів.
Перший автомобільний пункт пропуску в Луганській області,
розташований в районі населеного пункту Золоте, відкриють через 2
тижні (РАКУРС+).
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
Якщо не буде провокаційних дій з точки зору безпеки, то ми плануємо
через 2 тижні його відкрити. Підготовчі і будівельні роботи тривають.
Через КПВВ в Золотому пересуватимуться виключно легкові
автомобілі і пішоходи. Очікується пропускна спроможність близько 5000
людей і 1500 транспортних засобів на добу.
Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП),
висловило стурбованість через рішення уряду України призупинити
виплату соціальної грошової допомоги для 150 тисяч переселенців з
Донбассу (СХІD.info).
Глава місії ООН по спостереженню за ситуацією в області прав
людини в Україні Фіона Фрейзер:
В силі залишаються зобов'язання українського уряду перед усіма
громадянами, незалежно від місця їх проживання.
Група з 16 українських неурядових організацій, що беруть участь в
гуманітарних операціях, звернулася до української влади з проханням
негайно відкликати рішення про призупинення соцвиплат, оскільки подібна
практика є «явним порушенням українських законів».
Луганська область отримала перший транш кредитної лінії від
Європейского союзу на відновлення інфраструктури регіону (Пульс FM).
95,5 мільйонів гривень направлять на реалізацію 28 проектів. Зокрема,
це реконструкція соціальних установ, ремонт будинків і гуртожитків,
Перший заступник глави облдержадміністрації Єлизавета Пушко-Цибуляк
повідомила, що ці 28 об'єктів знаходяться в різних куточках Луганської
області.
Гроші отримані у рамках проекту «Надзвичайна кредитна програма для
відновлення України», угоду по якій уклали Європейський союз і Кабінет
міністрів України.
Координатор програм реконструкції і допомоги Донбасу
Представництва ЄС Хельга Пендер:
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28 проектів. З них витікають дуже конкретні вигоди для вашої громади.
Оновлення інфраструктури, можливість створення робочих місць.
У регіоні підготовлені ще понад 70 проектів, профінансувати які
обіцяли в представництві ЄС. Зокрема, очікується ще 8 траншей кредитних
коштів. Серед проектів – будівництво багатоквартирних будинків, де можна
поселити до 10 тисяч переселенців.
Станом на 9 березня у Попаснянському районі відновлено 716
пошкоджених та зруйнованих об’єктів, серед них 177 – таких, що
перебувають у комунальній власності, 539 – у приватній (EastKorr).
Відновлення відбувається за рахунок коштів місцевого районного
бюджета, стабілізаційної дотації, Норвезької ради у справах біженців (NRC)
та благодійної організації Mercy Corps.
У Павлополі на півдні Донецької області 4 березня відкрили міст
через річку Кальміус, який дозволив налагодити сполучення між
селищами Орловське, Чермалик і Маріуполем (Восстановление
Донбасса).
Заступник донецького губернатора Віктор Ремський:
Це стратегічно важливий об’єкт, завдяки якому мешканцям
найближчих населених пунктів буде потрібно набагато менше часу для
поїздки до Маріуполя.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
На сьогодні в Попаснянському районі після обстрілів і бойових дій
відновлено 716 пошкоджених та зруйнованих об’єктів, серед них 177 –
комунальної власності, 539 – приватної власності (Луганська обласна
державна адміністрація).
На Луганщині створюється Агенція розвитку Луганської області.
Керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука:
Ми розглядали чимало проектів, але мова йшла, в першу чергу, про
фундаментальні речі. Я дуже задоволений тим, що наш діалог не зупинився
на цих перемовинах. Лише тільки вчора мені зателефонували співробітники
Світового банку з ідеєю впровадження в обласній адміністрації Агенції
розвитку Луганської області. Я хочу сказати, що ми вже створюємо цю
організацію, не чекаючи дзвінка з Києва (…) (Луганська обласна державна
адміністрація).
4 березня, перший заступник голови Луганської облдержадміністрації
Єлизавета Пушко-Цибуляк провела засідання колегії ОДА, де, зокрема,
розглядалися «Регіональна програма про будівництво доріг» і «Регіональна
цільова програма енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на
2016-2020 роки», запропоновані директором Департаменту регіонального
розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Максимом
Шаховим (Луганська обласна державна адміністрація).
Голова Донецької військово-цивільної державної адміністрації
Павло Жебрівський
Сьогодні (4 березня, – ред.) закінчив слухання презентацій міст і
районів по захисту інфраструктурних проектів. Обласна влада акумулювала
близько 4,5 млрд грн з різних джерел і має намір спрямувати їх на розбудову
Донеччини. Ставив задачу відновлення насамперед водопостачання,
каналізаційних мереж, закладів освіти і охорони здоров’я та впровадження
енергоефективних заходів.
Хочу відзначити міських голів і керівників адміністрацій, які ґрунтовно
підготувались. Один із найкращих проектів був у Бахмута. Цікаву
пропозицію озвучив Краматорськ, який запропонував 400 будинків
опалювати блочними тепловими станціями, і це суттєво зменшить
споживання тепла і оплату.
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Масштабно підійшов Маріуполь. Місто залучило фінансовий ресурс не
тільки від обласної влади, але й від приватних інвесторів. Планують
вирішити транспортне питання.
Мене порадував комплексним підходом мер Селидового. Це єдине
місто, якому затвердили всі презентовані об’єкти. Хочу також відзначити
керівників Мар’їнського району. Разом плануємо відновити 26 будинків, які
найбільше постраждали від обстрілів. Це також вкрай важливо» (Павло
Жебрівський).
3 березня відбулася регіональна зустріч у рамках проекту Експертної
підтримки Надзвичайної програми з відновлення України Європейського
інвестиційного Банку, яку відкрила перший заступник голови
облдержадміністрації Єлизавета Пушко-Цибуляк.
Мета візиту поважних гостей – поінформувати зацікавлені сторони
щодо Надзвичайної кредитної програми Європейського інвестиційного банку
з відновлення України та застосування Плану соціального менеджменту й
Плану залучення зацікавлених сторін у регіональних субпроектах; офіційно
розпочати малі проекти в громадах (Луганська обласна державна
адміністрація).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
В Україні взялися серйозно з’ясовувати, кому саме платять
державну допомогу (Західна інформаційна корпорація).
Голова Служби безпеки України Василь Грицак:
Встановлено численні факти здійснення пенсійних та інших соціальних
виплат на підставі неправдивих відомостей щодо проживання переселенців.
Наприклад, у місті Сєвєродонецьк Луганської області за адресою Новікова,
15б зареєстровано та начебто проживає майже 7500 переселенців.
Народний депутат Наталія Веселова:
Людям надавали можливість реєструватися наприклад за адресами
Управлінь праці та соціального захисту, або ж в гуртожитках. Так, часто за
адресами реєстрації були непридатні для проживання приміщення. Також
можна було реєструватися за адресою відділень Міграційної служби. Саме
тому не можна стверджувати, що усі подібні випадки є шахрайством,
оскільки така практика була дозволена законодавством України.
Відповідно до закону «Про внесення змін до Цивільного
процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження
або смерті особи на тимчасово непідконтрольній території України»
переселенці зможуть отримувати легальні українські документи за
спрощеною процедурою (Восстановление Донбасса).
Однак, в законі прописана сплата судового збору в розмірі 275 гривень.
Правозахисники підготували ряд рекомендацій для уряду і Верховної Ради
щодо скасування судового збору для переселенців.
Голова Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов:
Зараз органи влади не визнають ні свідоцтв про народження, ні
свідоцтв про смерть, виданих ЛНР і ДНР. І часто переселенці стикаються з
ситуацією, коли для вирішення цього питання доводиться йти в суд. Таку
заяву суд повинен розглянути протягом 24 годин, але ця заява ще потрібно
правильно скласти. У переселенців грошей немає і держава не дозволила цю
проблему. Переселенці не включені до переліку осіб, яким надається
безоплатна вторинна правова допомога.
Переселенцям дуже важко встановити право спадщини або підтвердити
право власності на майно, яке залишилося на непідконтрольною території. На
прийняття спадщини встановлено шестимісячний термін. Людина повинна
підтвердити, що була зареєстрована з померлим, але отримати відповідну
довідку звідти неможливо. Після закінчення півроку доводиться йти в суд,
щоб відновити цей термін. Суди, на які покладено ці функції, розташовані на
підконтрольних територіях, в тому числі в окремих районах Донецької та
Луганської областях. Тобто, переселенцям, наприклад, з Чугуєва, доводиться
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їхати туди. Також є випадки, коли нотаріуси не відмовляють переселенцям,
але намагаються зробити так, щоб не займатися цими справами. Часто буває,
що довіреності надають підроблені.
Лише через 2 роки в уряді таки вирішили перевірити відповідність
отримання соціальної допомоги деякими категоріями громадян.
Розпочали із внутрішніх переселенців – пенсіонерів та громадян, яким
держава надає адресну щомісячну допомогу для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (Слово і
Діло).
Спочатку в Кабміні вирішили розпочати боротьбу із виплатами так
званим «мертвим душам» серед переселенців. За даними Мінсоцполітики,
щорічний обсяг різноманітних соціальних виплат у цій сфері складає
приблизно 30 мільярдів гривень. В уряді визнали, що операційно провести
тотальну перереєстрацію всіх тимчасових переселенців не в змозі, адже їхня
кількість становить 1,7 млн громадян.
Експерти зауважують, що розкрити схеми буде не легко, адже
перевірити дані щодо смертності на непідконтрольних окупованих
територіях украй важко. Цим можуть користуватися як сепаратисти, так і
нечисті на руку чиновники в органах державної влади. Особливо це
стосується прифронтових областей. Також подібними «сірими» схемами для
отримання неправомірної соціальної допомоги від держави користуються й
прості шахраї. Вони різними методами здобувають документи громадян
країни, які не проживають на контрольованій території України, після чого
як тимчасові переселенці отримують соцдопомогу.
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Прогнози
Європейський комісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос
очікує, що на початку літа буде ухвалене остаточне рішення про
скасування віз для громадян Грузії, а вже за місяць ЄК подасть
пропозицію про таке скасування для України (Європейська правда).
«(...) Щодо України – те, що вона робить (для виконання власних
зобов’язань в контексті безвізового діалогу), робиться дуже позитивному
напрямку...
Ми працюємо над тим, щоби подати також законодавчу пропозицію
про скасування віз для України. Ми очікуємо, що в наступному місяці Україна
приєднається до переліку (країн, щодо яких буде рішення про скасування
віз)».
Вже більше 15 років діє кампанія «Україна-ЄС», але Європа нас не
чекає. Таку думку висловив політолог Михайло Павлів, аналізуючи заяву
президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, який вважає, що Україна не
вступить до ЄС у найближчі 20-25 років (Слово і Діло)
Політолог Михайло Павлів:
З одного боку, заява була пов'язана з побоюваннями громадян, які
голосуватимуть на референдумі в Нідерландах. Щоб громадяни Нідерландів
не думали, що голосуючи за Угоду ЄС з Україною, вони запускають Україну
до Євросоюзу, була зроблена така заява.
(…) Україна ніколи не буде членом ЄС. Більше того, ЄС в тому
вигляді, в якому ми зараз звикли його сприймати, припинить своє існування
також набагато раніше, ніж Україна гіпотетично мала б якісь передумови
бути туди прийнятою. Жодного ЄС через 10 років не буде. Будуть якісь нові
форми кооперації й, можливо, колись вони стануть доступними для України.
(…)
Все, що нам залишається, – це займатися не євроінтеграцією, а
европеїзацією. Це дві ідеологічно різні парадигми (…).
Міжнародний валютний фонд не надасть Україні наступного
траншу кредиту, поки народні депутати не сформують повноцінну
коаліцію, а уряд не очолить людина, що користується довірою народу й
більшості депутатів. Такі умови озвучив вчора офіційний представник
Міжнародного валютного фонду Джері Райс (Знай).
Аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень.
Олександр Жолудь:
Це логічна умова. Адже Міжнародний валютний фонд − це не
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благодійна організація. Вони дають кошти під реформи. А також їм важливо,
розуміти, з кого потім вимагати цих коштів. Насамперед, вони зацікавлені у
ефективній роботі із урядом. Їм потрібно, аби він мав міцні позиції.
У домовленості між Україною і МВФ ключовими умовами були чіткий
відсоток інфляції, відсутність відтоку золотовалютних резервів, а також
позбавлення від дефіциту державного бюджету.
У МВФ ліберально налаштовані щодо України. Тому вони можуть
заплющити очі на недотримання однієї із цих умов. Однак їх непокоїть
політична нестабільність в Україні (…).
В березні кредиту від МВФ вже не буде.
Це технічно неможливо. А ось у квітні − цілком можливо. Для цього
має з'явитися повноцінна коаліція і кандидат на прем'єра (…).
(Інформаційний портал «Українські реалії»)
Глава фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко:
Європа не готова розглядати рішення по Україні, а по Грузії готова.
(…)
У Євросоюзу ще є зауваження, хоч і дрібні: він вимагає змінити закон
про електронні декларації, були вимоги щодо Національного агентства
запобігання корупції. Але суть питання в іншому: незрозуміло, коли в
України з'явиться нова можливість. Європейський союз тепер може відкласти
розгляд питання про безвізовий режим на невизначений термін, пославшись
на те, що відповідні процедури по Грузії запущені, вони повинні
завершитися, тоді можна буде зайнятися Україною. Тобто можна знайти
багато причин. Йдеться про складний бюрократичний механізм. Київ дав збій
в відповідальний момент, я не думаю, що це буде так просто вирішити.
Зараз ми зависли в фазі прийняття політичного рішення. Якщо ще
тиждень тому все виглядало так, що Україна виконала всі технічні вимоги,
тепер Європейський союз чітко дав зрозуміти, що він вважає їх
невиконаними. Тепер потрібно усунути всі зауваження, запустити процес
прийняття політичного рішення, прийняти його на рівні Європарламенту і
Європейської ради, після цього Євросоюзу знадобиться кілька місяців на
його імплементацію. Теоретично це може статися до кінця року, але точну
дату ніхто не може встановити, тому що абсолютно незрозуміло, чи зможе
Україна виконати всі вимоги, чи погодиться Європейський союз знову
швидко запустити процедуру прийняття політичного рішення, коли воно
буде прийнято. Мені здається, що Європейський союз буде всіляко
затягувати процес.
(Інформаційний портал «Українські реалії»)
Директор Центру політичних та соціологічних досліджень Сергій
Таран:
Юнкер прогнозує, що Україна не стане членом ЄС у найближчі 20-25
років.
Прогнози
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Для всіх тих, хто всерйоз переймається геополітичним прогнозуванням
на 20-25 років вперед, нагадаю, що у 1960-х рр. Радянський Союз випереджав
США і в науці, і в озброєнні, а через 25 років – СССР не стало.
У 1940 р. Франція і Німеччина вели бойові дії, а через 25 років почали
створювати спільну економіку і безпеку. У 1991 р. китайська економіка мала
регіональне значення, а зараз – через 25 років – це друга економіка у світі…
Бажаю вам точних прогнозів!
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Інфографіка
(NOKS FISHES)
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(Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko)
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(Європейська правда)
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