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Аналітичний коментар
С. Горова
с.н.с. ФПУ,
канд. наук із соц. комунікацій
Закон про електронне декларування: експертні розбіжності в
прогнозах...
Верховна Рада прийняла законопроект № 3755 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання посадовими
особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру в 2016 році» у вівторок, а в середу його підписав Президент
України Петро Порошенко. «У 2016 році цей закон вступає в дію.
Заповнювати чиновники будуть декларації у 2016 році і відповідальність
буде наступати у 2016 році. У вашій присутності я підписую цей Закон», –
сказав Президент на зустрічі з представниками комісії з обрання членів
Національного агентства з питань протидії корупції.
П. Порошенко підкреслив, що всі закони і зміни, які входять в
«безвізовий пакет», важливі для України і спрямовані на боротьбу з
корупцією. Глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, який також
був присутній на зустрічі, привітав ухвалення закону, зазначивши, що до
напрацювання цього документа були залучені експерти Європейської комісії
(http://gigamir.net/news/world/pub2482745. – 2016. – 16.03).
«Законопроект підготовлений з метою впровадження вже в 2016 році
електронної системи подачі і оприлюднення декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», – йдеться в
пояснювальній записці до законопроекту. Відповідно до закону, надання
недостовірної інформації при декларуванні спричинить притягнення до
адміністративної або кримінальної відповідальності (http://ria.ru/world/20160
317/1391438059.html. – 2016. – 17.03).
«Парламент зробив все, щоб українці змогли їхати в Європу без віз вже
в цьому році», – прокоментував у своєму твіттері прийняття закону
Президент України Петро Порошенко (http://zn.ua/POLITICS/zakon-obelektronnom-deklarirovanii-chinovnikov-vstupit-v-silu-s-18-marta-207472.html.
– 2016. – 17.03).
Слід нагадати, що раніше закон був прийнятий в Раді ще у лютому
поточного року, проте, його редакція не відповідала вимогам Євросоюзу. 12
березня Президент України повернув до парламенту законопроект та
ініціював внесення низки правок. Слід зазначити, що прийняття даного
закону підтримали в експертних колах, вказуючи на його своєчасність і
прогнозуючи ефективність. Як показовий коментар, привертає на себе увагу
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точка зору виконавчого директора Transparency International Україна Олексія
Хмари, який вказав на відмінності електронних декларацій від паперових.
«Доходи від роботи і бізнесу, від інтелектуальної діяльності – це так і
залишиться. Крім того, додаються інші. Те, що вони під подушку ховають на
чорний день, те, що родичі принесли, або просто нажили непосильною
чесною працею, треба декларувати. Можна це і не робити, але тоді буде
відповідальність», – сказав О. Хмара.
Крім того, додав експерт, чиновники змушені будуть декларувати
володіння бізнесом, як акціями і корпоративними правами, так і вказувати
кінцевих бенефіціарів власників.
В е-декларації також необхідно буде включати нерухоме майно, в тому
числі й незавершене будівництво. «Це важливо, тому, що у нас особливо на
Київщині, люди часто роками живуть в палацах, які формально не введені в
експлуатацію. Особливо, якщо вони зведені в прибережній зоні, де
неможливо відповідно до законодавства ввести в експлуатацію», – додав
виконавчий директор IT Україна.
За його словами, в декларації необхідно буде вказувати крім авто,
дорогі картини, годинники, коштовності, якщо майно коштує понад 140
тисяч грн (http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/17/7102422/. – 2016. –
17.03).
На думку політолога Віктора Тарана, найголовніше в прийнятому
документі, що електронне декларування введуть з 2016 року. Позитивним
політолог також вважає, що залишилося розширеним визначення членів сім'ї.
А на вимогу Національного агентства з попередження корупції декларант
обов'язково повинен надати контрагентів по операціях. «Ухвалений закон є
компромісним для влади, європейців і громадянського суспільства ...», –
підкреслив експерт (http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=
article&id=10796:elektronnoe-deklarirovanie-poteryalo-prozrachnost-ekspert&
catid=221:obshestvo-i-kultura. – 2016. – 16.03).
Про незаперечну важливість прийняття закону про електронне
декларування
говорив
також
і
політолог
Валерій
Димов
(http://ru.slovoidilo.ua/2016/03/17/mnenie/politika/vizit-poroshenko-v-bryusselrasstavit-tochki-nad-v-voprose-bezvizovogo-rezhima-ekspert. – 2016. – 17.03).
При всьому при цьому, слід вказати і на критичні оцінки деякими
експертами дієвих перспектив прийнятого закону, які досить активно
поширюються в інтернет-ЗМІ. Показовим, в даному контексті, є коментар
голови Агентства соціальних комунікацій Сергія Белашко. Експерт
підкреслив: «Якщо є політична воля, будь-який закон можна імплементувати.
Але у нас вона є тільки там, де мова йде про якісь інтереси політичного
класу, що забезпечують його збереження і збагачення ключових
представників ... ».
С. Белашко висловив сумніви в тому, що новий закон про електронне
декларування доходів чиновників буде дієвим. «А що стосується якоїсь
прозорості, я сильно сумніваюся, що ця політична воля може з'явитися. Адже

5

Аналітичний коментар

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

10 − 16 березня 2016 р.

20-28 лютого 2015
для боротьби з корупцією створили Антикорупційне бюро, призначили
антикорупційного прокурора, але корупції не стало менше. При цьому крім
прокуратури і СБУ з'явилися «нові адреси» ділової удачі, з якими
бізнесменам потрібно ділитися. Так, думаю, буде і з цими деклараціями ...
Всі, хто сьогодні при владі – цілком сформовані особистості. І очікувати від
них, що вони стануть все чесно декларувати, перестануть красти – це верх
наївності», – підкреслив експерт (http://ru.golos.ua/politika/zakon_ob_
elektronnom_deklarirovanii_dohodov_ne_uderjit_chinovnikov_ot_vorovstva_pol
#. – 2016. – 15.03).
Про те, що «у чиновників завжди буде можливість для ухилення»
говорив і директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики
Руслан Бортник: «У нас дія будь-яких законів блокується підзаконними
актами і конкретною правовою практикою. А під цей закон необхідно буде
прийняти ще десятки нормативно-правових підзаконних актів, розпоряджень,
постанов уряду» (http://ru.golos.ua/politika/prinujdenie_k_deklarirovaniyu_
zamyilivanie_glaz_evrosoyuzu_3855. – 2016. – 16.03).
Нині позафракційний народний депутат Віктор Чумак в своєму
коментарі вказав на те, що «подвійна юрисдикція закону про електронне
декларування може призвести до зловживання правоохоронними органами та
вибіркового правосуддя». Він зазначив, що кримінальна відповідальність за
недостовірні відомості у деклараціях настає, якщо сума невідповідності в ній
перевищує 300 тис. грн. Адміністративна відповідальність – якщо
відмінності між задекларованою сумою і дійсною – більше 140 тис. грн.
Якщо відмінності менше, то декларант відповідальності не несе. «Це добре,
що збережена кримінальна відповідальність за подання недостовірних
відомостей. Але подвійна юрисдикція завжди була можливістю зловживання
з боку правоохоронних органів. Сума недостовірного декларування, яка
розділяє адміністративну та кримінальну відповідальність, дає можливість
заробити «оцінювачам». Тим слідчим, хто тлумачить ціну», – зазначив
народний депутат.
Він також додав, що правоохоронцям важко буде застосовувати статтю
Кримінального кодексу «незаконне збагачення», оскільки не декларується
«цінне рухоме майно», придбане до введення закону (http://fromua.com/news/372884-kto-v-ukraine-budet-zarabativat-na-elektronnomdeklarirovanii.html. – 2016. – 16.03).
Звертає на себе увагу також і те, що закон про електронне
декларування чиновниками свого майна і доходів є частиною пакету законів,
які Україна взяла на себе зобов'язання прийняти, щоб наблизиться до вимог
ЄС щодо безвізового режиму. При цьому, деякі експерти впевнені, що
прийняття закону не принесе довгоочікуваних безвізових дивідендів і Європа
піде на поступки, тільки в обмін на згоду Києва пом'якшити європейські
санкції щодо РФ. Схожу точку зору поділяє політолог Олена Броницька. За її
словами, «Європейський Союз буде шукати нові причини, щоб відмовити
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українцям у можливості подорожувати без віз» (http://vlasti.net/news/235772.
– 2016. – 17.03).
Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики
Руслан Бортник також упевнений, що «відмазок» для надання Україні
безвізового режиму у Європи стане менше. Але це – ще не вирішення
питання, навіть за формальними ознаками. Необхідно, щоб до кінця місяця
запрацювало Національне антикорупційне бюро, воно поки що не працює»
(http://ru.golos.ua/politika/prinujdenie_k_deklarirovaniyu_zamyilivanie_glaz_ev
rosoyuzu_3855. – 2016. – 16.03).
У своєму блозі голова громадської ради при МВС України Володимир
Мартиненко також вказав на те, що, незважаючи на прийняття закону,
органу, який би займався реалізацією роботи, пов'язаної з електронним
декларуванням, так і не створили. «Електронне декларування прийнято.
Органу контролю немає. Питань у рази більше, ніж відповідей. Шукати
істину будемо разом, усією країною. Нам же потрібен безвізовий режим? Або
поживемо – побачимо?» – резюмував В. Мартиненко.
У свою чергу, директор Інституту політичного аналізу і міжнародних
досліджень Сергій Толстов висловив точку зору про те, що Євросоюз
використовує питання лібералізації візового режиму для України в якості
останнього важеля тиску на українську владу для того, щоб вона почала
проводити реальні реформи (http://ru.golos.ua/politika/politolog_bezvizovyiy_
rejim_posledniy_ryichag_davleniya_es_na_ukrainskuyu_vlast_dly. – 2016. –
16.03).
При всьому при цьому і з урахуванням вище наведених показових
коментарів звертає на себе увагу дещо пасивна інформаційна та
роз'яснювальна робота в ЗМІ щодо ефективності та майбутньої дієвості
даного закону. Критичних прогнозів в інтернет-просторі чимало і це вимагає
більш активного розміщення матеріалів з контраргументами та детальними,
аргументованими роз'ясненнями для збалансованого сприйняття даної події
громадянами.
М. Кушнарьова
н.с. ФПУ,
канд. філос. наук
Україна: самотня фігура на шахівниці світової політики
чи вправний гравець?
Упродовж останніх кількасот років Україна не була самостійним
гравцем, або, в термінах теорії міжнародних відносин, актором на
міжнародній арені. Тривале перебування у складі Російської імперії та СРСР
спричинило майже атрофування здатності виступати осібно. Останні
двадцять п’ять років незалежного існування, здавалося би, мали
підштовхнути країну до цілеспрямованих дій, що базуються на розробленій
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виваженій стратегії, але цього не сталося. І зараз, коли Україна змушена
відстоювати своє право бути незалежною державою, вона насправді тільки
починає осмислювати свої геополітичні інтереси та функції. Україна
опинилася сам-на-сам на неосяжному полі «великої шахівниці» – розкішного
образу світової політики, автором якого став майже легендарний Збігнев
Бжезінський. Не дивно, що вона розгубилася.
Українці зараз з великим подивом для себе і не без обурення
відкривають істини, які для громадян переважної більшості держав давно
стали абетковими: що альтруїзм та міжнародні відносини – поняття, не
поєднувані в принципі, що у міжнародних відносинах немає і, що
найголовніше, не може бути благодійників, що те, що зовні виглядає як
благодійність, насправді є добре загримованим власним інтересом, що тут
ніхто нікого не жаліє, хіба що через наслідки стихійного лиха, та й то не
довго, що будь-яка країна дбає насамперед про себе і своє населення, і це –
норма, адже ми всі дбаємо насамперед про власну родину, і це не виглядає
нелогічно. Насправді, на цих принципах базується зовнішня політика мало не
від створення світу, але, оскільки майстерно збудована радянська пропаганда
надзвичайно успішно втовкмачила громадянам СРСР, що «Країна Рад»
«абсолютно безкорисливо» підтримувала Кубу, Компартію Чилі чи
темношкіре населення США, постільки уявлення про те, що безкорислива
підтримка на міжнародній арені – це можливо і реально, не полишає
свідомість певної частини теперішнього українського народу.
Шахи – це гра, в ній діють гравці, кожен з яких прагне перемогти. Але,
з іншого боку, шахи – це гра дуже розумна, тут кожна фігура ходить посвоєму, і навіть як дуже хоче, не може піти інакше. Тут фігури «беруть»,
«розмінюють», тут є рокірування, гамбіти, ендшпілі, захисти і ще багато
різної «премудрості». Шаховий офіцер не пошкодує чужого пішака, яким би
хорошим той не був. Але найголовніше – тут є правила і якщо вони тобі не
подобаються, краще не починати гру. Нічого хорошого все одно не буде. Але
якщо ти вже у грі – маєш продумувати всі свої дії на кілька ходів наперед.
Інакше – не може бути. Це як закон всесвітнього тяжіння – в особливо
емоційних та егоцентричних натур факт його існування може викликати
навіть відразу – і що?
Все це не можна не тримати в голові, коли йдеться про стратегічний
курс, проголошений Україною на офіційному рівні – вступ до ЄС. Зараз
навіть не це важливо, а цікаво те, що всім нібито чітко дали зрозуміти, що
Україна туди не вступить найближчу чверть століття точно. Йдеться про
виступ Президента Єврокомісії Жана Клода Юнкера у Гаазі 3 березня з
лекцією «Європейський Союз – джерело стабільності в час кризи».
Як не дивно, але з усієї 40-хвилинної промови світ зацікавили лише
кілька фраз про те, що Україна не стане членом Євросоюзу. Резонанс серед
західних ЗМІ можна охарактеризувати як дуже широкий, але дуже
неглибокий, а краще – взагалі одним словом «передрук», тобто газети, сайти
та всі інші просто передрукували, або скопіювали, одні й ті самі кілька фраз і
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тим обмежилися, принаймні за час, що минув з виступу Юнкера – 3 березня –
а це вже два тижні, якихось розлогих коментарів не з’явилося. Прикметно,
що «пророцтво» Юнкера обійшли мовчанням всі політичні лідери включно з
Порошенком, не зчинилася буря чи щось до неї подібне, у Верховній Раді.
Цілком очікувано ця новина розважила російські ЗМІ.
Найцитованіша фраза з виступу Юнкера звучить так: «Die Ukraine wird
mit Sicherheit in den nächsten 20 bis 25 Jahren nicht Mitglied der Europaischen
Union werden können, und auch nicht der NATO» (RT Deutsch). Англомовні
джерела подають цю фразу як «Ukraine will definitely not be able to become a
member of the EU in the next 20-to-25 years, and not of NATO either»
(Newsweek). Перекласти цю фразу можна як «У найближчі 20–25 років
Україна точно не зможе стати членом Європейського Союзу, так само і
НАТО». Тут вступає у гру проблема перекладу, оскільки нюанси значення
«werden können» та «be able to become» мають значення. Іншими словами,
йдеться не про те, що Україні «не дозволять» стати членом Євросоюзу, а про
те, що вона не буде спроможна стати ним.
Виходячи з викладеного, виникає питання: що насправді сказав
Юнкер? Повний текст виступу англійською та німецькою мовами поданий на
сайті Єврокомісії, тому цей варіант можна вважати офіційним. По
ознайомленні з текстом виходить, що, говорячи про референдум у
Нідерландах, він сказав: «Якщо голландці скажуть «ні», Європа матиме
проблему. Ця проблема є дестабілізація. Ми повинні мати це на увазі, тому
що Україна очікує, що Європа дотримуватиметься того, що було погоджено.
Ми не повинні потрапити до пастки, що нібито йдеться про вступ України до
ЄС. Багато голландців, з якими я говорив у Брюсселі – звичайні люди, а не
чиновники комісії – роблять цю помилку. Насправді, мова йде про торгівлю
та торговельні угоди. Я насилу можу уявити собі, щоб така давня, успішна
торговельна країна, як Нідерланди, відкинула торговельну угоду з такою
країною, як Україна, що так важливо для європейської стабільності. Отже,
дозвольте мені повторити: нам потрібно пояснити людям, що не йдеться про
вступ до ЄС. Україна не вступить до ЄС протягом мого терміну
повноважень. У будь-якому випадку, я сказав – прямо – що не буде ніяких
нових членів протягом наступних п'яти років, тому що я не вірю, що жодна з
країн, яка очікує на це, за цей період часу зможе стати такою, що відповідає
необхідним вимогам.
Ми поквапили події, коли справа йшла про розширення. Я теж винен,
тому що я думав, що це історична подія, і що ми повинні були возз'єднати
європейську історію і географію. Це призвело до вступу «нових» державчленів (у 2004 році). У деяких випадках, однак, ми поквапилися, і ми не
будемо робити ту саму помилку знову. Україна, безперечно, не вступить в
ЄС в найближчі 20–25 років. Вона також не приєднається до НАТО,
Генеральний Секретар. Насправді я хотів би поговорити про голландський
референдум, а не повчати українців, але я знаю, що багато голландців дуже
стурбовані тим, що це буде першим кроком на шляху до вступу України в
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ЄС. Але ми можемо впевнено сказати, що це не так. Тому я був би щасливий,
якби голландці сказали «так», оскільки мова йде про голландців, Європу та
інші частини Європи» (European Commission).
Отже, Україна у промові виникає у зв’язку з референдумом та після
слів Юнкера про те, що розширення ЄС – це великий успіх, нові державичлени у ЄС – це дуже добре, але … Враховуючи досвід Греції з її
економічними труднощами та й не тільки, а також теперішній стан економіки
України, з Юнкером важко не погодитися. Він не говорить, що двері ЄС
зачинені, чи що Україна ніколи не стане членом ЄС. Більше того, він як
вправний політик та оратор, залишає собі шляхи до відступу, стверджуючи, в
одному випадку, що Україна не стане членом ЄС у найближчі 25 років, а в
другому – що вона не стане членом ЄС під час його повноважень, а це тільки
п’ять років. Але у будь-якому випадку тепер цей процес, вважає він,
займатиме більше часу. Цю позицію вербалізує прес-аташе Представництва
ЄС в Україні Давід Стулік: «Немає зачинених дверей ЄС для України. Ми
ніде не сказали, що Україна не може бути членом ЄС. Але для того, щоб
стати членом ЄС, треба виконати велику домашню роботу» (Громадське
телебачення).
Чомусь мало не всі ЗМІ не звернули увагу на те, що йшлося не тільки
про Україну, а взагалі про потенційний вступ до ЄС інших держав, що
очікують на це. Це можна розцінити як неофіційний мораторій на вступ,
метою якого є порятунок Євросоюзу та водночас заклик до «держав, що
очікують» постійно та ретельно дбати про відповідність необхідним вимогам
та критеріям.
Промова Юнкера містить принаймні два меседжі представникам
українського політикуму та й усьому українському народу щодо того, що
вступ до ЄС – це справа довга, не треба розраховувати на блискавичний
результат, а другий – «хочете вступити – робіть те, що треба», тобто згадану
Стуліком «домашню роботу». Все є очікуваним та логічним, зрештою,
копенгагенським критеріям для вступу до ЄС Україна зараз все одно не
відповідає.
Юнкер дав зрозуміти голландцям, що натовпи голодних та нахабних
українських емігрантів їм не загрожують і сконцентрував увагу на ще одній
причині незгоди з Україною, точніше її асоціації з ЄС – торговельноекономічній. Юнкер вдався до реверансу, зауваживши, 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 давня успішна торговельна держава, як Нідерланди,
відкинула би торговельну угоду – маючи на увазі частину угоди про
асоціацію, що стосується зони вільної торгівлі між ЄС і Україною. Меседж
наступний: «Заспокойтеся, ви ж маєте здоровий глузд! Нічим вам, громадяни
«давньої успішної торговельної держави», така країна як Україна
загрожувати не може». І хто скаже, що Юнкер не правий?
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Взагалі з огляду на кількість меседжів промова Юнкера заслуговує на
особливу увагу. Зокрема, ті самі ЗМІ, які передрукували згадані фрази,
відразу пов’язали їх з референдумом в Нідерландах: «Хоча референдум по
досить вузькій темі торгового угоди з Києвом, певні групи прагнуть
використати скептицизм, що поширюється, а гнів проти ЄС підживлюється
частково недавнім припливом мігрантів» (EurActiv.com). Безперечно,
Євросоюз виявився не готовим як до спроби політичного розв’язання
сирійської проблеми, так і до такої кількості мігрантів-біженців. Це істотно
посилило позиції євроскептиків і тому, на думку Віталія Портникова, «для
Юнкера та інших європейських чиновників цей референдум, який спочатку
мало що означав, несподівано набув критично важливого сенсу – особливо на
тлі майбутнього референдуму в Великій Британії щодо членства в ЄС.
Референдум в Нідерландах несподівано став першим оглядом сил
євроскептиків – не випадково одним з агітаторів на користь відмови від
Угоди про асоціацію несподівано виявився один з лідерів Партії
незалежності Сполученого Королівства Найджел Фарадж. Для британських
євроскептиків дуже важливо, щоб голландці проголосували проти Угоди.
Адже вона все одно не буде скасована, продовжить діяти – і в цій ситуації
збереження асоціації з Україною стане додатковим доказом безправ'я кожної
окремої країни в Євросоюзі – ось, мовляв, бачите, ми голосуємо, а толку
ніякого. Юнкеру потрібно вибити цей козир з рук Фараджа – ось чому стало
так важливо, щоб голландці проголосували «за» (ЛИГА.net).
Цю позицію поділяє Посол з особливих доручень Міністерства
закордонних справ України Дмитро Кулеба, який так само вважає, що «в
Нідерландах використовують підміну понять та розповсюджують тезу про те,
що це не угода про асоціацію, а угода про членство» та висловлює сумніви у
тому, що «Україні вдасться отримати підтримку голландців на референдумі у
квітні», хоча зазначає, що «динаміка позитивна, і кількість тих, хто буде
голосувати проти асоціації, поступово зменшується. І ми працюємо над тим,
щоби вийти на позитивний результат» (Інформаційний портал «Українські
реалії»).
Фактично Україна опинилася у новій для себе ролі «яблука розбрату».
Власне, тут справа не в Україні, і не в Нідерландах, і навіть не в Британії, а в
самому майбутньому Євросоюзу як такого: чи витримає цей проект
випробування і залишиться якщо не монолітним, яким він ніколи не був, то
хоча би, принаймні, життєспроможним? Чи, може, редукується з часом до
тієї першої шістки (Бельгія–Нідерланди–Люксембург–Франція–Італія–
Німеччина), яка колись давно в 50-ті роки минулого століття розпочала
справу євроінтеграції, підписавши Паризькі та Римські угоди?
Повертаючись до виступу Юнкера, можна зробити висновок, що, з
огляду на подальші події, за підсумками його промови фатального для
України стосовно перспективи її просування в ЄС справді нічого не
відбулося. Більше того, згадка-звернення до генерального секретаря НАТО,
коли йшлося про «не вступ» України до Альянсу у найближчі 25 років,
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свідчить про те, що Генеральний Секретар якраз дуже налаштований на те,
щоб це відбулося. Можливо, саме тому єдина посадова особа, яка непрямо
відреагувала на виступ Юнкера – це виконуючий обов'язки глави місії
України при НАТО Єгор Божок, який виступив з конструктивним
зауваженням: «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» (Аналітична
служба новин).
Відповідно, 9 березня у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО відбулася
зустріч генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга та міністра
оборони України Степана Полторака. У розмові йшлося про створення
новітніх українських збройних сил, що будуть повністю взаємосумісними з
підрозділами країн-членів військового блоку (Інформаційний портал
Українські реалії). Генеральний секретар НАТО запевнив. що «Альянс буде
продовжувати надавати всебічну підтримку Україні у реформуванні її
оборонної сфери і посилення здатності її збройних сил. (…) Ми підтримуємо
ваші зусилля по зміцненню обороноздатності країни. Чим краще і якісніше
ви будете проводити реформи, тим вагомішими будуть наша практична
допомога і підтримка» (Sputnik.com).
Не вплинула промова Юнкера також і на перебіг подій стосовно
питання надання громадянам України права користуватися безвізовим
режимом, що продовжує поволі наближатися до свого вирішення. 11 березня
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом
Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, під час якої вони погодили
наступні кроки для запровадження безвізового режиму для українців
(Президент України Петро Порошенко).
17 березня Президент України Петро Порошенко під час зустрічі у
Брюсселі з Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером і
Президентом Європейської Ради Дональдом Туском обговорив хід реформ в
Україні та готовність країни до лібералізації візового режиму з боку ЄС.
Глава української держави подякував очільникам Євросоюзу за щирі
переговори та регулярні зустрічі, що підтверджують інтенсивність та
динаміку відносин між Україною та ЄС (Президент Петро Порошенко).
Зазначені факти дають підстави вважати, що Україну не кинули
напризволяще і не зрадили її західні партнери, як заявляють деякі ЗМІ. Не
помітно якихось змін політичного клімату порівняно з, наприклад,
«Українським тижнем», що відбувався у Європейському парламенті
наприкінці лютого – на початку березня і який Бюро Парламентського
комітету асоціації Україна – ЄС назвало «безпрецедентним заходом, який
свідчить про підтримку ЄП Верховної Ради України на її модернізаційному
шляху, а також на фоні другої річниці Революції Гідності» (Верховна Рада
України).
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Усі ці безпрецедентні заходи і факт відносного єднання країн
Євросоюзу щодо питань, пов’язаних з Україною, свідчить не про те, що
«Європа хороша» і «Україну люблять», а про те, що Європа розумна, а
Україна їй потрібна. Ще згаданий Збігнев Бжезінський свого часу заявив:
«Україна − ця нова і дуже важлива клітинка на євразійській шахівниці − є
геополітичним стрижнем, тому що саме її існування як незалежної держави
допомагає трансформувати Росію. Без України Росія перестала бути
євразійською імперією». Посол США в Україні Джефрі Пайєтт вважає, що
«Україна є ключем до поняття цілісної, вільної та мирної Європи»
(EurActiv.com). Україна на «великій шахівниці» виступає зараз як своєрідна
демаркаційна зона між Європою та Росією, як важіль послаблення Росії та
посилення європейського впливу у відносинах Європа – Росія і водночас – як
важіль послаблення Росії та посилення американського впливу у відносинах
США – Росія.
Українські гравці-шахісти змогли вправно з цього скористатися.
Зокрема, Глава Міжнародного центру перспективних досліджень Василь
Філіпчук вважає, що «Європейський Союз і Захід в цілому взяли на себе роль
спонсора нинішньої української влади, вони забезпечили і політичну, і
фінансову підтримку українському уряду, українському президенту,
українському прем'єр-міністру», але водночас це означає певні та дуже
вагомі зобов’язання, які взяла на себе Україна, а саме те, що «фактично воля
Заходу має сприйматися Києвом не просто як висловлювання побажань, а як
вказівки, які потрібно виконувати. Як би нам це не подобалося, як би нам це
не здавалося свідченням обмеженого суверенітету України на міжнародній
арені, але це є факт, і ми не маємо з чого вибирати. По великому рахунку,
наші західні партнери вимагають від нас реформ, змін, яких потребує
Україна» (Голос Столиці). Остання фраза є ключовою. Нашим західним
партнерам потрібен щит, буфер, подушка безпеки, а нам – держава, яка може
захистити себе і забезпечити пристойне життя своїм громадянам. Але суть
справи від цього не змінюється: і наші теперішні спонсори і ми зацікавлені у
тому, щоб Україна була економічно та політично сильною державою.
Україна не може собі дозволити не скористатися з цієї позиції на
шахівниці й далі, оскільки ця позиція, як не дивно, є дуже вигідною для
нашої держави. Але у цьому випадку скористатися – це означає не піти на
дно, оскільки наш колапс призведе до того, що гра закінчиться жорстким
виграшем іншого гравця і ті самі Європа та США втратять інтерес до
України. А щоб не піти на дно, треба робити справу. Міністри закордонних
справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр і його французький колега Жан-Марк
Ейро були не по-дипломатичному відвертими: «В обмін на нашу солідарність
і підтримку ми розраховуємо на чітку готовність вирішальних політичних
сил в Україні продовжити курс реформ. У цьому сенсі Україна уклала з
міжнародним співтовариством пакт на майбутнє» (Аналітична служба
новин). Яким би не був розклад на шахівниці, майбутнє все одно залишається
в наших руках.
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Блогосфера
Павло Петренко, міністр юстиції України:
Минулого року ми підготували й забезпечили прийняття
величезного пакету антикорупційних законів, які вже почали діяти, та за
якими вже можна говорити про перші реальні результати.
Підтвердженням моїх слів є запуск Національного антикорупційного
бюро України.
Всі ми добре пам'ятаємо, скільки критики було відносно даної
структури на початку її роботи. Говорили, що бюро не запрацює і не зможе
справитися із завданнями, які перед ним поставив закон.
Нині я переконаний, що НАБУ – найбільш ефективний новий
антикорупційний орган.
Сьогодні у нас без перебільшення історичний день – ми презентували
електронну систему декларування для українських чиновників.
Те, що кілька років тому сприймалося як ідея низки активістів і
романтиків, які вірили в можливість існування в нашій країні прозорої
системи
контролю
державних
службовців,
сьогодні,
фактично,
перетворюється в реальність.
Саме сьогодні, після того, як ми вийшли на фінішну пряму
електронного, прозорого і повністю відкритого декларування, ми можемо з
упевненістю сказати, що ще один, не менш важливий антикорупційний орган
Національне антикорупційне агентство стоїть напередодні свого
повноцінного функціонування.
Боротьба з корупцією – це не лише кримінальні справи. Боротьба з
корупцією це в тому числі і превенція, яка передбачає ліквідацію
корупційного поля. Полем для корупції у нас завжди були бюрократія,
зарегульованість, а також безконтрольність чиновника.
Запровадивши нову систему, ми ліквідовуємо корупційне поле в
частині, пов'язаний із безвідповідальністю і безконтрольністю чиновника.
Адже, коли інформація про доходи і реальний стан життя будь-якого
державного службовця стає публічною, багато людей, які хочуть жити поіншому і не бути під публічним контролем, просто підуть з державної
служби. Повірте мені, державна служба від цього не постраждає. Такі люди
не приносять в держслужбу жодного позитиву.
Плюси електронного декларування
Тепер трохи про те, чим нова система декларування буде відрізнятися
від старої.
Нині чиновники від руки заповнюють паперові декларації та здають їх
до відділу кадрів за місцем роботи. Тут вони і залишаються лежати «мертвим
вантажем», адже лише в деяких органах декларації керівництва
Блогосфера
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оприлюднюються на веб-сайтах. При цьому чиновники не декларують
готівку, незавершене будівництво, власність, де службовець є бенефіціарним
власником.
Нова декларація виправляє усі перелічені недоліки. А самі декларації
зберігатимуться в єдиному реєстрі електронних декларацій. Реєстр буде
відкритим, тож кожен зможе здійснити моніторинг процесу декларування.
Замість ДФС декларації перевірятимуться співробітниками НАЗК, які
матимуть доступ до сучасних систем аналізу електронних декларацій.
Система буде інтегрована з реєстрами Мін'юсту, тож вся інформація про
чиновника буде доступна слідчим. Разом з тим, нове законодавство
передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність за
внесення неправдивих даних.
Я глибоко переконаний, що система електронного декларування – це
той інструмент, який забезпечить українське суспільство дієвим механізмом
контролю державних чиновників. Ця система дасть можливість кожному
платнику податків взнати, чи не витрачає службовець державні кошти на
власне збагачення.

Скажу більше, Україна має шанс збудувати одну з найефективніших і
модернових систем запобігання та боротьби з корупцією. Ми взяли найкращі
практики наших партнерів, і реалізовуємо їх в життя (Згадати все. Нова
система електронного декларування виведе на чисту воду українських
чиновників).
Блогосфера
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Андрій Парубій, перший заступник Голови Верховної Ради
України, громадський діяч, політик:
Верховна Рада сьогодні ухвалила останній закон потрібний для
безвізового режиму для українців: закон про запровадження
електронних декларацій. Україна виконала усі взяті на себе
зобов'язання перед Європейським Союзом.
Весь пакет безвізових законів ухвалено Верховною Радою. Що значить
це для України? В першу чергу у разі позитивного рішення ЄС – скасування
віз для українців, руйнування залізної стіни, яка відділяла нас від нашого
європейського дому. Це відсутність місячних принизливих черг під
посольствами й можливість жити в одному ритмі з Європою.
Але що, на мою думку, є головним в ухваленні безвізового пакету?
«Безвізові закони» в першу чергу мають антикорупційне спрямування. Цими
законами створюється фундамент України без корупції. Це і старт
Антикорупційної прокуратури, запровадження електронного декларування,
удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної
конфіскації, початок діяльності Національного агентства України з питань
виявлення, розшуку та управління активами. Національне антикорупційне
бюро. Це і старт Національного агентства з питань запобігання корупції. Й
ще багато технічних, але вкрай важливих законів.
За участі громадських активістів сьогодні в усі ці структури ретельно
підбираються фахівці: молоді, незаплямовані, амбітні. І це колосальна
робота, яка має одну мету – знищення в Україні корупційного монстра.
Знищення корупції, як головного кремлівського союзника всередині країни.
Я, як голова робочої групи по підготовці «безвізових» законів, хочу в
першу чергу подякувати усім депутатам, експертам й особливо європейським
друзям України за титанічну працю. Не зважаючи на втому, перешкоди,
інколи просто непорозуміння, ми крок за кроком йдемо нашим європейським
шляхом.
Бо Україна – це Європа (У Європу. Без віз і без корупції).
Руслан Сольвар, народний депутат України, член Комітету
Верховної Ради України з питань транспорту:
На минулому тижні між Верховною Радою України та
Європейським парламентом було підписано угоду про співробітництво в
адміністративній сфері. Зокрема, мова йде про взаємодію у галузі
реформування законотворчого процесу та імплементації Угоди про
асоціацію з ЄС.
Слід відзначити, що підписаний документ не має історичних аналогів і
є цілком оригінальним форматом співпраці між європейською та
українською законодавчою інституцією. Угода стала наслідком більш як
піврічної роботи «Місії з оцінки потреб» в рамках Меморандуму про
взаєморозуміння між Європарламентом та Верховною Радою. Завдання місії,
очолюваної колишнім президентом ЄП Петом Коксом, полягає в оцінці
Блогосфера
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обсягів програми парламентської підтримки та підвищенні інституціональної
ефективності українського парламенту. Тож, внаслідок проведеної
моніторингової роботи, місія спільно з координаційною групою при
Верховній Раді розробила дорожню карту реформ законодавчого органу, що
передбачає ряд новацій майже в усіх сферах діяльності ВР.
52 пункти рекомендацій Європарламенту стосуються законодавчого
процесу, структури парламенту, питань гласності, дисциплінарної
відповідальності та недоторканності народних депутатів тощо. Спробуємо
коротко проаналізувати найважливіші нововведення з точки зору їх правової
та політичної доцільності.
Що стосується розробки та ухвалення законів, то пропонується
запровадити так звані «білі книги» – експертні рекомендації щодо здійснення
політики в тій сфері, якої стосується законопроект. Ця практика вдало
застосовується в ЄС, де важливу роль відіграють норми «м’якого» права.
Останні мають рекомендаційний характер, але, попри допоміжну роль, є
важливим інструментом формування професійного правового дискурсу в
країні, а також чинником ухвалення законів, що виражають комплексне
бачення державної політики у тій чи іншій сфері. Іншими словами, це
обґрунтування політичної стратегічності законопроектів. У ЄС розробці
«білих книг» може передувати ще й формування «зелених книг», покликаних
започаткувати процес широких громадських обговорень і експертних
консультацій. Таким чином, вказане нововведення покликане надати
законотворчій діяльності більше демократичності, професійності та
програмності.
Одна із суттєвих змін торкається питання ефективності голосування під
час пленарних засідань Верховної Ради. Зокрема, в Європарламенті
пропонують приймати «звичайні» закони (які не стосуються змін до
Конституції та врахування міжнародного досвіду) простою більшістю голосів
за наявності кворуму у 226 депутатів. Тобто, якщо на засіданні присутні 230
нардепів, то для ухвалення закону достатньо лише 116 голосів, а не 226, як
передбачено зараз. На думку європейських парламентарів, це дозволить
приймати необхідні закони в умовах поганої відвідуваності депутатами
пленарних засідань. Однак подібна ініціатива прямо суперечить 91-й статті
Конституції України, де сказано, що Верховна Рада України приймає закони,
постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу (в окремих
випадках – кваліфікованою більшістю, що передбачає 300 голосів). До того ж
така пропозиція, з одного боку, може поставити під сумнів легітимність
окремих законів (адже вони можуть бути ухвалені фактично лише четвертою
частиною парламенту), а, з іншої сторони, засвідчить неадекватність
кількісного складу Верховної Ради (якщо закон здатні прийняти 120
депутатів, то навіщо їх аж 450?). Одним словом, недоліки зазначеної
рекомендації приводять до необхідності більш фундаментальних кроків у
реформуванні українського парламенту (наприклад, зменшенні кількості
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народних депутатів до 300 осіб, як це було схвалено громадянами на
референдумі ще у квітні 2000 року).
Реформаторські ініціативи не оминули і структуру Верховної Ради.
Так, пропонується привести кількість профільних комітетів у відповідність
до кількості міністерств, аби налагодити чіткий механізм взаємодії між
законодавчою та виконавчою владою. Наприклад, сьогодні в нас є 17
міністерств в уряді і 27 комітетів у парламенті, що сприяє розмиванню
функцій і відповідальності по єдиній функціональній лінії «розробка законів
– реалізація законів». Водночас треба врахувати, що нині в уряді також
плануються структурні перебудови. Тому реформи по скороченню кількості
структурних підрозділів мають відбуватися узгоджено і паралельно між
Радою і Кабміном.
Вже встигла набути певного резонансу і інша рекомендація
європейських партнерів, що передбачає більш закритий формат роботи
парламенту.
Зокрема,
пропонується
не
транслювати
засідання
Погоджувальної ради депутатських фракцій. Мотивацію часткової відмови
від публічної роботи Верховної Ради пояснив сам Пет Кокс, мовляв, коли
популісти потрапляють на камери, будь-яке засідання перетворюється в
Голлівуд, і досягти консенсусу з багатьох важливих питань інколи стає
неможливо. Безумовно, для реалій вітчизняної політики таке рішення багато
в чому було б виправданим, однак ціною вирішення проблеми не може бути
гласність роботи загальнонаціонального представницького органу влади.
Тому в цій справі вкрай важливо, щоб запобіжники для популізму не
порушували принципів прозорості і відкритості у діяльності парламенту.
Ще одна ініціатива, закріплена в пакеті реформ, стосується давно
назрілої в українському суспільстві проблеми недоторканності народних
депутатів. За планом, депутатський імунітет в його нинішньому вигляді має
бути скасований. Натомість буде запроваджений принцип парламентського
індемнітету, згідно з яким парламентарії не несуть відповідальності за свої
висловлювання, рішення та результати професійної депутатської діяльності.
Індемнітет, на відміну від імунітету, який, по суті, перетворився на захист
народних обранців від правосуддя, покликаний гарантувати виконання
депутатом своїх повноважень, захистити його політичні переконання та
сприяти незалежній і ефективній роботі. У свою чергу, скасування
депутатської недоторканності буде найкращим стимулом для народних
депутатів докладати максимум зусиль для покращення якості правосуддя і
правоохоронної діяльності в Україні, адже без імунітету кожен з них може
потрапити в лещата несправедливого суду, заангажованого прокурора чи
корумпованого поліцейського.
Важливим
напрямом
реформ
є
введення
дисциплінарної
відповідальності для нардепів за порушення порядку під час засідань і
етичних норм поведінки, які також планується розробити до завершення
каденції парламенту 8-го скликання. Міра покарання залежатиме від ступеня
серйозності проступку, зокрема, в пропозиціях йдеться про штрафи для
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депутатів. За бійку або іншу неадекватну поведінку парламентарія можуть
вивести із зали засідань спеціально уповноважені особи не із числа народних
депутатів, роль і повноваження яких будуть дещо подібними до призначення
приставів у деяких західних парламентах. Слід сказати, що подібні кроки
дисциплінарного характеру є досить необхідними для повернення Верховній
Раді, значно дискредитованій організаційним хаосом і ексцесами в поведінці
депутатів, авторитету в суспільстві і довіри громадян.
Нарешті, уваги заслуговує і новація щодо методу розподілу
депутатських мандатів у парламенті за результатами виборів. Цій
проблемі, як правило, не надається багато значення, але використання різних
способів при визначенні кількості мандатів для кожної партії призводить до
різних результатів при однаковій кількості набраних голосів. Здавалося б, що
може бути простішим, ніж визначити, скільки парламентських місць
«заробила» партія, отримавши стільки-то голосів виборців. Та на практиці не
все так просто. Зараз в Україні використовується метод Хейра-Німейєра,
алгоритм якого надає певні переваги невеликим партіям, внаслідок чого
відбувається
політична
фрагментація
парламенту.
Натомість
у
Європарламенті застосовують так званий метод Д’Ондта, математична
конструкція якого сприяє великим партіям. Наприклад, якщо партія набирає
10% голосів, то квота Хейра-Німейєра дозволяє отримати їй приблизно 10%
депутатських місць. Водночас за квотою Д’Ондта партія з 10% підтримки
може розраховувати лише на 6% мандатів. А так як партійна подрібненість
парламенту призводить до коаліційного уряду і хронічної урядової
нестабільності, то, очевидно, що пропозиція Європарламенту покликана
забезпечити менш фрагментований законодавчий орган і більш стабільний
уряд в Україні.
Звичайно, підвищення інституціональної спроможності українського
парламенту не повинне обмежуватися лише «дорожньою картою» реформ.
Європейський досвід парламентаризму є цінним орієнтиром для України, але
далеко не вичерпним. Адже особливості національної правової системи та
політичного процесу з необхідністю мають бути враховані в ході
організаційно-правової і структурної модернізації Верховної Ради. Зокрема,
нам слід попрацювати над «розвантаженням» парламенту від деяких
законодавчих функцій, передавши окремі спеціалізовані законодавчі
повноваження іншим суб’єктам (ЦВК, Мін’юсту, місцевим радам тощо), що
дозволить Раді приділяти більше уваги пріоритетним для розвитку країни
законопроектам. Необхідно також працювати над поліпшенням професійних
якостей депутатського корпусу, над партійною системою, в чому не обійтися
без прийняття нового виборчого законодавства тощо. Виклики сьогодення
вимагають кардинальної зміни «правил гри», так як існуючі інституціональні
рамки парламентаризму в Україні вже давно стали баластом для якісних
перетворень вітчизняної політико-правової системи (Європейська реформа
українського парламенту).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Президент США Барак Обама заявив, що Вашингтон і надалі буде
підтримувати Україну (The National Interest, США).
«Вашингтону потрібно продовжити надавати Києву політичну
підтримку і разом з Євросоюзом надати Україні додаткову фінансову
допомогу за умови, що Україна прискорить реформи і боротьбу з корупцією.
Крім того, Вашингтону також слід надати Україні додаткову військову
допомогу».
Помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії
Вікторія Нуланд заявила, що здатність Сполучених Штатів і міжнародне
співтовариство продовжувати підтримувати Україну залежить від
прихильності її лідерів ставити на перше місце своїх людей і країну
(Voice of America, США).
«Український уряд і парламент повинні об'єднати свої зусилля на
основі програми реформ, що забезпечує те, що вимагала на Майдані
революція – чисте лідерство, правосуддя, припинити закулісні угоди, і
державні установи, які обслуговують громадян України, а не збіднюючи чи
експлуатують їх.
Всі ті, хто називають себе реформаторами, повинні прибирати
корупцію, відновити справедливість і лібералізацію економіки».
Литовський міністр закордонних справ Лінас Антанас Лінкявічюс
заявив, що Україна завершила прийняття останніх антикорупційних
законів, показала, що заслужила безвізовий режим з Євросоюзом ще в
цьому році (LT Delfi, Литва).
«Ці прийняті закони саме про це і говорять. (...) Було б несправедливо,
якби стали винаходити нові перепони, нові завдання або стали б штучно
тягнути час.
Ми абсолютно солідарні в підтримці України на шляху до європейської
інтеграції».
Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким чиновники
зобов'язані в 2016 році подати декларацію за минулий рік в
електронному вигляді. За дане рішення проголосували 278 із 340
народних депутатів, присутніх на засіданні (Deutsche Welle, Німеччина).
У 2016 році українські чиновники повинні подати декларацію за
минулий рік в електронному вигляді. Ухвалення закону було необхідною
умовою введення безвізового режиму між Україною та країнами ЄС.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Попередня версія закону про електронні декларації, прийнята Верховною
радою 16 лютого, була ветована президентом Порошенко. Глава держави
повернув його в парламент з поправками, узгодженими з Євросоюзом.
Ухвалення цього закону було необхідною умовою введення безвізового
режиму між Україною та країнами ЄС.

Україна – це Європа історично і географічно (New Eastern Europe,
Польша).
У культурному плані Україна являє собою своєрідний синтез Східного
і Західного християнства.
В економічному плані Україна має шанс відновлення своєї відомої, але,
на жаль, давно втратив статус «житниці Європи». Українські землі широкі і
родючі, і вони являють собою не тільки запрошення інвестувати та майбутнє
міжнародного бізнесу, а також гарантією продовольчої безпеки для всього
регіону.
У військово-політичній сфері, Україна вже стала прикордонної Європи,
мужньо витримуючи натиску зі Сходу і північного сходу. Це справжній
Європейський фронтир - культурно, історично, політично і у військовому
відношенні. Сприйняття України в Європі кордону прокладає шлях до
розуміння того, що він має спільного з і що відрізняє її від Європи, свої
спірні моменти і нерівноваги. Без України, Європи кордону вразливі, не
тому, що немає наступного рядка, але ж на наступний рядок-це не межа, це
слабка і податлива, вона більш юридичною формальністю, ніж дійсно
захисний.
Тому Україна-це Європа, Європа є неповною. Україна і Європа
потрібні один одному, щоб об'єднатися у спільній мети і відновлюватися.
Під керівництвом багатонаціональної групи інструкторів з Латвії,
Литви, США, Канади і Великобританії НАТО планує до кінця 2016 року
навчити 5 піхотних батальйонів і батальйон спецназу України
(BALTNEWS.LV, Латвія).
Командир Національних збройних сил Латвії Раймонд Граубе:
Нам слід бути солідарними і ділитися тим досвідом, який ми отримали,
вступивши в НАТО і беручи участь в міжнародних операціях. Також
латвійські військовослужбовці в ході обміну досвідом з українцями
отримають цінні знання, накопичені в ході боїв на сході України.
Командувач американськими військами в Європі генераллейтенант Бен Ходжес:
Військові США навчають українських солдатів з квітня 2015 року, але
до цих пір це були знаходяться в підпорядкуванні МВС України солдати
Національної гвардії. Ми розширюємо навчання. Включивши в нього і
підрозділи регулярної армії.
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Україна є в даний час великим успіхом європейської політики
Східного партнерства. Не так легко і швидко, як хотілося б, але Київ
рухається по шляху європейської інтеграції. Хоча Угоду про асоціацію і
зону вільної торгівлі з ЄС не підписали з першого разу, хоча Кишинів
обігнав Київ у отриманні безвізового режиму, і випереджає Тбілісі в
здійсненні деяких реформ - але це незаперечний факт, що євроінтеграція
є вибором українського народу, які змінили ситуацію в регіоні (Charter
97, Білорусія).
Вибір українців на користь асоціації і зони вільної торгівлі з
Європейським Союзом-це вже успіх для Східної політики ЄС і Східного
партнерства. Але підписання угоди не досить. Головне-це успіх реформи і
реальне покращення рівня життя українських громадян.
Так, важко допомогти реформувати країну, чия економіка підірвана
війною, де корупція продовжує процвітати, і більшість політиків розглядають
владу як засіб збагачення. Втім, було б несправедливо не визнати, що навіть
у нинішніх умовах Україна продовжує рухатися в напрямку імплементації
Угоди про асоціацію - досить значний список досягнень на 2015 рік можна
знайти у відповідній урядовій доповіді, опублікованому 23 лютого, 2016.
Звичайно, прогрес був би набагато більш значним, якщо ЄС більш
активно допомогли Києву. І мова йде не тільки про більш адекватної
фінансової допомоги, необхідної для рішення поточних проблем.
Опитування громадської думки показують, що українські громадяни
очікують від ЄС не тільки гроші, але більш активне втручання в українські
справи, і навіть тиск на владу в питаннях проведення реформ. Просто не
варто забувати, що Асоціація-це спільне створення і спільна
відповідальність, і ми повинні працювати над ним разом.
Успішне, реформована Україна стане заразливим прикладом для інших
Східно-європейських народів, в першу чергу для білорусів і росіян. Не
поступки диктаторам, але більш активну позицію на підтримку реформ і
громадянського суспільства, а також хорошим прикладом успіху в Україні,
те, що потрібно для продуктивності обох Східного партнерства та Східної
політики ЄС у цілому.
Угода про асоціацію України з ЄС має бути ратифікована всіма 28
країнами-членами ЄС, перш ніж вона набуде чинності. Всі члени ЄС,
включаючи Нідерланди, ратифікували його, але процес загальмувався
через голландський референдум (POLITICO.eu, Бельгія).
6 квітня, голосування буде мати важливі наслідки для решти ЄС і за
його межами. Позитивний результат голосування був би поштовх для ЄС
політики Європейського сусідства, і послати чіткий сигнал Росії, що Європу
не може залякати.
Але уявіть, що голландці голосу проти, і що угода не набуде чинності.
Інших країн може виникнути спокуса наслідувати їхній приклад, і всіх
наступних договорів з зовнішніми країнами може бути заручником одного
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члена ЄС. Роль ЄС у прийнятті торговельних угод і співпрацює з країнами з
таких питань, як боротьба з організованою злочинністю і вирішенні
екологічних проблем зупиниться.
Такий прецедент особливо небезпечний, на фоні кризи в ЄС: криза
біженців, зростаючі націоналістичні і популістські тенденції в ряді країнчленів ЄС та бізнес-перший підхід інших країн, де гроші беруть гору над
демократією і верховенством права. З-за цих обставин, голландський
референдум може означати кінець ЄС здатність вирішувати проблеми, які
стоять перед усіма нами.
Якщо голландці проголосують «за» , громадяни ЄС будуть мати
стільки причин, щоб відсвяткувати результат як і українці. Не тільки тому,
що угода буде сприяти підвищенню стабільності, заохочення прав людини і
привести до більше і краще торгувати з Україною — хоча це, звичайно,
важливо. Перш за все, позитивний результат в голландському референдумі
буде означати, що Європейський Союз продовжує бути сильним та має
вплив.
Колишній президент ЄС Херман Ван Ромпей заявив голосування
«проти» в наступному місяці референдум щодо вступу України до ЄС
буде ганьбою для уряду Нідерландів (DutchNews.nl, Німеччина).
«Голландський уряд вже проголосували за те, щоб ратифікувати
договір. Якщо більшість виборців проголосують «проти» 6 квітня, то це
зробить Нідерланди менш надійним партнером. Нідерланди стали єдиною
країною, яка використовує подібну процедуру. (…)
Давайте також не забувати, що війна почалася з Угоди про асоціацію.
Якщо залишити ситуацію як вона була до Майдану, то це буде означати, що
ці люди померли марно. Тому що це не стільки економічна війна, це війна за
цінності. Якщо ми припинимо наші мінусовки, Україна буде втрачена. Прошу
підтримати Україну».
Президенти України і Туреччини в ході візиту Петра Порошенка до
Анкарі підписали спільну Декларацію про поглиблення стратегічного
партнерства між Україною та Турецькою Республікою (Hurriyet Daily
News, Турція).
Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган заявив про
повну підтримку його країною реформ , які проводяться в Україні:
«Високо оцініємо реформи та процес економічного відновлення будучи
на чолі з Петром Порошенком в Україні.
Політична стабільність в Україні є гарантією безпеки і стабільності
в Чорноморському регіоні і Туреччина буде робити все від неї залежне для
підтримки цього процесу».
Президент України Петра Порошенко і голова єврокомісії ЖанКлод Юнкер обговорили в п'ятницю у телефонній розмові подальші дії
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Києва на користь лібералізації візового режиму з Європейським Союзом
(Bankier.pl, Польша).
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер:
Сподіваюсь на позитивне рішення Верховної Ради щодо законодавчого
врегулювання питання електронного декларування у відповідності до
стандартів ЄС, що стане значним кроком уперед у реалізації антикорупційної
політики і дозволить Україні за кілька років інтегруватися до Європейського
Союзу.

Прихильники голландського референдуму про угоду ЄС з
Україною знову програли судову тяжбу (DutchNews.nl, Німеччина) .
Вони не змогли змусити уряд Нідерландів відкрити більше пунктів для
голосування. Раніше стало відомо, що багато міські ради планують скоротити
число виборчих дільниць через вартість їх роботи. Однак прихильники
квітневого голосування заявляють, що в результаті цієї ініціативи буде важче
забезпечити навіть 30-відсоткову явку, щоб надати більшої юридичну вагу
результату референдуму.
Активісти подали в суд на міністра внутрішніх справ Нідерландів
Рональда Пластерк. За їх словами, він повинен переконатися, що міські ради
відкриють досить виборчих дільниць, і в разі потреби виділити додаткові
кошти.
Проте, судді в Гаазі не знайшли закону, що гарантує певну кількість
пунктів для голосування, і заявили, що це питання повинні вирішувати
місцева влада, а не уряд.
Глава представництва МВФ в Україні Жером Ваше заявив, що
Міжнародний валютний фонд задоволений досягненнями української
влади в реформуванні банківського сектора, проте відзначає недоліки в
напрямку боротьби з корупцією (The Star, Малайзія):
«Кожен раз, коли я приходжу в Національний банк, я бачу зміни на
краще.
Серед найбільших досягнень – підтримка програми реформ і
макрофінансова стабілізація, в тому числі досягнення в напрямку фіскальної,
курсової, монетарної політики і реформування енергосектору.
Ми звичайно хотіли б бачити більше прогресу в боротьбі з корупцією,
тут чітко видно відставання. (…)
Для наступного траншу кредиту МВФ має бути впевнений, що
програма реформ в Україні продовжуватиметься».
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна концепція реформування та її реалізація
Президент України Петро Порошенко під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Дональдом Туском та
президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером заявив, що Україна
та ЄС погодили дату наступного саміту – він відбудеться 19 травня в
Брюсселі (Європейська правда).
«Україна протягом останніх місяців ухвалила «революційне
законодавство» в сфері боротьби з корупцією та досягла критеріїв візової
лібералізації з ЄС».
Уряд оприлюднив план дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік
(Західна інформаційна корпорація).
Основа цього плану – це 379 конкретних, предметних завдань, які
повинен виконати Кабмін разом з Парламентом і Президентом.
Кожне завдання містить зрозумілі для кожного заходи, відповідальних
виконавців, строки виконання та очікувані результати.
Документ складається із чотирьох розділів: «Незалежна європейська
країна», «Децентралізація – стратегія національного розвитку», «Турбота про
кожного» та «Сприятливі умови для бізнесу».
Під час візиту до Брюсселя 17 березня Петро Порошенко
зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском та
Президентом
Єврокомісії
Жаном-Клодом
Юнкером
(Західна
інформаційна корпорація).
Засідання Європейської ради відбудеться 17−18 березня у Брюсселі на
рівні глав держав та урядів країн ЄС.
Міжнародний валютний фонд оприлюднив текст меморандуму з
Україною щодо програми кредитування на 17,5 мільярдів доларів (Слово
і Діло).
У рамках цього договору Україна взяла на себе зобов'язання зі
зменшення інфляції.
Першу перевірку виконання цих зобов'язань МВФ проведе влітку
цього року, а саме в середині червня.
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Кабінет міністрів України в тісній співпраці представників фракції
з Адміністрацією президента підготував «План дій щодо пріоритетних
реформ на 2016 рік» (Корреспондент).
В цьому році пріоритетними напрямами реформування визначено:
1. Європейська інтеграція.
2. Антикорупційна реформа.
3. Судова реформа.
4. Децентралізація.
5. Реформа державного управління.
6. Управління державними фінансами.
7. Управління державною власністю.
8. Дерегуляція.
9. Енергетика та енергоефективність.
10. Реформа охорони здоров'я.
У кожному з напрямків від 6 до 18 конкретних кроків-цілей, які
повинні бути досягнуті в цьому році.

Оновлення влади та антикорупційна реформа
На позачерговому засіданні у середу, 16 березня, Уряд України
ухвалив рішення про призначення двох членів Національного агентства
з питань запобігання корупції, що дозволяє НАЗК почати роботу. Це
останній критерій, який Україна мала виконати для отримання безвізового
режиму з ЄС, − наголосив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк
(Урядовий портал).
«Для початку роботи Національного агентства з питань запобігання
корупції, згідно із законом, до нього потрібно обрати більшість складу –
мінімум три члени. Таким чином, сьогоднішнє призначення дає можливість
комісії почати роботу. До 23 березня триватиме подання документів на
конкурс на посаду п’ятого члена НАЗК».
Народний депутат від «Самопомочі», глава комітету з питань
запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв став першим політиком,
який подав декларацію про доходи в електронному форматі. (Слово і
Діло»).
Єгор Соболєв зізнався, що на заповнення е-декларації він витратив
півдня.
«У мене досі є кілька питань, я спеціально приніс із собою документи, я
не впевнений, що всі доходи правильно описав. Це треба закладати в
традицію. Власне, тому я й погодився стати прикладом для того, щоб
випробувати на собі, працює чи не працює».
Офіційна інформація
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Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник
виступає проти створення спеціалізованих антикорупційних судів
(Цензор.НЕТ).
«У мене постійно запитують з приводу необхідності створення
спеціалізованих антикорупційних судів. Але я поки можу сказати тільки
одне: нам необхідно проводити судову реформу самим, без створення
чергового спеціалізованого суду».
Верховна Рада України ухвалила проект закону України про
норми електронного декларування (Аналітична служба новин).
За дане рішення проголосувало 278 народних депутатів. Даний проект
закону є останнім із зобов'язань ВР України перед ЄС в межах підписаної з
ЄС угоди про Асоціацію.

Відбулася презентація прототипу веб-порталу з держреєстром
майнових декларацій чиновників (Аналітична служба новин).
Директор НАБУ Артем Ситник:
Думаю, введення системи електронної декларування до кінця цього
року буде важко зробити. Я пропоную поділитися досвідом з Нацагентством
з протидії корупції – ми можемо поділитися своїм досвідом для перевірки
декларацій.
Перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова:
Ми розуміємо, що сайт-продукт готовий до запуску. Але для того, щоб
почати працювати з новою системою, спочатку треба мати приміщення для
НАПЗК, якісно працювати над персоналом цього органу і потрібно провести
конкурс. Сподіваюся, цього року система запрацює.
Заступник голови Адміністрації Президента Олександр Данилюк:
Цього місяця буде запущено систему електронного декларування.
Цього року ми будемо подавати декларації в електронному вигляді.
На сайті Національного антикорупційного бюро України з'явилася
можливість для громадян України повідомити про злочин (Аналітична
служба новин).
Для цього потрібно заповнити спеціальну форму, в яку потрібно
вписати зміст злочину, час, посаду ймовірного злочинця, підозри про
шахрайську або корупційну діяльність тощо.
Крім того, на сайті можна поскаржитися на роботу працівників НАБУ,
звернутися до відділу по роботі з персоналом, зробити запит на отримання
публічної інформації або скористатися правом на звернення громадян.
Заступник голови фракції «Народний фронт», глава Комітету з
питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський заявив, що
проект закону про режим спеціальної конфіскації майна був
Офіційна інформація
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розроблений з урахуванням досвіду понад 20 європейських країн
(Цензор.НЕТ).
«Цей закон – абсолютна калька з європейських законів, зокрема з
італійського, який чітко прописує процедуру спеціальної конфіскації.
Цей закон розроблений не тільки нашими кращими фахівцями, а й з
урахуванням законодавства понад 20 європейських країн».
За його словами, заяви про те, що нібито цей закон буде порушувати
права громадян, є брехнею.

Цього тижня у Брюсселі Порошенко буде обговорювати з
керівництвом ЄС долю безвізового режиму для України. Якщо на той час
Рада внесе правки в закон про електронне декларування, то рішення
європейців буде позитивним, але офіційно воно буде прийнято вже після
референдуму в Нідерландах, вважають експерти (Інформаційний портал
Українські реалії).
За пропозицією Денисенко, народні депутати відклали на рік введення
кримінальної відповідальності за брехню в декларації (два роки в'язниці), а
дозволили декларувати майно лише тих родичів, які проживають разом з
декларантом. Тобто, як відзначають експерти і ЗМІ, майно, нажите
корупційним шляхом можна переписати на дочку, сина або бабусю, і піти від
відповідальності. Крім того вартість подарунка, який потрібно декларувати
збільшили з 50 до 150 мінімальних зарплат (з 68 900 грн до 206 700 грн).
«Закон Денисенко» викликав критику не тільки з боку частини
українських політиків і експертів, а й з боку європейських інституцій.
Українська влада була змушена піти на доопрацювання законодавства
про електронне декларування доходів чиновників.
У підсумку, 12 березня 2015 року президент Петро Порошенко
застосував право вето до «закону Денисенко» і направив його до Верховної
Ради України з пропозиціями.
Громадський активіст і журналіст Денис Бігус:
Правки президента не повертають законопроекту оригінальну версію
(як було до право Денисенко), але все ж істотно змінюють документ в кращу
сторону.
Зокрема, передбачається, що електронне декларування запрацює прямо
разом з Національним агентством щодо запобігання корупції вже в цьому
році, кримінальна відповідальність за надання неправдивої інформації також
«запрацює» цього року.
Кримінальна відповідальність, настає за незадекларовані «багатства»
на суму від 250 мінзарплат (345 тис. грн). Адміністративна відповідальність –
від незадекларованих 100 до 250 мінзарплат (137 – 345 тис. грн). За
незадекларовану дешевше 137 тис. грн – дисциплінарна відповідальність на
розсуду органу, в якому працює декларант.
Декларувати коштовності та інше рухоме дороге майно треба, якщо
воно дорожче 100 мінзарплати (було 50).
Офіційна інформація
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Також скасована норма, яка дозволяла декларувати майно лише тих
родичів, які проживають разом з декларантом.

Президент Петро Порошенко у суботу наклав вето на закон №3755,
який передбачав запровадження електронних декларацій чиновниками і
містив низку суперечливих моментів (Українська правда).
При цьому президент зазначив низку своїх правок до закону, які
повністю відповідають вимогам ЄС в контексті запуску електронних
декларацій і Нацагентства запобігання корупції.
Пропозиції, розроблені його адміністрацією і активістами, підтримав
Євросоюз. Відповідний лист з висновками за підписами двох єврокомісарів –
з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнеса Хана та з
питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріса Аврамопулоса –
він отримав у суботу ввечері.
Експерти вимагають від депутатів підтримати пропозиції
президента до скандального закону про електронне декларування, який
у нинішній редакції блокує безвізовий режим з ЄС. Про це йдеться в заяві
Реанімаційного пакету реформ (Українська правда).
«Попри наявність серйозних недоліків (особливо щодо надмірного
послаблення відповідальності), пропозиції президента можуть вважатися
компромісними за існуючих обставин. Зміни також були погоджені з ЄС, що
важливо для отримання безвізового режиму», − йдеться в заяві.
Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров
повідомив Законопроект про створення Служби фінансових
розслідувань перебуває на розгляді в Мінфіні (Аналітична служба новин).
«Зараз законопроект про створення Служби фінансових розслідувань
перебуває в Міністерстві фінансів України. Чекаємо, коли Мінфін подасть
його на розгляд Верховної Ради».
Він також зазначив, що не знає, на якому етапі розгляду документ
перебуває зараз у Мінфіні, але додав, що процес створення Служби
фінансових розслідувань замість податкової міліції не повинен зупинятися.
При цьому він наголосив, що законопроект має шанси бути ухваленим
парламентом.
Децентралізація та реформа державного управління
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода
розповів, що у березні-квітні перші місцеві вибори призначено у 13
об’єднаних територіальних громадах. Таким чином, процес добровільного
Офіційна інформація
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об’єднання завершать ще близько 50 місцевих рад (Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України).
«Проведення перших виборів – обрання місцевих голів громад та
депутатів – завершить процес створення згаданих об’єднаних громад – вони
перейдуть на прямі відносини з державним бюджетом, отримають
додаткові ресурси та повноваження, сформують власні виконавчі органи і
зможуть нарешті почати активно розвивати свої території. Важливо, що
після цих виборів перша об’єднана громада з’явиться на Харківщині, і в
Україні не залишиться області де не було б створено жодної об’єднаної
громади».
В рамках державної фінансової підтримки розвитку об’єднаних
територіальних громад Уряд визначив порядок та умови надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам об’єднаних
територіальних громад на формування їхньої інфраструктури
(Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України).
Це передбачено розробленою Мінрегіоном постановою Кабінету
Міністрів «Про деякі питання надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад».
Прийняття цієї постанови забезпечить розподіл і спрямування
державних коштів на формування якісної інфраструктури об’єднаних
територіальних громад, посилення їхньої економічної спроможності та
поліпшення надання послуг населенню громад.
Кошти субвенції розподілятимуться між об’єднаними територіальними
громадами за чіткою формулою: в залежності від кількості сільського
населення і площі об’єднаної територіальної громади.
Фінансування проектів за рахунок цієї субвенції відбуватиметься згідно
з планом соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної
громади.

Мінрегіон та експерти запропонували об’єднаним громадам
допомогу у розробці та реалізації проектів водопостачання на селі
(Децентралізація влади).
В багатьох об’єднаних громадах проблему водовідведення та
водопостачання означили як пріоритетну, оскільки централізованим
водопостачанням в Україні забезпечено лише 22 % сільських територій,
водовідведенням – менше 2,5 %.
Сьогодні громади мають ресурси на її вирішення і отримають усю
необхідну допомогу від Мінрегіону та провідних експертів у цій галузі.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
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Проблема
якісного
централізованого
водопостачання
та
водовідведення гостро стоїть для більшості сільських населених пунктів. Ми
сконцентрувались на об’єднаних громадах, бо вони вже можуть починати її
вирішувати і бути прикладом для інших, демонструючи, що об’єднання
зусиль стає запорукою підвищення рівня життя у громадах.
Ресурс на реалізацію проектів розвитку громад, у тому числі проектів
водопостачання і водовідведення, є: це і державна субвенція на розвиток
інфраструктури об’єднаних громад у розмірі 1 млрд. грн., і Державний фонд
регіонального розвитку, де закладено 3 млрд. грн., це і 2,9 млрд. грн. у
Держбюджеті на соціально-економічний розвиток регіонів – програма, яку
адмініструє Міністерство фінансів.
Отже, гроші є, але самих проектів не вистачає. Зараз ми виявляємо
громади, де питання водопостачання і водовідведення є одним з
пріоритетних. Міністерство готове запропонувати експертів для сприяння у
розробці об’єднаними громадами відповідних проектів та у їх реалізації.
Реформа децентрализации продолжится внесением изменений в
Бюджетный кодекс (112.ua).
В плане действий правительства на 2016 год ключевой задачей
является продолжение реформы децентрализации. В частности, до 1 мая
предполагается
совершенствование
инструментов
финансирования
регионального развития путем внесения изменений в Бюджетный кодекс и
Закон Украины «Об основах государственной региональной политики».

Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко зазначив, що Реформа місцевого самоврядування неможлива без
фундаментальних змін в системі освіти, охорони здоров’я та соціального
захисту (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України).
Представники відповідних міністерств презентували своє бачення
розвитку кожної з галузей через призму децентралізації. Геннадій Зубко
акцентував увагу присутніх, що найбільш складна ситуація сьогодні у сфері
охорони здоров’я.
Судова реформа

Європейська комісія за демократію через право, відома як
Венеційська комісія, відзначає уповільнення конституційної реформи
правосуддя в Україні про це сказав (Українська правда).
Представник України у Венеціанській комісії Володимир
Пилипенко:
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Об'єктивно відзначається певне вповільнення конституційної реформи
правосуддя. Хоча поправки в цій частині і було прийнято більшістю на
попередній сесії й теоретично їх можуть остаточно схвалити на поточній
сесії Верховної Ради, їхній зміст викликав багато суперечок в українському
суспільств.
Не залишилися непоміченими Венеційською комісією і зміни до
регламенту Верховної Ради, якими депутати дозволили парламенту
відстрочити внесення змін до Конституції.
Той факт, що парламент ухвалив зміни до регламенту і дозволив собі
приймати такі зміни на одній із наступних сесій, зараз є предметом розгляду
Конституційного Суду. У випадку визнання таких змін неконституційними
процес внесення змін до Конституції в частині децентралізації доведеться
запускати з самого початку
У випадку визнання таких змін неконституційними процес внесення
змін до Конституції в частині децентралізації доведеться запускати з самого
початку

Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
НКРЕКП затвердила графік надання інвестиційних програм
ліцензіатів у сфері електроенергетики на 2017 рік (Урядовий портал).
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, затвердила графік надання на розгляд
Комісії інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами, з розподілу
електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на 2017 рік.
Підписано наказ про cтворення робочої групи щодо Фонду
енергоефективності (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України).
Робоча група розробить всі необхідні законодавчі зміни та нормативноправові акти для створення та початку роботи Фонду Енергоефективності.
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко
підписав наказ про утворення відповідної робочої групи.
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Після робочої групи, яка разом з Урядом Німеччини відпрацювала саму
концепцію Фонду, ця міжвідомча група, до якої увійшли представники
Офіційна інформація
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різних міністерств і донорських організацій, підготує необхідний пакет
законодавчих пропозицій.
Протягом півроку будуть запропоновані зміни до законодавства для
забезпечення роботи Фонду енергоефективності. Зокрема, закони «Про
енергоефективність будівель», «Про енергоефективність», «Про комерційний
облік», «Про житлово-комунальні послуги», який зараз доопрацьовується до
другого читання у Парламенті.
Робоча група приступить до напрацювання пропозицій щодо внесення
змін до законодавства та створення підзаконних актів, які забезпечать
утворення Фонду та його роботу, у відповідності із Національним планом дій
з енергоефективності на період до 2020 року.

ЄС допомагає Україні реформувати ринок електроенергії
(Урядовий портал).
14 березня ЄС започаткував новий дворічний проект Твіннінг. Ключове
положення 3-го пакету енергетичного законодавства ЄС забезпечує належне
регулювання конкуренції на ринку електроенергії, пропонуючи найкращу
пропозицію для споживачів. Україна взяла на себе зобов'язання
імплементувати Директиву 2009/72/EC в енергетичному секторі відповідно
до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Договору про створення
Енергетичного Співтовариства.
Посол ЄС в Україні Ян Томбінські
Реформа ринку електроенергії є одним з ключових кроків, які Україна
повинна зробити. Це не тому, що країна взяла на себе зобов'язання в рамках
Угоди про асоціацію, а в інтересах громадян України. Цю реформу буде
важко здійснити без сильного і незалежного органу регулювання енергетики,
роль якого повинна полягати не тільки в сприянні розвитку конкуренції, а й в
захисті споживачів. У зв'язку з цим, прийняття нового закону про ринок
електроенергії, а також закону про регулятор в секторі енергетики є
необхідними початковими кроками.
Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в
Україні Юрай Сівачек:
Досвід Словаччини, а також інших держав-членів ЄС Вишеградської
групи (Чехії, Угорщини і Польщі) буде корисним для українських колег в
рамках реформування ринку електроенергії.
Прийняття Концепції Державної цільової економічної програми
реформування вугільної промисловості до 2020 року стане важливим
кроком для впровадження реформ та ефективної роботи вугільної галузі
(Міністерство енергетики та вугільної промисловості України).
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення
Концепції Державної цільової економічної програми реформування вугільної
промисловості до 2020 року», розроблений фахівцями Міненерговугілля,
погоджено Мінфіном та передано для розгляду Урядом.
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Згідно з проектом Концепції, оптимальним напрямком для розв’язання
проблеми збиткової роботи вугільних шахт буде ефективне реформування
вугільної галузі та виведення їх на беззбиткову роботу. Серед завдань,
передбачених Концепцією, − удосконалення нормативно-правової бази для
прискорення реструктуризації збиткових шахт; підвищення інвестиційної
привабливості вугледобувних підприємств; створення механізмів для
соціального захисту вивільнених працівників та вирішення екологічних
проблем; прискорення підготовки шахт до приватизації.
Реформа системи національної безпеки та оборони
Президент України Петро Порошенко затвердив нову концепцію
розвитку сектору безпеки і оборони України (Українська правда).
Основною метою реформування та розвитку сектору безпеки і оборони
визначено формування та підтримання спроможностей, що дасть змогу
гарантовано забезпечити адекватне і гнучке реагування на весь спектр загроз
національній безпеці України, раціонально використовуючи наявні у
держави можливості і ресурси.
У тримісячний строк уряд, Служба безпеки, Служба зовнішньої
розвідки, Управління державної охорони мають розробити концептуальні та
програмні документи розвитку складових сектору безпеки і оборони, а у
двомісячний строк Міністерство оборони повинне доопрацювати
Стратегічний оборонний бюлетень України та внести його на розгляд РНБО.
Реформа освіти
Українські та британські університети співпрацюватимуть
(Урядовий портал).
25 українських і британських університетів отримають гранти на
здійснення ознайомчих візитів і 8 − на розвиток партнерства.
Гранти від Британської Ради в Україні спрямовані на співпрацю та
обмін досвідом, низку заходів з мобільності представників українських та
британських вищих навчальних закладів. Рішення щодо ролі отримувача
гранту (британський чи український університет) приймалося за
домовленістю сторін.

Перший заступник Міністра освіти і науки Інна Совсун
презентувала проект нового механізму фінансування вищої освіти
(Урядовий портал).
«Запропонована МОН модель фінансування вищої освіти складається з
чотирьох елементів. Перший ключовий елемент – це базове (блочне)
фінансування ВНЗ. Другий – соціальний фонд. Третій – фонд розвитку (фонд
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капітальних видатків). Четвертий – фонд державної цільової підтримки, де
будуть закладені гроші на підтримку тих категорій населення, яким
держава надає додаткову підтримку на здобуття вищої освіти».
Програма розвитку українського експорту

Рада ратифікувала угоду про заснування Німецько-української
промислово-торговельної палати (112.ua).
Угоду було укладено 23 жовтня 2015 р. в Берліні, вона набуває
чинності в день, в який український уряд повідомляє німецькій стороні про
виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття
чинності цим документом. За відповідний законопроект № 0092 за основу та
в цілому проголосували 238 народних депутатів.
Верховна Рада погодила приєднання України до Угоди СОТ про
державні закупівлі GPA (Урядовий портал).
Ухвалення відповідного законопроекту №0085 підтримали 243
народних депутати. Для українських компаній приєднання до Угоди СОТ
GPA означає відкриття доступу до глобального ринку держзакупівель, який
оцінюється в 1,7 трлн дол., що більш ніж у 30 разів перевищує об’єм
українського експорту в 2014 році.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов:
Відкриття світового ринку державних закупівель для українських
компаній є одним з напрямів реформи держзакупівель. Участь у
закордонному тендері – це найпростіший шлях для експорту вітчизняних
товарів. По-перше, він не вимагає зайвих витрат на маркетинг, плати за місце
на полиці чи інвестицій у відкриття закордонного представництва. А, подруге, вимоги держтендерів чітко структуровані. Тому все, що треба – це
знайти цікавий тендер і подати заявку через сайт.
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко заявив про те, що Україна стала найбільшим експортером
кукурудзи до Китаю (Урядовий портал).
2015 рік став роком серйозної роботи в розвитку діалогу та активізації
торговельно-економічного співробітництва між Україною та Китайською
Народною Республікою. За цей рік ми досягли значних результатів в
освоєнні великого та перспективного китайського ринку.
Товарообіг між країнами за минулий рік склав $1,3 млрд, тоді як у 2014
році цей показник становив лише 932 млн. Таких цифр вдалося досягти за
рахунок експорту, який за 12 місяців 2015 року становив $1,2 млрд, що
майже в 2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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Зростання експорту української продукції в КНР відбулося завдяки
збільшенню поставок продукції рослинного походження. В першу чергу це
стосується зернових ($678 млн) та олії ($534 млн), обсяги експорту яких
зросли на 83,5 % та 46,6 % відповідно.
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС

Президент ЄК Жан-Клод Юнкер після зустрічі у Брюсселі із
президентом України Петром Порошенком та головою Європейської
ради Дональдом Туском заявив, що Європейська комісія у квітні готова
оголосити про подання законодавчої пропозиції щодо візової
лібералізації для України (Європейська правда).
«Україна в останні дні і навіть години зробила величезні реформи, які
пов’язані із затвердженням закону про електронне декларування, а також
призначенням членів антикорупційної агенції. Ці кроки дозволять Єврокомісії
подати пропозиції щодо візової лібералізації у квітні».
Голова Європейської ради Дональд Туск:
Слідом за позитивним висновком Єврокомісії, який був оприлюднений
у грудні, Україна зробила ключові кроки у виконанні своїх зобов’язань. Я
вірю, що скоро буде можливо зробити наступні кроки для фіналізації цього
процесу.
Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін у
деякі законодавчі акти України щодо особливостей подання посадовими
особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру в 2016 році» (Корреспондент).
Документ входив в пакет законів, прийняття яких необхідно для
введення Європейським Союзом безвізового режиму для українців.
Глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський вітав
прийняття закону, зазначивши, що до напрацювання цього документа були
залучені експерти Європейської комісії.
Прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що Уряд офіційно затвердив
формування НАЗК, це останнє рішення, яке мала прийняти Україна для
безвізового режиму з ЄС (Українська правда).
«Ми провели неймовірну роботу з членами парламенту, в уряді про
прийняттю законодавства і сотень різного роду рішень Кабміну, щоб
Україна отримала безвізовий режим. Це – останнє рішення. Я знаю, що наші
європейські партнери так само знають, що це вже останнє рішення, яке ми
підписали з президентом Порошенком в листі (главі Єврокомісії, – ред.)
Юнкеру».
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Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення
парламентом закону про електронне декларування (Українська правда).
«Внесений мною як невідкладний законопроект про електронне
декларування − ухвалений! (…)
Парламент зробив усе, щоб українці змогли їхати в Європу без віз вже
в цьому році».

Для безвізового режиму з Україною згода всіх країн не потрібна
(Українська правда).
Голосування Ради Євросоюзу щодо скасування короткострокових віз
для українців буде здійснюватися за принципом «кваліфікованої більшості».
Це означає, що безвізовий неможливо буде ветувати через спротив однієї
країни.
Про юридичну схему голосування йдеться у відповіді Представництва
ЄС в Україні на запит «Європейської правди».
«Рішення (про внесення України у «безвізовий перелік») має бути
підтримане як Європейським парламентом, так і Радою ЄС.
Рада ЄС повинна підтримати його кваліфікованою більшістю голосів»,
– пояснили в дипмісії Євросоюзу
Метод кваліфікованої більшості, який буде застосований з українського
питання, дозволяє ухвалити безвізовий режим для громадян України в разі,
якщо за нього проголосує щонайменше 55% країн-членів ЄС, які
представляють не менше ніж 65% населення Євросоюзу.
Посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель заявив, що
стабільність Євросоюзу буде забезпечена за рахунок в ходіння в його
склад України і Туреччини (Корреспондент).
«Не тільки Україна потребує Євросоюзу, але і ЄС має потребу в
Україні. Розширення зони стабільності Євросоюзу: зони благоденства,
матеріального благополуччя, перш за все можливо за рахунок розширення
ЄС за рахунок Туреччини та України».
Дипломат вважає, що такий підхід повинен бути базовим у зовнішній
політиці двох країн в європейському напрямку.
Професор турецького університету Мармара Хуршіт Гюне:
Процес євроінтеграції в ЄС в України може піти швидше, ніж у
Туреччині.
Колишній голова Європейської ради Герман ван Ромпей заявив,
що голосування проти асоціації буде ганьбою для уряду Голландії
(Європейська правда).
«Адже парламент країни вже підтримав угоду. Країна повинна бути в
змозі взяти на себе відповідальність. Нідерланди єдині, хто використовує
таку процедуру (референдуми, − ред.). Якщо пізніше більшість голландців
скаже «ні», то це зробить Нідерланди менш надійним партнером».
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Президент України Петро Порошенко і Президент Європейської
Комісії Жан-Клод Юнкер узгодили подальші кроки для запровадження
безвізового режиму з ЄС (112.ua).
Порошенко і Юнкер обговорили зміни в закон про електронне
декларування та привітали досягнення компромісу в переговорах України та
Єврокомісії щодо внесення цих змін.
Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер висловив
сподівання щодо позитивного рішення Верховної Ради щодо законодавчого
врегулювання питання електронного декларування згідно зі стандартами ЄС,
що стане значним кроком уперед в реалізації антикорупційної політики і
дозволить Україні через кілька років інтегруватися в Європейський Союз.
10 березня українська делегація заступників міністрів,
відповідальних за питання європейської інтеграції у рамках візиту до
Естонської Республіки відвідала Канцелярію Уряду, Парламент
(Рійгікогу), а також взяла участь у панельній дискусії щодо поточного
стану виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і викликів,
які стоять перед виконавчою владою у майбутньому (Урядовий портал).
У рамках візиту до Парламенту Естонії (Рійгікогу) українська делегація
провела зустріч з представниками Комісії з питань ЄС. Сторони обговорили
важливість реалізації реформ в Україні.
Реформа охорони здоров’я
Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України №
51 від 01 лютого 2016 року, зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 22 лютого 2016 за № 269/28399 «Про затвердження Методики
щодо забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку
на 10 тис. населення» (Урядовий портал).
Згідно з наказом, протягом місяця структурні підрозділи з питань
охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій
мають затвердити детальні покрокові плани оптимізації протягом 2016 року
ліжкового фонду закладів охорони здоров’я регіону з відповідними
фінансовими розрахунками. Структурним підрозділам надається можливість
самостійно регулювати кількість лікарняних ліжок для стаціонарного
лікування пацієнтів.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Запровадження децентралізації – обґрунтований крок, який
відповідає західному досвіду (Івано-Франківська обласна державна
адміністрація).
Політолог, кандидат політичних наук, депутат обласної ради Ігор
Дебенко:
Якщо ми справді прагнемо здійснити децентралізацію, розбудувати
сильне та самодостатнє місцеве самоврядування, то ліквідація місцевих
державних адміністрацій, утворення виконкомів на базі місцевих рад,
закладення фінансових передумов для успішного розвитку громад шляхом
залишення на місцях переважної частини податків і зборів, а також наділення
громад реальними, дієвими повноваженнями є цілком логічними.
Як і впровадження інституту префектів, які підпорядковувалися б
Президенту та здійснювали наглядову функцію за дотриманням законності
органами місцевого самоврядування. Втім, цей нагляд не може суміщатись із
управлінськими повноваженнями – префекти не мали б перебирати на себе
виконавчу владу.
Розвиток та вдосконалення Бугринської об’єднаної територіальної
громади відбувається шляхом обміну досвідом з консультантами із
Польщі (Рівненська ОДА).
З метою висвітлення нових форм і методів організації діяльності та
написання Стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади у рамках
дводенного візиту до Бугринської ОТГ прибула група польських експертів:
Польська делегація зустрілася з керівниками установ і організацій,
депутатами, членами виконкому та мешканцями громади. Гості оцінили
діяльність Бугринської громади, та розповіли, які проблеми виникали у них,
в період децентралізації. Сільський голова Сергій Пилипчук зацікавився
ідеями та практиками сусідів. Сьогодні важливо аби спільнота підтримала
реформи. Адже далеко не всі вірять в успіх, тому не поспішають змінюватися
– а це чи не головна проблема.
Рівненська ОДА долучилася до проекту ЄС щодо модернізації
Центрів надання адміністративних послуг. За європейські кошти в області
вдосконалять роботу трьох ЦНАПів – у Рівному, Дубно та Кузнецовську
(Інформаційно-аналітичний портал «Четверта влада»).
Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації Ігор Тимошенко:
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Загалом, проект планують втілювати у Рівненській, Волинській та
Львівській областях. Для нашої області передбачені кошти у розмірі 3
мільйонів 800 тисяч гривень. Крім того, з міських бюджетів на ці потреби
піде 1,5 мільйони гривень, оскільки співфінансування є умовою для надання
європейських грошей.

Віктор Шумада зустрівся із Почесним консулом Латвійської
Республіки (Сайт Тернопільської міської ради).
15 березня у приміщенні Тернопільської міської ради відбулася зустріч
секретаря міської ради Віктора Шумади із Почесним консулом
Латвійської Республіки у м. Львові Володимиром Гарцулою та
представником латвійської компанії SIA «Jurmalas namsaimnieks». Ця
компанія спеціалізується у наданні послуг у сфері управління, консультацій
та технічного аудиту об’єктів комунальної інфраструктури, обслуговування
та експлуатації нерухомості
«Нам дуже важливий та корисний передовий досвід європейських
країн для проведення швидкої та ефективної модернізації житловокомунальної сфери Тернополя. Сподіваюсь, що наша зустріч дасть
можливість налагодити продуктивну співпрацю між Тернополем та
латвійськими фахівцями».
15 березня відбулася перша зустріч представників Наглядового
комітету «Проект з енергоефективності у м. Житомирі», який
впроваджуватиметься за фінансової підтримки Уряду Швейцарії
(ЖИТОМИР.today).
У 2019 році у Житомирі планують впровадити Європейську
Енергетичну Відзнаку – комплексну систему енергоменеджменту міста. В
рамках даного проекту у Житомирі планується упродовж 2016-2018 років
провести заміну 6,6 км теплових мереж, здійснити реконструкцію та
капітальний ремонт котелень, в тому числі з встановленням твердопаливних
котлів на біомасі, влаштувати 138 індивідуальних теплових пунктів у
багатоквартирних житлових будинках , встановити на РК-10 установку для
комбінованого виробництва теплової та електричної енергії.
14 березня, відбувся візит делегації Народного уряду провінції
Хенань Китайської Народної Республіки до Чернігівської області
(Чернігівська обласна державна адміністрація).
У рамках ознайомчих відвідин пройшла зустріч представників
Департаменту сільського господарства одного з найпотужніших регіонів КНР
та керівників спільного українсько-китайського підприємства, яке працює на
території Чернігівщини, з головою Чернігівської облдержадміністрації
Валерієм Кулічем.
Протокольними цілями зустрічі були: отримання гарантій у сприянні
реалізації проектів на території регіону, обговорення можливості здійснення
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офіційного візиту делегації Народного уряду провінції Хенань на чолі з
головою Народного уряду до Чернігівської області.

У Чернівецькій області з’явиться ще п’ять об’єднаних громад
(BukNews).
Як повідомив експерт обласної організації «Комітет виборців України»
Ігор Бабюк, наразі йдеться про 5-6 громад. Вони уже почали процес
консультації чи навіть об’єднання. Йдеться про громади насамперед
Сторожинецького району (власне Сторожинець, Красноїльськ та Чудей).
Цьогоріч субвенція з державного бюджету на десять об’єднаних громад
нашої області становить 100 мільйонів гривень. Ці гроші мають спрямувати
на покращення інфраструктури.
Водночас експерт представив дослідження щодо реформи із
децентралізації. Згідно із ним, більшість опитаних експертів вважають, що
вона має на меті покращення життя мешканців місцевих громад.
14 березня пройшла офіційна зустріч міського голови ІваноФранківська Руслана Марцінківа з делегацією посадовців з Республіки
Польща (Офіційний сайт міста Івано-Франківська).
Метою візиту стало підбиття підсумків співпраці Івано-Франківська з
польськими містами-партнерами та обговорення векторів майбутньої
взаємодії. Івано-Франківськ має підписані угоди про співпрацю з 12 містами
Республіки Польща. Кожна з цих домовленостей передбачає політичну,
економічну і культурну кооперацію. Це спільні проекти, бізнес-форуми,
спортивні змагання, фестивалі, обмін офіційними візитами, отримання
гуманітарної допомоги та інші напрями співпраці.
На перших виборах у Ходорівській об’єднаній громаді
зареєстровано 273 кандидати
У неділю, 27 березня, відбудуться перші вибори депутатів
Ходорівської міської ради об’єднаної територіальної громади і перші вибори
міського голови. Зокрема, за посаду Ходорівського міського голови
позмагаються четверо кандидатів. (Львівська обласна державна
адміністрація).
Начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців
апарату Львівської ОДА Федір Алєйніков:
Двоє з кандидатів на міського голову є самовисуванцями, інші висунуті
Всеукраїнським об’єднанням «Свобода» та партією «Громадський рух
«Народний контроль». Також Ходорівська міська виборча комісія
зареєструвала 269 кандидатів у депутати міської ради. Вони внесені до 10-ти
виборчих списків районних організацій політичних партій, які братимуть
участь у виборах.
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У КОДА обговорили можливості залучення капіталовкладень від
німецького фонду (Офіційний сайт Фастівської міської ради та її
виконавчих органів).
Голова Київської обласної державної адміністрації Максим Мельничук
провів робочу зустріч із делегацією інвестиційного фонду WELES. Сторони
поспілкувалися щодо можливостей розширити інвестиційну діяльність фонду
на території країни, зокрема у Київській області
Представники фонду WELES зауважили, що готові інвестувати кошти у
ті підприємства, чиє виробництво поки що не адаптоване до стандартів
Європейського Союзу. Таким чином, у разі співпраці те чи інше київське
підприємство отримає можливість оновити виробничі лінії задля випуску
продукції, яка зможе вийти на європейський ринок збуту і буде
конкурентоздатною.
14 березня були підведені підсумки реалізації в Шосткинському
районі III фази проекту Європейського Союзу та Програми розвитку
ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (Шостка.INFO).
У III фазі проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду» брали участь с. Собіч, с. Богданівка, с. Миронівка, с. Клишкі. На
умовах співфінансування здійснювалися мікропроекти, які мали важливе
значення для сільських громад. Для цього в селах були створені громадські
організації.

Словацькі інвертори хочуть створити на Тернопільщині нові
робочі місця (Сайт Тернопільської обласної державної адміністрації).
Зустріч очільника області та представників компаній «Кверкус Групп»
(Україна), «Цонтакс СК» (Словаччина) та «Електромакс» (Словаччина)
відбулася 14 березня у Тернопільській обласній державній адміністрації.
Мета даної зустрічі – інвестування й забезпечення робочими місцями жителів
Тернопільської області
Співвласник «Кверкус Групп» Мирослав Фабріці, директор словацькоіталійської фірми «Електромакс» Габріел Мусік та директор словацькофранцузької фірми «Цонтакс СК» Йозеф Слімак висловили намір інвестувати
у Тернопільщину кошти й створити для жителів краю як мінімум 25 нових
робочих місць.
Принципово важливим питанням для представників вищевказаних
компаній є забезпечення прозорого проведення відповідних торгів з продажу
сировини для виробництва.
У Вінницькій облдержадміністрації утворено управління
інформаційних технологій (Вінницька ОДА).
Голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій своїм
розпорядженням утворив управління інформаційних технологій апарату
облдержадміністрації, об’єднавши відділ інформаційно-комп’ютерного
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забезпечення, сектор забезпечення доступу до публічної інформації та відділ
адміністрування Державного реєстру виборців
Головною метою діяльності даного управління має стати ефективне
впровадження в області реформи в галузі інформаційно-комунікаційних
технологій. Зокрема, впровадження технологій електронного врядування
(електронний документообіг), розвиток інформаційної інфраструктури,
створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів, розвиток
послуг для населення із застосуванням інформаційно-комунікаційних
технологій.
Голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков,
розповідаючи про хід децентралізації в області зазначив, що згідно з
Планом перспективного розвитку громад області передбачено створення
32 об'єднанихгромад (Децентралізація влади).
«У 2015 році в нашій області створена перша територіальна громада
в Очаківському районі – Куцурубська. Об'єднання і фінансова незалежність
принесли вже перші позитивні результати. За два місяці 2016 року податків
і зборів надійшло в сумі 889,3 тисяч гривень, що в 6,6 рази більше в
порівнянні з аналогічним періодом 2015 року».
Вадим Меріков під час обговорення звіту, відповідаючи на питання
депутатів сказав, що планує провести конкурс на вакантну посаду свого
заступника з питань реалізації реформ.
«Посада мого заступника по впровадженню реформ дуже важлива. Я
оголошу конкурс на дану вакансію. Кандидат повинен добре володіти
англійською мовою, бути юридично підкованим, знати місцеве
самоврядування, розуміти тенденції в області та країні. І я сподіваюся, що
суспільство мене в цьому питанні підтримає».

У Миколаєві проходить підготовка контрактників ВійськовоМорських Сил ЗСУ (Аналітична служба новин).
Військовослужбовці виконують вправи зі зброєю, отримують знання з
тактики дій у підрозділах і навички надання першої медичної допомоги
пораненим бійцям.
«Дніпроводоканал» поступово зменшує споживання електроенергії
(Дніпропетровська міська рада).
Для скорочення споживання електроенергії КП «Дніпроводоканал»
постійно проводить технічне переоснащення водопровідно-каналізаційних
та підвищувальних насосних станцій із заміною застарілого насосного
обладнання на сучасне енергозберігаюче. Системне виконання таких заходів
протягом 2013−2015 років дозволило підприємству скоротити споживання
електроенергії. Наприклад, якщо у 2013 році було спожито 105,7 млн кВт −
годин, у 2014 році – 103,1 млн кВт − годин, то у 2015 році – вже 98,6 млн кВт
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− годин. Наприкінці минулого року за рахунок власних коштів
«Дніпроводоканал» переоснастив чотири підвищувальні насосні станції.

Експерти з Німеччини поділилися досвідом впровадження
енергоефективних проектів. У Харкові відбувся навчальний семінар на
тему: «Інтеграція енергоефективних проектів в українські громади:
енергетична санація багатоквартирних будинків» (Офіційний сайт
Харківської облдержадміністрації).
Під час семінару, який було організовано за підтримки ХОДА спільно з
Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, експерти Німецького
енергетичного агентства DENA та Ініціативи «Житлове господарство у
Східній Європі» (IWO) розповіли про німецьку стратегію в галузі
енергоефективного будівництва і санації, надали практичні рекомендації
щодо здійснення модернізації теплового контуру будівлі (повітряний обмін,
температурні мости, матеріали для будівництва, проблема «клаптикового»
утеплення), енергетичної модернізації (теплопостачання, вентиляція) та
розробки планів санації.
Міський голова Павлограда Анатолій Вершина вирішив
перейняти практику європейських міст і відзвітуватись чим займався
100 днів у кріслі мера, чого досяг, що зробив і що планує (Павлоградские
Новости).
Із 1 квітня державні закупівлі здійснюватимуться в системі «Prozorro».
В місті втілюється ряд проектів по термомодернізації закладів освіти та
медицини, реконструкції системи еаерації на очисних спорудах.
До кінця 2016 року в Одесі буде завершено створення електронної
амбулаторної та стаціонарної карт для дітей (ИА «КонтекстПричерноморье»).
Департамент охорони здоров'я Одеської міськради почав впровадження
інформаційної комп'ютерної системи, яка передбачає створення єдиної
електронної бази пацієнтів лікувальних установ міста Одеси та оперативний
обмін інформацією між різними медичними підрозділами.
Впровадження медичної інформаційної системи в Одесі почалося з
дитячої служби. Розроблена програма ведення електронної історії хвороби
для пацієнтів стаціонару, ведеться робота над електронною амбулаторною
карткою дітей.
На забезпечення медичних закладів комп'ютерною технікою Одеська
міськрада виділила 3 мільйони гривень.
У Тернополі запустили патрульну поліцію (Українська правда).
209 патрульних поліцейських склали присягу на вірність українському
народові.
Регіональнініціативи
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Хлопці та дівчата пройшли 10 тижнів інтенсивної підготовки і
тренінгів на базі Львівського університету внутрішніх справ. Їх навчали
найкращі викладачі та тренери України та країн-партнерів. У відомстві
додали, що кожен четвертий з новобранців – дівчина, а понад 80 % мають
вищу освіту.
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся і поспілкувався з
генеральними директорами, топ-менеджерами та представниками понад
100 компаній-членів Американської торгівельної палати в Україні
(Київська міська державна адміністрація).
«Я очікую співпраці, допомоги і порад від людей, які хочуть бачити
Київ сучасним і комфортним містом. Сьогодні українська столиця –
найкраще місто для інвестицій. Ми створюємо найсприятливіші умови для
інвесторів».
Мер підкреслив, що для впровадження реформ насамперед потрібно
викорінити корупцію. Тож, щоб унеможливити будь-які корупційні схеми,
столична влада забезпечила прозорість усіх процесів у місті та відкритість
системи управління, зокрема, й у використанні бюджетних коштів.
У Київській облдержадміністрації відбувся Міжнародний
Економічний Форум «Африка – Україна. Партнерство», в ході якого
обговорили розвиток українсько-африканського партнерства, перспективи
ділового співробітництва, інвестування (Офіційний веб-сайт Київської
обласної державної адміністрації).
Учасники Форуму з країн Гани, Гвінеї, Конго, Нігерії, Морокко,
Ефіопії та України одностайно схвалили наміри всебічного співробітництва.
Це стосується насамперед таких сфер, як сільське господарство, переробна
промисловість, енергетика, будівництво, переробка сміття. Українські та
африканські підприємці зацікавлені у встановлені конкретних ділових
стосунків у вказаних сферах і докладуть до цього максимум зусиль.
Першим таким кроком стало рішення Форуму про створення
міжнародної громадської організації «Україно-африканський економічний
союз». Основною метою такої організації буде об’єднання підприємств і
організацій з України та Африки, які прагнуть працювати разом, і допомогти
їм в своїй діяльності.
На Краснопільщині активно впроваджують модель розвитку
територіальних громад на основі співпраці з бізнесом (Сумська обласна
державна адміністрація).
Така взаємодія, на думку очільника Сумщини, сприяє утворенню
дієздатних об’єднаних територіальних громад.
Познайомившись
із
об’єктами
соціальної
та
виробничої
інфраструктури села Миропілля, голова облдержадміністрації Микола
Клочко наголосив, що населений пункт має всі можливості стати центром
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та

Проект ПРОМІС – один із шляхів поліпшення інвестиційного
середовища Вінниччини (Вінницька ОДА).
10 березня 2016 року в приміщенні Департаменту регіонального
розвитку облдержадміністрації за сприянням проекту міжнародної технічної
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС) була
проведена фокус група щодо вивчення стану інвестиційної діяльності у
Вінницькій області під керівництвом експерта з регіонального розвитку
проекту ЄС – Василя Федюка.
На засіданнях обговорювалися питання оцінки факторів, які впливають
на стан інвестиційного та бізнес середовища, ідентифікація бар’єрів та
перешкод для інвестування. Також наводилися приклади успішної реалізації
інвестиційних проектів.
Польські бізнесмени планують створити на Закарпатті робочі
місця (Закарпатська обласна державна адміністрація).
Представники польської компанії «Green Factory Holding» Артур
Ритель та Мартін Кусьмеровський зустрілися 10 березня, з керівником краю
Геннадієм Москалем аби обговорити можливість налагодження на Закарпатті
виробництва та створення робочих місць.
Представник польської компанії «Green Factory Holding» Артур
Ритель:
Наша компанія планує створення власної сировинної бази в Україні та
окрім реалізації продукції на українському ринку, експорт до Польші,
Румунії та Словаччини. Тож ми зацікавлені в оренді як мінімум п’ятисот
гектарів сільгоспугідь на Закарпатті.
10 березня голова Житомирської обласної державної адміністрації
Сергій Машковський провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним
Послом Республіки Словенія в Україні Наташою Прах (Житомирська
обласна державна адміністрація).
В рамках зустрічі обговорили можливості розширення економічного
співробітництва між Житомирською областю і Республікою Словенія.
Пані Наташа Прах зауважила, що саме Житомирщина є пріоритетним
регіоном для співпраці зі Словенією, саме тому тут було відкрите
консульство.
Сторони домовилися обмінюватись досвідом
рамках процесу
децентралізації управління, який зараз проходить в Україні. В Словенії дану
реформу місцевого самоврядування було розпочато ще 25 років тому і яка
має ефективні результати.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Верховна Рада ратифікувала приєднання України до Угоди про
державні закупівлі (Agreement on Government Procurement, GPA) Світової
організації торгівлі. Відтепер українські компанії зможуть брати участь в
державних тендерах країн-членів Угоди СОТ GPA – США, Кореї, Тайваню,
Сінгапуру, Гонконгу, Канади тощо.
Участь у закордонному тендері – це найпростіший шлях для експорту.
По-перше, він не вимагає зайвих витрат на маркетинг, плати за місце на
полиці чи інвестицій у відкриття закордонного представництва. А по-друге,
вимоги державних тендерів чітко структуровані (Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України).
Міністр юстиції Павло Петренко:
15 березня презентували систему електронного декларування –
найдієвішої системи контролю суспільства за чиновниками. Це дуже важлива
складова антикорупційних заходів, що починають працювати в Україні
(Павло Петренко).
Від 960 тис. до 23 млн. грн. отримають об'єднані громади з державного
бюджету на розвиток своєї інфраструктури.
16 березня Уряд визначив механізм надання об’єднаним громадам
державної субвенції у розмірі 1 млрд. грн.
Кошти субвенції розподілятимуться між 159 об’єднаними громадами за
чіткою формулою: в залежності від кількості сільського населення і площі
громади (Децентралізація влади).
Асоціація міст України спільно з Парламентським офісом місцевого
самоврядування започатковує серію навчальних заходів – практикумів з
розробки законодавства для посадових осіб органів місцевого
самоврядування (Децентралізація влади).
Презентацію системи електронного документообігу, яку було
розроблено силами IT-спеціалістів Адміністрації Президента, відвідали
понад 400 гостей. Це представники органів усіх гілок влади, компанійінтеграторів та експертів (Національна рада реформ / National Reforms
Council).
В рамках державної фінансової підтримки розвитку об’єднаних
територіальних громад Уряд визначив порядок та умови надання субвенції з
Новини з соціальних мереж
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державного бюджету місцевим бюджетам об’єднаних територіальних громад
на формування їхньої інфраструктури (Мінрегіон України).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
У Мінрегіоні 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
(Центр політико-правових реформ).

Виконуючий обов’язки директора місії Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Білорусі і Молдові Джон
Пеннел:
Покращення адміністративних послуг приведе до збільшення
підзвітності і значно зменшить можливості для корупції. Відкритість зробить
адміністративні послуги більш доступними і орієнтованими на потреби
відвідувачів. Але основним мірилом успіху стане саме покращення цих
послуг, підтверджене громадянами України (USAID Ukraine – USAID
Україна).
Мінрегіон України готовий запропонувати експертів для сприяння у
розробці об’єднаними громадами відповідних проектів та у їх реалізації.
Долучаться до цього також досвідчені фахівці проекту DESPRO та
Української асоціації районних та обласних рад (Децентралізація влади).
Мінрегіон України розробив типову структуру плану соціальноекономічного розвитку об’єднаної територіальної громади, необхідного для
отримання громадами державної субвенції на формування інфраструктури.
В’ячеслав Негода, Перший заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:
Ми запропонували загальний шаблон подання документів та
необхідних додатків для спрощення їх обробки. Це прискорить процес
виділення коштів громадам (Децентралізація влади).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Урядом не запропоновано жодної моделі, яка була би базовою, для
того, щоби вивести охорону здоров'я на якісно новий рівень. Сьогодні
необхідно сформувати модель нової системи, визначитись, якими будуть
медичні округи, послуги, фінансування, стандарти, форма страхування тощо.
При цьому реформа має відбуватися у тісній комунікації з лікарями,
місцевою владою та громадянами (Децентралізація влади).
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Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі
України Юлія Ковалів:
Ключова зі змін до законодавства про користування надрами – це
прозора процедура, яка не тільки створює сприятливі умови для інвестора,
але й значно зменшує корупційні ризики. Вся інформація стає публічною:
починаючи від того, які заявки подаються і коли вони подаються, ще до
проведення
конкурс
(Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ).
Держенергоефективності повідомляє, що відповідно до зведених
реєстрів позичальників за грудень 2015 року виплачено 123 млн гривень
компенсації за державною програмою з енергоефективності (Мінрегіон
України).
12 березня відбулася міжвідомча нарада щодо реформування системи
охорони здоров’я, освіти, соціального захисту у контексті проведення
децентралізації влади під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України Геннадія Зубка (Мінрегіон України).
Гібридний трибунал в Україні для розслідування міжнародних та
корупційних злочинів можна створити без внесення змін до Конституції
(Центр політико-правових реформ).
Політолог Роман Куйбіда розповів рівнянам про механізми оновлення
суддівського корпусу, які можуть з'явитися у разі ухвалення змін до
Конституції щодо правосуддя.
«У випадку ліквідації та реорганізації судів (а експерти переконані, що
це має стосуватися передусім судів вищого рівня, зокрема й Верховного
Суду), судді цих судів мають або піти у відставку, або на відкритому
конкурсі поряд з претендентами з-поза меж судової системи довести, що
вони є кращими» (Центр політико-правових реформ).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД

(Слово і Діло)
Депутати побоюються, що з розширенням бази декларованого
майна і вже відкритих баз даних нерухомості, в Україні можуть
почастішати випадки грабежів (Сегодня.ua).
В цілому, багато депутатів називають проект європейським і
прогресивним: свої статки чиновники повинні будуть задекларувати в
електронній формі вже в цьому році, вказавши, в тому числі, готівку, яка
зберігається вдома, антикваріат, коштовності і предмети, вартість яких
перевищує 137,8 тис грн. Сума немаленька. Так що у деяких нардепів
з'явилося непереборне бажання терміново заповнити декларацію за старим
зразком.
Глава фракції «Самопоміч» Олег Березюк:
Зараз ми це питання вивчаємо. Справа в тому, що хто був
держчиновником давно заповнював декларацію. Єдине, що зараз потрібно
буде трошки більше це робити. Задекларувати ті картини, які, образно
кажучи, є дуже дорогими. При цьому, компроміс цього закону в тому, що не
потрібно буде вказувати їх ціну. Друге питання – є поняття адміністративної
та кримінальної відповідальності. Закон, як на мене, насправді жорсткий, але
достатній для того, щоб чесним людям можна було декларувати це все. Якщо
свідомо не задекларувати мільйони, які ти маєш у себе вдома, то настає
кримінальна відповідальність.
Народний депутат від БПП:Вадим Денисенко:
Майно, яке було куплено раніше (до звітного року, за який подається
декларація, – ред.), в декларацію вписується рік покупки і його вартість на
той момент. Якщо ви купили будинок невідомо коли, наприклад, в 2000-му, в
декларації ви вказуєте суму покупки згідно з актом купівлі-продажу на
момент укладення договору. А то, що куплено цього року (в звітному році, за
який і подається декларація, – ред.) потрібно декларувати, якщо сума
покупки перевищує 50 мінімальних зарплат. Але дурдом в тому, що ви
повинні задекларувати місце співвідношення ціни і якості (якщо вони
зберігаються вдома, – ред.) і далі – це перший крок до грабежів. це абсурдна
норма: люди можуть цілеспрямовано подивитися в реєстрах, де живе
чиновник, в його декларації глянути, що у нього тобто, прийти і пограбувати.
Позафракційний народний депутат, член парламентського
антикорупційного комітету Борислав Береза:
Дійсно, існує певна проблема. Якраз сьогодні під час обговорення
(поправок в сесійній залі, – ред.) я підняв це питання. Існує вірність або
невірність оцінки. Хто буде здійснювати оцінку і на підставі чого? Чи несе
оцінювач юридичну відповідальність? Припустимо, якщо оцінювач каже: «ця
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картина коштує $1». Чудово. І раптом з'ясовується, що ця картина коштує не
$1, а $100 тис. хто несе відповідальність у такому разі: оцінювач або той, хто
подав декларацію? По-друге, ми знаємо, що всі незалежні оцінювачі можуть
бути дуже залежними, якщо на них натиснути. і в цьому випадку я як
опозиційний депутат розумію, що цей закон можуть розгорнути проти мене.
У законі є адміністративна та кримінальна відповідальність (за помилку в
декларації, – ред.). я чомусь впевнений, що якщо раптом що, в мою сторону
можуть застосувати не адміністративну відповідальність. Наступне: скажіть,
будь ласка, як зберігати багато речей? Адже чиновники повинні будуть
описати своє майно і написати, що у них є. Я вважаю, що це не зовсім
коректна ситуація. Ми даємо наводку в суспільстві, в якому криміналітет
наразі займає дуже серйозну силу, і міліція з ним не справляється. Грабежі,
угони автомобілів і т.д. Відповідно, ми чітко розуміємо, що міліція не може
нас захистити, а я, припустимо, живу в звичайному будинку, і що мені тепер
робити?
Народний
депутат
від
«Опозиційного
блоку»
Юрій
Мирошниченко:
Я утримався під час голосування за цей законопроект як раз через ті
ризики, які багато моїх колег і експерти відзначають по конституційним
правам громадян. Розкривається інформація (в деклараціях і реєстрах, – ред.)
причому та, яка може бути джерелом небезпеки для людини. Але, що
стосується самої проблеми (декларування, – ред.), вона залежить від права
застосування і політичної культури. у чому є небезпека таких декларацій, як
на мене, навіть не в тому, що розкриваються джерела доходів, витрат або
майна... в основному люди переживають про майно, що можуть прийти на
квартиру, там де сім'я, діти, можуть чинити певний тиск, особливо зараз,
коли радикалізоване суспільство. Але є велика, як на мене, небезпека,
пов'язана з вибірковим застосуванням законодавства і способом для певного
політичного тиску на тих чи інших публічних людей. Якщо якийсь депутат
не хоче голосувати, або хтось проявляє нелояльність, або переходить в
опозицію, дуже легко за допомогою такої перевірки (на сумлінність
заповнення декларації, – ред.) порушити справу і т.д. Це, мені здається, в
умовах, коли в країні діє принцип вибіркового застосування законодавства,
коли правоохоронні органи переважно працюють на фактичне керівництво
країни і використовуються для переслідування опонентів, коли суди також не
є поки що незалежними, а також піддаються тиску...
Глава фракції «Народний фронт» Максим Бурбак:
Ухвалений сьогодні законопроект про електронні декларації був
повністю відпрацьований з нашими європейськими партнерами. Це був такий
консенсусний законопроект, де найбільш одіозні поправки були все-таки
виключені. Це раз. По-друге, думаю, що вплинув і візит до Брюсселя (під час
українського тижня в Європарламенті, – ред.), де депутати усвідомили, що
тримати в заручниках весь народ, бо їм, бачте, буде незручно щось
декларувати, це їхні проблеми. Живіть чесно. Тому у нас в «Народному
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фронті» дискусій не виникало. А з приводу розмов про те, що відкриття
реєстрів і розширення бази декларування може спровокувати злочинність,
думаю, це все перебільшено (…).
Верховна Рада ухвалила закон про електронні декларації з
поправками Президента України Петра Порошенка (Слово і Діло).
Плітолог Андрій Дуда:
Голосування було принциповим, і якби не проголосували, це мало б
катастрофічні наслідки. По-перше, це пряма вимога ЄС. По-друге,
законопроект був із поправками Президента. Відповідно, його фракція
просто не могла не підтримати, а для решти дуже непопулярно було б, якби
вони не проголосували. Крім того, громадська думка була сформована
однозначно. Це не компромісний варіант між інтересами Європи та нашими
чиновниками.
Зауваження Президента, подані при накладенні ним раніше вето на цей
закон, є достатньо жорсткими, тому це важко назвати компромісом.

(Сегодня.ua)
Президент Украналітцентра Олександр Охріменко:
Економіка почне активно розвиватися навіть без чужих грошей, якщо
бізнес вийде з тіні (там його зараз – до 50%). А для цього влада повинна
знижувати податки. ПДВ – з 20% до 18%, як в країнах, що розвиваються.
Податок на прибуток – з 18% до 15%. Але головне – зменшити ще більше
кількість бізнесменів, які працюють за спрощеною схемою оподаткування, –
саме тут головна причина тіні (з 2016-го «спрощенка» можлива для фірм з
річним оборотом до 5 млн грн замість 20 млн), і перевести їх на загальну
схему сплати податків. А «спрощенку» залишити тільки сфері послуг і
дрібної торгівлі – там це об'єктивно необхідно.
Тимчасове падіння доходів держбюджету, викликане зменшенням
податків, буде компенсовано вже через рік – зростанням легальної сфери
бізнесу, оскільки працювати в тіні йому стане невигідно. А в перший рік для
виплати зарплат бюджетникам і пенсій пенсіонерам можлива незначна емісія
гривні, що не розкрутить інфляцію.
Головний економіст одного з великих банків Олексій Блінов:
Перебої з кредитами Фонду для нас не найнебезпечніше – адже в разі
успішного реформування економіки у нас з'явиться доступ і до інших ринків
капіталу. Але в разі відмови від реформ гроші ми не отримаємо ні від кого.
Деякі експерти, втім, наполягають, що податкова реформа буде
ефективною лише у співпраці з МВФ – адже транш МВФ допомагає, в першу
чергу, стабілізувати курс гривні.
Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег
Устенко:
Дефіцит держбюджету, який обов'язково збільшиться в перші роки,
якщо знизити податкове навантаження на бізнес, може бути подолано лише
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за рахунок міжнародних позик і коштів інвесторів. Але для цього потрібно
встановити прозорі правила ведення бізнесу.
На жаль, експерти скептично оцінюють і терміни проведення
приватизації, і те, що виручені гроші не будуть проїдені, і те, що продані ці
підприємства будуть на прозорих аукціонах.
Екс-секретар Кабміну Віктор Лисицький:
Підприємства, зношені більш ніж на 40-50%, не представляють
інтересу для серйозного інвестора, тому що доведеться занадто багато
вкладати в їх модернізацію. Навіть обладнання Одеського припортового
заводу зношене на 80%. Тому за більшість об'єктів вдасться виручити
набагато менше, ніж планується. Але продавати треба за будь-яку
запропоновану ціну і якомога швидше – тоді держава швидше отримає
віддачу у вигляді податків. До того ж реально запущені в роботу
підприємства – це нові робочі місця та інвестиції в розвиток регіонів.
На Конференції високого рівня, яка відбулась у Брюсселі за участю
народних депутатів України та працівників Апарату наприкінці лютого,
була представлена «дорожня карта» щодо внутрішньої реформи та
підвищення інституційної спроможності парламенту (Інформаційний
портал Українські реалії).
Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України, керівник
Головного організаційного управління Володимира Бондаренка:
Ця «дорожня карта» була спільним продуктом, напрацьованим
парламентом разом з Місією Пета Кокса, який здійснив більше 60 візитів в
Україну і під час яких відбулося близько 100 зустрічей з працівниками
Апарату, представниками політичних сил, фракцій та комітетів.
Є ряд конкретних пропозицій, рекомендації з боку Європейського
парламенту, над якими нам треба подумати, як їх адаптувати в Україні. Ці
рекомендації були прописані з урахуванням кращого європейського досвіду
та зважаючи на наш рух до європейської сім’ї. Ці рекомендації є одним із
елементів мосту, який ми будуємо на шляху до європейської спільноти.
Найбільш революційні моменти, які прописані у цій дорожній карті,
можуть не сподобатися простому громадянину. Ми зіткнулися з тим, що
пострадянська практика настільки глибоко укорінилась, що треба подолати і
змінювати саме її.
За висновками Місії Кокса, треба змінити підхід до законотворення.
Він наголосив, що у Брюсселі був запропонований інший підхід до цього
процесу, ніж той, який існує в Україні, а саме: підготувати «зелену» і «білу»
книгу. «Зелена книга» міститиме визначені Урядом чи іншими суб’єктами
законодавчої ініціативи проблеми, концепції і попередні шляхи, якими
можна подолати ці проблеми. Пропозиції з «зеленої книги» вноситимуться на
розгляд профільного комітету. За результатами опрацювання писатиметься
«біла книга», яка буде «спільним продуктом, продуктом діалогу», і лише на її
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базі створюватиметься законопроект. Такий документ матиме шанси на
розгляд у Верховній Раді. (…)
Запропоновано запровадження тематичних днів у парламенті. Таким
чином ми уніфікуємо і унормовуємо роботу над тією чи іншою реформою,
предметно працюємо над нею, з тим, аби мінімізувати будь які
неузгодженості під час пленарного засідання. (…)
Рішення з розгляду законопроектів пропонують приймати простою
більшістю. Причому, все може залежати і від «ваги» законопроекту.
Звичайно, кількість голосів для позитивного рішення – це предмет дискусії.
Пан Кокс, звернув увагу на те, у який спосіб проводиться
Погоджувальна рада керівників фракцій і голів комітетів у Верховній Раді:
«Я такої кількості камер ніколи не бачив на засіданні погоджувальної ради у
нас, бо це робоче засідання, з простою, рутинною роботою, де узгоджується
перелік питань і їхня черговість». А наявність преси на самому засіданні для
нього видалась сумнівною. Пан Кокс наголошував, що в Бундестазі кожен
політик може дати коментар і висловити свою позицію по завершенню такої
погоджувальної ради. (…)
Погоджувальна рада, за його словами, у нас трохи відходить від
визначеного предмету роботи і має більш політичний окрас, коли
переплітаються моменти пропозицій і зая». Тому, з метою покращення
роботи, Місія Кокса рекомендує розвести ці процеси: під час самої
погоджувальної ради узгодити технічні питання, після погоджувальної ради
– відкрити спілкування з журналістами, донести позиції парламентаріїв. (…)
Все залежить від нас. Усі розуміють, що система, яка існувала повинна
бути змінена, осучаснена, пристосована до нових реалій. Сьогодні запит
суспільства до Верховної Ради значно більший, ніж ми можемо це
запропонувати. Ця «дорожня карта» є основним лакмусовим папірцем, її
реалізація залежить від бажання, а воно сьогодні є, бо усі розуміють: далі так
бути не може. Нею повинні займатися паралельно і працівники Апарату
Верховної Ради, і народні депутати, бо доповідь містить як адміністративну
складову, так і політичну. (…)

(Центр Разумкова)
Науковий консультант Центру Разумкова з економічних питань
Володимир Сіденко:
Єврокомісія прогнозувала, що скасування мит дозволить нам
збільшити експорт на 500 млн. євро щорічно. У першій половині 2014 року
було зростання. Але вже до кінця року воно зійшло на нівець. У 2015 році ми
зіткнулися з драматичною ситуацією – експорт в країни ЄС зменшився на 4
млрд. доларів за рік. Якщо у 2014 році ми продавали до ЄС на 17 млрд.
доларів, то в 2015 році – на 13 млрд. Ми втратили частку експорту у 24 із 28
країн ЄС. У деякі країни чверть і більше від розміру експорту. Наприклад, до
Британії – падіння становить 37%, до Німеччини – 16,5%, до Польщі – 25%,
до Угорщини – 40%.
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Це сталося, бо в нас вузький сегмент присутності на ринку ЄС. Ми
продавали дві основні групи товарів – чорні метали та аграрну продукцію.
Метали продавати дедалі важче, бо попит на них істотно спав. Також у нас
багато конкурентів, здатних продавати дешевше. Але головне, в ЄС
відбувається структурне заміщення металів на металопластик і сучасні
сплави. Економіка ЄС теж не відзначається темпами швидкого зростання,
досі відходячи від кризи 2008 року. Відтак ми найбільше продаємо до ЄС
кілька груп агротоварів – зернові, насіння соняшника й олію. Ціна на ці
продукти в 2015 році була не такою високою, як у минулі роки. Це призвело
до зменшення валютних надходжень в Україну, що б'є по курсу гривні
стосовно долара і євро. Через наші структурні вади ми нездатні скористатися
з присутності на ринку ЄС.
Водночас менше купуємо товарів з ЄС. За минулий рік імпорт
зменшився на 5,7 млрд. доларів – з 21,1 млрд. до 15,3. Тобто торговельний
баланс у торгівлі з ЄС покращився на 1,7 млрд. доларів. Але, на жаль, це
сталося не за рахунок нарощування об'ємів, а навпаки. Це все з приводу
товарів, бо послуги рахують окремо.
Україна продає в ЄС або сировину або напівфабрикати, як-от метали.
Це продукція з малим обсягом доданої вартості. Україна продає мало
продуктів, в яких для виробництва потрібна висока кваліфікація. Саме тому
ми так мало присутні на ринку ЄС.
Сказати, що взагалі не виробляють (складніших продуктів, – ред.) не
можна, але це малі цифри. Проблема не стільки в тому, що ми не здатні
виробляти, а в тому, що потрібні серйозні адаптаційні заходи, аби
відповідати технічним стандартам ЄС. Для цього слід суттєво оновити
виробничу базу, а для цього потрібні інвестиції. Також потрібне
проходження сертифікаційних процедур, аби наприклад, довести, що наше
машинне обладнання відповідає вимогам ЄС стосовно безпеки використання.
Йдеться про переорганізацію й адаптацію нашої економічної системи до
нових умов.
По-перше, ЄС чекає від України готовності виробляти екологічно
чисту їжу, на яку великий попит в західних країнах. Окремі з цих країн
мають мало площі для вирощування таких продуктів. Тому для нас перехід
на
використання
нових
екологічно
безпечних
технологій
в
агропродовольчому комплексі – надзвичайно перспективний.
По-друге, можемо досягти успіху, якщо навчимося долучатися до
кооперацій. Зокрема в нас сильні позиції у літакобудівництві та ракетнокосмічному комплексі. Але ці галузі мають суттєві труднощі через закриття
співробітництва з Росією. Тут у нас немає повного циклу виробництва. Тож
немає іншого виходу як знайти інших партнерів на Заході. Зокрема у нас
чудові перспективи у транспортній авіації. Але для цієї галузі потрібна
політична підтримка на рівні держави. Комерційних зусиль замало.
По-третє, маємо підтримувати розвиток ІТ. Україна входить у п'ятірку
країн за кількістю фахівців у цій галузі. Повинен активно тривати процес
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інформатизації суспільства за прикладом Естонії. Ми стоїмо на порозі
четвертої промислової революції, яка поєднує досягнення в галузі нано-, біота інформаційних технологій. Тут можемо знайти свою нішу та отримати
нові сфери для конкурентної переваги.
Слід проводити державну інформаційно-просвітницьку діяльність.
Пересічний європеєць знає про Україну мало – Чорнобиль, Майдан,
спортсмени. Маємо бути відомими брендовими товарами. Без цього увійти в
європейський економічний простір буде майже неможливо. Має бути
державна стратегія росту конкурентоздатності, якої наразі нема. За
прикладом країн ЄС і США. Натомість Київ сподівається, що як у казці,
ринок сам візьме і розвинеться. Без відповідних умов для цього.
Перешкоджає припливу західних інвестицій війна, яка створює ризики
для бізнесу. Але більшою мірою – величезний рівень корупції. Іноземні
інвестори не можуть розрахувати, як отримати зиск за умови дії так званого
«корупційного податку», який, за деякими оцінками, сягає в Україні 20% від
ВВП. Тому жодні західні компанії без створення цивілізованих схем в
регулюванні діяльності бізнесу, без дієвої боротьби з корупцією, до нас не
прийдуть. Тому Захід наполягає на відповідних реформах. Потрібні
цивілізовані інститути та правила гри, які б творили сприятливу атмосферу
для ведення бізнесу. Із цим у нас великі проблеми.
Нам слід проводити зміни в структурній орієнтації нашого експорту зі
Сходу на Захід. Так як це 25 років тому зробили країни Варшавського
договору. Упродовж років незалежності в нас не було технологічних змін, які
б дозволяли нам підтримувати конкурентоздатність товарів, тому в нас тепер
така скрута. Вихід – «вписатися» у четверту промислову революцію і
створити умови для ведення бізнесу. Лише тоді зможемо скористатися з
відкритих ринків Євросоюзу.

Експерт назвав ТОП-3 нововведення в правилах приватизації в
Україні (Сегодня.ua).
Молодший партнер Redcliffe Partners Марія Акуленко:
У планах уряду приватизація як мінімум 25 підприємств, до яких вже
проявили інтерес іноземні стратегічні інвестори. Однак інвестори
висловлювали і ряд побоювань, які назвали основними бар'єрами для
успішної приватизації в Україні. Серед них вимога про продаж частини акцій
активу на біржі для визначення ціни, недосконалі механізми захисту прав
інвесторів, зокрема, процедура вирішення спорів.
Кроком назустріч інвестору «зеленим світлом» для приватизації
великих об'єктів в Україні повинен стати новий Закон «Про внесення змін у
деякі закони України щодо вдосконалення процесу приватизації» № 1005VIII від 16 лютого 2016 року, який набув чинності 6 березня 2016 року.
1. Скасування продажу міноритарного пакету акцій. Одним з
основних нововведень Закону є скасування норми про обов'язковий продаж
5−10 % акцій підприємств груп «В» і «Г» на українських фондових біржах
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перед
приватизацією.
Таким чином, скасування цієї норми дає можливість запобігти дроблення
пакета акцій, приводить до спрощення і прискорення процесу приватизації
підприємств.
2. Захист прав інвесторів та врегулювання спорів. Закон передбачає
можливість розгляду приватизаційних спорів між продавцем і покупцем у
міжнародному арбітражі. Для іноземних інвесторів можливість вирішення
спорів у визнаних міжнародних арбітражних інститутах (таких як
Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма, Міжнародний центр по
врегулюванню інвестиційних спорів та інші), а не в рамках національної
судової системи, є вкрай важливою.
Вирішення спорів, які виникають стосовно договорів купівлі-продажу
об'єктів приватизації, за допомогою міжнародного арбітражу забезпечує
додатковий захист прав інвестора. Це досягається завдяки високому
професіоналізму арбітрів та незалежності процесу розгляду спору. Іноді
міжнародний арбітраж також дозволяє швидше прийти до остаточного
вирішення спору, ніж при його розгляді національними судами.
3. Захист національних інтересів. Закон передбачає встановлення
заборони на участь у процесі приватизації особам та організаціям,
зареєстрованим в державі-агресора (фактично, у Російській Федерації), або
тим, які підпадають під дію санкцій.
Ця норма, з одного боку, дещо звужує коло потенційних інвесторів,
однак з іншого боку дає посил західним, азіатських, близькосхідних
інвесторам, про те, що Україна націлена на диверсифікацію іноземних
інвестицій та міжнародні стандарти проведення процедури приватизації.
(Голос Столиці)
Експерт, полковник запасу Олег Жданов:
До сих пір ще ніхто не спромігся сісти і порахувати, що ми хочемо
мати і які озброєння ми хочемо розвивати. Немає чіткої і конкретної
програми розвитку Збройних Сил України, хоча б на перспективу в п'ять
років, я вже не кажу про більш далеку перспективу. (…) Ми відновили
пострадянську армію, але на сьогоднішній день ми не розуміємо, куди рухати
розвиток Збройних Сил і що ми хочемо мати в кінцевому залишку – які
збройні сили, якого розміру, якої боєздатності. І чи потягне наш бюджет,
наша економіка ті збройні сили, які ми хочемо мати. Тобто на сьогоднішній
день не існує фінансово-економічного обґрунтування моделі Збройних Сил.
У нас є сформоване на 2016 рік оборонне замовлення. З розробки з
виробництва озброєнь і техніки, ремонту та відновлення. Швидше за все, ці
сім мільярдів (які у бюджеті закладені на розвиток озброєнь, – ред.) підуть на
втілення в життя того, що було сформовано в цьому оборонному замовленні.
Погане воно чи хороше на сьогоднішній день – це окрема розмова, але воно
існує. Але це в основному покриття потреб армії. Ми знаємо, що за деякими
видами озброєнь некомплект складає близько 10-15% техніки і озброєнь. І ці
Експертний погляд

57

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

10 − 16 березня 2016 р.

20-28 лютого 2015
сім мільярдів по-перше мають покрити курсову різницю, а по-друге, підуть
на виконання того оборонного замовлення, яке ми намалювали собі на 2016
рік.
(…) Не дивлячись на те, що торги зробили електронними і прозорими,
зараз головний елемент корупції криється в виписуванні технічних умов для
виробництва матеріальних засобів або озброєнь, які закуповує Міністерство
борони (…).

(Українська правда)
Директор Olha Bosak Management Consulting, засновниця
волонтерського фонду «Вільна Україна» Ольга Босак:
«Без вирішення питання заробітної плати на державній службі реформи
– це забіг на короткій дистанції».
Так нещодавно написала перший заступник міністра економічного
розвитку та торгівлі Юлія Ковалів на своїй сторінці у мережі Facebook.
Ще у 2014 році колишній директор Світового Банку в Україні Еді
Сегура, зустрічаючись з тодішнім прем'єром Арсенієм Яценюком, наголосив,
що якщо в Україні не буде реалізована реформа урядових структур і функцій,
то Кабмін не зможе ефективно проводити дерегуляцію економіки.
(…) Стара система може стати однією з головних перешкод у реалізації
нагальних для країни реформ.
(…) Оновлення влади та бюрократичного апарату недостатньо для
того, щоб модернізувати нашу все ще радянську «державну машину».
Для зміни системи потрібні дві речі:
– політична воля керівництва держави;
– критична маса держслужбовців, які будуть розробляти та ефективно
реалізовувати відповідний план дій з реформування системи публічного
управління.
Зосередимося на другому. Це мають бути компетентні люди, які готові
віддано попрацювати на суспільне благо.
Привабити на державну службу людей, яких важко спокусити
корупцією, але які не можуть дозволити собі місячну зарплату у розмірі 100
євро, можна за допомогою тимчасового механізму фінансування
держслужбовців – спеціальних фондів підтримки реформ.
Головне їх завдання: залучити на період двох років людей, які б
зробили все можливе для здійснення необхідного сьогодні реформаційного
ривка й вибудували нову систему публічного управління.
За таких умов наступні новоприбульці не почуватимуться «інорідним
тілом», матимуть суттєво вищі зарплати і можливість реалізовувати нові
ініціативи й впроваджувати зміни.
Щоб зрозуміти хто з держчиновників працює на інтереси народу, а хто
на свої власні чи на інтереси своїх спонсорів достатньо оцінити декларацію
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (…)
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Закон про введення електронних декларацій Президент України
Петро Порошенко ветував. Наступного разу Закон буде подано на
голосування з правками президента (Голос Столиці).
Член правління громадської організації «Transparency International
Україна» Ярослав Юрчишин:
Чиновники, зокрема і Петро Олексійович, виторгували собі підняття
межі, з якої починається кримінальна відповідальність. Тобто помилка в
декларації буде становити, після якої починається, власне, кримінальна
відповідальність, 340 тисяч гривень.
Так себе вони нібито страхують від того, що забули вказати
дорогоцінні картини, ювелірки, які колись їм передали бабусі-дідусі, а вони
якось забули про них, не користуються, відклали і не вказали, а тут їх раптом
знайшли. В принципі, критична проблема, бо насправді уявіть собі суму в
понад 10 тисяч доларів чи навіть понад 10 тисяч євро. Для пересічного
громадянина це сума, за яку вони живуть більше ніж кілька років. Для
чиновників це межа помилки. Але це не така проблема, яка би ставала
підставою, щоби ставити під сумнів президентський законопроект, а відтак
можливість скасування віз для всіх українців. Тобто це компроміс, але
прийнятний компроміс.
В тому, що оголошував пан Вадим Денисенко з трибуни як автор
правок до законопроекту, звучали взагалі унікальні речі – це декларувати
потрібно лише статки родичів, з якими ви зареєстровані за однією
юридичною адресою. Наприклад, ви з вашою дружиною – вона в своїх
батьків, а ви в себе вдома. На дружині може бути мільйонний будинок, але ви
його не показуєте, бо ви не зареєстровані за однією адресою. Хоча в Європі
практикується принцип декларування на випередження, тобто не лише тих
членів сім'ї, з якими ведете спільне господарство, а і тих членів сім'ї, по яких
у вас можуть бути певні робочі чи іншого роду стосунки. Наприклад,
позичив вам машину ваш брат проїхатися. Щоб не було питань, краще
задекларувати основні доходи і брата, щоби не виглядало, що ваш брат, який
має певний бізнес, таким чином намагався вплинути на вашу позицію як
чиновника в інтересах власного бізнесу.
Наступна проблема – це було відкладання кримінальної
відповідальності фактично на 2017 рік. Але реально це відкладання в нікуди,
тому що за цей час ще треба довести вину, а відповідальність наступає не
одразу після помилки, а коли через судом доведено, що ця помилка була
внесена за задумом. Якщо це справді просто бажання прикрасити свою
декларацію чи позбутися якихось речей, які вас демонструють з невигідної
точки зору, має бути відповідальність. Якщо це справді як лондонська
квартира, як у голови ДФС Насирова, яка коштує явно більше, ніж 10 тисяч
євро, то відповідальність має бути і кримінальна, до конфіскації і терміну
певного ув'язнення – якщо ця квартира була зароблена чиновником, який
реально заробляє три з половиною тисячі.
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(…) Далі було формулювання унікальне, що варто декларувати лише те
нерухоме майно, яке приносить прибуток. Тобто якщо у вас 120 квартир, і ви
жодну з них не здаєте офіційно, то вам їх декларувати не обов'язково, тобто
декларуєте лише ту, за якою проживаєте. Насправді закон Денисенка – це
було просто вбивство електронних декларацій. 90% цих проблем
виправляють правки президента. (…) 10% – це межа компромісу.

(Аналітична служба новин)
Голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна:
Глобальної реформи (податкової, – ред.) не відбулось, і уряд про це
відверто каже. Істотні зміни правил гри на податковому полі відбулися, але
назвати їх тією очікуваною суспільством глобальною податковою реформою
поки що не можна. Звертаю увагу, що для мікробізнесу умови ми зберегли.
Були спроби їх змінити, та завдяки спільним зусиллям і підприємницькій
активності ми довели, що треба спрощену систему зберегти як таку. Тобто
для малого бізнесу умови практично не змінились, навіть покращилися, тому
що зменшили ЄСВ.
Щодо великого бізнесу, то комусь сьогоднішня система ПДВ стала
легшою, комусь, навпаки, складнішою. Головні зміни відбулись саме у
системі ПДВ. Це сталося ще в 2014 році, коли запровадили електронні ПДВрахунки. Очікування від цього були різні, і поки що маємо різні реакції.
Скарги на неповернення ПДВ ще є, хоч зміни, які набули чинності в 2016
році, мають привести до того, що повернення ПДВ буде автоматичним. А це
означає, що найбільший фактор корупції в податковій системі, а це ПДВ,
буде мінімізовано. Як це працюватиме − подивимось.
Цього року реформою №1 оголосили реформу митниці, і це дуже
правильне рішення. Йдеться про нові правила адміністрування: як
контролювати на митниці проходження товару, як пропускати, як
нараховувати − оце ключовий момент, що болить підприємцям − і
європейським, і нашим.
Насправді ця проблема (скорочення дозвільних документів, що тягне за
собою потребу спільного документообігу між багатьма структурами, – ред.)
якраз у процесі розв’язання, вже створено всю нормативну базу. Тобто
надано змогу безоплатно отримувати всю інформацію у державних реєстрах
органам державної влади і органам місцевого самоврядування, судам тощо,
але є технічні питання. Для їхнього вирішення потрібен певний час. Основні
реєстри вже мають між собою зв’язок. Іншими словами, при здійсненні
реєстраційної дії вже у фіскальну службу за довідкою бігти не треба, тому що
цю інформацію можна отримати горизонтально «орган — органу».
Органи державної влади вже мають підписані між собою
меморандуми-угоди про обмін цією інформацією, проте технічно реалізовані
ще не всі можливості.
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Індекс моніторингу реформ в останній декаді лютого – на початку
березня залишився на рівні +1,4 бала з можливого діапазону від -5,0 до
+5,0 балів. У цьому випуску не було «зіркових» реформ, проте доволі велика
кількість «середняків» з оцінками у 2-3 бали забезпечила помірний прогрес
іMoРe (VoxUkraine).
Найбільш помітними серед реформ були затвердження порядку
обрання наглядових рад держбанків, закони з «безвізового пакету»,
встановлення прозорішого порядку відшкодування ПДВ, скасування
обмежень на віртуальний реверс газу та застарілих санітарних норм. На жаль,
також відбулася й одна антиреформа – це зміни до виборчого законодавства,
що дозволяють виключати кандидатів із виборчого списку після виборів.
Найважливіші позитивні нововведення
Порядок обрання членів наглядових рад держбанків: +3,0 бали
Новий порядок (постанова КМУ 97 від 11.02. 2016) впроваджує вимоги
до членів наглядових рад щодо освіти, досвіду роботи, репутації,
незалежності як від банку, так і від органів влади. На думку експертів iMoRe,
такі вимоги до кандидатів є слушними, проте ефективність реформи значною
мірою залежатиме від її практичного застосування.
Закони з «безвізового пакету»: +3,0 бали
У лютому Рада прийняла кілька законів, необхідних для лібералізації
ЄС візового режиму для громадян України. Але наразі Президент підписав
лише два з них – це закон (1019-VIII від 18.02.2016) щодо спецконфіскацій
(+3,0 бали) і закон (1021-VIII від 18.02.2016) про удосконалення засад
діяльності Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів (+2,0 бали).
Порядок ведення реєстрів з відшкодування ПДВ: +2,5 бали
Змінами до Податкового кодексу наприкінці минулого року було
запроваджено два відкриті реєстри з відшкодування ПДВ. Це є суттєвим
зрушенням вперед у впровадженні прозорого та гарантованого
відшкодування податку. Щоправда, на думку багатьох експертів, наявність
двох реєстрів замість одного дає можливості для зловживань і підвищує
корупційні ризики, тому в цьому питанні ще є невирішені проблеми. Але в
будь-якому разі нова постанова КМУ (68 від 22.02.2016) про порядок ведення
реєстрів заяв про відшкодування ПДВ сприятиме формуванню більш
прозорої системи повернення податку бізнесу.
Скасування застарілих санітарних норм часів СРСР : +2,0 бали
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
Вероніка Мовчан:
Це позитивна новина. Про санітарні норми менше говорили публічно,
ніж про, наприклад, обов’язкову сертифікацію, але проблем бізнесу ці норми
створювали багато. Також очікується антикорупційний ефект, оскільки
скасування цих норм унеможливить покарання за їх порушення, а отже,
зникне й можливість вимагати хабар за «заплющення очей» на їх
недотримання.
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Зняття обмежень на віртуальний реверс газу: +2,0
Зміни до Митного кодексу (закон 994-VIII від 04.02.2016 ) дозволять
отримувати реверсний газ без його фізичного транспортування та заощадити
кошти на транзиті газу.
Окрім позитивних змін, у цьому випуску була і ложка дьогтю.
Зміни до закону «Про вибори народних депутатів України» щодо
виключення кандидатів з виборчого списку: -2,0 бали
Закон (1006-VIII від 16.02.2016) дозволяє партіям виключати
кандидатів у народні депутати України з виборчого списку в
багатомандатному окрузі після оголошення результатів виборів і до
прийняття рішення ЦВК про визнання їх обраними. Така норма підриває
інститут виборів, оскільки дозволить партійним лідерам змінювати їхні
результати на власний розсуд. У перспективі це знизить загальну якість
парламенту.

Порошенко ветував закон про електронні декларації (Голос
Столиці).
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін:
Це вето з пропозиціями. Тобто, президент не просто ветує закон, він
каже: друзі, ви маєте внести правки в ці статті, і тоді я його підпишу. Це
суттєва різниця. Тепер, по суті правок: всі правки, які вніс президент,
погоджені з Єврокомісією, тобто вони повертають закон в той первинний
вигляд, яким хочемо бачити його ми, який дає реальні інструменти боротьби
з корупцією, і що не менш важливо, це повертає закон в той вигляд, який
Україні зарахують для безвізового режиму, про що є лист гарантії від двох
єврокомісарів.
(…) Норми, які вніс президент у вето, очевидно посилюють закон.
Наприклад, кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях з цього
року, як було раніше. Декларування статків в онлайн-режимі за ширшою
формою у цьому році, як було раніше, а не як депутати це відтермінували. Та
й багато інших норм. Тобто ці норми очевидно антикорупційні.
Вони (депутати, – ред.) не лише відстрочили кримінальну
відповідальність за брехню в декларації, вони ще й сам злочин вивели з
підслідності НАБУ, лишивши його в ГПУ, яка вже показала свою
неефективність і спроможність до політичних домовленостей. Фактично,
поправки, які вони внесли, вбили всю систему, бо в системі немає сенсу,
якщо в її рамках можна брехати без жодних наслідків.
Американська торгова палата в рамках підготовки щорічної
публікації «Україна: огляд економіки − 2016» провела дослідження
інвестиційного клімату України. (Аналітична служба новин).
Більшість опитаних респондентів (64%) відзначили сільське
господарство як сферу, що має найвищий потенціал для поліпшення цього
року. Водночас бізнес вважає, що цей сектор економіки потребує розвитку
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альтернативних інструментів фінансової підтримки для дрібних та середніх
фермерів, у подальшій дерегуляції (спрощення процесу отримання дозволів) і
введення ринку земель сільськогосподарського призначення.
До перспективних секторів також було віднесено інформаційні
технології, ринок товарів широкого вжитку, банківські та фінансові послуги
тощо. Крім того, бізнес вимагає подальших змін у податковій політиці (73%),
митному регулюванні (64%), правовій політиці (62%), охороні здоров'я (61%)
та інвестиційній політиці (53%).
Крім корупції, до проблемних аспектів бізнес відніс правову систему
(16%) і значну бюрократизацію (9%).

(Аналітична служба новин)
Директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр
Сушко:
В Україні на порожньому місці створюються проблеми, які заважають
рухатися до скасування віз. Зараз таких головних перешкод є дві.
Так, нещодавно, 16 лютого, було ухвалено законопроект, який
абсолютно не відповідає європейським стандартам у частині електронного
декларування. Це відкинуло нас від тих стандартів, які треба забезпечити для
безвізового режиму, вони передбачені відповідними зобов'язаннями. І в нас
ще не закінчено формування Національного агентства з питань запобігання
корупції, яке теж є частиною цього плану дій. Тому питання, коли Україна
виконає ці два пункти? Коли вона поверне нормальне законодавство з
електронного декларування, завершить формування агентства, то тоді нічого
не буде заважати Україні отримати безвізовий режим.
(Голос Столиці)
Експерт, полковник запасу Олег Жданов:
До сих пір ще ніхто не спромігся сісти і порахувати, що ми хочемо
мати і які озброєння ми хочемо розвивати. Немає чіткої і конкретної
програми розвитку Збройних Сил України, хоча б на перспективу в п'ять
років, я вже не кажу про більш далеку перспективу. І це при тому, що ми вже
два роки фактично знаходимося в стані війни. Ми відновили пострадянську
армію, але на сьогоднішній день ми не розуміємо, куди рухати розвиток
Збройних Сил і що ми хочемо мати в кінцевому залишку – які збройні сили,
якого розміру, якої боєздатності. І чи потягне наш бюджет, наша економіка ті
збройні сили, які ми хочемо мати. Тобто на сьогоднішній день не існує
фінансово-економічного обґрунтування моделі Збройних Сил.
У нас є сформоване на 2016 рік оборонне замовлення. З розробки з
виробництва озброєнь і техніки, ремонту та відновлення. Швидше за все, ці
сім мільярдів (які у бюджеті закладені на розвиток озброєнь, – ред.) підуть
на втілення в життя того, що було сформовано в цьому оборонному
замовленні. Погане воно чи хороше на сьогоднішній день – це окрема
розмова, але воно існує. Але це в основному покриття потреб армії. Ми
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знаємо, що за деякими видами озброєнь некомплект складає близько 10-15%
техніки і озброєнь. І ці сім мільярдів по-перше мають покрити курсову
різницю, а по-друге, підуть на виконання того оборонного замовлення, яке
ми намалювали собі на 2016 рік.
(…) Не дивлячись на те, що торги зробили електронними і прозорими,
зараз головний елемент корупції криється в виписуванні технічних умов для
виробництва матеріальних засобів або озброєнь, які закуповує Міністерство
борони. Тобто корупціонери продовжують шукати шляхи і засоби
досягнення своїх цілей, а держава не проводить системну політику у
викоріненні цього. Є один крок, але цього мало, треба йти далі.
(Аналітична служба новин)
Міжнародного
центру

Експерт
з
економічних
питань
перспективних досліджень Ангела Бочі:
Реформа державних закупівель – це реформа, про яку йдеться з часів
здобуття незалежності. Але тільки нині її було вперше застосовано в
проєвропейському форматі – це повний перехід на електронні аукціони, що
зменшує корупцію в органах влади. І це позитив. Інше питання, що хотілося
б більше роботи в напрямку просування якраз інтересів вітчизняних
експортерів на зовнішніх ринках. Скажімо так, робилося багато заходів, але
поки що якихось ефективних здобутків досягнути не вдалося. Багато йшлося
про вихід на ринки Ірану, Китаю, була низка зустрічей, але ми не бачимо,
щоб за тим з’явилися значні успіхи.
Такі підприємства (малого та середнього бізнесу, – ред.) цілком здатні
експортувати до країн ЄС. Але в них немає розуміння основних проблем,
правил, вони не знають, як робити той чи інший сертифікат. Та системної
роз’яснювальної роботи, на жаль, не проводиться. Немає й роботи з
брендування такої продукції на зовнішніх ринках. У Польщі, наприклад, є
досить активна кампанія просування польської продукції на іноземних
ринках під брендом «Польська». Це єдине маркування, воно визнане, його
дотримуються всі польські виробники, й це дає певні гарантії. Але це великі
державні стратегії, підтримувані органами влади, бюджетами цих країн.
Україна задля цього могла б залучати іноземні ресурси. Тут, знову ж таки,
Мінекономіки має бути одним із ключових двигунів. Але потрібно розуміти,
що одне міністерство не може розвиватись ізольовано від решти. Якщо
загальна система не працює, намагань одного міністерства недостатньо.

(Українська правда)
Експерт з питань реформи державної служби, спеціально для УП
Денис Бродський:
Останніми днями виник неабиякий суспільний інтерес до такої собі
дрібнички, як Правила етичної поведінки державних службовців.
Один з понад тридцяти документів, що розробляє уряд задля
впровадження в дію нового Закону про державну службу, – раптово стрімко
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та потужно було затверджено та презентовано суспільству як відповідь
Арсенія Петровича на корупційний скандал в його ж таки уряді. Мовляв, ось
це має подолати політично-корупційний вплив на міністрів та решту
державної бюрократії.
Для тих, хто «не в темі»: над розробкою цієї купи підзаконних актів
невпинно працює Національне агентство України з питань державної
служби. Працює разом з потужною групою експертів: правників,
держслужбовців, науковців, представників профспілок, фахівців з
державного управління та управління персоналом. Є серед них є й грузини, і
прибалтійці.
Європейське око – десь над столом, за яким щочетверга збирається 2030 людей. І все – за для однієї мети: забезпечити розробку якісних
нормативно-правових документів урядовою агенцією.
Якісних, бо від них залежить, як запрацює той закон, прийняттю якого
так опиралася номенклатура.
Змістовних, а не формальних, як це роками робили реформатори від
влади, роками же імітуючи бурхливі зміни.
(…) Тепер – по суті документу. Про його зміст та якість.
Найбільшу увагу та критику викликало досить оригінальне
трактування лояльності, а саме – «утримання від будь-яких проявів публічної
критики діяльності державних органів, їх посадових осіб».
Держслужбовець може висловлювати свою думку лише приватно – в
кабінеті чи на кухні. (…) Я ж вважаю, що така норма дуже шкідлива, адже
вона консервує критику всередині системи, сприяє кулуарності та позбавляє
громадськість можливості оцінити альтернативи. (…)
До речі, максимум, що дозволяють собі європейці в обмеженні права
чиновника на висловлювання, це вимагати «висловлюватися зважливо,
розсудливо, розуміючи наслідки».
Ще одна «цікава» новела – вимога для топ-посадовців «ведення обліку
телефонних розмов та особистих зустрічей з представниками політичних
партій, народними депутатами України, суб'єктами господарювання або їх
уповноваженими особами, а також надання інформації про такі розмови та
зустрічі у порядку, встановленому законодавством про доступ до публічної
інформації».
Начебто непогана ідея, але як її втілити – не зрозуміло.
Що, власне, буде «порушенням»? Відсутність реєстру контактів? Факт
розкішної вечері у фешенебельному екзотичному закладі? Паперовий
стаканчик кави на виніс разом з колишнім однокашником топ-менеджером
приватної компанії?
Те саме – з обліком майна. В чому, власне, порушення буде: у
відсутності реєстру, чи в наявності майна?
Чого в цих Правилах бракує – так це зрозумілих визначень конфлікту
інтересів, ознак впливу та як з ними бути – наприклад, подарунків та послуг
– та, зрештою, дієвих механізмів відповідальності.
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Однієї фрази «За порушення цих Правил державні службовці несуть
дисциплінарну відповідальність відповідно до закону» наприкінці документу
замало.
Для того, щоб Правила стали дієвим механізмом, вони мають бути
виписані в однозначних формулах: «державний службовець зобов'язаний…»,
«державному службовцю забороняється…» та містити обов'язок керівників
вживати дисциплінарні заходи відповідно до Закону про державну службу.
Бо саме в цьому Законі прописано, як та кому проводити дисциплінарні
впровадження та накладати стягнення, аж до звільнення зі служби (…).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
15 березня у Києві в Торгово-промисловій палаті України
відбулось урочисте відкриття виставки, присвяченої економічному
форуму «Луганська область: перспективи розвитку, виклики та
можливості» в рамках проведення Днів Луганщини у столиці
(Параллель-Медиа).
У заході взяли участь керівники провідних підприємств області,
народні депутати України, Міністр аграрної політики та продовольства
України Олексій Павленко, директор Державного агентства з питань
відновлення Донбасу Вадим Черниш, представники ЗМІ.
Під час виставки були представлені передові промислові та
сільськогосподарські підприємства Луганської області.
Міністр аграрної політики і продовольства України Олексій
Павленко під час виступу на економічному форумі «Луганська область:
перспективи розвитку, виклики та можливості» повідомив, що на
підтримку фермерства в Луганській області було виділено 1,3 млн грн
(Новости Донбасса).
«У 2015 році з передбачених планових асигнувань за програмою
здешевлення кредитів (300 млн грн) Мінагрополітики направлено в області
1,4 млн гривень. За підсумками року фактично використано 0,87 млн грн,
Залишок склав 0,5 млн гривень».
За словами Міністра, спрямовані бюджетні кошти дозволили
здешевити кредити 10 підприємствам загальним обсягом 12,9 млн грн, в тому
числі: 2,3 млн грн – кредити, залучені в 2014 році, і 10,6 млн грн (7
підприємств) – кредити, залучені в 2015 році.
«Щодо розвитку фермерства в регіоні, то в 2015 році на фінансову
підтримку фермерських господарств направлено 1,3 млн гривень, які
використані в повному обсязі. Крім того, в минулому році нам вдалося за
сприяння ФАО надати малому та середньому фермеру допомога у вигляді
посадкового матеріалу (картоплі) на 20 млн гривень. На сьогодні в області
зареєстровано 940 фермерських господарств».
Крім того, глава відомства розповів про стан виробництва
сільськогосподарської продукції в Луганській області.
Офіційна інформація
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«Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у всіх категоріях
господарств області за 2015 рік у порівнянні з 2014 роком склав 80,4%. За
обсягом виробництва область займає 23-у позицію в загальнодержавному
рейтингу».

Український уряд планує позичити у Німеччині гроші на
відновлення зруйнованої інфраструктури окупованих територій
Донбассу, про це написано в плані дій Кабміну (lugradar.net).
«Реалізація міждержавних домовленостей про виділення урядом ФРН
позики на фінансування заходів, пов'язаних з відновленням і розвитком
інфраструктури на сході України», − йдеться в тексті програми.
Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука
заявив, що Розмінування територій в Луганській області займе близько
10 років (Новости Донбасса).
«Роботи з розмінування тривають. До цього залучені, зокрема,
іноземні фахівці. Але потрібно бути реалістами: я спілкувався і з ізраїлем, і з
данцями, які мають багаторічний досвід (данці працювали в Югославії), на їх
думку, на розмінування знадобиться близько 10 років».
Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука
заявив, що Луганська ОВГА і «Укрзалізниця» має намір побудувати
нову ж/д гілку в обхід окупованій території (Новости Донбасса).
«Луганська військово-цивільна адміністрація та ПАТ «Укрзалізниця»
має намір підписати меморандум про будівництво нової залізничної гілки
довжиною 45 км на території Луганської області.
Будівництво цієї гілки протяжністю 45 км вкрай важливою для
розвитку сільського господарства – на цій території розташовані шість
потужних елеваторів, а транспортування зерна автомобільним
транспортом утруднена».
Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги 17−18 березня
відвідає Донецьку область (Західна інформаційна корпорація).
Під час свого візиту єврокомісар відвідає проекти, які фінансуються ЄС
в Донецькій області. Він також зустрінеться з Президентом, Прем’єрміністром і спікером Верховної Ради.
За півроку канадські військові інструктори підготували за
стандартами НАТО 70 українських саперів (Урядовий портал).
Начальник Центру розмінування полковник Володимир Родіков:
Це вже п’ятий випуск висококваліфікованих спеціалістів, яких
підготували за стандартами НАТО канадські інструктори. Сподіваюсь, що
налагоджена дружня співпраця між нашими військовими триватиме і надалі,
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а обмін досвідом, насамперед бойовим, буде сприяти успішному виконанню
завдань.

Українські військовослужбовці в зоні АТО продовжують
очищення територій від мінно-вибухових пристроїв, залишених
оккупантами (Урядовий портал).
За минулий тиждень інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил
України знайшли та знешкодили понад 700 вибухонебезпечних предметів.
Всього з початку проведення антитерористичної операції військові сапери
знешкодили в зоні АТО понад 30 тисяч 800 мінно-вибухових пристроїв.
Уряд розглядає концепцію держпрограми реформування вугільної
галузі (Восстановление Донбасса).
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення
Концепції Державної цільової економічної програми реформування
підприємств вугільної промисловості до 2020 року», розроблений фахівцями
Міненерговугілля, узгоджений Мінфіном і переданий для розгляду урядом.
Згідно з проектом концепції, оптимальним напрямком для вирішення
проблеми збиткової роботи вугільних шахт буде ефективне реформування
вугільної галузі і виведення їх на беззбиткову роботу. Серед передбачених
завдань – вдосконалення нормативно-правової бази для прискорення
реструктуризації збиткових шахт; підвищення інвестиційної привабливості
вугледобувних підприємств; створення механізмів для соціального захисту
вивільнених працівників і вирішення екологічних проблем; прискорення
підготовки шахт до приватизації.
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України
ЄС надасть 20 млн євро гуманітарної допомоги для постраждалих
на Донбасі (Європейська правда).
ЄС продовжує підтримку українського народу. Україна повинна
залишатися в нашому порядку денному. Сьогодні ми оголошуємо новий
пакет підтримку, щоб допомогти людям, постраждалим від конфлікту в
Східній Україні.
Із новим пакетом фінансової допомоги загальний обсяг гуманітарної
допомоги від ЄС досяг 63 млн євро. Разом з фінансуванням, наданим
безпосередньо самими державами-членами ЄС, загалом для постраждалих
від конфлікту в Україні вже направлено понад 146 млн євро допомоги.
Міністерство соціальної політики України закликає українців
допомогти переселенцям грошима (Восстановление Донбасса).
Офіційна інформація
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Мінсоцполітики відкриває рахунки для зарахування коштів для
надання грошової допомоги особам, які постраждали від конфлікту в зоні
АТО і внутрішньо переміщеним особам, які опинилися в складних життєвих
обставинах.
Прес-служба Білокуракинської райдержадміністрації (Луганська
область) виступила зі зверненням:
З огляду на складну ситуацію, в якій опинилися громадяни зазначених
категорій, надання такої допомоги є вкрай важливим для підтримки
зазначеної категорії населення. Просимо людей небайдужих до даної
ситуації, підтримати ініціативу і приєднатися до благодійної акції
Мінсоцполітики.

Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців
зазкликало дотримуватися політичних прав переселенців України
(Восстановление Донбасса).
«Органи влади повинні гарантувати, що політичні права ВПЛ будуть
відновлені. УВКБ ООН підкреслює зв'язок між голосуванням на місцевих
виборах і довгостроковими рішеннями і відмічає, що голосування може бути
одним з ключових елементів інтеграції в місцеві громади», − йдеться в звіті
щодо права голосу на місцевих виборах в регіонах тимчасового перебування
ВПЛ.
Разом з цим в ООН наполягають і на наданні ВПЛ права взяти участь у
виборах на Донбасі, проведення яких заплановане на 2016 рік згідно з
мінський угодою.
У першій половині 2016 року Кабінет міністрів планує скасувати
пропускну систему при перетині лінії зіткнення. Про це повідомляється
в тексті документа «Про затвердження плану дій з реалізації
Національної стратегії в галузі прав людини на період до 2020 року».
Документ опублікований на сайті Кабміну (Газета Донбасс).
Крім того, Кабмін планує, що буде створена єдина електронна база
даних для контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів через лінію
дотику в межах Донецької та Луганської областей. База повинна містити
перелік осіб, яким заборонено перетинати лінію дотику.
Також у планах на перший квартал 2016 року − розробка і прийняття
нормативного правового акта про відновлення руху громадського
пасажирського транспорту через лінію дотику. Кабмін, який розробив
документ ще в кінці 2015 року, зазначає, що до січня 2016 року кожний
контрольний пункт в'їзду/виїзду повинен бути оснащений пунктами
медичного обслуговування, туалетами, кімнатами матері та дитини,
бомбосховищами, місцями тимчасового утримання, системою оповіщення.
На даний момент цей пункт не виконаний.
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10 березня представники громадських і волонтерських організацій
провели в Києві прес-конференцію з приводу рішень Кабміну і
Минсоцполитики призупинити усі види соціальних виплат внутрішнім
переселенцям до закінчення верифікації (Восстановление Донбасса).
Громадська активістка Ольга Гвоздева:
За даними Мінсоцполітики процедура перевірки шахрайських схем
торкнеться від 700 000 до 900 000 чоловік. Проте вже зараз, до закінчення
перевірок, переселенцям фактично призупинені усі соціальні виплати, у тому
числі і пенсії. Влада забула, що виплата пенсій – це не право, а обов'язок
держави. І наші громадяни мають усі підстави, щоб оскаржити це в
Європейському суді з прав людини.
За підсумками прес-конференції громадські організації прийняли
звернення до державних органів влади України, ООН, Ради Європи і
Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ з вимогою зупинити дискримінацію
внутрішніх переселенців України.
Управління звільненими територіями

15 березня, заступник голови Луганської облдержадміністрації
Юрій Клименко зустрівся з делегацією Програми Розвитку ООН в
Україні у складі гуманітарного координатора, постійного представника
ПРООН в Україні Ніла Вокера, радника з гуманітарних питань Янни
Тхай та радника з гуманітарних питань Тагуї Мелкумян (ПараллельМедиа).
Мета візиту делегації – обговорення нагальних проблем Луганщини,
зокрема, про діючі та заплановані для відкриття контрольні пункти в’їздувиїзду через лінію розмежування, соціальні виплати внутрішньо
переміщеним особам.
Голова Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко
поінформував щодо соціально-економічної обстановки в регіоні, проблемах у
відновленні зруйнованої інфраструктури, а також поділився з гостями
планами щодо відкриття автомобільного пункту перетину біля населених
пунктів Золоте та Новотошківка. Прогнозується, що пропускна здатність
КПВВ біля Золотого буде становити приблизно 1500 автомобілів за добу.
Зазначено, що відкриття нового пункту перетину лінії розмежування
необхідне для зручності пересування громадян та гуманітарних вантажів
міжнародних організацій.
Директор
Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації Елеонора Поліщук розповіла про ситуацію із
соціальними виплатами переселенцям та про запроваджений алгоритм, який
зробить процедуру перевірки законності виплат для громадян більш
зручною.
Офіційна інформація
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Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський і представники
військово-цивільного співробітництва відвідали населені пункти,
розташовані в «сірій зоні» Артемівського району (Восстановление
Донбасса).
Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський:
В першу чергу люди звертаються з побутовими проблемами. Це
прохання організувати транспортне сполучення з цивілізацією, доставку
продуктів. Домовилися, що Артемівська РДА організовує виїзну торгівлю
двічі на тиждень, яка охопить прифронтові села в даному районі. Також
виділить кошти на косметичний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту
в селі Відродження, де буде організовано прийом громадян з навколишніх
сіл. Двічі на тиждень запустимо пасажирський автобус.
По кожній проблемі, які озвучували люди, я дав доручення, будемо
працювати. Чимало запитань вимагають узгодження з військовими, оскільки
вимірюються критеріям безпеки. Наприклад, це стосується випасу худоби.
Територія на лінія вогню, є небезпека мінувань.
У селищі Зайцеве завдяки спільній роботі рятувальників, військових,
обласної та районної адміністрацій проведено розмінування території біля
водопроводу. Ремонтні роботи повинні завершитися до кінця цього тижня і
люди отримають воду.
11 березня дев'ять нових пожежно-рятувальних машин поповнили
автопарк Головного управління ГСЧС в Донецькій області
(Восстановление Донбасса).
Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський:
(…) В рамках Меморандуму, підписаного між Донецькою ОВГА і
Державною службою з надзвичайних ситуацій, вже в цьому році будуть
облаштовані три пожежних депо в новостворених територіальних громадах.
Для цього з обласного бюджету виділять 15 млн грн.
Фактично мова йде про створення центрів безпеки, адже пункти
об'єднають рятувальників, працівників невідкладної допомоги і
поліцейських. Проект вже готовий. Думаю, якщо 1 квітня Донеччина першою
серед областей України почне процедуру електронних торгів, у вересні
можна планувати відкриття.
Донецька обласна рада тепер буде здійснювати свою діяльність в
Маріуполі (Восстановление Донбасса).
Облрада повідомляє, що виконавчий апарат призупиняє свою
діяльність у Святогорську і здійснюватиме її в Маріуполі з метою
впорядкування роботи.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
За підсумками засідання регіональної комісії з питань техногенноекономічної
безпеки
була
відновлена
подача
електроенергії
водопостачальникам Лисичанська та Сєвєродонецька.
16 березня, заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій
Клименко провів засідання регіональної комісії з питань техногенноекономічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де обговорювалося питання
відключення електроенергії водопостачальникам.
Юрій Клименко закликав представників ТОВ «ЛЕО» до соціальної
відповідальності. За підсумками засідання були вжити заходи та подача
електроенергії відновлена (Луганська обласна державна адміністрація).
Агентство ООН у справах біженців відремонтувало ряд будівель
гуртожитків для студентів-переселенців в Маріуполі (ОстроВ).
У 2015 році ООН реалізувало 24 проекту для громад, які взяли
переселенців. Найбільше вдалося зробити представникам маріупольського
офісу.
Щоб студенти-переселенці могли жити в комфортних умовах, було
прийнято рішення провести капітальний ремонт декількох будівель
гуртожитків Маріупольського державного університету. Вуз прийняв до
своїх лав більше 200 студентів, які були змушені покинути окуповану
територію.
Прокуратура відкрила в Донецькій області гарячу лінію для
захисту прав і свобод переселенців (Донбасс).
Для захисту прав і свобод усіх громадян, в тому числі і тих, які
покинули своє місце проживання в результаті або щоб уникнути негативних
наслідків збройного конфлікту, проявів насильства, масових порушень прав
людини і громадянина, надзвичайних ситуацій природного і техногенного
характеру при прокуратурі в Бахмуті починає діяти «Гаряча лінія».
Патрульна поліція працює в Слов'янську, Краматорську та
Маріуполі до червня 2016 року. Інформацію про це на своїй сторінці в
Facebook розмістив глава МВС України Арсен Аваков (Репортер – Новости
Донецка и региона).
До кінця тижня в Зайцево буде відновлено водопостачання
(Репортер – Новости Донецка и региона).
Регіональні ініціативи
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Павло Жебрівський, голова Донецької обласної військовоцивільної адміністрації:
В смт Зайцеве, територіально поки підлеглому Горлівському міськраді,
до кінця наступного тижня відновимо подачу води. Чимало запитань
вимагають узгодження з військовими, оскільки вимірюються критеріям
безпеки.
В Авдіївці відновлюють соцоб'єктів, пошкоджені під час обстрілу
(Репортер – Новости Донецка и региона).
У місті після відновлення відкрилися три дитячих садки, аптека,
музична школа
За даними правоохоронців, зараз в місті проживають понад тисяча
дітей. Чисельність населення збільшилася до 21 тисяч осіб. До війни в місті
проживало 35 тисяч.
Розглянули питання соціального забезпечення внутрішньо
переміщених осіб (Сайт Тернопільської обласної державної адміністрації).
14 березня у Тернополі, під керівництвом першого заступника голови
Тернопільської обласної державної адміністрації Івана Крисака відбулось
засідання Міжвідомчого обласного координаційного штабу з питань,
пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції. В числі інших у заході взяли участь й
представники пожежно-рятувальної служби області.
Основним завданням міжвідомчого штабу й надалі залишається
моніторинг умов розміщення і проживання внутрішньо переміщених осіб та
забезпечення невідкладного вирішення першочергових питань їх
життєзабезпечення.
Запорізька область продовжує приймати переселенців (Запорізька
обласна державна адміністрація).
Станом на 14 березня на території Запорізької області проживає 67
тисяч 635 вимушених переселенців. З них 94088 чоловіків, 20669 жінок,
17029 дітей, 20449 пенсіонерів та інвалідів
Як розповіли в регіональному штабі, у Запорізьку область в середньому
з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО щоденно прибуває
10-15 внутрішньо переміщених осіб. В області переселенці реєструються у
встановленому порядку, отримують гуманітарну, практичну допомогу в
поселенні, поновленні втрачених документів. Як і раніше, питома вага
переселенців прибуває до міста Запоріжжя.
Три райони і сім населених пунктів у Запорізькій області
отримають допомогу від Німеччини (РепортерUA).
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У Запорізькій ОДА відбулося засідання обласної конкурсної комісії за
результатами відбору проектів області в рамках Програми зміцнення
спроможності територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених
осіб, що проводиться німецької федеральної компанією GIZ.
Мета проекту полягає в поліпшенні ситуації з надання послуг
населенню надають державні установи і суспільством в цілому в окремих
територіальних громадах Харківської, Дніпропетровської та Запорізької
областей, які приймають внутрішньо переміщених осіб.

У Херсоні пройшов круглий стіл «Захист прав внутрішньо
переміщених осіб» (Мост).
Директор міського Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та
молоді Антон Єфанов:
Важливим аспектом у вирішенні питання побудови механізму прийому
та адаптації переселенців зі Сходу і Криму є соціальне замовлення.
Це дозволило б області та всій державі не збільшувати кількість
чиновників, але отримувати послуги високого рівня.
Проект здійснюється за підтримки Посольства Королівства
Нідерландів в Україні в рамках Програми захисту прав людини.
Діти переселенців, які живуть у Луцьку, будуть оздоровлені
влітку – запевняють в міській раді, посилаючись на новий Закон, який з
липня 2015 року визначив нові пільгові категорії дітей, які мають право
на безоплатне оздоровлення та відпочинок (Волинська правда).
У Законі «Про оздоровлення та відпочинок дітей» вказано , що діти
учасників бойових дій, діти, один з батьків яких загинув у районі проведення
АТО, та діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, мають право на
пільгове оздоровлення та відпочинок у літній період за кошти державного та
місцевих бюджетів.
Начальник відділу у справах молоді та сім”ї Луцької міської ради
Олексій Веремійчик:
Ми обов`язково забезпечимо усіх пільговими путівками. Але розподіл
буде проведений у травні після того, як відбудуться тендерні процедури на
закупівлю путівок. Проте, уже зараз можна подавати свої заяви і усі
необхідні документи у міський ЦНАП.
Це стосується дітей – переселенців від 7 до 17 років, які уже можуть
відпочивати самостійно у санаторіях та дитячих таборах. Щодо маленьких
діток, яким потрібні путівки у санаторії «матері-дитини»,то з цим будуть
проблеми, бо таких у нашій області наразі немає.
Для учнів працюватимуть пришкільні табори. Дітей вимушено
переміщених осіб чекатимуть з червня на 14 днів таборування у навчальних
закладах, де вони нині вчаться. Проте, як повідомляє начальник Управління
освіти міської ради, Олег Гребенюк. Згідно з законодавством, за бюджетні
кошти можна оздоровитися тільки один раз на рік.
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Голова Луганської ОВГА Георгій Тука розповів, що ремонтом
доріг на Луганщині займуться фахівці з Німеччини (Донбасс Times).
«Їм вже виділили 7 км. ділянки для будівництва нової дороги. Німецькі
фахівці приїдуть зі своєю технікою, яку потім передадуть у лізинг
«Автодору». Крім того, вони завозять свої технології ноу-хау, якими будуть
вчити наших луганських фахівців, завозять своє власне виробництво».
Завдяки німецьким фахівцям вже визначено шляхи вирішення багатьох
дорожніх проблем».
В. о. директора РСЦ МВС в Луганській області Михайло Волченко
заявив, що у сервісних центрах МВС Луганщини будуть контролювати
рівень обслуговування (City News).
«У територіальних сервісних центрах Луганщини проводитимуться
негласні перевірки, які покажуть, наскільки швидко і якісно громадянам
надаються послуги, пов'язані з реєстрацією транспортних засобів та
екзаменаційної діяльністю.
Високий рівень обслуговування відвідувачів − це те, до чого необхідно
постійно прагнути. Тому у разі виявлення фактів одержання неправомірної
вигоди і протиправного використання наданих службових повноважень
співробітники будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності аж до
звільнення».
У прифронтовому Новоайдарському районі запрацювали три
місцевих мовника (ОстроВ).
Радник Міністра з питань забезпечення функціонування
телерадіомовлення Олександр Бригинець:
У Новоайдарському районі Луганської області ситуація з українським
мовленням умовно ділиться на дві частини. У прифронтовій зоні доступ до
українського ТБ і радіо ускладнений, а на інших територіях ситуація значно
покращилася − до загальнонаціональним телеканалам додалися три −
обласне телебачення «ЛОТ», приватний обласної канал «ІРТА» та місцеве
обласне радіо «Пульс», яке особливо турбує окупантів так званої ЛНР.
У Луганській області в ході перевірок переселенців пенсійні
виплати були відновлені 554 особам (Донбасс. Комментарии).
Директор департаменту соціального захисту населення Луганської
облдержадміністрації Елеонора Поліщук:
Органи Пенсійного фонду на Луганщині отримали від правоохоронців
списки на 87 тис. переселенців, яких необхідно перевірити і, відповідно, на
час перевірки призупинити виплату пенсій.
З початку виплат березневої пенсії у нас 554 особам (за даними на
суботу) пенсійні виплати відновлені. І відповідно (ми з Пенсійним фондом
постійно обмінюємося нашими електронними базами) це відновлений і
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статус тимчасово переміщених осіб, якщо люди отримували компенсаційні
виплати, вони також будуть отримувати.

На Луганщині розробили спеціальний механізм для перевірки
переселенців для підтвердження їх статусу (Донбасс. Комментарии).
Передбачається, що цей порядок знизить напругу серед внутрішньо
переміщених осіб (ВПЛ) і дозволить уникнути величезних черг в соціальних
установах.
Комунальники разом з жителями Луганська відремонтували
покрівлю у будинках 435 (CXID-INFO).
Директор підприємства Сергій Шатохін:
У 435 будинках ми замінили покрівлю від 60 до 300 квадратних метрів.
Але це з участю мешканців за схемою погашення заборгованості та набуття
ними матеріалів.
Глава адміністрації міста Маноліс Пілавов,
В даний час основна частина звернень громадян стосується саме
ремонту покрівлі в багатоквартирних будинках. Тому необхідно на загальних
зборах не тільки розповідати про перелік послуг, за які стягується
квартплата, але і пропонувати варіанти вирішення проблеми.
11 березня в Києві почав свою роботу «Бізнес-форум для
переселенців − «Розвиток підприємництва» (Восстановление Донбасса).
Організатором форуму, за підтримки американського агентства по
розвитку USAID, стала громадська організація «КримSOS», яка займається
наданням допомоги ВПЛ, що вирішило почати або відновити свій бізнес.
Заступник постійного представника Офісу ініціатив перехідного
періоду в Україні з Агентства США по міжнародному розвитку USAID
Бенджамин Лонг:
Мета заходу – об'єднання зусиль організацій, що допомагають у
створенні власного бізнесу переселенцям, і ознайомлення бізнесменов-ВПЛ з
основними принципами розвитку підприємницької діяльності.
Станом на 11 березня 2016 року на території Херсонської області
розміщено 11511 чоловік (з них: зі сходу – 10492 і з Криму – 1019): жінок
− 4683, чоловіків − 2645, дітей − 2940, людей похилого віку − 1243, які
прибули з тимчасово окупованої території АР Крим та районів
проведення АТО (ХЕРСОН Онлайн).
92 людини розселили по 8 об'єктах комунальної власності. Всі інші
переселенці живуть у родичів або знайомих.
У Херсонській області вимушеним переселенцям виплатили понад
60 мільйонів гривень (Kherson.life).
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З майже трьох тисяч дітей в дитячі садки влаштовано 242 дитини,
школи – 753, в профтехучилища – 69.

У Дрогобицькому районі 32 сім’ям, тимчасово переселеним з
окупованої території України та районів проведення АТО, у лютому
виплатили адресну допомогу на загальну суму 35 250 грн для покриття
витрат на проживання, в т. ч. на оплату ЖКГ (Західна інформаційна
корпорація).
Всього від початку року родини вимушених переселенців отримали 70
489 грн. Розмір допомоги визначено, виходячи з суми 442 грн. – для
працездатних осіб та 884 грн – для дітей та пенсіонерів, 1 074 грн – для
інвалідів, розповіли в управлінні соцзахисту. Виплату проведено шляхом
зарахування коштів на особові рахунки одержувачів через відділення
Ощадного банку.
У Попаснянському районі вже відновлено 716 пошкоджених із
зруйнованих об'єктів: 177 комунальних та 539 приватних, −
адміністрація (Новости Донбасса).
Взагалі в районі пошкоджено 2453 об'єктів житлового фонду та 113
повністю зруйнованих об'єктів.
Київська ініціативна група Альпбаха оголосила про початок
стипендіального конкурсу для внутрішньо переміщених осіб на участь в
Європейському Форумі «Альпбах – 2016» (Восстановление Донбасса).
Цього року Форум проходитиме з 17 серпня по 2 вересня в Альпбасі,
Австрія.
До участі запрошуються громадяни України у віці від 18 до 30 років,
які є студентами I – VI курсів, випускниками, науковцями, аспірантами,
молодими фахівцями, представниками громадських організацій, і є
внутрішньо переміщеними особами з Донецької, Луганської областей,
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, або досі мешкають на цих
територіях.
Мешканці села Бердянське (Донецька обл.) отримали гуманітарну
підтримку від Угорської екуменічної служби допомоги (Восстановление
Донбасса).
Програма Угорської екуменічної служби допомоги розрахована на усіх
нинішніх жителів Бердянського. Кожна сім'я отримала продуктовий і
гігієнічний набори загальною вагою 35 кг.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Під час проведення Днів Луганщини у місті Київ Луганська обласна
військово-цивільна адміністрація та ПАТ «Українська залізниця» уклали
Меморандум у якому передбачаються заходи з будівництва залізниці між смт
Білокуракиним та м. Сватовим у Регіональній програмі дорожнього
будівництва у Луганській області на 2016 – 2019 роки.
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
Меморандум підписується на будівництво залізничної гілки довжиною
приблизно 45 кілометрів. Це буде перший випадок в Україні за останні 10
років коли Укрзалізниця починає будувати нові перегони. І це буде зроблено
саме у нас на Луганщині (Луганська обласна державна адміністрація).
15 березня, заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій
Клименко зустрівся з делегацією Програми Розвитку ООН в Україні у складі
гуманітарного координатора, постійного представника ПРООН в Україні
Ніла Вокера, радника з гуманітарних питань Янни Тхай та радника з
гуманітарних питань Тагуї Мелкумян.
Мета візиту делегації – обговорення нагальних проблем Луганщини,
зокрема, про діючі та заплановані для відкриття контрольні пункти в’їздувиїзду через лінію розмежування, соціальні виплати внутрішньо
переміщеним особам (Луганська обласна державна адміністрація).
У Попаснянському районі внаслідок бойових дій та жахливих обстрілів
було пошкоджено та зруйновано 2566 об’єктів житлового фонду. З них –
2203 будинків приватної власності, у тому числі 111 повністю зруйновано;
363 – об’єкти комунальної власності, у тому числі 2 будинки повністю
зруйновані.
Взагалі в районі пошкоджено 2453 об’єктів житлового фонду та 113
повністю зруйнованих об’єктів.
На сьогодні вже відновлено 716 пошкоджених і зруйнованих об’єктів:
177 комунальних та 539 приватних (Луганська обласна державна
адміністрація).
Голова Донецьої військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський:
12 березня стартував ще один проект Донецької облдержадміністрації.
Торік виникла ідея, щоб за кожним містом обласного значення Донеччини, за
кожним районом була закріплена одна з областей України. Мені дуже
Новини з соціальних мереж
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приємно, що першими з пропозицією партнерських стосунків відгукнулись
полтавські колеги. Вони запропонували допомагати Мар’їнському району як
одному з найбільш постраждалих від атак бойовиків. У першу чергу йдеться
про культурно-освітні зв’язки. Ми просуваємо програми обміну
педагогічним досвідом, запрошуємо творчі колективи з гастролями. Духовна
інтеграція в єдиний український простір, відчуття взаємопроникнення для
відродження Південно-Східної Слобожанщини зараз важливіші понад усе
(Павло Жебрівський).

У Донецькій області створять три об'єднаних центри безпеки (Единый
Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса).

Новини з соціальних мереж
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД

(Луганский радар)
Народний депутат, член депутатської фракції БПП Володимир
Арешонков:
Конфліктна ситуація по виплатах соціальної допомоги справжнім і
справжнім переселенцям склалася через юридичну плутанину і відсутність
чіткої системи обліку внутрішньо переміщених осіб.
Зокрема, з'ясувалося, що міграційна служба на місцях почала діяти
всупереч вимогам КМУ і перестала фіксувати термін дії довідок
переселенців.
Заради виправлення ситуації треба створювати єдиний координаційний
центр, який би стежив за урахуванням переселенців, не допускаючи появи
«фейкових» довідок ВПЛ.
Також виходом із ситуації може стати практика отримання ВПЛ
допомоги особисто.
Нам треба налагодити систему. Ще один вихід - це отримання
допомоги особисто, таким чином можна гарантувати, що людина отримає
свою допомогу особисто в руки, і відсіються ті, у кого кілька десятків карток,
хто отримує допомогу незаконно. Це і буде та ж верифікація – так ми
ідентифікуємо тих, хто потребує допомоги і має право її отримувати на
законному рівні.
Сьогодні приблизно в кожному з районів, центральна Україна і Західна,
де по 150 чоловік переселенців на район, на 30 тис. населення. Ми зможемо
дуже швидко і оперативно розібратися, хто дійсно потребує виплати, а хто
заробітчани і їздять туди-сюди (на окуповану територію, – ред.). Але знову ж
таки повинен бути відповідний орган, який контролюватиме.
При цьому, щоб знищити корупційний потік фальшивих довідок
переселенців, треба звільняти чиновників на місцях, які це допустили.
Напередодні 2016 року Кабмін ухвалив програму підтримки
переселенців з Криму та Донбасу (Українська правда).
Там передбачене створення єдиного реєстру будівель, які можна
використати для поселення, та можливість пільгової оренди.
Також є пункт про виділення землі під будівництво. Умови ще
невідомі.
Юристка «Ресурсного центру для допомоги вимушеним
переселенцям» Ольга Куришко пропонує взяти за приклад дії західної
України. Там місцева влада виділяє землю у користування та фінансує
будівництво або ремонти покинутих будинків.
Експертний погляд
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«Ще один можливий варіант: переселенцям можуть пропонувати
постійне житло у разі відмови від того, що розташоване на окупованій
території, на користь держави.
Проекти з працевлаштування переселенців будуть працювати.
Держава зацікавлена у цьому, оскільки це допоможе людям самостійно
забезпечувати себе житлом».
Вона розказала, що у Львівській, Полтавській та Харківській областях
уже діє програма з виділення грошей бізнесменам: якщо вони
працевлаштують двох переселенців або людей з малозабезпечених сімей, то
можуть не повертати виділені кошти. Подібні проекти реально впровадити по
всій Україні.
Громадські
активісти
не
розглядають
грузинський
та
азербайджанський варіанти з будівництвом нових домівок – це дуже дорого.
Натомість, пропонують частину ціни за квартиру сплачувати державі, іншу –
людині. Або зменшувати кредитні ставки та збільшувати період виплат.
Представниця «Ресурсного центру для допомоги вимушеним
переселенцям» Ольга Івкіна:
Але це має бути доступним для всіх громадян, а не тільки для
тимчасово переміщених. Люди по 30 років стоять у чергах на соціальне
житло, не можна взяти й віддати його переселенцям.
З грузинського досвіду Україна може запозичити приватизацію
держприміщень, де переселенці живуть тимчасово. Чимало з них не
використовувалися, а значить – не були потрібні державі й навряд чи
знадобляться після виселення переселенців.
У сфері працевлаштування програма передбачає професійне навчання
переселенців на замовлення роботодавців. Тим, хто візьме таку особу на
роботу, обіцяють відшкодовувати частину їхніх зарплат.
Метою прийняття програми є інтеграція людей на нових місцях. Проте
там немає пункту про те, що їм буде дозволено голосувати на місцевих
виборах. У Грузії це була ключова умова інтеграції.
Програма з підтримки переселенців не передбачає і створення єдиного
органу – так, як це у Грузії та Азербайджані. А це, за словами юристки
«Крим SOS» Вікторії Савчук, – одна з головних вимог громадських
активістів.

(Луганский радар)
Один з керівників Українського інституту стратегій глобального
розвитку та адаптації Роман Прокопенко:
Сьогодні в українському суспільстві культивується кілька міфів, за
ширмою яких проводиться політика дискримінації вимушених переселенців.
Причому міфи ці не витримують ніякої перевірки.
Так, твердження про те, що з окупованих територій не надходять
податки в український бюджет, і тому і бюджет нічого не повинен
виплачувати жителям непідконтрольних територій не відповідає дійсності.
Експертний погляд
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Насправді склади з продукцією і сировиною ходять через лінію фронту
регулярно, при цьому здебільшого не як контрабанда, а з офіційним дозволом
СБУ.
За даними фіскальної служби (наведених порталом «Ліга. Бізнес»
22.04.2015) з понад 19 млрд грн. податків, виплачених за 2014 рік, близько
52% припадають на підприємства, які знаходяться на непідконтрольною
стороні.
Крім того, є громадяни, які впевнені, що більшість населення Донбасу
– сепаратисти, тому вони не заслуговують соціальних платежів.
Особливість правого держави така, що всі громадяни, навіть серійні
маніяки або казнокради, мають право на соціальні виплати. Виняток рішення суду по кожному конкретному громадянину. Не може бути огульної
дискримінації за місцем проживання і ніяке окрему постанову або закон не
можуть цього змінити.
Наступний аргумент – Донбас дотаційний регіон: скільки заплатив в
бюджет – стільки і повинен отримувати.
В Україні абсолютна більшість областей – дотаційні, при тому, що
реальні люди і реальні виробничі потужності, які створюють блага,
знаходяться за сотні кілометрів від Києва, хоча податки платять в столиці. В
Україні існує 8 офісів по роботі з великими платниками податків, що значно
менше, ніж кількість областей. Тобто, багато великі платники податків за
замовчуванням платять податки не там, де знаходяться, і немає сенсу навіть
порівнювати офіційні податкові надходження з дотаціями і субвенціями.
Серйозні економісти такими фразами, як «Область Х годує Україну» або
«Область Х годується за рахунок України» не оперують, це доля популістів
або ж економічно неграмотних людей.
Ще одне з юридично невірних тверджень, що згідно із законами
України, платити пенсії треба тільки тим пенсіонерам, які живуть на
підконтрольній території.
Згідно з українським законодавством, (ЗУ «Про пенсійне
забезпечення» ст. 85) «Виплата пенсій. Пенсії виплачуються без урахування
одержуваного заробітку (прибутку) за місцем проживання пенсіонера,
незалежно від реєстрації місця проживання».
Тобто отримання пенсії на картку, випущену відділенням українського
банку і зареєстровану відділенням пенсійного фонду на контрольованій
території, є повністю законним згідно Цивільного кодексу України (Стаття
29. Місце проживання фізичної особи). Це означає, якщо пенсіонер прожив
хоча б один день в місті, в якому оформив пенсійну картку, то закон
повністю дотриманий.
Той факт, що держава не змогла захистити свої території від окупації,
не дає права деяким його представникам дискримінувати громадян України
за місцем прописки.
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(Українська правда).
Виконавчий директор Центру політичних студій та аналітики
Ольга Будник:
Мало про яку категорію населення в Україні говорять частіше, ніж про
переселенців.
Мало про кого існує стільки міфів, і є так мало об’єктивної інформації,
як про людей, що переїхали із зони АТО. (…)
Експерти Центру політичних студій та аналітики в рамках
масштабного моніторингу забезпечення прав переселенців зустрілися з
сотнями внутрішньо переміщених осіб і провели десятки фокус груп та
дискусій з ними.
Ми намагалися зрозуміти, які реальні потреби і проблеми стоять перед
переселенцями, та в яких сферах вони дійсно потребують допомоги.
Більшість переселенців так і не змогли пристосуватися до нових реалій.
Вони й досі не мають прийнятних умов проживання, їм часто
відмовляють у закріпленій законом грошовій допомозі…
Основна проблема більшості з них – не можуть знайти роботу за
спеціалізацією.
При цьому варто зазначити, що наразі не існує ВПО як ємнісного
поняття.
Є кілька основних моделей поведінки цих людей. Умовно їх можна
поділити на адаптантів, утриманців та тимчасових переселенців.
Адаптанти. Це тип переселенців, які намагаються повноцінно жити у
новому соціальному середовищі на новій території.
Найчастіше вони самі знімають житло, шукають роботу чи
організовують свою справу.
Здебільшого це молодь без сім’ї, що легко адаптується,
переключається, знайшовши підробіток або постійну роботу.
Їх соціалізація відбувається успішно, вони легко набувають нових
знайомих, друзів. На майбутнє орієнтовані закріпитися за фактичним місцем
перебування, створювати сім’ї.
Основна потреба адаптантів – це робота, гарантії майбутнього (частіше
це питання житла) та висока потреба в соціалізації (усі знайомства зі школи
чи університетів зруйновано, у більшості фактично наразі існують лише
робочі знайомства).
Утриманці. Цей тип переселенців переслідує одну мету – нажитися на
своєму статусі, максимально отримати усі можливі допомоги та соціальні
гарантії від держави.
Початковий мотив такої поведінки – невпевненість у власних силах і
перевага інстинкту виживання, потім це входить у звичку і стає життєвою
стратегією.
Навіть якщо залишається мотивація до адаптації, вона глибоко
нейтралізована тривалим споживацтвом.
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Соціальне «утриманство» в активній формі поширене у модульних
містечках, гуртожитках та інших соціально організованих місцях скупчення
ВПО, які стали об’єктом уваги цілого ряду організацій, що надають їм
допомогу.
Сумарно можна припустити, що таких половина або більша половина
від всіх переселенців.
Тимчасові. До цього типу ВПО належать переселенці, які орієнтовані
на повернення додому.
Вони живуть в очікуванні дива, часто в депресії, ілюзіях та мріях
повернутися додому. Мають хронічний посттравматичний синдром та
потребують психологічної допомоги і стимулювання.
Такі переселенці не можуть, а частіше не хочуть, адаптуватися.
Як показало дослідження, це люди різного віку, але переважно старше
45 років. У минулому часто держслужбовці, із середніми доходами або
нижче середнього, соціально не активні, аполітичні.
Найчастіше ці люди проживають в місцях соціального житла –
гуртожитках, санаторіях, готелях та ін. Таких приблизно більше чверті, але
менше половини від усіх переселенців. (…)
Очевидно, що проблема працевлаштування є не лише проблемою
переселенців. Ринок праці змінює свою структуру у відповідності до
загальної економічної кон’юнктури і в цьому контексті найбільшого
втручання зі сторони держави потребує питання перепрофілювання
спеціалістів.
Практика надання гуманітарної допомоги в інших країнах засвідчує,
що внутрішньо переміщеним особам для їх максимальної асиміляції потрібна
не «рибка», а «вудочка» для того, щоб бути спроможними самостійно себе
забезпечувати.
Вирішення цього питання більше належить до юрисдикції
регіональних структур Міністерства соціальної політики, яке подекуди
взагалі не проти «відхреститися» від вирішення проблем переселенців.
Лише після формування державної програми реінтеграції внутрішньо
переміщених осіб можна буде розпочати злагоджену і структуровану
державну підтримку переселенців. А поки людям, які обрали у свій час
Україну, для відновлення своєї повноцінної життєдіяльності не лишається
нічого, крім як покладатися лише на самих себе.
В цьому немає нічого поганого. І потрібно щоб хтось із державних
діячів взяв на себе відповідальність та озвучив цю думку, як офіційну. Бо як
відомо, немає гіршого, ніж невиправдані очікування.
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Прогнози
Цього тижня у Брюсселі Порошенко буде обговорювати з
керівництвом ЄС долю безвізового режиму для України. Якщо на той час
Рада внесе правки в закон про електронне декларування, то рішення
європейців буде позитивним, але офіційно воно буде прийнято вже після
референдуму в Нідерландах, вважають експерти (Інформаційний портал
Українські реалії).
На думку експертів, прийняття президентських правок відкриє для
України двері для безвізового режиму з ЄС.
Глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента"
Володимир Фесенко:
Імовірність (позитивного рішення Брюсселя) буде більше 90%.
З безвізовим режимом для Києва в Брюсселі могли трохи
пригальмувати, в світлі майбутнього референдуму в Нідерландах. Це
тактика, вони не хочуть ризикувати перед референдумом.
Певний ризик, що в разі, якщо населення Нідерландів виступить проти
Угоди про асоціацію з Україною, Києву можуть відмовити в безвізовому
режимі залишається.
Але мова не йде про те, що ми отримаємо повний необмежений
«шенген». Такі поїздки будуть обмежені в часі. Це не свобода трудової
міграції. Ми не матимемо такі ж права як громадяни ЄС.
Експерт з міжнародних питань Олександр Палій:
Незабаром після референдуму відбудеться засідання міністрів ЄС на
якому і буде прийнято попереднє рішення (незалежно від результатів
референдуму) про надання Україні безвізового режиму. У квітні буде
ухвалено попереднє рішення, потім влітку остаточне, яке базуватиметься на
тому, чи Україна виконала всі зобов'язання. Далі практичне впровадження.
За оцінками експертів, всі технічні аспекти впровадження безвізового
режиму повинні бути завершені до кінця поточного року.
Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер упевнений, що ухвалення
безвізових законів дозволить Україні через кілька років інтегруватися в
ЄС (Корреспондент).
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з
главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Співрозмовники обговорили
зміни до законодавства України про електронне декларування і схвалили
досягнення компромісу в переговорах України і Єврокомісії про внесення
цих змін.
Прогнози
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Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив надію на позитивне
рішення Верховної Ради щодо законодавчого врегулювання питання
електронного декларування відповідно до стандартів ЄС, що стане значним
кроком вперед в реалізації антикорупційної політики і дозволить Україні
через кілька років інтегруватися в Європейський Союз.

Глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер і Президент України
Петро Порошенко домовилися про зустріч у Брюсселі 17 березня (Слово і
Діло).
Політолог Олександр Палій:
Зустріч потрібна та важлива. Скоріш за все, для того, щоб
підштовхнути нас і прискорити процес безвізового режиму. Розмова буде про
імплементацію угоди про асоціацію. Хоча потрібно розуміти, що в ЄС все
вирішують Німеччина, Франція, Великобританія та низка інших країн.
Юнкер зробив заяву про те, що Україна може стати членом ЄС через 25
років, для заспокоєння голландських євроскептиків, щоб вони, грубо кажучи,
не боялися, що приїдуть українці та заберуть у них роботу.
Реальність набагато складніша. У 2000-х ніхто не міг подумати, що
країни Балтії стануть членами ЄС. Тоді пророкували, що для них це можливо
або в 2050 році, або ніколи. А у них все вийшло через чотири роки.
У Юнкера залишилося 3 роки на посаді й у цей період він може
говорити все, що вважає за потрібне, але в ЄС все вирішується інакше, й що
буде далі, від нього не залежить.
Кабмін погіршив прогноз зростання економіки України в 2016 році
(LB.ua).
Міністр фінансів Наталії Яресько:
Ми вже можемо говорити тільки про зростання приблизно на 1%, а не
2%, як раніше.
Яресько пояснила погіршення прогнозу щодо динаміки ВВП
зниженням цін на світових товарних ринках, в тому числі і на українську
експортну продукцію.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберегло прогноз
зростання економіки України у 2016 році на рівні 1% при інфляції в 17%
і середньорічний курс гривні 25 гривень за долар (Економічна правда).
Про це говориться в повідомленні агентства.
«У 2015 році падіння ВВП склало 11,6%, в 2016 році очікується
відновлення до 1%. Інфляція в 2015 році склала 48%, а в 2016-му
припускаємо 17%. Курс гривні передбачається на рівні 25 грн за долар у 2016
році», – йдеться в повідомленні.
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Інфографіка
(Децентралізація влади)
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(VoxUkraine)

* Команда іМоРе вважає прийнятним темпом реформ рівень індексу 2 і
вище
Графік 1. Динаміка Індексу моніторингу реформ
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(VoxUkraine)

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

Графік 4. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій
протягом 22 лютого – 6 березня 2016р.
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