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Аналітичний коментар
С. Горова
с.н.с. ФПУ,
канд. наук із соц. комунікацій
Вітчизняна енергетика в контексті національних інтересів
Слід нагадати, що ситуація на Донбасі призвела до різкого скорочення
поставок вугілля з регіону і, як наслідок, до дефіциту сировини на ТЕС, які
виробляли електроенергію нарівні з атомними станціями. Відповідно, в кінці
2014 року в умовах дефіциту електроенергії в Україні та у зв’язку з ремонтом
енергопродукуючих потужностей «Укрінтеренерго» підписала контракт про
експорт електрики з російською компанією «Інтер РАО». Одночасно сторони
домовилися про забезпечення надійного і безперебійного енергопостачання
Криму, який на 70% залежав від поставок української електроенергії.
Після завершення минулого опалювального сезону Україна
продовжувала здійснювати імпорт електроенергії.
Однак, на сьогоднішній день Укpaїнa зaвepшилa pecтaвpaцію
енepгoблoкa нa Рівненській aтoмній електростанції і будівництво нової
високовольтної лінії Рівне-Київ, завдяки чому у нac з’явилось достатньо
можливостей для самозабезпечення. Слід зазначити, що в експертних колах
тема припинення імпорту електроенергії з РФ була активно підтримана. Так,
екс-міністр енергетики Іван Плачков зазначив, що припинення імпорту
російської електроенергії «не тільки вигідно, це нам необхідно»
(http://www.facenews.ua/articles/2015/296925/. – 2015. – 11.11) .
Схожої точки зору дотримується директор енергетичних програм
Центру світової економіки і міжнародних відносин, екс-керівник Управління
зв'язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин Землянський.
(http://www.facenews.ua/ articles / 2 015/296925/. – 2015. – 11.11). На
особливій
необхідності
стимулювання
вітчизняного
виробництва
електроенергії в сучасних умовах наголошував Тимур Бондарєв
(http://obozrevatel.com/interview/47591-timur-bondarev-protiv-nasotrabatyivaetsya-diskreditiruyuschij-temnik-i-myi-ne-isklyuchaem-perehod-kzhestkomu-stsenariyu-davleniya.htm. – 2015. – 11.11) .
При цьому, деякі експерти зауважували, що імпорт електроенергії з
Росії був не потрібен і раніше. Адже «Україні вистачало власних
потужностей, щоб покрити з надлишком свої потреби. Але, оскільки,
поставки електроенергії до Криму збиткові, а імпорт з РФ був цікавий за
ціною, то збитки від поставок до Криму держава покривала за рахунок
імпорту на шкоду власному виробнику, як теплової генерації, так і атомної»
(http://rian.com.ua/analytics/20151110/1000065578.html. – 2015. – 10.11).
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Іван Плачков також вважає, що імпортувати електроенергію з Росії не
було ніякої необхідності (http://www.facenews.ua/articles/2015/296925/. –
2015. – 11.11). «Я вважаю, що українська енергосистема досить потужна, і
при правильній підготовці до осінньо-зимового максимуму абсолютно
спокійно можна було обійтися і в минулому році, і в цьому без російської
електроенергії», наголошував І. Плачков (http://news.eizvestia.com/news_
economy/full/642-pochemu-ukraina-pokupaet-svet-u-strany-agressora-ekspert. –
2015. – 27.10).
При цьому, звертає на себе увагу і те, що деякі експерти до рішення
про відмову імпорту електроенергії з Росії поставилися критично, а заяву
глави міністерства енергетики та вугільної промисловості назвали
«популістською». Так, генеральний директор центру досліджень енергетики
Олександр Харченко підкреслив: «Це ж просто популістська заява міністра
енергетики. Ми імпортуємо електроенергію з Росії періодично, імпорт
відбувається в той час, коли у нас не вистачає власного виробництва. Дійсно,
зараз буде підключений додатковий блок, і слава Богу, що це відбувається до
настання великих холодів. Це дуже хороша новина. Інша справа, що в
Україні все одно критично низький рівень запасів вугілля, необхідного для
проходження опалювального сезону з достатньою кількістю електрики. Я
припускаю, що нас очікують і віялові відключення взимку, і холод, і досить
складна
ситуація»
(http://hronika.info/ekonomika/98560-ekspert-nazvalpopulizmom-odno-iz-poslednih-zayavleniy-demchishina.html).
Раніше, експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій
Дяченко також вказував на те, що поточного року в Україні ситуація з
підготовкою до опалювального сезону набагато складніше, ніж у минулому.
Тому, без російської електроенергії, швидше за все, не обійтися
(http://rian.com.ua/economy/20151020/375543561.html. – 2015. – 20.10).
За словами експерта, з приходом холодів Україна може знову
повернутися до імпорту електроенергії з Росії. «... Нам поки важко самим
закривати баланс, власними силами розвивати енергосистему. Потрібно
добудувати як мінімум одну гідроакумулюючу станцію і зробити ряд
додаткових заходів, які дозволять перейти на паралельну роботу з
європейською енергосистемою. Тоді ми зможемо дійсно відмовитися від
припливу імпорту електроенергії з Російської Федерації», – підкреслив
С. Дяченко (http://www.facenews.ua/articles/2015/296925/. – 2015. – 11.11).
Слід також зазначити, що деякі експерти відмову від закупівель
електроенергії з Росії розглядають і у зв’язку з можливою енергетичною
блокадою Криму. Левова частка електроенергії, яка необхідна споживачам в
Криму, поставляється з материкової частини України, близько 20%
виробляється на самому півострові. Якщо ж зниження обсягу поставок
електроенергії в Крим стане істотним, експерт з питань енергетики Юрій
Корольчук прогнозує введення обмежень для споживачів, так як можливості
брати енергію з іншого джерела в Криму зараз немає. «У кримчан є потужні
дизель-генератори, фактично це міні-електростанції, але вони навіть на 10%
не покривають потреби населення. Це вирішує проблему тільки частково – у
Аналітичний коментар
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критичні моменти вони зможуть забезпечити енергією лікарні, школи,
дитсадки, наприклад. Почне відключатися в першу чергу промисловість,
звичайне населення перейде в режим економії, почнуться віялові
відключення», – дає прогноз Юрій Корольчук.
Щоб зробити Крим незалежним від поставок енергії з материкової
частини України, Росія активно займається будівництвом мосту через
Керченську протоку, але забезпечити реальні поставки електроенергії на
півострів таким способом буде реально тільки через кілька років. «Я думаю,
що Росія кине всі ресурси, в тому числі фінансові, щоб завершити проект
Керченського мосту», – стверджує експерт (http://www.segodnya.ua/
economics/enews/energoblokada-kryma-kak-budet-zhit-poluostrov-i-komuotrezhut-postavki-mnenie-eksperta-657548.html. – 2015. – 13.10).
На ситуацію щодо відмови України від закупівель електроенергії з РФ
відреагували російські експерти. Так, заступник керівника Економічного
департаменту Інституту енергетики та фінансів Сергій Кондратьов зазначив,
що «Україна і раніше намагалася відмовлятися від купівлі російської
електроенергії. Але енергосистема країни погано збалансована і кожен раз
через кілька тижнів самостійності Київ повертався на вихідні позиції. До того
ж, на мій погляд, відмова України закуповувати електроенергію в Росії не
означає припинення енергопостачань до Криму, так як цей процес носить
абсолютно ринковий характер. Київ серйозно скоротить свої доходи, якщо
відмовиться від електропостачання півострова».
При всьому при цьому, особливо звертає на себе увагу і
представляється дієвою з погляду нарощування самозабезпечення України
електроенергією можливість співпраці України з Китаєм в галузі будівництва
третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Слід нагадати, що
Верховна Рада на своєму засіданні 16 вересня схвалила проект закону про
припинення дії договору про співпрацю між Кабінетом міністрів України та
урядом Російської Федерації в галузі будівництва недобудованих
енергоблоків Хмельницької АЕС. Нещодавно керівник Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України заявив: «Ми закрили питання
з росіянами за старим договором і починаємо новий процес. Безумовно, Росія
має великі напрацювання та потенціал в цьому питанні, але ми дивимося у
напрямку Китаю та інших партнерів, того ж Westinghouse»
(http://www.business.ua/ukraine/demchishin_kitay_i_ssha_mogut_stat_partnera
mi_pri_dostroyke_khmelnitskoy_aes-267793/. – 2015. – 09.11).
Безсумнівно, новий напрям співпраці має бути детально вивченим і
розрахованим. На це звертає увагу співголова Фонду енергетичних стратегій
Дмитро Марунич, який на даному етапі підходу до нових рішень заяву
міністра вважає поспішною і непереконливою. «Я думаю, що це не більше
ніж декларація про наміри. У китайців – своя технологія і вони нічого не
будували на пострадянському просторі, і не зовсім зрозуміло, як їх проект
впишеться в існуючу інфраструктуру. Виникне питання, хто буде виробляти
ядерне
паливо»,
–
зазначив
Д.
Марунич
(http://rian.com.ua/analytics/20151110/1000065578.html. – 2015. – 10.11).
Аналітичний коментар
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При всьому при цьому слід підкреслити важливість пошуку
оптимальних умов у нинішній ситуації та шляхів міжнародного
співробітництва для забезпечення високотехнологічних, ефективних рішень у
сфері забезпечення вітчизняної енергонезалежності, добудови третього і
четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, реалізації планів стосовно
нових гідроакумулюючих потужностей. Вирішення даних проблем є
важливим не лише для «закриття питання» по співробітництву з північним
сусідом як самодостатньої мети. На перший план в економічному
співробітництві мають бути поставлені національні економічні інтереси і
особливо – перспективи їх розвитку в контексті обіцяного урядом
поступового економічного зростання, для якого будуть необхідними нові
енергетичні потужності.
Т. Копитко,
б-р І кат. ФПУ,
Поліція для народу: основні нововведення та аспекти
функціонування
Один із головних органів державного правопорядку України –
«Міліція», офіційно припинив своє існування, тим самим давши зелене
світло для багатообіцяючої та на сьогодні, найбільш популярної реформи
МВС – Національної поліції. Ще два місяці тому, Президент України Петро
Порошенко підписав Закон про нову Національну поліцію, який набрав своєї
чинності 7 листопада. Таким чином, зі вступом в силу документа, українські
міліціонери втрачають свої повноваження і стають «виконувачами
обов’язків» на своїх попередніх посадах. Очікується, що процес переходу від
міліції до поліції триватиме щонайменше півроку. Всі хто виявив бажання
працювати у лавах нової поліції пройшли переатестацію своїх знань та
фізичної приналежності, також, до Національної поліції був автоматично
переведений департамент патрульної служби МВС і ті, хто пройшов конкурс
та служить у патрульній поліції українських міст.
Також, відповідно, до реформаторських подій на минулому тижні,
урядом країни було представлено нового шефа Національної поліції України.
На цю посаду за поданням Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і за
пропозицією міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова було
призначено радника глави МВС Хатію Деканоїдзе. Арсен Аваков зазначив,
що команда реформ МВС, яка плідно працювала увесь рік, включає в себе
багатьох людей. Хатія Деканоїдзе працювала увесь цей час і була «душею
проекту». Вона має багатий досвід, працювала дипломатом, міністром освіти
Грузії і главою поліцейської академії. Як зазначила сама новообрана Хатія:
«Я дуже люблю Україну. Україна – це друга Батьківщина для мене. Буду
робити абсолютно все, що в моїх силах... Я обіцяю Прем'єр-міністре,
міністри, що команда стане великою. І всі нові поліцейські будуть частиною
нашої команди», – сказала вона. За словами керівника Національної поліції
Аналітичний коментар
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України, перше, що має намір зробити Хатія – це завершити роботу над
створенням Корпусів оперативно-раптової дії «Корда», а також провести
атестацію кандидатів у Нацполіцію, і обов’язково буде продовжена робота по
створенню
патрульної
поліції
в
29
містах
України
(http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/search/img/main/uk/publish/a
rticle/1693640. – 2015. – 04.11).
Наразі відомо, що за свій трудовий шлях Хатія Деканоїдзе працювала в
команді Михайла Саакашвілі, коли він був президентом Грузії, і очолила
адміністрацію Ради безпеки Грузії. Також, вона працювала міністром освіти
Грузії, і керувала поліцейською академією. До призначення на пост
начальника Національної поліції України Деканоїдзе була радником глави
МВС України Авакова. З огляду на перспективність та фаховість даної
«жінки у мундирі», варто уже, незабаром чекати на нові реформаторські
зміни у системі органів виконавчої влади. І дійсно, як зазначала керівник
Нацполіції, вже 9 листопада, кандидати до спецпідрозділу поліції «КОРД»
почали здавати екзамени на фізпідготовку. За словами виконувача обов'язків
заступника голови Національної поліції України Олексія Руденка, зараз
триває другий етап відбору, який передбачає тести з фізичної підготовки за
трьома напрямками: крос на відстань 2800 метрів, «тест Купера» і
підтягування на перекладині. Після цього претенденти виконуватимуть
практичні вправи зі стрільби, і насамкінець – пройдуть п’ятидобовий курс
виживання. В.о. заступника голови Нацполіції Олексій Руденко зазначив, що
кандидатів, які пройдуть відбір, розподілять за трьома групами – залежно від
їхніх фізичних та моральних якостей. Ті бійці, які потраплять до першої
групи, виконуватимуть функції підрозділу спецпризначення поліції. Другою
групою стануть «маршали» – правоохоронці, які виконуватимуть завдання по
програмі захисту свідків. Кандидати, які потраплять до третьої групи,
працюватимуть у сфері захисту громадської безпеки під час масових заходів.
Загалом по всій Україні до спецпідрозділу поліції КОРД наберуть півтори
тисячі осіб. (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=2486170
50&cat_id=244277212). – 2015. – 10.11). Українські експерти також
відзначають, що на сьогодні конче необхідно створити абсолютно новий
спецпідрозділ кримінальної поліції. «Адже карний розшук був майже
повністю зруйнований в часи президента Януковича», – упевнений політолог
Андрій Золотарьов. Базовою системою для діяльності уже новоствореного
«КОРДа» в Україні стане концепція американського спецпідрозділу SWAT.
Однак, слід більш детально розглянути основні положення введеного в
дію закону «Про Національну поліцію», і вияснити із яких основних
інституцій має складатись дана структура. Таким чином, відповідно до
закону, Національна поліція України буде складатись із наступних
підрозділів:
– кримінальна поліція (оперативні підрозділи);
– патрульна поліція;
– органи досудового розслідування;
– поліція охорони;
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– спеціальна поліція (виконання завдань на закритих режимних
об'єктах);
– поліція особливого призначення (спецпідрозділ).
За словами Арсена Авакова МВС протягом певного часу поступово
буде трансформуватися в цивільне відомство, яке не займається
поліцейськими
функціями,
а
управляє
Національною
поліцією,
Національною гвардією, прикордонниками, міграційною службою, службою
надзвичайних ситуацій, а також з'являться сервісні центри, які
працюватимуть замість старих МРЕВ. При цьому з Нацполіціі будуть
виведені всі не пов'язані з поліцейською діяльністю функції. «Мова йде про
видачу прав, номерів на автомобілі, довідок, паспортів. Спочатку ці функції
підуть у МВС, а коли ми створимо ці бази в новому обсязі і зробимо їх
універсальними – все може бути передано Центрам надання
адміністративних послуг», – сказав Аваков.
Загалом, міністр пояснив, що для того, щоб українці побачили реальні
зміни має пройти деякий час. «Там буде перехід. Там буде кілька місяців
кадрових змін, як і раніше буде проблиск старої форми протягом декількох
тижнів … але це все!», – констатує очільник МВС. В першу чергу,
реформування системи органів внутрішніх справ передбачає оновлення і
скорочення кадрів, реорганізацію міліцейської структури, створення
патрульної, кримінальної та кіберполіції, а також поліцейського спецназу.
Важливим початком реформи, однозначно, повинна стати переатестація
співробітників. На період атестації в Міністерстві внутрішніх справ мають
намір затвердити тимчасову штатну структуру Національної поліції. За
законом, ця структура з власними печатками, бланками, службовими
посвідченнями штампами і логотипами міліції проіснує до кінця 2016 року.
(http://www.dw.com/ru/украина-милиция-превращается-в-полицию/a-18832
288. – 2015. – 07.11).
Також, слід додати, що в даний час реально почала роботу тільки
патрульна поліція і лише в окремих містах. І в законі про Нацполіцію
передбачено, що до того, як у всіх регіонах будуть створені й укомплектовані
підрозділи патрульної поліції продовжуватимуть роботу співробітники
Державної автоінспекції. Граничний термін перехідного періоду до кінця
2015 року. Слід додати, що за численними відгуками та оцінками
українських експертів, дана реформа на базі МВС вже зазнала успіху серед
окремих міст країни. При всіх виникаючих проблемах – з водінням
автомобілів, знанням кримінального кодексу та службових інструкцій –
рівень симпатій суспільства до патрульних поліцейських, за даними
більшості соціологічних центрів, становить близько 80 відсотків. «На відміну
від міліціонерів, вони дуже ввічливі, а проблеми в їх роботі можуть бути
пов'язані з труднощами становлення нової структури», – вбачає політолог,
керівник центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов. Результати
моніторингової кампанії «Поліція під контролем», визначили, що саме
культура спілкування патрульної поліції з громадянами за час її існування,
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значно покращилася, також підвищився рівень довіри суспільства до нових
патрульнихполіцейських.
У той же час, рівень знання патрульними законів, а також уміння
надавати медичну і домедичну допомогу поки що залишають бажати
кращого. Наразі, лише 70-80% патрульних спокійно реагують на те, що їх
роботу знімають на камеру. Зафіксували також окремі випадки порушення
патрульними правил паркування. Нещодавно, моніторингова кампанія
«Поліція під контролем» в Києві проводилася Асоціацією українських
моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів
спільно з Фундацією Регіональних Ініціатив. Кампанія моніторингу роботи
київської патрульної поліції тривала 3 тижні. За словами координатора
моніторингової кампанії «Поліція під контролем», представника АУМСПЧ
Сергія Пернікози, у порівнянні з тим, як спілкувалася з пересічними
громадянами міліція, поліцейські спілкуються на рівень, а то й на два краще:
не використовують нецензурну лексику, звертаються на «Ви» і навіть у
конфліктних
ситуаціях
поводяться
цілком
адекватно
(http://uacrisis.org/ru/37293-novi-patrulni). − 2015. − 06.11). Наразі, по всій
Україні вже працює близько 500 відділень Національної поліції. У складі
Головних управлінь поліції в областях та місті Києві відповідно до
повноважень, визначених законом, повноцінно функціонують 217 відділів
поліції та 489 відділень поліції. І, однозначно, схвальний відгук від населення
країни, Національна поліція отримує постійно, адже має надію змінити
країну на краще.
Також, окрім офіційного старту Національної поліції, із 7 листопада
частково змінюються для водіїв країни правила дорожнього руху. Відтак
встановлюється:
–
Штрафні бали. Тепер кожному громадянину України, який має
право на водіння транспортного засобу, щорічно, з дня отримання права на
водіння транспортного засобу буде нараховуватися 150 балів. Як зазначають
у МВС, у разі порушення правил дорожнього руху, яке буде зафіксовано в
автоматичному режимі, з водія будуть списувати 50 балів. Після вичерпання
ліміту, водій за наступні порушення повинен буде оплачувати штрафи у
грошовому вигляді. При цьому, якщо водій не порушував ПДР протягом
року, а відповідно не використовував штрафні бали, то накопичуватися в
подальшому вони не будуть.
–
Автофіксація порушень. В результаті такого нововедення на
дорогах знову з'явиться система автоматичної відео- і фото- фіксації
порушень правил дорожнього руху. Інформацію про автоматично
зафіксовані порушення власник транспортного засобу може отримувати або
на мобільний телефон, або на електронну пошту. Ця послуга надається
безкоштовно - необхідно лише подати відповідну заявку в МВС.
–
Штрафувати будуть по-новому. Зокрема, запроваджується
система заохочення для своєчасної оплати штрафу. Так, за порушення, яке
було зафіксовано в автоматичному режимі, в перебігу 5 днів з дня
отримання постанови достатньо буде внести тільки половину від суми
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штрафу Також дана зміна супроводжується і підвищенням штрафни санкцій
за скоєння правопорушення.

(http://vchaspik.ua/ukraina/352961novyy-zakon-o-nacionalnoy-policii-izmenitzhizn-voditeley. – 2015. – 09.11).
–
Менше приводів для зупинки авто. Після набрання чинності
Законом «Про Національної поліції» залишилося 10 причин зупинити
автомобіль: водій порушив Правила дорожнього руху; на автомобілі немає
номерного знака, він розміщений неправильно, закритий сторонніми
предметами або його неможливо прочитати з відстані 20 метрів; є очевидна
технічна несправність транспортного засобу; надійшла інформація про
причетність водія чи пасажирів транспортного засобу до створення ДТП,
кримінального або адміністративного правопорушення; транспортний засіб
знаходиться в розшуку, і т.д. (http://antikor.com.ua/articles/71688novye_pravila_dorohnogo_dvihenija_glavnye_izmenenija_infografika. – 2015.
– 07.11). На думку юриста Олексія Святогора, що спеціалізується на захисті
прав водіїв, нововведення можна розділити на позитивні (зменшення
штрафів, дозвіл евакуації транспорту, що заважає проїзду, введення системи
«бонусних» штрафних балів при автоматичній фіксації порушень ПДР) і
негативні – знеособлена відповідальність при автофіксації порушення
(відповідає власник транспорту, навіть якщо за кермом був не він).
«Найскладнішим для водіїв стане звикання до того, що машину, залишену в
забороненому для паркування місці, тепер можуть відвезти на
штрафмайданчик. Але це їх дисциплінує, і дороги стануть вільнішими, –
пояснює юрист. Звичайні ж автолюбителі зазначають, що вони – за
скасування штрафів, але проти евакуаторі (http://www.newsru.ua/press/09nov
2015/police.html. – 2015. – 09.11). Водночас, багато експертів вважають, що
такі нововведення в певний перехідний період, негативно відзначяться на
дотриманні правопорядку дорожнього руху і, що незабаром на дорогах
України може наступити справжній хаос. Підставою для таких прогнозів
називається скасування цілого комплексу підзаконних актів ДАІ у зв'язку з
набранням чинності нового закону про поліцію. Проте Борис Малишев
вважає такі очікування є сильно перебільшеними. Він нагадав, що ліквідація
ДАІ збіглася за часом з набранням чинності змін до Кодексу про
адміністративні правопорушення. А будь-які нововведення, зазначив
експерт, завжди сполучені з тимчасовими труднощами. «Змінюється
порядок накладення штрафів, а також деякі повноваження патрульних
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поліцейських. Я очікую, що за кілька місяців всі непорозуміння будуть
вичерпані і ніякого Армагеддона не трапиться», – сказав Малишев
(http://www.dw.com/ru/украина-милиция-превращается-в-полицию/a18832288). – 2015. – 07.11).
Незважаючи на численні побоювання та критику щодо реформи МВС в
Україні, варто зазначити, що жодні зміни, тим паче зміни, які стосуються
переорієнтування діяльності державних органів та загалом, зміни системи,
принципів існування державного устрою країни, ніколи не будуть легкими,
адже будь-які нововведення завжди супроводжуються тимчасовими
труднощами і в даній ситуації, велика надія покладена саме на підтримку
українського суспільства. Головне, що ми спільними зусиллями маємо
зробити – це не допустити банальної заміни «Міліція» на «Національна
поліція». В ідеалі, це має бути структура, в основі якої буде закладена цілком
нова психологія – праця на благо країни та своїх громадян. Наша держава
потребує якісних змін, а Нова поліція – це впевнений крок зробити нашу
країну кращою.
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Блогосфера
Володимир Пилипенко, представник України у Венеціанській
комісії:
Сьогодні Парламент проголосував за так званий пакет «безвізових
законів». План дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.
У ньому йдеться, про те, що для оцінки виконання Україною того чи
іншого зобов’язання запроваджуються два рівні критерії:
1) попередні критерії стосовно політичних засад (законодавство та
планування) – тобто формальний критерій, на підставі якого можна
констатувати внесене чи не внесено зміни в законодавче поле та
2) критерії оцінки ефективного та стійкого виконання відповідних
заходів – тобто, як це законодавство виконується на практиці.
Цей План також передбачає систематичний аналіз Європейською
комісією результатів його виконання Україною. Чергова доповідь, як
визначено у рішенні РНБО від 20 липня 2015 року, яке було затверджено
Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо запровадження
безвізового режиму між Україною та ЄС» має бути підготовлена до кінця
2015 року.
Отже, цей план передбачає чотири блоки зобов’язань України:
Блок 1: Безпека документів, включаючи біометрику – в межах
цього пункту Україна мала внести зміни до законодавства, які б
забезпечували можливість видачі біометричних закордонних паспортів і
поступове вилучення з обігу паспортів попереднього зразка. (біометричні
закордонні паспорти почали видавати з січня 2015 року).
На виконання цього пункту Урядом був поданий проект закону № 3224
«Про зміни до деяких законів щодо документів підтвердження громадянства
України, посвідчення особи чи її спеціального статусу, на виконання
зобов’язань України з лібералізації візового режиму ЄС. Запровадження
біометричних ID карток європейського зразку замість внутрішніх паспортів».
Сьогодні його підтримали народні депутати.
Блок 2: Нелегальна імміграція, включаючи реадмісію – на
виконання цього блоку Україні було необхідно:
Управління кордонами: схвалити програму розвитку та реконструкції
державного кордону на період до 2015 року та Концепції розвитку Державної
прикордонної служби України на період до 2015 року, Концепцію
інтегрованого управління кордонами – усі програми були прийняті.
Однак з їх реалізацією є проблеми, оскільки в П’ятій доповіді
Європейської комісії щодо прогресу України у виконанні Плану (поки що ця
доповідь остання, яка приймалася) зазначалося, що Україна має забезпечити
наявність на пропускних пунктах обладнання, яке забезпечувало б
сканування відбитків пальців.
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Управління міграцією. Згідно цього пункту Україна має забезпечити
прийняття змін у законодавство у сфері міграційної політики, що
передбачатиме правила в’їзду та перебування іноземців, заходи з реінтеграції
громадян України, моніторинг міграційних потоків, боротьбу з нелегальною
міграцією.
На виконання цього пункту, Парламентом прийнятий урядовий проект
№ 3154 «Про зміни до Кодексу адміністративного судочинства (щодо
негайного розгляду судами позовів про примусове затримання з метою
ідентифікації та забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства
відповідно до міжнародних договорів про реадмісію)». Варто зазначити, що
зміни до законодавства для виконання цього пункту вносилися вже і раніше.
Однак це лише виконання формального критерію, натомість для
реалізації критерію ефективності необхідно, відповідно до рішення «Про
додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною та
ЄС» невідкладно забезпечити завершення будівництво та облаштування
пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які
незаконно перебувають в Україні, у с. Мартинівському (Миколаївська
область). В той час як за інформацією Державної міграційної служби в
Україні поки функціонують лише два таких пункти: у Волинській та
Чернігівській областях.
Політика притулку. В межах цього пункту необхідно було
забезпечити прийняття законодавства у сфері притулку у відповідності з
міжнародними стандартами. Для реалізації цього зобов’язання у 2011 році
був прийнятий ЗУ «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту».
Однак, в силу збільшення потоку біженців з Сирії до ЄС, не виключно,
що аналіз виконання цього пункту Європейська комісія буде здійснювати
дуже ретельно, адже в своєму останньому звіті вона вже зазначала, що
Україна має забезпечити належне фінансування пунктів тимчасового
утримання, зокрема збільшити видатки на харчування; покращити навчання
персоналу у пунктах утримання, у тому числі з іноземних мов.
Блок 3: Громадський порядок та безпека
Попередження та боротьба з організованою злочинністю,
тероризмом та корупцією: для виконання цього зобов’язання було
необхідно прийняти концепцію боротьби з організованою злочинністю, закон
«Про протидію торгівлі людьми» (прийнятий 20.08.2011), ухвалення
законодавства про запобігання і боротьбу з корупцією, створення єдиного та
незалежного антикорупційного органу (було створено Національне
антикорупційне бюро України, але ЄС вимагає, для реалізації другого
критерію, щоб воно було не лише створене, але і ефективно та незалежно
здійснювало свої повноваження), прийняти закону про запобігання
фінансуванню тероризму (прийнятий у 2014 році), здійснити імплементацію
відповідного законодавства про конфіскацію активів, отриманих злочинним
шляхом.
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Для реалізації саме останнього положення Урядом були подані
наступні законопроекти:
№ 3040 «Про Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів»;
№ 3041 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації
рекомендації, наданої в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС
візового режиму для України, стосовно забезпечення функціонування
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочині»;
№ 2540 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу
щодо питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних
ризиків при застосуванні»;
№ 2541 «Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів
щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації для усунення
корупційних ризиків при застосуванні».
Однак тут варто зазначити наступне, що в Плані сформульовані лише
загальні напрямки того, що має бути виконано, натомість Україні надано
свободу дій і вибір відповідних правових механізмів.
Це підтверджує й і той факт, що у пояснювальних записках до
зазначених вище
проектів Уряд і сам посилається на Директиви
Європейського Парламенту та Ради від 03 квітня 2014 року № 2014/42/ЄС
«Про заморожування та конфіскацію засобів вчинення злочинів та доходів
від злочинної діяльності у Європейському Союзі». Однак Директиви в праві
ЄС є обов’язковими щодо результату, якого необхідно досягти, проте такі
акти залишають національним органам влади вибір форми та засобів їх
реалізації.
Судове співробітництво у кримінальних справах: більша частино
вимог, в межах цього блоку, вже виконана, однак до сьогодні не було
укладено угоди з Євроюстом, що передбачено у Плані. У жовтні цього року
МЗС анонсувало, що переговори для підписання угоди перебувають «на
фінішні прямі».
Правоохоронне співробітництво: не укладено угоди з Європолом,
аналогічна ситуація, як з Євроюстом – угода парафована, а переговори щодо
підписання перебувають на завершальній стадії, за інформацією МЗС.
У п’ятій доповіді Європейської комісії щодо прогресу України у
виконанні Плану також йшлося про необхідність реформувати процес
досудового розслідування з метою чіткого розподілу повноважень, у тому
числі значно зменшити повноваження СБУ у досудовому розслідуванні.
На виконання такої вимоги ЄС, був поданий законопроект № 2542а,
підтриманий сьогодні – «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу щодо виконання рекомендацій ЄС з виконання
Україною плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України
стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування».
Відповідно до його положень, за СБУ все-таки залишаються повноваження у
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сфері досудового розслідування злочинів «проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку», що не повною мірою узгоджується із
функціонуванням
цього
органу
в
європейських
державах.
Загальноприйнятою практикою є позбавлення права таких органів
здійснювати досудове розслідування у всіх злочинах, адже специфіка, власне
і ефективність, їхньої роботи полягає в іншому – бути настільки непомітними
(таємними), щоб навіть громадяни забули про існування цього органу.
Захист даних: На виконання цього пункту Україною був прийнятий у
2010 році ЗУ «Про захист персональних даних».
Блок 4: Зовнішні зносини та фундаментальні права
Свобода пересування в межах України: забезпечити в межах України
свободу пересування, без будь-яких необґрунтованих обмежень, громадян
України, іноземців або осіб без громадянства, які легально перебувають на її
території.
Для реалізації цього положення 05.07.2012 було прийнято Закон
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця
проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні».
Однак у П’ятій доповіді Європейської комісії щодо прогресу України у
виконанні Плану зазначалося, що Україна має також запровадити чіткі
правові підстави для в’їзду або виїзду з територій, непідконтрольних
українській владі – і цю вимогу Уряд не спішить виконувати.
Натомість іншу вимогу Європейської комісії – виключити статус ВІЛ /
СНІД з переліку захворювань, що обмежують свободу пересування або вибір
місця проживання при поданні заяви на імміграційний дозвіл, вже виконано,
хоча такі зміни можуть завдати шкоди здоров’ю громадян України.
Умови та процедури видачі ідентифікаційних документів:
необхідно було вжити заходів для забезпечення ефективного доступу до
проїзних та ідентифікаційних документів.
Окремі положення з цього приводу містяться в проекті закону № 3224
«Про зміни до деяких законів щодо документів підтвердження громадянства
України, посвідчення особи чи її спеціального статусу, на виконання
зобов’язань України з лібералізації візового режиму ЄС. Запровадження
біометричних ID карток європейського зразку замість внутрішніх паспортів»,
підтриманому сьогодні.
Права громадян, включаючи захист меншин: необхідно ухвалити
всеохоплююче антидискримінаційного законодавства, що рекомендовано
моніторинговими органами ООН та Ради Європи для забезпечення
ефективного захисту від дискримінації.
На виконання цього пункту поданий проект № 1658, а саме проект
Трудового кодексу України – який повинен містити положення про заборону
дискримінації у трудових правовідносинах, однак в тіло Проекту цю норму
так і не внесли, оскільки вона не знайшла підтримки у Парламенті.
Слід зазначити, що навіть нинішній радянський Трудовий кодекс, який
діє в Україні, містить норму про заборону будь-якої форми дискримінації.
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Тому доцільність виконання саме цього пункту Плану дій явно не є
вирішальною в питанні лібералізації візового режиму з ЄС.
Уряд самостійно обирає напрямки і форми реалізації заходів для
отримання безвізового режиму. Оскільки положення про усунення проявів
дискримінації мають бути внесені не лише у трудове законодавство, але і в
інше, зокрема і у виборче. Оскільки у нещодавно прийнятому ЗУ «Про
місцеві вибори» хоча і була передбачена гендерна квота, але її недотримання
політичною партією не стало обов’язковою підставою для скасування
реєстрації висунутих нею кандидатів.
Таким чином, майже усі запропоновані Урядом проекти спрямовані, в
тій чи іншій мірі, на реалізацію плану щодо запровадження безвізового
режиму. Однак внесення таких змін ще аж ніяк не означає скасування віз для
українців – оскільки прийняття законів є лише одним критерієм.
А необхідно, щоб закони ще і ефективно реалізовувалися на практиці
(Що
передбачає
план
дій
для
безвізового
режиму?
//
http://blog.liga.net/user/vpylypenko/article/19871.aspx. – 2015. – 10.11).
Павло Кухта, експерт Реанимаційного пакету реформ:
Президенту більше сподобалася переекзаменація всіх суддів. Більш
радикальний метод звільнення всіх на Банковій не підтримали.
На цьому тижні президент Петро Порошенко внесе до парламенту
проект змін до Конституції в частині правосуддя. У першому читанні ВР
може прийняти його вже спочатку грудня, а в другому – в ході веснянолітньої сесії. І почнеться судова реформа, ймовірно влітку, – з переатестації
всіх українських суддів.
ТРОХИ ПРО ЦИФРИ. За даними останнього соцопитування Центру
Разумкова, судам довіряють лише 13% українців. Цифра жахлива. Напевно
кожен третій, а то й другий українець стикався з проблемою корупції в судах.
Та що говорити, все так чи інакше знають: за те, щоб стати суддею, потрібно
заплатити певну суму «хорошому дядькові». Це відмінно практикувалося при
Януковичі.
Запит на подолання корупції в судах був і до Майдану, але після нього
це питання стало особливо гостро, а нинішня влада взяла на себе
відповідальність побороти корупцію в органах Феміди. І 3 березня 2015-го
президент створює КК, одна з трьох робочих груп якої 7 місяців писала
проект змін до Конституції в частині судової реформи.
Чому так пізно? До цього суддівський корпус сподівалися очистити за
допомогою Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), куди, за законом,
на неправомірні дії судді може поскаржитися будь-який українець. Тільки в
грудні 2014-го вдалося змінити склад ВККС і перезапустити її роботу. Але
через те, що ВККС є тільки в Києві, у неї немає регіональних представництв,
до березня кількість скарг там досягло критичної позначки – 10 тис. і всі з
них нерозглянуті.
Були спроби очистити суддівський корпус і за допомогою Вищої ради
юстиції (ВРЮ) на основі прийнятих в 2014-му законів про забезпечення
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права на справедливий суд та відновлення довіри до судової влади. Але через
опір Феміди і тяганини з відставками і призначеннями нових членів ВРЮ,
заробив він лише в липні 2015-го. Але ще попередній склад, як би не
противився змінам, подав у Раду 237 подань на звільнення суддів, і
парламент підтримав. А ось останнє, на 388 суддів, за словами гаранта,
депутати досі не прийняли.
СВАРКА РЕФОРМАТОРІВ. Поки Рада пробуксовує звільнення
провинилися служителів Феміди, вся надія була на робочу групу з питань
правосуддя КК. Здавалося, вона точно розробить такий проект змін до
Основного закону, за допомогою якого суди повністю оновляться, а судді
забудуть слово «хабар». І все б добре, якби не розкол всередині цієї робочої
групи.
Реформатори на чолі з Олексієм Філатовим просували ідею
переатестації, міністр юстиції та експерти РПР – звільнення всіх і набір
нових. Перші противилися повної перезавантаженні, вважаючи, що це
спричинить за собою хвилю позовів звільнених суддів в ЄСПЛ. А останній
вже точно буде масово відновлювати їх на посаді. До того ж, за словами
голови ВСУ Ярослава Романюка, не всі ж 8 тис. українських суддів
корупціонери. Мовляв, серед них багато і хороших, яких не потрібно
звільняти. На думку реформаторів табору Філатова краще провести
переатестацію: пропустити всіх суддів через іспит у формі тестів, перевірити
декларації суддів і членів їх сімей, переглянути всі винесені рішення,
особливо ті, які скасовувалися в судах вищих інстанцій.
Міністр юстиції Павло Петренко та експерти РПР сповідували більш
радикальний метод реформи – звільнення всіх поголовно. А щоб уникнути
масових позовів до ЄСПЛ, пропонували закріпити таку норму в перехідних
положеннях Конституції.
«У судів після Революції Гідності було півтора року на самоочищення.
Ми за цей час побачили зміни на краще? Ні. Якби ви запитали мене півтора
роки тому, прихильником якої ідеї я виступаю, я б вам відповів –
переатестація. Але зараз – це звільнення всіх», – сказав нам колишній суддя
Конституційного суду Віктор Шишкін.
Його думку поділяє його колишній колега по КС Володимир Шаповал.
Такої ж думки і польський реформатор, автор польської Конституції Віктор
Осятинський, який приїхав в Україну допомагати проводити реформи за
особистим запрошенням Джорджа Сороса.
ВЕРДИКТ ВЕНЕЦІАНКИ. Так і не дійшовши до спільного
знаменника у вересні, КК за згодою президента, відправляє на оцінку
Венеціанської комісії два проекти змін до Конституції: авторства Філатова з
переатестацією, і більш радикальний – РПР та Мін'юсту – зі звільненням всіх
суддів.
Висновки Венеціанська комісія оголосила 23 жовтня. Цікаво, що за
день до цього в Страсбург поспілкуватися з експертами Комісії прилетіла
група реформаторів Філатова. Полетівши, у Страсбурзі на наступний день у
п'ятницю 23-го числа їх змінила група Петренко. Нескладно припустити, що
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аж до останньої хвилини за українську судову реформу йшла запекла
боротьба. Але навіть після висновків венеціанку у звичній для українських
політиків і чиновників манері кожен став тягнути ковдру на себе.
Тотального звільнення всіх суддів не буде. Практика ЄС дозволяє це
лише у виняткових випадках. Якщо звільнити всіх, хто ж буде виносити
рішення?
НОВИНКИ ВІД ПРЕЗИДЕНТА. Прем'єр, міністр юстиції та експерти
РПР не пропонували звільняти всіх відразу. Ми хотіли почати очищення з
ВСУ, вищих і апеляційних судів. Робота судів б не зупинилася. Але групі
Філатова вдалося переконати членів Венеціанської комісії в тому, що
звільнення всіх суддів – ой як погано.
Під час зустрічі зі студентами та викладачами КНУ ім.Т.Г.Шевченка в
п'ятницю крапку в суперечці поставив президент. Петро Порошенко
анонсував переатестацію судової системи. Перших повинні перевірити суддів
ВСУ (хоча їх вже перевіряли за законом про люстрацію) і Вищих
спеціалізованих судів. За ними переатестацію пройдуть апеляційні та суди
перших інстанцій.
«Обіцяю, що кожен суддя не тільки іспит пройде. Кожного ВККС
прогляне під лупою на предмет професійних знань, дотримання
антикорупційного законодавства та правил судової етики. Будуть
перевірятися декларації суддів, коректність декларування доходів, витрат,
особистих і членів сімей, рішення, які виносили судді і те, які з них були
скасовані», – уточнив президент.
Порошенко пообіцяв, що після внесення змін до Конституції
політоргани відсунутий від вирішення питань суддівської кар'єри і впливу на
долю судді. «Ні президент, ні ВР більше не будуть вирішувати питання
призначення, звільнення та переведення суддів», – сказав президент. Замість
цього пропонується створити новий орган – Вища рада правосуддя. Тільки
президент не уточнив, що призначати і переводити суддів буде як і раніше
президент за поданням новенького Вищої ради правосуддя. А парламент з
цього ланцюжка пропонується і зовсім прибрати.
Переатестацію суддів буде проводити ВККС. Але без регіональних
представництв перевірити всіх 8 тис українських суддів швидко не вдасться.
«За законом про люстрацію тільки перевірка 10 суддів однієї з палат ВСУ
тривала 2 дні. Виходить, на перевірку всіх 8 тис. суддів піде майже 2 тис.
днів? Коли ми атестацію проведемо? Це років 7-8? Ми просто заговоримо цю
проблему, а суспільство хоче отримати відповідь», – сказав нам один з
українських суддів.
Питання оцінювання суддів на відповідність таким критеріям, як
компетентність, професійна етика і добропорядність буде включений в
перехідні положення Конституції. «Проектом змін до Конституції
передбачається нова підстава для звільнення судді – неможливість пояснити
джерела своїх доходів, джерела походження майна», – сказав Порошенко.
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Тобто, якщо суддя не зможе пояснити, за які такі гроші він збудував
заміський будинок і купив новенький Lexus, його звільнять і притягнуть до
відповідальності.
А ось рекомендацію Венеціанської комісії про спрощення
чотирирівневої судової системи у Порошенка не помітили. Хоча експерти
РПР і нардепи пропонували повернутися до трирівневої системи, яка діяла в
Україні до 2010-го. Чотирьохрівневу під себе створив Віктор Янукович,
забравши у ВСУ левову частку повноважень. Адже саме ВСУ в 2004-му
скасував результати другого туру президентських виборів, призначивши так
званий третій тур, коли переміг Віктор Ющенко.
«Коли Янукович намагався узурпувати владу, був прийнятий закон,
згідно з яким в Україні ввели чотирьохрівневу судову систему, і ВСУ був
фактично позбавлений повноважень судової влади. Чому? Тому що
Янукович і компанія не змогли вплинути на суддів ВСУ. На нижчих рівнях
було простіше, бо президент призначав і звільняв суддів», – вважає глава
Українського юридичного товариства Олег Березюк.
Втім, Порошенко до кінця не виключає повернення до трирівневої
судової системи, але вважає, що це вже другий етап реформи (Судова
реформа «по-новому»: замість звільнення – переатестація //
http://www.segodnya.ua/opinion/sudebnaya-reforma-po-novomu-vmestouvolneniya-pereattestaciya-665360.htm. – 2015. – 09.11).
Ігор Жданов, міністр молоді та спорту України:
Під час нещодавньої години запитань до Уряду виступив у
Верховній Раді. Розповів про хід реформ у нашій сфері та попередні
підсумки роботи команди Міністерства молоді та спорту в 2015 р.
Перше: незважаючи на досить складну фінансово-економічну
ситуацію – держава зберегла великий спорт. Це підтверджує успішний
виступ України на I Європейських іграх у м. Баку. Українці завоювали 46
нагород: 8 золотих, 14 срібних та 24 бронзових. Це п'яте місце за кількістю
здобутих медалей серед 50-ти країн Європи.
Протягом року наші спортсмени здобули понад 1900 медалей та більше
650-ти золотих нагород на міжнародних змаганнях. Отримано 101 ліцензію
на участь в літніх Олімпійських іграх у м. Ріо-де-Жанейро – 2016.
За досить складних економічних умов в Україні, Уряд та Президент
роблять все можливе для підтримки провідних спортсменів та їх тренерів у
передолімпійський рік. За поданням Мінмолодьспорту Кабінет Міністрів
вдвічі збільшив розмір преміальних за Європейстькі ігри. 50 тис. грн. за
«золото», 40 тис. грн. – «срібло», 25 тис. грн. за «бронзу». Урядом
призначено 75 стипендій для видатних тренерів з олімпійських та
паралімпійських видів спорту. Президент також видав укази про призначення
стипендій провідним спортсменам країни та їх тренерам за 2014-2015 рр.
Друге: велика увага приділяється оновленню спортивного інвентарю
та форми, яке не проводилося останні 4 роки. Міністерством завершується
процедура відповідної державної закупівлі. Готуються до підписання угоди
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на поставку сучасного інвентарю для спортивної гімнастики, кульової
стрільби, фехтування, боксу, легкої атлетики, стрибків у воду, боротьби та
інших видів спорту. Акцептовано пропозиції на закупівлю обладнання для 11
видів спорту на суму 14,6 млн. грн. Оголошено відкриті торги на закупівлю
спортивної форми орієнтовною вартістю 4,7 млн.
Третє: збереження системи масового дитячо-юнацького спорту. На
шляху реформ важливо зберегти те, що дає результат. В ДЮСШ
займаються понад 500 тис. юних українців. Це базові осередки дозвілля,
формування фізичної культури та здорового способу життя серед наших
дітей. У 2015 р. Міністерству, спільно із Урядом та профільним комітетом
ВР, вдалося зберегти від закриття 534 ДЮСШ. Для їх підтримки виділено
100 млн. грн. субвенції із Держбюджету. Проте з 2016 р. органи місцевого
самоврядування мають повністю забезпечити фінансування ДЮСШ. Для
цього місцеві бюджети отримали на 40% більше доходів в рамках
децентралізації.
Як центральний орган влади ми будемо підтримувати розвиток дитячоюнацького спорту на всеукраїнському рівні. Так, завдяки зусиллям
Міністерства вперше за останні 3 роки у київський Палац спорту повернувся
великий лід. Створено умови для тренувань ДЮСШ «Сокіл», ХК
«Україночка», інших дитячо-юнацьких хокейних команд. Завдяки цьому, 4
листопада вперше за часів Незалежності на головній льодові арені країни
стартував чемпіонат з хокею серед юнаків.
Четверте: Міністерство розробило та активно впроваджує у
життя Дорожню карту реформ у сфері фізичної культури та спорту, яка
пройшла широке громадське обговорення.
Ключова мета спортивної реформи – побудова європейської моделі
відносин держави і спорту. Зокрема, Міністерство відмовляється від
надлишкових функцій. Розроблено, схвалено Урядом та направлено на
розгляд Верховної Ради пакет змін до законодавства про фізичну культуру і
спорт. Зокрема, законопроекти про внесення змін до ст. 40 та 6 Закону
України «Про фізичну культуру і спорт».
Ця робота по дерегуляції та децентралізації у сфері спорту потрібна,
щоб відомство перейшло від «совкового» на європейський формат
діяльності. Щоб державна політика в цій сфері була приведена у
відповідність із нормами міжнародного спортивного права та Олімпійського
руху.
П'яте: Мінмолодьспорту запрацювало в максимально прозорому
режимі. Ми перейшли на електронні закупівлі. Публікуємо на сайті
інформацію про всі бюджетні витрати Міністерства, накази про проведення
змагань та зборів, фінансово-господарську звітність держпідприємств. Таким
чином разом із громадськістю – зупиняємо чимало потенційних порушень.
Впроваджено нову автоматичну і прозору формулу фінансування
олімпійських видів спорту. Вона прибирає ручний розподіл бюджетних
коштів чиновниками міністерства, включно із Міністром. Кошти платників
податків йдуть за тими спортсменами і видами спорту, які показують
Блогосфера

19

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

5 – 11 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
результати на міжнародні арені. Розроблено та затверджено Національні
антидопінгові правила, які вже схвалені Всесвітнім антидопінговим
агентством.
Такий комплекс заходів різко зменшує поле для корупційних
зловживань у спортивній сфері. Наші зусилля у цьому напрямку були високо
оцінені Національним олімпійським комітетом України, посольством США в
Україні, Реанімаційним пакетом реформ.
Шосте: підвищення автономії національних спортивних федерацій. З
цією метою Урядом розпочато державний експеримент, який проводимо з
федераціями: баскетболу, важкої атлетики, легкої атлетики, стрибків у
воду.
Ці громадські організації отримали більше повноважень щодо розвитку
своїх видів спорту, пряме фінансування з Казначейства на тренувальні збори
та спортивні заходи. Проте автономія федерацій передбачає більшу
відповідальність перед державою за спортивні результати та ефективність
використання коштів платників податків. Наголошую, державні кошти, які
виділяються в рамках експерименту, заборонено використовувати на
фінансування апарату спортивних федерацій.
Сьоме: Міністерством розроблено Дорожню карту реформування
молодіжної сфери. Це результат спільної роботи із Реанімаційним пакетом
реформ, Центром підтримки реформ при КМУ, молодіжними громадськими
організаціями.
Урядом також схвалено нашу Концепцію Державної цільової
соціальної програми «Молодь України» на 2015-2020 роки. Державна
політика у молодіжній сфері має сконцентруватися на реальних потребах
молоді. Це питання зайнятості та житла, розвитку неформальної освіти,
волонтерства, національно-патріотичного виховання, здорового способу
життя, ефективної підтримки молодіжних проектів та ініціатив.
З метою кращого розуміння потреб молоді – Міністерство спільно з
ООН вперше за останні 6 років провело ґрунтовне соціологічне дослідження
«Молодь України 2015». Результати дослідження будуть представлені
найближчим часом.
Восьме: Міністерством за підтримки Програми розвитку ООН
запущено інноваційні проекти у молодіжній сфері:
«Спортіфай» – сучасна онлайн-платформа і мобільний додаток про всі
існуючі в обласних центрах спортивні заклади та послуги.
Програма «Молодіжний працівник» – спільні тренінги для
держслужбовців всіх рівнів та молодіжних лідерів. Вони разом вивчають
кращі практики країн Євросоюзу по роботі із молоддю. Подібна програма
успішно реалізується в Литві.
Портал «Моя кар'єра» – завдяки якому понад 170 тис. представників
учнівської
молоді
зможуть
безкоштовно
пройти
міжнародний
профорієнтаційний тест «Магеллано Університет».
Дев'яте: Вперше за останні роки проведено чесний, прозорий та
некорупційний конкурс молодіжних проектів на які виділяється державна
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фінансова підтримка. Конкурс проходив в режимі онлайн-трансляції. До
конкурсної комісії входили представники авторитетних міжнародних фондів.
Міністерством також підписано Угоди про молодіжні обміни між
Україною, Польщею і Литвою. Підготовлено та направлено на розгляд штабквартири ООН заявку щодо створення Національної волонтерської служби в
Україні.
Десяте: Міністерство відіграє активну роль у національнопатріотичному вихованні молоді. Це сьогодні питання національної безпеки.
Нами створено спеціалізований відділ національно-патріотичного виховання.
Спільно із Міноборони була відроджена Спартакіада серед допризовної
молоді. Разом із Міністерством освіти проводиться військово-патріотична
дитячо-юнацька гра «Сокіл» («Джура») (Шляхи реформ. Перші підсумки
роботи
команди
Мінмолодьспорту
в
2015
р.
//
http://blogs.pravda.com.ua/authors/zhdanov/5640c8bc7fb17/. – 2015. – 09.11).
Александр Данченко, глава Комитета ВРУ по вопросам
информатизации и связи:
Сегодня популярная тема украинского медиапространства – это
грядущая налоговая реформа. То, что еѐ необходимо осуществлять
прямо сейчас ни у кого не вызывает сомнения. Общественности
представлено два варианта налоговых реформ – авторства
Министерства финансов и коллектива народных депутатов во главе с
Н. Южаниной. Любая реформа или инновация начинается с правильно
сформулированной цели.
Минфин обозначил целью «построение простой, прозрачной,
справедливой налоговой системы, которая стимулирует инвестиции,
создаѐт условия для стабильного развития национальной экономики с
одновременным обеспечение государственного и местных бюджетов для
обеспечения приоритетных затрат». В проекте народных депутатов цель
определена как «создание уникальных фискальных условий для развития
бизнеса и возрождения экономики страны».
Но, в первую очередь, задача налоговой системы состоит в
формировании бюджета государства, из которого финансируется госаппарат,
оборонная и социальная сферы, осуществляются дотации приоритетных
отраслей экономики. В любом случае – для улучшения инвестиционного
климата нужно разработать и принять стратегию инвестиционного развития
страны. Это главное, от чего уже зависят денежно-кредитная политика,
налоговая реформа и т.д. Начинать изменения именно с налоговой реформы
совсем не логично, поскольку это начало с конца, сама по себе одна лишь
налоговая реформа не может обеспечить необходимых условий для развития.
Другими словами, восстановление экономики страны возможно только при
одновременной разработке комплексной системы развития, которая включает
в себя в том числе и налоговую реформу, но не исключительно ее.
Для анализа предложенных реформ, я привлѐк экспертов в финансовом
анализе и налоговой политике. Первое о чѐм они говорят – это
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необходимость использования экономико-математических методов анализа
при серьезном и комплексном подходе к разработке налоговой реформы.
Ретроспективные данные для проведения такого анализа есть в Госкомстате,
Минфине и ГФС. Ни в одной из предложенных концепциях реформ мы не
нашли ссылки на используемые методы расчетов, есть сомнения в том, что
они вообще использовались. Другими словами, предложенные варианты
реформ базируются лишь на экспертном мнении разработчиков, в связи с
чем, есть большие опасения относительно последствий внедрения
предложенных реформ. Проводить реформу, не имея понимания о том, к
каким результатам она приведет, в ситуации падения экономики страны,
очень рискованно и может повлечь за собой необходимость в существенном
дополнительном внешнем финансировании для покрытия бюджетного
разрыва. Без имеющихся гарантий такого покрытия, возникает вопрос о
целесообразности реформы.
Приведу несколько примеров.
Одна из целей реформы – выведение экономики из тени. Теневой
оборот – это денежные потоки, которые вымываются из легального оборота,
либо обращаются вне легального оборота. Для уменьшения теневого оборота
необходимо, как минимум, принять меры для предотвращения вымывания
средств из легального оборота. Среди всех методов, направленных на
вымывание средств в теневой оборот, можно выделить три самых
распространѐнных: так называемые «обналы», не оприходование выручки от
реализации, получение выручки от реализации на счета фирм-нерезидентов.
В налоговой реформе должны быть предусмотрены мероприятия,
направленные на то, чтобы ликвидировать указанные выше «лазейки». В
предложенных вариантах налоговых реформ такие мероприятия, к
сожалению, отсутствуют, а без них выведении экономики из тени
невозможно. Следует заметить, что сам по себе факт снижения ставок
налогов не гарантирует отказ бизнеса от «обналов», так как зачастую
«обналы» проводятся не ради экономии налогов, а ради хищения средств и с
другими целями. Таким образом, можно утверждать, что предложенные
варианты налоговых реформ направлены на изменение существующих
методов уплаты налогов и способов их администрирования, что, по мнению
авторов реформ, должно привести к частичной легализации бизнеса, тем не
менее, реформы не предусматривают закрытие даже самых основных лазеек,
через которые происходит теневой оборот.
Пример второй связан со снижением ставок на прибыль. В первую
очередь нужно понимать, что снижение ставок налогов не должно
превращаться в самоцель. Снижение ставок налогов несомненно плюс для
бизнеса. Но, с точки зрения государства, это приведет к снижению налоговых
поступлений до определенного уровня. Эффект от кривой Лаффера в виде
увеличения налоговых поступлений при снижении ставки наступит не сразу,
а с временным лагом в несколько налоговых периодов, т.е. получаем
бюджетный кассовый разрыв.
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Особенное внимание следует обратить на ЕСВ. В Украине солидарная
пенсионная система, т.е. текущие поступления в Пенсионный фонд
распределяются на выплату пенсии пенсионерам. Снижение ставки ЕСВ
приведет к резкому сокращению поступлений в Пенсионный фонд, что
приведет к проблемам с выплатой пенсий. Таким образом, принимать
решение о снижении ставки налогов только на основании экспертного
мнения, без построения и анализа экономико-математических моделей, будет
очень безответственным шагом в данных условиях.
Что касается распределенного налога на прибыль, то начиная с 1997
года были введены такие понятия как «валовые доходы» (ВД) и «валовые
расходы» (ВР), эти категории стали главным объектом внимания
бухгалтеров, аудиторов и налоговиков. Непрекращающиеся споры
относительно включения/не включения в ВД/ВР все эти годы обеспечивали
работой вышеуказанных специалистов, и были основным предметом
судебных споров относительно доначисления налогов.
Переход к налогообложению налогом на прибыль распределенной
прибыли избавит от необходимости споров относительно правильности
формирования ВД и ВР, избавит от множества никому не нужной работы,
уменьшит человеческий фактор, и даст возможность бизнесу больше
сосредоточиться на ведении бизнеса, а не на его сопровождение.
Несомненно, для бизнеса это будет большим плюсом!
С учетом всего вышесказанного, следует проработать мероприятия,
которые сделают невозможным вымывание средств в теневой оборот. Иначе,
первое, бизнес не будет распределять прибыль, а средства выводить из
бизнеса путем «обналов», завышенных цен и т.д., в результате чего бюджет
государства может вообще потерять поступления от налога на прибыль.
Второе, принятие решения относительно распределения прибыли скорее
вопрос решения самого бизнеса, соответственно, есть большие сложности с
прогнозированием поступлений по налогу на прибыль.
В презентациях есть ссылка на то, что налог на распределенную
прибыль успешно зарекомендовал себя в других странах. Но при этом не
учтены такие факторы как уровень тенизации экономики и менталитет
плательщиков налогов.
Если не внедрить в повседневную практику контроля уровня обычных цен,
не ограничить вывод средств в пользу нерезидентов, не повысить
криминальную ответственность за не оприходование выручки и неуплату
налогов и т.д., то есть очень высокий риск того, что переход к
распределенному налогу на прибыль приведет к очень существенным
потерям поступлений в государственный бюджет.
Таким образом, переход на «распределѐнный» налог является
позитивным для бизнеса, но довольно сомнительным с точки зрения защиты
государственных интересов. При доработке данного вопроса, с целью
устранения вышеуказанных недостатков, будет правильным переход на
уплату «распределенного» налога на прибыль.
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В целом, вариант Минфина и нардепов больше направлены на
лоббирование интересов определенных кругов, чем на достижение какоголибо ощутимого результата, который, исходя из презентаций, очень туманен
и не очевиден. В первую очередь потом, что прогнозировать ту или иную
ставку налога или метода оплаты, не имея фактического материала для
анализа, а также без понимания стратегии не имеет смысла.
И напоследок, необходимо быть объективными и понимать, что
экономика страны всецело зависит от политической стабильности и
социальной стабильности. В и без того шаткой ситуации, колебания
налоговой политики может усугубить и без того тяжѐлое состояние бизнеса
(Подводные
камни
налоговой
реформы
//
http://blog.liga.net/user/adanchenko/article/19819.aspx. – 2015. – 05.11).
Андрей Заяц, руководитель проекта IT4Medicine:
Проникновение инноваций в сферу здравоохранения – наша новая
реальность, которая, судя по подвижкам в данном направлении,
набирает обороты.
Сегодня много говорят о том, что пора переводить госучреждения на
хозрасчет. Не так давно министр здравоохранения Украины Александр
Квиташвили заявил о том, что главная составляющая реформы в этой
сфере – это автономия больниц и медицинских учреждений. По его словам,
медицинское заведение должно само зарабатывать средства и ими
распоряжаться. Также он сообщил долгожданную новость о том, что со
следующего года ведомство начнет внедрять единую систему реестра
пациентов по всей Украине.
Следующий шаг – этот разработка и внедрение различных ИТ-решений
в данной области. Это и электронные регистратуры, и электронные
медкарты, и всяческое использование инноваций. Например, в США врач
получает информацию о пациенте из многомиллионной базы данных и лишь
затем решает, как ему помочь, не навредив. А пациент, благодаря
электронной регистратуре, без очереди записывается на прием к врачу.
Электронное здравоохранение не только обеспечивает государству
релевантную картину здоровья нации, но и экономит немало средств. Так,
вложенные американцами $3,6 млрд. в разработку одной из крупнейших
медицинских систем Vista, по оценке аналитиков из KPMG, уже вернулись
виде экономии от сокращения рабочих нагрузок, устранения ненужных
тестов и ненужных госпитализаций. Проект повысил уровень точности
выдачи аптечных рецептов до 99,97% и улучшил качество подготовки
медперсонала. А после более широкого внедрения в 170 больницах и 800
клиниках даже выявил неэффективные организации, совершенно
бесполезные для медицинской системы государства.
Электронные инновации обязательно придут и в украинскую медицину.
Ведь чтобы внедрить аналог американской системы, миллиардные
инвестиции не нужны. Для этого сначала придется решить два вопроса –
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защиты персональных данных и дерегуляции бюрократических процедур для
бизнеса.
С персональными данными немного сложнее. Беседы о перспективах
внедрения медицинских карт на государственном уровне между
разработчиками
eHealth-решений
и
чиновниками,
как
правило,
заканчиваются ультиматумом последних – данные граждан должны
принадлежать государству. Но позвольте, кто из граждан подписывал
разрешение об использовании такой информации? Не думаю, что такие
найдутся. Информация о здоровье кого-либо настолько же ценна, как и
данные о сбережениях в банке.
Аналогично и в медицинских базах. Открытая часть и так доступна для
госструктур: пол, имя, родители, прописка, прививки и т.д. Остальное –
никого кроме докторов не касается и должно оставаться закрытым.
Переход госструктур на хозрасчет – это вопрос, по сути, 3-5 лет.
Подготовить площадку для перерождения медицинской системы ИТ-сектор
может уже сейчас, разработав и внедрив для начала те же электронные
регистратуры. Другой вопрос, что такие решения должны изначально
создаваться на открытых технологиях, в противном случае они не смогут
масштабироваться. Министр Квиташвили отметил, что такие системы уже
работают в нескольких медицинских учреждениях, но проблема в том, что
они разбросаны по стране. И необходима будет разработка нового
полноценного масштабируемого решения.
В сфере электронного здравоохранения уже есть разработки,
которые позволяют развернуть такую систему в кратчайшие сроки. И если
государство не на словах, а на делах будет использовать инновации,
потенциал у электронного здравоохранения действительно есть (Когда в
Украине
заработает
электронное
здравоохранение
//
http://www.segodnya.ua/opinion/andrewzayaccolumn/kogda-v-ukrainezarabotaet-elektronnoe-zdravoohranenie-664570.html. – 2015. – 05.11).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Місія Міжнародного Валютного Фонду прибуде до Києва у четвер
для перевірки результатів реалізації програми, обсяг фінансування якої
становить 17,5 млрд доларів.
За цією програмою Україна вже отримала в цьому році майже 10 млрд
доларів для підтримки своїх фінансів, знесилених конфліктом з
сепаратистами та роками хибного керівництва та корупції.
Ключова умова реалізації програми – вимога зменшити дефіцит
бюджету 2016 року до 3,7% з теперішнього у 4,1.
Крім позик від МВФ Україна сподівається отримати 2,7 млрд доларів з
інших джерел, зокрема, гарантію на 1 млрд доларів від США (IMF mission
sets
date
for
Ukraine
reform
review
//
Reuters.com
(http://www.reuters.com/article/2015/11/11/us-ukraine-crisis-imfidUSKCN0T01L820151111#qSKT83jpbGsF5IjF.97)/ – 2015. – 11.11).
Телебачення є істотним засобом переконання в Україні – це
головний чинник у формуванні громадської думки.
У 2015 році під час національного опитування 94% респондентів
сказали, що вони отримують новини з телебачення, 42% отримують
інформацію також з інтернету, а 52%, що залишились, – виключно з
телебачення. Оскільки в країні триває тяжкий, поки що непевний
демократичний перехід, заангажованість такого домінуючого джерела
інформації загрожує підірвати здатність українських виборців реалізувати
своїх політичні права.
Власники керують ЗМІ через численні компанії і глядачі часто не
знають, кому належать і хто контролює конкретний канал. Новий закон, який
набрав сили в жовтні, вирішує цю проблему. Закон вимагає, щоб усі ЗМІ, які
мають державну ліцензію, надали інформацію про їх власників та
найбільших благодійників до Національної ради з питань телебачення та
радіомовлення України, державному органу, який розмістить цю інформацію
на своєму сайті (Oligarchs on the Airwaves // Foreign Policy
(http://foreignpolicy.com/2015/11/11/oligarchs-on-the-airwaves-ukraine-media/).
– 2015. – 11.11).
Депутат Європарламенту Габріеліус Ландсбергіс:
За останній рік Україна значно просунулась у реформах, необхідних
для введення безвізового режиму з ЄС. Однак, наявні зволікання Києва
можуть завадити ЄС ухвалити рішення вчасно.
Євросоюз визнає прогрес, який було зроблено Україною за останній рік
для імплементації Плану з лібералізації безвізового режиму.
Ми наближаємося до дати, коли можливе рішення щодо безвізового
режиму між Україною та Євросоюзом буде прийняте. Я маю на увазі
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офіційне представлення відповідної доповіді Єврокомісії та висновків країнчленів ЄС, що має відбутись у грудні. Проте, м'яч на разі перебуває на боці
України. Якщо вона виконає своє домашнє завдання у повному обсязі,
Євросоюз неодмінно ухвалить рішення щодо введення безвізового режиму
без будь-яких затримок.
Прихильники європейського шляху України повинні чітко
усвідомлювати, що будь-які зволікання будуть, без сумнівів, використані
проти зближення України та ЄС. Страхи та міфи людей щодо євроінтеграції
повинні розвінчуватися. Натомість влада має використовувати кожну
можливість, щоб пояснювати українцям важливість та реальний ефект від
ухвалення та імплементації кожного рішення, спрямованого на реформи та
на зближення з Євросоюзом (Євродепутат: Для безвізового режиму з ЄС
своє «домашнє завдання» Україна має виконати повністю // Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/uk/євродепутат-для-безвізового-режиму-з-єссвоє-домашнє-завдання-україна-має-виконати-повністю/a-18840847).
–
2015. – 10.11).
Євродепутат Литви, лідер неформального об'єднання у
Європарламенті «Друзі європейської України» Пятрас Ауштрявічюс:
(…) Запровадження безвізовго режиму з Євросоюзом – це те, в чому
найбільше зацікавлені прості українців і те, чого вони з нетерпінням
очікують. Євросоюз не вимагає від України більшого, ніж від решти країн
«Східного партнерства». Брюссель очікує, що всі узгоджені між Україною та
ЄС зобов'язання будуть реалізовані (Євродепутат: Верховна Рада не
виправдала
очікувань
українців
//
Deutsche
Welle
http://www.dw.com/uk/євродепутат-верховна-рада-не-виправдалаочікувань-українців/a-18836136). – 09.11).
Верховна представниця Євросоюзу з зовнішньої політики й
політики безпеки Федеріка Могеріні:
Українській
владі
слід
забезпечити
прозоре
проведення
антикорупційної реформи. Ми приділили увагу проведенню антикорупційної
реформи, яка є ключовою для забезпечення довіри до України з боку її
партнерів.
Йдеться про прозорий процес створення і початку роботи в найкоротші
терміни Антикорупційного бюро. Ми наголосили, що Антикорупційне бюро
має почати свою роботу незабаром. І я знаю, що президент дуже
налаштований на це, і в цьому плані необхідно забезпечити прозорий і
довірчий процес (…) (Могеріні у Києві закликала українську владу до
прозорої
антикорупційної
реформи
//
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/uk/могеріні-у-києві-закликала-українську-владу-допрозорої-антикорупційної-реформи/a-18836403). – 2015. – 09.11).
Провідний економічний експерт з питань України Андерс Аслунд:
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ВВП країни упродовж 2014 та 2015 рр. знизилося на 16 %. З них на 7%
– через втрату виробництва у східних регіонах, на 6% – через російські
санкції і на 3% – через втрату іноземних інвестицій.
Він закликає Захід до негайного надання допомоги (The continuing
Soviet collapse By John Lloyd // Reuters.com (http://blogs.reuters.com/greatdebate/2015/11/08/the-continuing-soviet-collapse/). – 2015. – 08.11).
Український державний радник і колишній заступник прем'єрміністра Словаччини Іван Міклош:
(…) Найбільш не вистачає Україні три речі – лідерства,
відповідальності і здатності політиків спілкуватися з народом. (…) Вони
(українські політики, − ред.) повинні пояснити людям, що реформи необхідні
не для того, щоб догодити МВФ і Європейському союзу, а для того, щоб
через якийсь час почати жити краще. (…)
Уряд має відновити державні фінанси, знизити дефіцит бюджету і
скоротити витрати. Це все, що ви можете зробити в один рік. У той же час ви
повинні провести лібералізацію, приватизацію і дерегулювання, серйозно
зменшити вплив держави на економіку і створити конкуренцію між
підприємствами. Необхідно лібералізувати ціни і створити інститути, які
будуть протидіяти надмірній монополізації окремих галузей. Від банків варто
вимагати антиінфляційної політики центрального банку. Ще однією
проблемою є правова і судова реформа, яка пов'язана з боротьбою проти
корупції. Державна адміністрація надмірно є великою, неефективною і
корумпованою. Ви повинні почати створювати корпус державних
службовців, що виконують некорумповані поставленні завдання (Doradca
ukraińskiego rządu: Ukrainie brakuje przywództwa, własności i umiejętności
komunikowania się polityków ze społeczeństwem // Wschodnik.pl
(http://wschodnik.pl/polityka/item/3134-doradca-ukrainskiego-rzadu-ukrainiebrakuje-przywodztwa-wlasnosci-i-umiejetnosci-komunikowania-sie-politykowze-spoleczenstwem.html). – 2015. – 08.11).
Депутат Європарламенту Андрій Пленковіч:
Український парламент потребує сильної проєвропейської коаліції, яка
має продемонструвати мужність і рішучість провести необхідні реформи. Ми
стали свідками сильного бажання продовжувати рух на шляху реформ і
модернізації
країни.
Сильна
проєвропейська
коаліція
повинна
продемонструвати мужність і рішучість у забезпеченні стабільної більшості,
здатного ввести відчутні реформи в інтересах громадян. (…)
Крім того, євродепутати закликали український парламент прийняти
повний пакет законів, необхідних для реалізації плану дій щодо лібералізації
візового режиму, який «принесе конкретні наслідки для українського народу
Наш борг зберегти Україну на порядку денному ЄС і переконатися, що
політика ЄС, як і раніше, солідарна з Україною» (Europosłowie: Aby
przeprowadzić reformy Ukraina potrzebuje silnej proeuropejskiej koalicji //
Wschodnik.pl
(http://wschodnik.pl/polityka/item/3124-europoslowie-abyОгляд зарубіжних ЗМІ
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przeprowadzic-reformy-ukraina-potrzebuje-silnej-proeuropejskiej-koalicji.html).
– 2015. – 07.11).
На Украине 7 ноября вступает в силу закон «О Национальной
полиции». Формально милиция страны должна прекратить существование и
стать полицией. Но переходный период продлится от полугода до года.
Политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей
Золотарев:
Одним из успехов уже начавшейся реформы считается создание
патрульной полиции в ряде крупнейших городов страны. При всех
возникающих проблемах – с вождением автомобилей, знанием уголовного
кодекса и служебных инструкций – уровень симпатий общества к
патрульным полицейским, по данным большинства социологических
центров, составляет около 80 процентов. В отличие от милиционеров, они
очень вежливы, а проблемы в их работе могут быть связаны с трудностями
становления новой структуры.
Сложнейшей задачей реформирования милиции считается создание
уголовной полиции. Ее фактически придется формировать заново. Ведь
уголовный розыск был почти полностью разрушен во времена президента
Януковича. Набор следователей и оперативников – это работа по созданию
самой многочисленной группы в правоохранительной системе. Здесь
невозможно применить метод уволить всех и набрать новых. В стране нет
такого количества новых специалистов, которые могли бы делать эту
намного более сложную работу, чем работа патрульного полицейского.
Эксперт «Реанимационного пакета реформ» Борис Малышев:
Еще один удачный ход правительства – назначение главой
Национальной полиции бывшего министра образования Грузии Хатии
Деканоидзе. На этапе формирования полиции необходим человек, не
имеющий никаких связей с милицией и старым бюрократическим ядром,
которое яростно сопротивляется реформам. Главное, чтобы этот человек был
способен разрушить внутреннюю коррупцию в правоохранительной системе
и сформировать команду своих заместителей из числа специалистов –
правоохранителей и юристов.
Наибольшие риски при проведении реформы МВД многие эксперты на
Украине связывают с преобразованием Госавтоинспекции (ГАИ) в одно из
подразделений патрульной полиции. Некоторые наблюдатели из числа
общественных экспертов ожидают, что с 7 ноября на дорогах Украины
«может наступить Армагеддон». Основанием для таких прогнозов
называется упразднение целого комплекса подзаконных актов ГАИ в связи
со вступлением в силу нового закона о полиции.
Однако такие ожидания сильно преувеличенными. Ликвидация ГАИ
совпала по времени со вступлением в силу изменений к Кодексу об
административных правонарушениях. А любые нововведения, всегда
сопряжены с временными трудностями. Меняется порядок наложения
штрафов, а также некоторые полномочия патрульных полицейских... Я
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ожидаю, что за несколько месяцев все недоразумения будут исчерпаны и
никакого Армагеддона не случится.
Эксперты полагают, что легче всего будет создать новое
спецподразделение милиции, которое, по словам министра МВД, получит
название КОРД (на русский язык эта аббревиатура переводится как «корпус
оперативно-внезапного действия»), а в его основу ляжет концепция
американского спецподразделения SWAT.
Самым большим вызовом для властей при реформировании милиции
станет замена начальников областных управлений внутренних дел и
руководства главков в центральном аппарате, считают общественные
эксперты. (Украина: милиция превращается в полицию // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/украина-милиция-превращается-в-полицию/a18832288). – 2015. – 07.11).
Президент України Петро Порошенко:
Вимоги ЄС щодо прозорості конкурсного відбору антикорупційних
прокурорів виконано. Наступного ж дня ми усунули цих людей з конкурсної
комісії і включили тих, кого пропонував Європейський Союз (…).
Головна мета – запровадити нову антикорупційну систему з першого
грудня. Ця система повинна мати довіру українського народу, української
влади, наших європейських і американських партнерів (Порошенко в
інтерв’ю DW: Вимогу ЄС щодо антикорупційної прокуратури виконано //
Deutsche Welle (http://www.dw.com/uk/порошенко-в-інтервю-dw-вимогу-єсщодо-антикорупційної-прокуратури-виконано/a-18833261). – 2015. –
06.11).
Мініст фінансів України Наталя Яресько:
Важливою причиною для вливання інвестицій має бути встановлене
верховенство закону і здійснюватись ефкитивна боротьба з корупцією в
Україні. Управління податками дійсно важливе питання, але податкові
ставки ніколи не були найважливішою проблемою з точки зору інвестицій в
Україні.
Основне завдання податкової реформи є створення податкової системи,
яка забезпечить прості, рівні, справедливі умови для всіх, які допоможуть
спростити адміністративні інструменти, а також подолати корупцію і
зменшити суб'єктивність податкових органів. В тому випадку, якщо в Україні
зменшити податки на 10-15% не можна гарантувати відновлення інвестицій.
Інвестиційний клімат в індексі, який створює Європейський Бізнес
Асоціація, податкова реформа стоїть лише третьою за значимістю у напрямку
реформ для бізнесу. Більш важливим є боротьба з корупцією в Україні. В
останньому рейтингу Doing Business податки займають лише п'яту сходинку
із найважчих аспектів бізнесу в Україні (…) (Jareśko chce sprawiedliwego
systemu podatkowego, a nie obniżki podatków // WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/3106-jaresko-chce-sprawiedliwego-systemupodatkowego-a-nie-obnizki-podatkow.html). – 2015. – 06.11).
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ЄС дав Україні позитивний сигнал щодо можливості
запровадження безвізового режиму.
Аналітик Німецького товариства зовнішньої політики Штефан
Майстер:
Ухвалення законів для отримання Україною безвізового режиму з
Євросоюзом, на мою думку, це дуже важливі закони, оскільки вони,
зрештою, надаватимуть переваги для самих громадян України. В угоді про
асоціацію та, зокрема, в її економічній частині про зону вільної торгівлі
передбачена низка нововведень та реформ, виконання яких коштуватиме
українцям зусиль і не обов'язково викликатиме прихильність до ЄС. А
лібералізація візового режиму, так би мовити, найлегше питання з порядку
денного України, виконання якого принесе багато переваг для самих
українських громадян. (…)
Якраз на прикладі Молдови ми бачимо, що вирішальною є політична
воля. Тобто ключовими є воля країн-членів ЄС, воля Єврокомісії, їхній
політичний інтерес у тому, чи отримає Україна безвізовий режим, який свого
часу отримала Молдова. (…)
Велику роль відіграватиме також, питання подолання корупції в
Україні . Однак подолання корупції в Україні не є для Брюсселя ключовим
для вирішення питання про безвізовий режим. Водночас подолання корупції
є підґрунтям реалізації усіх реформ в Україні. І поки боротьба з корупцією в
Україні не вийде на належний рівень – а цього поки не сталося – це стане ще
однією перешкодою на шляху зближення України з ЄС.
З огляду на це, на моє переконання, Юнкер зробив помилку, тобто
зарано пообіцяв Україні безвізовий режим уже 2016 року. За моїми
спостереженнями, після цієї заяви в Україні воля до здійснення реформ
почала спадати. А саме цей важіль тиску на Київ треба було б утримувати
довше і таким чином вимагати від України більшого поступу, особливо у
боротьбі з корупцією. До речі, такої самої помилки припустилися і з
Молдовою (Німецький експерт: Юнкер зарано пообіцяв Україні безвізовий
режим // Deutsche Welle (http://www.dw.com/uk/німецький-експерт-юнкерзарано-пообіцяв-україні-безвізовий-режим/a-18832473). – 2015. – 06.11).
Джо Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів фінансово
підтримати Україну та висловилися за збереження санкцій проти Росії.
У Білому домі 5 листопада, заявили, що Сполучені Штати готові надати
Україні третю кредитну гарантію на один мільярд доларів. Але це
залежатиме від подальшого прогресу України на шляху боротьби з
корупцією та податкової реформи (Байден підтвердив намір США надати
Україні кредитну гарантію на мільярд доларів // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/uk/байден-підтвердив-намір-сша-надати-українікредитну-гарантію-на-мільярд-доларів/a-18831387). – 2015. – 06.11).
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Европейский Союз потребовал от Украины провести множество
судебных и правозащитных реформ для получения безвизового режима с
28 странами блока.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер:
Прогресс в проведении реформ в области борьбы с коррупцией
остается одним из ключевых приоритетов для достижения безвизового
режима с ЕС для украинских граждан.
Украина должна внести изменения в трудовое законодательство,
которое запретит дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.
Также должно быть создано агентство по управлению конфискованными
активами. На следующей неделе МИД должно передать в мониторинговую
миссию ЕС отчет по выполнению обязательств для безвизового режима. (No
lifting of the visa barrier for Ukrainians, says Juncker // Euractiv
(http://www.euractiv.com/sections/europes-east/no-lifting-visa-barrierukrainians-says-juncker-319221). – 2015. – 05.11).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Оценочная
миссия
ключевого
кредитора
Украины
Международного валютного фонда начнет свою работу в Киеве 12
ноября.
Глава представительства фонда Жерома Ваше:
Миссия МВФ во главе с Роном ван Руденом начнет свою работу в
Киеве 12 ноября. Миссия продолжит дискуссии на политическом уровне с
властями в контексте экономических реформ, которые реализуются при
поддержке МВФ.
Премьер-министр Арсений Яценюк:
В Украину приезжает миссия МВФ. Мы будем проводить переговоры с
нашими западными партнерами о социальных, экономических и финансовых
реформ
в
стране.
До
конца
года
должен
быть
принят
сбалансированный закон о госбюджете. Такой закон должен подаваться
одновременно со сбалансированной налоговой реформой, которая должна
упростить привлечение инвестиций в украинскую экономику (Бюджет-2016
еще не готов, но МВФ едет в Украину // Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/economics/enews/byudzhet-2016-eshche-ne-gotov-nomvf-edet-v-ukrainu-666268.html). – 2015. – 11.11).
Глава Министерства финансов США Джейкоб Лью 13-14 ноября
посетит Киев рабочим визитом.
В Киеве 13-14 ноября министр Лью встретится с министром финансов
Натальей Яресько и другими высокопоставленными официальными лицами
для обсуждения текущих реформ в Украине, направленных на укрепление
экономического управления, восстановление финансового сектора и борьбу с
коррупцией. Кроме того, министр финансов США встретится с несколькими
членами Верховной Рады (Министр финансов США посетит Киев, чтобы
обсудить реформы // Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/
ministr-finansov-ssha-posetit-kiev-chtoby-obsudit-reformy-666101.html). – 2015.
– 11.11).
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк:
Зараз ідеться про те, щоб у разі, якщо Україна продовжуватиме
необхідні реформи для української економіки, соціально-гуманітарного
сектора, ми могли отримати додаткові кредитні гарантії на ще один мільярд
доларів США. І тому проводитимуться переговори з міністром фінансів
США та міністром фінансів України щодо умов, на яких уряд США видасть
відповідну кредитну гарантію і відносно тих кроків, які потрібно зробити
Україні для проведення реформ (Яценюк: США можуть надати Україні
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ще мільярд кредитних гарантій // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/20675-jacenjuk-ssha-mogut-predostavit-ukraineeshhe-mill.html). – 2015. – 11.11).
Заступник голови комітету ВР з питань європейської інтеграції
Остап Семерак:
У середу комітет Верховної ради з питань регламенту більшістю
голосів підтримав законопроект 2046а, який передбачає, що всі законодавчі
акти парламенту мають перевірятися на європейськість.
Таким чином найближчим часом законопроект можуть винести на
голосування у першому читанні.
Це зупинить ухвалення законів, які суперечать європейським
стандартам, дозволить різко підвищити якість ухвалених ВРУ законів, а
також сприятиме імплементації Угоди (про асоціацію). Адже парламент не
перероблятиме старі, і часом дуже некоректні закони, а відразу
орієнтуватиметься на кращі європейські зразки.
Це дуже пришвидшує євроінтеграцію не словами, а справами. Дуже
сподіваюсь, що український парламент теж ухвалить такий закон
якнайшвидше (В парламенті пропонують норму, що блокуватиме
антиєвропейські
закони
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/11/7040631/). − 2015. –
11.11).
Віце-президент США Джо Байден у телефонній розмові з
президентом України Петром Порошенком 5 листопада заявив, що
Сполучені Штати готові далі допомагати Україні.
Віце-президент підтвердив готовність США надати Україні третій
пакет кредитних гарантій на суму один мільярд доларів, пов’язаний із
продовженням прогресу у розслідуванні та судовому переслідуванні корупції
та здійсненням податкової реформи в Україні відповідно до програми МВФ.
Фінансова допомога з боку США і наступний транш кредиту МВФ на
суму 1,7 мільярда доларів були затримані через неузгодженість дій Верховної
Ради і міністерства фінансів України в питанні скорочення податків
(Реформи є умовою американської допомоги Україні – Байден // Радіо
Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/news/27348490.html). – 2015. –
06.11).
Спільна заява за результатами зустрічі Прем'єр-міністра Латвії
Лаймдоти Страуюми, Прем'єр-міністра Естонії Тааві Рийваса, Прем'єрміністра Литви Альгірдаса Буткявічюса і Прем'єр-міністра України
Арсенія Яценюка.
Ми, Прем'єр-міністри країн Балтії та Прем'єр-міністр України, раді з
того, що сьогодні в Ризі мали можливість обмінятися думками про поточні
події в Україні, а також продемонструвати солідарність з Україною та
українським народом.
Офіційна інформація
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Активна та консолідуюча політика ЄС, направлена на підтримку
реалізації реформ в Україні, повинна бути продовжена. Сьогодні під час
зустрічі Прем'єр-міністр України поінформував нас про досягнення свого
Уряду в процесі реформ. Зі свого боку ми високо оцінили отримані
результати, у тому числі у сфері забезпечення макроекономічної стабілізації,
фінансової децентралізації, дерегулювання, реформування енергетики,
сільського господарства, транспортної галузі та поліції, а також поліпшення
інвестиційного клімату.
Разом з тим, ми усвідомлюємо необхідність подальших зусиль України,
направлених на реалізацію реформ, особливо в питанні запобігання корупції
та удосконалення судової системи. Ці реформи також мають вирішальне
значення для реалізації рекомендацій Європейської комісії в частині
завершення виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму (...)
(Спільна заява за результатами зустрічі Прем'єр-міністра Латвії
Лаймдоти Страуюми, Прем'єр-міністра Естонії Тааві Рийваса, Прем'єрміністра Литви Альгірдаса Буткявічюса і Прем'єр-міністра України
Арсенія Яценюка // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248609742&cat_id=244276429). − 2015. – 06.11).
Конституційна реформа
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
В парламенті буде конституційна більшість − 300 голосів на підтримку
змін до Основного закону щодо децентралізації.
Вважаю, що шляхом налагодження діалогу і підкріплення Конституції
конкретними законами у нас є всі шанси для успішного фінального
голосування.
Вже на стадії обговорення підготовлених законів будуть розвіяні
практично всі некомпетентні інсинуації щодо префектів і ще якихось
драконівських повноважень президента (…) (В.Гройсман: у нас є всі шанси
для успішного голосування щодо змін до Конституції в частині
децентралізації // Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/
news/item/id/1124). – 2015. – 09.11).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Депутати прийняли закон з «безвізового пакету», який дозволяє
арешт майна, що може бути знаряддям, доказом злочину або отриманого
злочинним шляхом.
Спікер ВР Володимир Гройсман:
За наявності зауважень з боку ЄС до прийнятого законопроекту
парламент його перегляне.
Ми проведемо експертизу відповідності цього закону директиві ЄС до
підписання президентом. І якщо − але це має бути дуже принципова річ −
будуть певні речі, які не відповідають директиві, ми його переглянемо так,
Офіційна інформація
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щоб він відповідав європейським директивам (Рада прийняла «безвізовий»
закон про арешт майна. ЄС його ще оцінить // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/10/7088166/). − 2015. – 10.11).
Відразу після голосування парламентом пакету антикорупційного
законодавства, яке є вимогою Плану дій візової лібералізації,
представництво Європейського союзу в Україні поширило заяву посла
Яна Томбінського, в якій він підтримав урядову редакцію
законопроектів.
Посол ЄС в Україні Ян Томбінський:
Найбільша увага ЄС в рамках ПДВЛ прикута до антикорупційного
блоку законодавства, яке створює механізми конфіскації та повернення
незаконно набутих активів.
Повернення активів – це ключовий компонент у боротьбі проти
корупції, фінансової та економічної злочинності, а також організованої
злочинності.
Запропонований урядом пакет законопроектів відповідав мінімальному
рівню вимог ЄС щодо прав держави на арешт, конфіскацію та повернення
активів.
Пакет законодавства щодо повернення та конфіскації, запропонований
урядом – а саме законопроекти № 2540а, 2541а, 3040 – можна вважати
конструктивною законотворчою базою, яка забезпечує повну відповідність
європейським стандартам.
Необхідно зазначити, що повсюди в Європі існують жорсткіші
механізми, які надають (владі) потенційно більш ефективні інструменти.
Водночас пропозиція українського уряду спрямована на те, щоби
якнайшвидше забезпечити найбільш термінові потреби... системи правосуддя
та правоохоронних органів.
Наразі не готові коментувати ухвалену редакцію «безвізового пакету»
(ЄС: урядова редакція «безвізових законів», змінених у ВР, відповідала
вимогам Європи // Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/
news/2015/11/10/7040567/). − 2015. – 10.11).
Верховна Рада проголосувала за створення Агентства з повернення
та управління активами, нажитими незаконним шляхом.
Відповідні рішення підтримали 260 парламентаріїв.
Агентство буде лише зберігати арештовані активи і керувати ними
через відібраних на конкурсі представників. Реалізація арештованих активів
відбуватиметься лише за рішенням суду або проханням власника у випадках,
передбачених ст. 100 КПК (якщо, наприклад, майно швидко псується).
Реалізація та адміністрування арештованого майна здійснюватиметься
виключно самим агентством. Також агентство нестиме відповідальність,
якщо з майном за час зберігання щось станеться або воно зникне (Депутати
створили Агентство з повернення активів // Аналітична служба новин
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(http://asn.in.ua/ua/news/news/20517-deputaty-sozdali-agentstvo-po-vozvratuaktivov.html). – 2015. – 10.11).
Депутати ухвалили законопроект, що дає змогу арештувати майно,
яке може бути знаряддям, доказом злочину або отримане злочинним
шляхом.
За відповідний проект закону №2540а «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань
накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його
застосуванні» у другому читанні проголосував 291 депутат.
Цей проект дає змогу правоохоронним органам накласти арешт,
наприклад, на майно державних підприємств, які виводять кошти на офшорні
рахунки, навіть якщо немає конкретного підозрюваного, але є обґрунтовані
підозри, що гроші розкрадаються.
За законом арешт може накладатися на майно, щодо якого існують
достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом або знаряддям
вчинення злочину, доказом злочину, придбано злочинним шляхом, є доходом
від скоєного злочину, отримано за рахунок доходів від скоєного злочину (ВР
ухвалила ще один «безвізовий» закон про арешт майна // Аналітична
служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/20499-vr-prinjala-eshhe-odinbezvizovyjj-zakon-ob-areste.html). – 2015. – 10.11).
Верховна Рада України у другому читанні підтримала
законопроект, в якому регулюється процедура спецконфіскаціі майна.
За відповідний законопроект №2541а «Про внесення змін до
Кримінального та Цивільного процесуального кодексів України щодо
вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення
корупційних ризиків при її застосуванні» проголосувало 272 народних
депутатів. Зазначено, що законом визначається, яке майно підлягає
спеціальній конфіскації.
«Гроші, цінності, зокрема й кошти, що знаходяться на банківських
рахунках чи на зберіганні в банках або інших фінансових установах, інше
майно, зазначене в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин,
передбачений цим Кодексом, третій особі, яка одержала або придбала у
підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого майно, отримане злочинним
шляхом, у випадках, передбачених частиною першою статті 961 Кодексу,
безоплатно або в обмін на суму, що значно нижче ринкової вартості, або
знала або повинна була знати, що мета такої передачі – уникнення
конфіскації або спеціальної конфіскації, підлягає спеціальній конфіскації» −
зазначено в законі.
Наголошено, що вказані вище відомості щодо третьої особи повинні
бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів (ВР
ухвалила «безвізовий» закон про спецконфіскацію // Аналітична служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/20483-vr-prinjala-bezvizovyjj-zakon-ospeckonfiskacii.html). – 2015. – 10.11).
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В ЄС залишаються побоювання щодо процесу створення
антикорупційної прокуратури в Україні.
Про це йдеться в заяві Представництва ЄС в Україні з нагоди початку
тестування кандидатів на посади в антикорупційній прокуратурі.
«Делегація ЄС продовжуватиме наголошувати на потребі дійсно
незалежного і професійного відбору на посади антикорупційних прокурорів,
до якого є довіра з богу громадських організацій і суспільства.
Тим не менш окремі побоювання ЄС в цьому відношенні не були
належним чином враховані», − йдеться в заяві представництва.
При цьому в представництві нагадали, що створення незалежної й
оперативної антикорупційної прокуратури є ключовою умовою для
подальшої допомоги ЄС і безвізового режиму (Представництво ЄС: до
антикорупційної прокуратури досі є запитання // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/politika/item/65918-predstavnytstvo-yesdo-antykoruptsiinoi-prokuratury-dosi-ie-zapytannia). − 2015. – 10.11).
Президент України Петро Порошенко:
Хочу повідомити, що в п’ятницю Україна врегулювала питання щодо
обрання членів комісії з обрання антикорупційного прокурора.
Розмова з Могеріні (керівником зовнішньополітичної служби ЄС
Федерікою Могерін, − ред.) концентрувалася переважно на питаннях
ухвалення законопроектів в парламенті.
Високо оцінюючи зусилля української сторони з виконання цього
плану, ми сконцентрувалися на тому пакеті законопроектів, який винесений
на розгляд в парламенті (Порошенко вважає закритим питання про
комісію з антикорупційної прокуратури // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/9/7088051/). − 2015. – 09.11).
Представительство Евросоюза в Украине распространило
заявление в ответ на утверждение президента Петра Порошенко о
выполнении Украиной требований ЕС по поводу антикоррупционной
прокуратуры.
В заявлении говорится, что ЕС «принял к сведению объявление о смене
членов отборочного комитета».
Одновременно с этим «Евросоюз напоминает: цель (предложенных
Брюсселем изменений) заключается в том, чтобы украинские эксперты
полностью доверяли новым членам».
Вместе с тем, в ЕС подчеркнули, что дадут деньги на тестирование
кандидатов на должности в САП: «Чтобы способствовать завершению
технической части отбора, Евросоюз согласился поддержать процесс
тестирования антикоррупционных прокуроров» (В ЕС рассказали о
финансировании кандидатов на должности в антикоррупционную
прокуратуру
//
Аналитическая
служба
новостей
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(http://asn.in.ua/ru/news/news/20239-v-es-rasskazali-o-finansirovaniikandidatov-na-dol.html). – 2015. – 08.11).
Україна та Європейський союз досягли попередньої згоди щодо
виходу з кризи, яка виникла через небажання генпрокурора Віктора
Шокіна та президента Петра Порошенка проводити ротацію комісії з
обрання антикорупційної прокуратури.
Народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе:
Наскільки мені відомо, було досягнуто компроміс. Він полягає в тому,
що двоє прокурорів (в складі комісії), делегованих туди генпрокурором,
будуть замінені. І якщо ми цю домовленість зафіксуємо та втілимо, у нас є
добрі шанси для того, що до кінця місяця запрацює незалежна
антикорупційна прокуратура (Порошенко погодився на вимоги ЄС щодо
антикорупційної прокуратури // Insider (http://www.theinsider.ua/politics/
563af5324cf14/). − 2015. − 05.11).
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян
Томбінський:
ЄС готовий профінансувати процес відбору претендентів на посади в
Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
ЄС готовий і далі надавати підтримку процесу відбору, в тому числі –
через фінансування тестування для обрання антикорупційного прокурора.
Ми віримо, що таке тестування надасть свій вклад для прозорості відбору
(Єврокомісія каже, що надасть підтримку Антикорупційній прокуратурі
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/novini/item/64688-yevrokomisiia-kazhe-shcho-nadastpidtrymku-antykoruptsiinii-prokuraturi). − 2015. − 05.11).
Децентралізація та реформа державного управління
Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив порядок
розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх
реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів.
Постанова визначає удосконалений механізм розроблення регіональних
стратегій і планів заходів; процедуру та строки проведення моніторингу і
оцінки результативності їх реалізації; типову структуру проектів
регіональних стратегій і планів заходів; порядок звітування за результатами
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних
стратегій і планів заходів (Уряд затвердив порядок розроблення,
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
регіональних стратегій розвитку // Міністерство регіонального розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-poryadok-rozroblennya-
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provedennya-monitoringu-ta-ocinki-rezultativnosti-realizaciyi-regionalnihstrategiy-rozvit-684529/). − 2015. – 11.11).
Кабінет Міністрів України своїми розпорядженнями затвердив
перспективні плани формування територій громад Львівської та
Кіровоградської областей.
Згідно з розпорядженнями, у Львівській області буде створено 85
спроможних (об’єднаних) територіальних громад, у Кіровоградській – 20
об’єднаних громад (Уряд затвердив перспективні плани формування
територій громад Львівської та Кіровоградської областей //
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (http://www.minregion.gov.ua/news/
uryad-zatverdiv-perspektivni-plani-formuvannya-teritoriy-gromad-lvivskoyi-takirovogradskoyi-oblastey-181546/). − 2015. – 11.11).
Віце-прем'єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Об’єднання нових громад стало незворотнім процесом. А приклади
новостворених громад по всіх областях лише переконують у необхідності
пришвидшення реформи децентралізації.
Децентралізація в Україні на сьогодні – мабуть найамбітніший проект в
Європі. Можна реструктуризувати відомство або міністерство. Але щоб
реструктуризувати всю країну, провести децентралізацію та передати
повноваження в регіони – потрібна потужна політична воля і Президента, і
голови Верховної Ради, і Прем’єр-міністра, і Уряду. І вона в нас є. Те, що
проходить зараз Україна, не проходила практично жодна країна Європи. (…)
Об'єднання громад не лише створює необхідні умови для розвитку
територій та залучення інвестицій для реалізації проектів розвитку, а й
дозволить значно скоротити витрати на утримання адміністрацій місцевих
органів.
Сьогодні в області із 631 територіальної громади у 303 громадах, згідно
прогнозних надходжень до їх бюджетів у 2015 році, не вистачає навіть на
утримання апаратів управлінь органів місцевого самоврядування. За умови
об’єднання громад потенційна економія коштів на чиновників може скласти
63,9 млн грн. Та сама ситуація спостерігається і з утриманням місцевих рад.
Зрозуміло, що зекономлені кошти об'єднаними громадами зможуть
бути використані для вирішення нагальних потреб. Кожна громада повинна
бачити перспективу на майбутнє, яку надає збільшення можливостей для
наповнення власного бюджету (Децентралізація та створення нових
громад стали незворотними, − Геннадій Зубко // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248614974&cat_id=2
44276429). − 2015. – 09.11).
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк:
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Кабінет Міністрів України ухвалює рішення щодо скорочення кількості
державних податкових інспекцій вдвічі − з 311 до 161.
До кінця поточного року ми проводимо скорочення як інспекцій, так і
особового складу. Тобто кількості інспекторів, митників і інших працівників
Державної фіскальної служби.
Окрім цього, на 17 тисяч осіб буде скорочено кількість працівників
Державної фіскальної служби (Кількість податкових інспекцій в Україні
скоротять вдвічі // ОГО (http://ogo.ua/articles/view/2015-11-05/69215.html). −
2015. − 06.11).
Дерегуляція та розвиток підприємництва
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічюс:
У середу, 4 листопада, на Кабміні ми ухвалили рішення про
поліпшення перевірок бізнесу. Мінекономіки, як міністерство, буде
координатором усіх перевірок. До кінця місяця всі контролюючі органи
повинні подати свій план перевірок. Ми їх будемо зводити, щоб до бізнесу не
ходили по черзі різні інстанції, а був сенс їх зробити одночасними. Умовно
кажучи, ти, ти і ти йдете всі разом до бізнесу 2 березня (Перевірки бізнесу
різними структурами будуть проходити в один день, – Абромавічюс //
Західна інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/news/2015/11/07/
perevirky_biznesu_riznymy_strukturamy_budut_prohodyty_v_odyn_den__abrom
avichyus_640514). − 2015. − 07.11).
Судова реформа
Голова Верховної Ради України, Голова Конституційної Комісії
В. Гройсман:
Це (судова реформа, – ред.) одна з ключових і пріоритетних реформ в
Україні. Думаю, що цілком реально зробити такі кроки до нового року і
ухвалити зміни до Конституції за основу, і, відповідно до процедур,
повернутись до голосування на наступній сесії Парламенту. (…)
Конституційна комісія і Робоча група з питань правосуддя достатньо
активно співпрацювали з Венеційською комісією, і фактично ми вийшли на
ті рішення, які можуть бути базовими для внесення до Парламенту і
голосування змін до Конституції для побудови якісної судової системи в
Україні (…) (В. Гройсман: Те, що судова система в державі вимагає змін, –
ні в кого не викликає сумнівів // Конституційна комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/1134). – 2015. – 10.11).
Президент України Петро Порошенко:
Країна не може далі чекати судову реформу. (…)
Вона – гарантія приходу до країни інвестицій, гарантія ефективної
боротьби із корупцією, щоби ті, хто пійманий на корупції, були не лише
затримані, але й засуджені. По великому рахунку, судова реформа – це
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гарантія справедливості. Сьогодні ми маємо забезпечити її. Ми вже
зрозуміли ціну свободи, і зараз починаємо розуміти ціну справедливості.
(…) Сьогодні – фінальна дискусія. За її підсумками, враховуючи
підсумки обговорення, я найближчим часом, на цьому тижні, збираюся
внести узгоджений проект до Верховної Ради.
Глава держави висловив сподівання, що сьогодні консенсус буде
знайдено, і Верховна Рада ухвалить ці зміни в першому читанні на поточній
сесії із тим, щоб на наступній сесії прийняти їх остаточно (Судова реформа –
це гарантія справедливості, і ми маємо забезпечити її – Президент на
Нацраді
реформ
//
Конституційна
комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/1133). – 2015. – 09.11).
Президент України Петро Порошенко:
Незалежність судів – мета, якої ми прагнемо. Саме таким має бути суд
європейської країни – непідвладним ані законодавчій, ані виконавчій владі.
Зміцнення незалежності судів має йти паралельно з очищенням та
оновленням суддівського корпусу. Інакше боротися за незалежність судів
означало би посилювати закритість касти, консервувати корупцію,
беззаконня, консервувати несправедливість.
Через зміни до конституції ми вирішуємо і це питання, бо відповідно
до пропонованих змін підставою для відповідальності судді є вчинення
істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування
своїми обов’язками – що є абсолютно несумісним зі статусом судді.
Впевнений, що за рекомендацією Венеціанської комісії, висловленої ще
в березні під час надання висновку щодо Закону «Про забезпечення права на
справедливий суд», питання оцінювання суддів на відповідність таким
критеріям як компетентність, професійна етика чи доброчесність,
справедливо включено до Перехідних положень проекту змін до Конституції
в частині правосуддя.
Ті судді, які не відповідатимуть зазначеним критеріям, які не проходять
тестування, які не проходять відповідні оцінки − мають бути звільнені. І це
справедливо. (…)
Першими мають бути перевірені, пройти процедуру оцінювання судді
Верховного суду, найвищої судової інстанції України, судді вищих
спеціалізованих судів. Далі – оцінювання суддів апеляційної інстанції, вже
після них оцінювання суддів першої інстанції. Наголошую, що кожен суддя
не просто пройде перевірку. Не лише складе іспит. Кожного суддю Вища
кваліфікаційна комісія продивиться під «лупою». І з точки зору професійних
знань. І щодо дотримання антикорупційного законодавства, правил
суддівської етики. Перевірятимуться декларації суддів, коректність
декларування доходів, видатків – особистих та членів родин, якість
прийняття суддею тих чи інших рішень, підстави їх скасування тощо. До
речі, хочу наголосити, що це стосується не лише суддів. Це саме мають
пройти і державні службовці. (…)
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Законопроектом передбачається нова підстава для звільнення судді,
така як неможливість пояснити джерела походження своїх доходів, майна. Це
ще один додатковий механізм боротьби із корупцією в судовій системі. (…)
За підсумками оцінювання в системі залишатимуться тільки кращі
представники суддівського корпусу. На місце звільнених суддів через
процедуру прозорого конкурсу будуть набрані нові служителі Феміди. І це
ще одна норма, яка вперше закріплена в Законі «Про забезпечення права на
справедливий суд». Прозорий транспарентний конкурс. Зараз ця норма
піднімається вже на конституційний рівень.
Хочу наголосити, що подібне оцінювання суддя проходитиме не один
раз, а на кожному етапі своєї суддівської кар'єри, як-то при переведенні з
одного суду до іншого в межах однієї інстанції, а також і до суду іншої
інстанції, більш високої.
Окреме питання – реорганізація судів. Система в багатьох випадках
працює неефективно через нераціональну побудову. Тому, де це буде
необхідно, суди будуть реорганізовуватися, створюватися нові, до них будуть
набиратися нові судді за прозорою процедурою конкурсу.
Ще одна пропонована новація. Судді позбавляться того абсолютного
імунітету, який вони мають зараз. Імунітет обмежимо виключно і винятково
функцією відправлення правосуддя. Тобто, суддю не можна буде притягнути
до відповідальності за його правову позицію, яка викладена у рішенні. Не
можна. І тут перегинати палку не треба.
В усьому іншому він буде рівний звичайному громадянинові. Кого з
нас не обурювали випадки, коли депутати або судді, порушуючи закон,
залишаються безкарними (…) (Найближчим часом я внесу на розгляд
Верховної Ради проект змін до Конституції в частині правосуддя –
Президент // Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/
item/id/1120). – 2015. – 06.11).
Податкова реформа
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
Реформа системи оподаткування, яку пропонує Кабінет Міністрів,
дозволить уникнути дефіциту державного бюджету в розмірі не менше 68
мільярдів гривень.
Якщо ми залишимо ситуацію як є, не будемо міняти нічого, ми повинні
будемо знайти додатково 68 мільярдів гривень для покриття дефіциту
бюджету. Крім того, якщо ми зараз не вирішимо питання сплати ПДВ
аграрними підприємствами, ми вийдемо з програми реформ МВФ (Яресько
хоче заощадити 68 мільярдів завдяки податковій реформі // znaj.ua
(http://znaj.ua/news/economics/27834/aresko-hoche-zaoschaditi-68-milyardivzavdyaki-podatkovij-reformi.html). – 2015. – 09.11).

Офіційна інформація

43

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

5 – 11 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
Посли країни «Великої сімки» оприлюднили спільну заяву із
закликом до України узгодити свою податкову реформу з вимогами, які
ставить перед країною Міжнародний валютний фонд.
«Ми твердо віримо, що будь-які зміни у податковій системі України
мають бути результатом чесної і відкритої дискусії. Будь-які зміни повинні
бути фіскально стійкими. Не менш важливо, щоб зміни були узгоджені з
зобов'язаннями України перед МВФ. На нашу думку, будь-який проект
закону у Верховній Раді має брати це до уваги», – йдеться в заяві,
оприлюдненій на сайті уряду Великобританії.
Посли «Великої сімки» зазначили, що уряд України весь минулий рік
наполегливо і конструктивно працював над тим, щоб відповідати вимогам
МВФ. І G7 готова працювати з депутатами і Кабміном з тим, щоб програма
МВФ тривала («Велика сімка» закликала Україну узгодити податкову
реформу з МВФ // znaj.ua (http://znaj.ua/news/politics/27375/velika-simkazaklikala-ukrayinu-uzgoditi-podatkovu-reformu-z-mvf.html). – 2015. – 06.11).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Геннадій Зубко:
У 2016 році держава продовжить компенсувати населенню частину
суми енергоефективних кредитів з бюджету. Відповідний проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про продовження строку виконання Державної
цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива на 2010−2015 роки» підтримав Уряд на засіданні 11 листопада.
Відповідно до державної програми, бюджетні компенсації отримуватимуть
як фізичні особи, так й ОСББ та ЖБК.
Уряд підтримав важливий документ, який створює умови для розвитку
ринку енергоефективності в країні. Це довгий шлях, але впевнений, що ми
пройдемо його успішно. Багато європейських країн, серед яких Литва,
Польща, Латвія, Болгарія, Румунія, досягли енергоефективності. Україна не
стане винятком.
У наступному бюджетному періоді на державну підтримку населення
планується спрямувати 90,4 млн грн. Через збільшення попиту населення на
енергоефективні кредити у 2015 році додатково планується спрямувати 57
млн грн.
Реалізація цього акту здійснюватиметься за рахунок коштів, що
надійшли у минулі періоди до спеціального фонду державного бюджету від
Європейського Союзу як перший-третій транші за Угодою про фінансування
програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі
енергоефективності та відновлюваних джерел енергії» (Держава
продовжить компенсувати населенню частину енергоефективних
кредитів у 2016 році, − Геннадій Зубко // Урядовий портал
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(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248622093&cat_id=2
44276429). − 2015. – 11.11).
Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир
Демчишин:
Робота здійснювалася за трьома основними напрямами: оперативна
робота щодо сталого проходження опалювального сезону; нормотворча
робота та розроблення концепцій і програм розвитку. Протягом року було
розроблено закони «Про ринок природного газу» та «Про ринок електричної
енергії України». Крім Закону України «Про ринок природного газу»,
повною мірою доопрацьовано вторинне законодавство, і зараз усі документи
на стадії погодження та юстування.
Триває щоденна оперативна робота щодо забезпечення газом: участь у
переговорах, підписання відповідних протоколів, щоб справді встановити
ринкову ціну для українських споживачів. Україні вдалося досягти
домовленостей щодо зниження ціни на газ з РФ та включити до неї плату за
калорійність, і це дало можливість понизити ціну на газ для України на
європейському ринку.
Міненерговугілля також працює над змінами до законодавства, які
усувають протиріччя між чинним законодавством і нормами нового Закону
«Про ринок природного газу».
Потрібен сильний регулятор, який зможе приймати рішення. Потрібно
бути арбітром на ринку. Міненерговугілля закладає фундамент для змін на
ринку газу та електроенергії, для демонополізації та дерегуляції галузі.
Четвертий законопроект, який стане предметом уваги Міністерства
енергетики та вугільної промисловості, стосуватиметься ринку вугілля.
Ми використовуємо потужності атомної енергетики на 70 %, що є
досить низьким показником. (…)
Використання різних видів палива від різних постачальників дасть
можливість сформувати ринкові умови. Наразі триває пошук нового
партнера, а також будівництва Централізованого сховища відпрацьованого
ядерного палива.
Одним із напрямів майбутньої роботи є нарощування видобування
газу. Серед завдань визначив залучення інвесторів, спрощення процедури
видачі спецдозволів, у тому числі й за принципом єдиного вікна (Володимир
Демчишин розповів про ключові реформи в енергетичній сфері // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248617672&
cat_id=244276429). − 2015. – 10.11).
Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир
Демчишин:
Провели засідання групи високого рівня з реагування на проблеми
інвесторів в українській енергетиці. Група високого рівня була утворена в
рамках Меморандуму про співробітництво між Міненерговугілля України,
АСС, ЕВА щодо механізму оперативного реагування на проблемні питання,
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пов'язані з діяльністю інвесторів в енергетичному секторі України,
підписаного в жовтні 2015 року. Меморандум підписано менше місяця тому,
але вже є підстави говорити про перші результати спільної роботи.
Під час засідання розглянуто 15 важливих питань з якими інвестори
попередньо звернулися до Міненерговугілля, зокрема щодо реформування
земельного законодавства для потреб нафтогазової промисловості,
скасування акту гірничого відводу для цілей нафтогазової галузі, прийняття
нових Правил розробки нафтових та газових родовищ, розробки
уніфікованого документа щодо оформлення дозвільної документації на
основі аналізу діючих процедур та інші. Це друге засідання у такому
форматі, що свідчить про кроки Міненерговугілля щодо оперативного
реагування на проблеми інвесторів.
Ми підготували зміни до трьох законів – Закону про надра, Закону про
нафту і газ та Закону про газ-метан вугільних пластів. Ідея така: Міністерство
енергетики та вугільної промисловості, як відповідальне за видобування,
збільшення видобування, вважає за доцільне передати право видачі
спецдозволів до сфери управління Міненерговугілля. Мінприроди України є
порозуміння з цього питання (…) (Міненерговугілля підтримує діалог з
інвесторами щодо усунення перешкод для їх ефективної роботи в
енергетичній
сфері
України
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248619009&cat_id=2
44277212). − 2015. – 10.11).
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Втілення заходів з енергоефективності має приносити за собою
покращення якості послуг. І це буде ключовою вимогою Уряду як до
комунальних підприємств, так і до органів місцевої влади.
Уряд та Парламент створюють той функціонал, який дозволить
місцевим владам бути ефективними управлінцями та розпорядниками. (…)
Відповідно до плану реформи, у 2015−2016 роках планується
розробити та прийняти низку законів та нормативно-правових актів, які
створять чесні, прозорі правила функціонування ринку енергоефективності у
відповідності до європейських стандартів. Ми очікуємо на цьому тижні
прийняття законів про житлово-комунальні послуги та комерційний облік.
Обов’язковою є імплементація європейських директив в сфері
енергоефективності (…) (Без покращення якості послуг реформа
енергоефективності не спрацює, − Геннадій Зубко // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248618972&cat_id=2
44276429). − 2015. – 10.11).
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Банки видали «теплих» кредитів майже на 1 млрд грн.
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Дані, які ми отримали свідчать, що програма користується
популярністю, як серед населення, так і ОСББ, які на сьогодні взяли вже 119
кредитів на суму 11,80 млн грн. Підхід, який держава запропонувала до
реалізації проектів з енергоефективності українцям прийшовся до вподоби.
Станом на 9 листопада 2015 року банками видано кредитів на суму
950,9 млн грн. Більше 60 тисяч родин скористалися «теплими» кредитами та
утеплили власні помешкання. Проте, нам ще є над чим працювати
(Держенергоефективності: Банки видали «теплих» кредитів майже на 1
млрд грн // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248618432&cat_id=244277212). − 2015. – 10.11).
6 листопада Голова Держенергоефективності Сергій Савчук провів
зустріч із представниками проекту INOGATE, з якими обговорив
фінансові
потреби
та
інвестиційні
можливості
у
сфері
енергоефективності та відновлюваної енергетики в Україні.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Україні вкрай необхідні іноземні інвестиції та новітні технології для
розвитку ринку енергоефективності. За нашими оцінками, для проведення
термомодернізації житлового фонду потрібно 35 млрд євро інвестицій, а для
утеплення будівель бюджетної сфери – 4,4 млрд євро. Що стосується
відновлюваної енергетики, то для реалізації прийнятого Урядом у жовтні
минулого року Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2020
року необхідно близько 16 млрд євро.
Інвестиційно-привабливими напрямами є будівництво заводів з
виробництва біоетанолу другого покоління, пелет, котлів, що працюють на
біопаливі. Крім цього, вирощування енергетичних культур, спорудження
когенераційних установок, сміттєпереробних заводів. Для зацікавлення
іноземних інвесторів та розвитку українського ринку енергоефективності,
Агентство разом з народними депутатами, представниками бізнесу,
профільних асоціацій, експертами та громадськості працює над створенням
сприятливого законодавчого поля.
Представник проекту INOGATE Хейккі Норо:
INOGATE проводитиме дослідження потреби України у фінансовій
допомозі від міжнародних інститутів у сфері енергоефективності та
відновлюваної енергетики. Одне з завдань цього дослідження полягає в
оцінці того, наскільки Україна потребує подальшого або альтернативного
фінансування від міжнародних фінансових інститутів. (…) Перш за все цілі,
які ставить перед собою країна, мають бути вимірювані та результативні. Це
те, що цікавить міжнародних донорів.
За результатами зустрічі сторони домовилися про співпрацю та обмін
необхідною для проведення згаданого дослідження інформацією
(Інвестпривабливість ринку енергоефективності та відновлюваних
джерел енергії проаналізують міжнародні експерти у співпраці з
Держенергоефективності
//
Урядовий
портал
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(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248613474&cat_id=2
44277212). − 2015. – 06.11).
4 листопада 2015 року відбулося Третє засідання українськочеської Робочої групи з питань енергетики.
У рамках зазначеного засідання сторони обговорили поточний стан
співробітництва у паливно-енергетичній сфері, зокрема у нафтовій сфері, а
також у галузі ядерної енергетики та атомної промисловості. Сторони
детально зупинилися на можливостях розширення двосторонньої співпраці.
Увагу приділили також питанням енергоефективності та енергозбереження,
співробітництву у сфері розвитку відновлювальних джерел енергії та
використанні альтернативних видів палива.
Сторони погодилися щодо подальшого розвитку двостороннього
співробітництва в реалізації спільних проектів з енергоефективності та
енергозбереження за участю чеських та українських компаній, а також
зазначили важливість обміну інформацією та досвідом між двома країнами в
зазначених питаннях, зокрема щодо можливостей проектування та
будівництва енергозберігаючих житлових будинків за чеськими
технологіями.
Посол Чеської Республіки в Україні Ян Заплатилек:
Усі реформи, які Ви проводите, призведуть до стратегічного
підвищення енергобезпеки та енергонезалежності України (Україна та
Чехія підписали спільний Протокол про співпрацю у сфері енергетики //
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
(http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=E0CDA1
A5C67F44A3AE4C770C327F4A8C.app1?art_id=245055384&cat_id=35109). −
2015. – 05.11).
Реформа правохоронної системи
10 листопада, у Верховній Раді України були розглянуті
законопроекти № 3225 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про Національну
поліцію» та № 3387 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо діяльності Національної поліції».
Очільник МВС України Арсен Аваков:
Законопроект № 3225 передбачає внесення змін до 90 нормативних
актів, зокрема – Кодексу України про адміністративні правопорушення,
Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про
дорожній рух» та «Про оперативно-розшукову діяльність», правових основ
боротьби з організованою злочинністю тощо. Зміни торкнуться
формулювань, що містять слова «міліція» і «органи внутрішніх справ»: їх
замінять формулювання «Національна поліція», «поліція», «територіальний
орган поліції».
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Прийняття цього законопроекту дозволить привести положення
законодавчих актів у відповідність до Закону України «Про Національну
поліцію», а це, в свою чергу, забезпечить можливість практичної реалізації
дій та повноважень поліцейських, закріплених нормами цього закону та
уникнення колізій у частині застосування норми.
Крім того, законопроектом № 3387 передбачено внесення змін до 54
нормативних актів, що регламентують діяльність Нацполіції. Серед них –
Кодекс цивільного захисту України, законодавство України у сфері
телекомунікації, протидії торгівлі людьми, правового статусу іноземців,
інституту громадянства. Прийняття цього проекту закону має на меті
приведення законодавства України у відповідність до Закону України «Про
Національну поліцію».
Народні депутати підтримали законопроект № 3225, віддавши 289
голосів «за». Водночас законопроект № 3387 підтримали 277 народних
обранців (Верховна Рада підтримала законопроекти щодо змін у
нормативній
базі
Нацполіції
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248618759&cat_id=2
44277212). − 2015. – 09.11).
Кандидати до спецпідрозділу поліції КОРД почали здавати
екзамени з фізпідготовки. Заліки розпочалися 9 листопада. Після відбору
претендентів розподілять за трьома напрямами роботи поліцейського
підрозділу спецпризначення.
Виконувач обов'язків заступника голови Національної поліції
України Олексій Руденко:
Зараз триває другий етап відбору, який передбачає тести з фізичної
підготовки за трьома напрямами: крос на відстань 2800 метрів, «тест Купера»
і підтягування на перекладині. (…)
Кандидатів, які пройдуть відбір, розподілять за трьома групами –
залежно від їхніх фізичних та моральних якостей.
Ті бійці, які потраплять до першої групи, виконуватимуть функції
підрозділу спецпризначення поліції. Другою групою стануть «маршали» –
правоохоронці, які виконуватимуть завдання по програмі захисту свідків.
Кандидати, які потраплять до третьої групи, працюватимуть у сфері захисту
громадської безпеки під час масових заходів.
Загалом по всій Україні до спецпідрозділу поліції КОРД наберуть
півтори тисячі осіб (Кандидати до спецпідрозділу поліції КОРД почали
здавати
екзамени
з
фізпідготовки
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248617050&cat_id=2
44277212). − 2015. – 09.11).
Вже призначені на посади працівники чергових частин поліції і
слідчі, які виконують свої обов'язки у повному обсязі. У складі Головних
управлінь поліції в областях та місті Києві повноцінно функціонують понад
700 відділів і відділень поліції.
Офіційна інформація

49

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

5 – 11 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
З метою неухильного виконання вимог Закону України «Про
Національну поліцію», який набув чинності сьогодні, 7 листопада 2015 року,
Міністерством внутрішніх справ та керівництвом Національної поліції вжито
низку необхідних заходів.
Зокрема, забезпечено утворення та реєстрацію як юридичних осіб
публічного права, Головних управлінь Національної поліції в регіонах та
підрозділів поліції охорони, а також затверджено штат апарату Національної
поліції, який передбачає перелік територіальних органів поліції держави та
містить штатний розпис кожного підрозділу.
Зокрема, у складі Головних управлінь поліції в областях та місті Києві
відповідно до повноважень, визначених Законом, повноцінно функціонують
217 відділів поліції та 489 відділень поліції.
На виконання вимог Закону України «Про Національну поліцію» та
Кримінального процесуального кодексу України щодо швидкого, повного та
неупередженого розслідування злочинів, у кожному органі поліції вже
призначено на посади слідчих, які у повному обсязі виконують покладені на
них обов’язки.
Крім того, для забезпечення приймання та реєстрації заяв про вчинення
злочинів та організації відповідного реагування призначено працівників
чергових частин територіальних органів поліції.
З початку доби 7 листопада вже зареєстровано 3,3 тисячі звернень
громадян. Кожне з них розглядається уповноваженим працівником
Національної поліції відповідно до вимог законодавства (Національна
поліція України розпочала свою роботу // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248614040&cat_id=2
44277212). − 2015. – 07.11).
Закон України «Про Національну поліцію» набрав чинності 7
листопада 2015 року.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
7 листопада, в «червоний день календаря», де-юре припинить своє
існування міліція, і по всій країні де-юре функціонуватимуть органи поліції.
Юридично міліція припиняє своє існування, тепер буде Національна
поліція України. Однак до кінця 2016 року поліція та міліція в Україні
існуватимуть паралельно, перехідний процес з перетворення міліції на
поліцію займе ще близько півроку. Співробітники міліції повинні будуть
пройти переатестацію, щоб потрапити до лав поліцейських (З 7 листопада
міліції в Україні офіційно не буде // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/20073-s-7-nojabrja-milicii-oficialno-v-ukrainene-budet.html). – 2015. – 07.11).
Министр внутренних дел Арсен Аваков:
С 5 ноября начинает работать Центральная аттестационная комиссия
МВД.
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Процесс кадровой аттестации стартует сегодня. Мы сегодня впервые
соберем Центральную аттестационную комиссии, на которой обсудим
принцип формирования аттестационных комиссий на местах и начнем
процедуру первой аттестации.
Будет система «двойного сита» отбора для нынешних руководителей
территориальных подразделений МВД (Аваков рассказал, что начался
процесс кадровой аттестации МВД // Аналитическая служба новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/19871-avakov-rasskazal-chto-nachalsja-processkadrovojj.html). – 2015. – 05.11).
Кабінет міністрів України затвердив положення про Національну
поліцію.
Згідно з положенням, «Національна поліція є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується
Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ і який реалізує
державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини,
інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної
безпеки».
Гранична чисельність поліцейських, державних службовців та
працівників Національної поліції (крім поліції охорони) затверджується
Кабінетом міністрів України.
Структура центрального органу управління та територіальних органів
Національної поліції, кошторис Національної поліції затверджуються
головою Національної поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ.
Дана постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом України «Про Національну поліцію» (Кабмін затвердив
положення про Національну поліцію // Західна інформаційна корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/11/05/kabmin_zatverdyv_polozhennya_pro_natsiona
lnu_politsiyu_640080). − 2015. − 05.11).
Реформа системи національної безпеки та оборони
Заступник міністра оборони України Юрій Гусєв:
Міністерство оборони України запровадило п`ять стандартів НАТО
STANAG, що дозволило розробити більше 30 технічних умов предметів
речового забезпечення Збройних сил України.
Міноборони є першим і поки єдиним відомством, яке впровадило
електронні закупівлі, заощадивши із червня 2015 р. понад 176 млн грн.
В Міноборони створено Центр розвитку та супроводження
матеріально-технічного забезпечення ЗСУ, а в кількох військових частинах
введено експеримент із харчування, який також відповідає стандартам
НАТО. (…)
Крім того, в Міноборони розроблена і впроваджується система
корпоративного управління, в рамках якого рада реформ відомства веде
співпрацю із провідними світовими консалтинговими компаніями. (…)
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В наступному місяці в координації із траст-фондом НАТО буде
відкрито систему логістики речового майна, яка охопить всю вертикаль
постачання від тилу ЗСУ до одного з об'єднаних центрів забезпечення, і далі
до декількох бригад і батальйонів. Ми говоримо про принципово іншу
систему з логістики, якої до цього у ЗСУ ніколи не було.
У 2016 році траст-фонд планує виділити необхідні кошти для
розширення цього проекту на інші об'єднані центри забезпечення. Зараз йде
активна робота над тим, щоб отримати ліцензію на відповідне програмне
забезпечення та швидко залучити наступних споживачів. Під час засідання
Ради реформ, яке відбулося минулої п'ятниці, міністром оборони України
поставлено завдання сформувати дорожню карту переходу і впровадження в
ЗСУ стандартів НАТО (Минобороны отчиталось о внедрении стандартов
НАТО
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/novini/item/64854-minoborony-otchitalos-o-vnedreniistandartov-nato). − 2015. – 06.11).
Реформа освіти
Законопроект «Про освіту», над яким зараз працює Міністерство
освіти і науки, передбачає наступні рівні повної загальної середньої
освіти: початковий – 4 роки навчання, базовий (основна школа) – 5
років та старша профільна школа – 3 роки.
Проектом закону також передбачається, що після закінчення 9-ти
класів учні складатимуть тести зовнішнього незалежного оцінювання та
продовжуватимуть навчання або за професійним, або за загальноосвітнім (за
профілем) напрямом.
Міністерство освіти і науки України наголошує, що ця норма вступить
в дію, лише тоді, коли новий Закон «Про освіту» буде прийнятий Верховною
Радою України. Законопроектом передбачено, що навчання учнів за
програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти
розпочнеться:
для початкової освіти – з 1 вересня 2018 року;
для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року;
для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2019 року (Щодо рівнів
повної загальної середньої освіти, що передбачається проектом закону
«Про
освіту»
//
Міністерство
освіти
і
науки
України
(http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/11/11/shhodo-rivniv-povnoyizagalnoyi-serednoyi-osviti,-shho-peredbachaetsya-proektom-zakonu%C2%ABpro-osvitu%C2%BB/). − 2015. – 11.11).
Науковій спільноті, експертному середовищу та Міністерству
освіти України вдалося досягти консенсус у питанні визначення шляху
реформування наукової сфери України. Про це під час прес-брифінгу в
Українському кризовому медіа-центрі у рамках проекту «Український медіацентр реформ» заявили представники зазначених кіл.
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Головний експерт групи Реанімаційного пакету реформ «Наука.
Технології. Інновації» Наталія Шульга:
Засадничі позиції реформи наукової сфери, запропоновані в урядовому
законопроекті (№2244а), – децентралізація управління науковою сферою,
демонополізація джерел її фінансування та європейські підходи –
залишилися без змін. Фінансування здійснюватиметься на конкурсних
засадах у відповідності до визначених пріоритетів розвитку науки. Останні
визначатиме Національна наукова рада.
Якщо Верховна Рада ухвалить постанову про скорочену процедуру
прийняття рішень (…), то винесення законопроекту на голосування в цілому
може відбутися ще до 26 листопада. Наслідком чого стануть зміни
фінансування наукової сфери вже в бюджеті наступного року. За цієї умови
ми зможемо розпочати реформу вже з 2016 року.
Ця законодавча ініціатива є лише першим кроком у реформі наукової
сфери. Імплементація законопроекту після його ухвалення потребуватиме
запровадження значної кількості підзаконних актів, над проектами яких
експертне середовище вже почало працювати.
Заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха:
Ідеологія реформи передбачає рівність суб’єктів наукового життя. При
цьому за Національною Академією наук залишається базове фінансування.
Базове фінансування – це є те, що інститут НАНУ отримує якісь кошти для
того, що він міг сплатити комунальні послуги, отримувати приміщення та
платити якусь мінімальну зарплатню мінімальному складу співробітників,
незалежно від того чи здобуде він грант на наступний рік чи ні. Решту
фінансування установи чи власне, самі працівники, зможуть отримати,
подаючи заявки щодо отримання різноманітних грантів (…) (В Україні
досягнутий консенсус щодо реформи наукової сфери – експерти,
Міністерство освіти, народні депутати // Ukraine Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ua/37361-reformaosvity). − 2015. – 09.11).
Міністр освіти і науки України Сергій Квіт:
Законопроект «Про професійну освіту» оновлює систему професійнотехнічної освіти України та містить низку новацій.
У проекті закону «Про професійну освіту» враховано міжнародний
досвід, думки експертів, а також побажання освітян. (…)
Законопроект передбачає двоступеневу сферу професійної освіти з
освітніми кваліфікаціями «кваліфікований робітник» і «молодший
спеціаліст». Разом з тим, рівень «молодший бакалавр», що є у перехідних
положеннях Закону «Про вищу освіту», буде також застосований значною
частиною професійних навчальних закладів.
Проект закону передбачає ширший погляд на типи закладів, таких як
регіональний центр професійної освіти, професійний коледж, професійний
ліцей та центр професійної підготовки. На законодавчому рівні
закріплюється державно-громадське і державно-приватне партнерство, що
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передбачає утворення або спільне фінансування закладів професійної освіти,
баз професійної освіти, інноваційних підприємств, бізнес-інкубаторів тощо.
Ми відкриваємо можливість тісної співпраці між закладами та
працедавцями.
У проекті закону представлені інструменти зв’язку між ринком праці і
системою освіти. Важливим є положення про запровадження так званих «рад
стейкхолдерів», які створюватимуться у кожній області. До складу таких рад
увійдуть представники місцевих органів державної влади та місцевого
самоврядування, роботодавців, професійно-технічних навчальних закладів, а
також міжнародні експерти. Ради визначатимуть розвиток професійної освіти
в регіоні. На обласному рівні краще видно перспективи індустрії, тобто, які
спеціальності потрібні в першу чергу.
Окрім того, законопроект надає механізми для участі громадськості в
прийнятті рішень у сфері професійної освіти. У професійних навчальних
закладах будуть створені наглядові ради, які вирішуватимуть питання їх
розвитку, а в перспективі, коли зростатиме зацікавленість приватного
сектору до професійної освіти, матимуть більший вплив на діяльність
закладу. Професійним закладам також надається свобода щодо обрання
навчальних програм і змісту навчання, форми організації навчального
процесу та видів навчальних занять. Заклади самостійно запроваджуватимуть
спеціалізації, підтверджуватимуть професійну кваліфікацію осіб, у тому
числі і неформального професійного навчання.
Законопроектом передбачено, що професійний заклад видаватиме
документи про професійну освіту державного зразка тільки з акредитованих
навчальних програм, а ліцензування закладу відбуватиметься за спрощеною
формою (Професійна освіта повинна відповідати сучасним вимогам, −
Сергій Квіт // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248606646&cat_id=244277212). − 2015. – 05.11).
Програма розвитку українського експорту
Уряд ФРН відкриє в Україні постійний консультаційний центр для
українських аграріїв.
Йдеться про реалізацію двостороннього проекту кооперації «Надання
консультацій Україні з питань аграрної торгівлі в рамках Угоди про
поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та
Україною».
Заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань
європейської інтеграції Владислава Рутицька:
Проект передбачає створення постійного координаційного та
консультаційного центру для малих та середніх аграрних підприємств, який
має надавати інформацію щодо використання торговельних преференцій, а
також контрактних процедур з організаціями та бізнес-партнерами.
Проект розрахований на термін в 36 місяців, його початок
запланований на кінець 2015 року – початок 2016 року (Німеччина надасть
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Україні консультації для збільшення аграрного експорту в ЄС // Insider
(http://www.theinsider.ua/business/56432226bc06e/). – 2015. – 11.11).
Глава міністерства економіки Айварас Абромавичус:
Кабінет міністрів України планує створити 8 нових торгових
представництв України за кордоном, які у своїй роботі підпорядковувалися б
виключно Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.
Остаточне рішення про створення представництв може бути прийнято
вже через тиждень після погодження з Міністерством закордонних справ, яке
на сьогодні є куратором роботи торгових представництв.
Ми говорили про створення нового виду торгових представництв за
кордоном. Ми хочемо все-таки вивести це з Міністерства закордонних справ,
тому що ми переконані, що єдиним координатором торгових справ повинно
бути Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
Ми говоримо про вісім торгових представництв. Поки що це плани на
2015−2016 роки.
Глава Мінекономрозвитку зазначив, що представництва будуть
відкриті в країнах Євросоюзу, в Китаї, США та в країнах Африки (Кабмін
планує створити 8 нових торгових представництв України за кордоном //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/11/7040
639/). − 2015. – 11.11).
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
Питання експорту продукції тваринного походження є важливим для
аграрного сектору України. Ми зацікавлені у розширенні доступу харчової
продукції до ринку ЄС. Триває робота над адаптацією національного
законодавства до правових вимог ЄС, зокрема щодо безпечності та якості
харчових продуктів. Зустріч відбулася із Арунасом Вінчюнасом, керівником
Кабінету Комісара ЄС з питань охорони здоров’я та харчової безпеки у м.
Брюссель, Бельгія.
Україна сподівається на якнайшвидше вирішення питання щодо
доступу на ринки ЄС молока та молочних продуктів (…) (Олексій Павленко:
Україна прагне відкрити ринок ЄС для молока та молокопродуктів //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248608601&cat_id=244277212). − 2015. – 05.11).
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
Україна за природно-кліматичними, ґрунтовими та іншими умовами
має значний потенціал для нарощування виробництва високоякісної
продукції, зокрема зернових. Попри складні, посушливі погодні умови 2015
року валове виробництво зерна очікується в межах 59−60 млн тонн. Це
повністю задовольнить внутрішні потреби та продовольчу безпеку держави,
а також забезпечить хороший потенціал для експорту.
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Найбільшу питому вагу в структурі експорту до країн ЄС займали
зернові злаки (кукурудза, пшениця, ячмінь, сорго) – 947,5 млн дол., вироби із
зерна та хлібних злаків (спагеті, макарони, вафельні пластини, сухе тісто) –
28,4 млн дол. (…)
Україна активно використовує зернові квоти до ЄС в рамках АТП. За
2014−2015 рр. вичерпано повністю річні квоти у розмірі 950 тис. тонн.
Вітчизняний агросектор володіє значним потенціалом для нарощення обсягів
експорту зернової продукції (Олексій Павленко: Україна збільшила
експорт виробів із зерна та борошна до ЄС // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248608208&cat_id=2
44277212). − 2015. – 05.11).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Президент Украины Петр Порошенко:
Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом и станет его
членом.
Я по жизни убежденный оптимист. Я уверен и в нашей победе, в
блестящей перспективе. (…)
Это произойдет быстрее, если Украина продемонстрирует еще раз свой
ответственный подход к выполнению обязательств, взятых на себя (ЕС
никуда не денется и примет Украину в свой состав – Порошенко //
Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/es-nikuda-ne-denetsya-iprimet-ukrainu-v-svoy-sostav-poroshenko-666307.html). – 2015. – 11.11).
Президент Украины Петр Порошенко:
Сегодняшнее голосование (ВРУ за ряд законов, необходимых для
либерализации визового режима с ЕС, − ред.) значительно приблизило
украинцев к безвизовому режиму. В принятых документах в первую очередь
нуждаемся мы сами, а не Европейский Союз. В частности, принятые сегодня
законы значительно усиливают наш потенциал в сфере борьбы с коррупцией.
Меня радует, что уровень поддержки безвизового законодательства в
отдельных случаях достигал конституционного большинства (Порошенко:
Сегодняшнее голосование в Раде приблизило украинцев к безвизовому
режиму // Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenkosegodnyashnee-golosovanie-v-rade-priblizilo-ukraincev-k-bezvizovomu-rezhimu666061.html). – 2015. – 10.11).
Європейська комісія та Україна досягли домовленості, що
засідання старших посадових осіб, присвячене безвізовому режиму, не
відбудеться 10 листопада, як планувалося від початку.
Відтермінування відбулося за ініціативи сторони ЄС. Водночас, воно
вигідне перш за все Україні, оскільки дає Києву дещо більше часу для
виконання ПДВЛ.
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Зокрема, це означає, що закони, які будуть ухвалені Радою протягом
цього пленарного тижня, також будуть враховані як успішне виконання
Україною своїх зобов'язань. Нова дата зустрічі старших посадових осіб
України та ЄС у питаннях безвізового діалогу наразі не оприлюднюється (ЄС
відклав ключове засідання, де мали визначити долю безвізового режиму //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/9/
7040526/). − 2015. – 09.11).
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер:
Україна повинна провести низку судових та правозахисних реформ
перш ніж її громадянам буде надано безвізовий режим з Євросоюзом.
Прогрес у проведенні реформ у боротьбі з корупцією лишається одним
з ключових пріоритетів для досягнення безвізового режиму з ЄС для
українських громадян.
Україна також повинна замінити трудове законодавство, щоб
заборонити дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації і створити
агентство з повернення конфіскованих активів (Юнкер попередив
Порошенка: без законів візи не скасують // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/6/7087724/). − 2015. – 05.11).
Верховна Рада відклала до вівторка законопроекти, необхідні для
виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.
Голова Верховної Ради закрив вечірнє засідання, аргументувавши це
тим, що голосування були не результативними.
Нерозглянутими у четвер депутати залишили близько 40
законопроектів (Рада відклала до вівторка закони, необхідні для безвізового
режиму // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/5/708
7695/). − 2015. – 05.11).
Реформа охорони здоров’я
На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань охорони
здоров’я за участю представників ПРООН, Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ) та закупівельного агенства «Crown Agents» представники
МОЗ, народні депутати, представники громадськості обговорили процес
здійснення державних закупівель із залученням міжнародних
організацій.
Заступник Міністра охорони здоров’я Ігор Перегінець:
МОЗ цього року вперше передало на закупівлі через міжнародні
організації 12 державних програм на загальну суму більше 2,197 млрд грн,
що розподілена між трьома організаціями, визначеними відповідно до
критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України (Ігор Перегінець:
Процес закупівель ліків через міжнародні організації на завершальній
стадії
//
Міністерство
охорони
здоров'я
України
(http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20151105_b.html). − 2015. – 05.11).
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Реформа трудових взаємовідносин
Кабинет министров поддержало предложение Минэкономразвития
относительно ликвидации трудовых книжек, соответствующие проекты
законов будут поданы на рассмотрение парламента.
Министр экономического развития и торговли Айварас
Абромавичус:
Одобрили. В настоящий момент отправляем в парламент. Ликвидация
трудовых книжек значительно упрощает работу кадровиков и соответствует
международной практике. С 2004 года есть реестр, где есть все данные
(относительно места работы гражданина, – ред.). Кто хочет, пусть держит
дома трудовые книжки и получает штампы в свою трудовую книжку
(Кабмин принял решение об отмене трудовых книжек // Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/ukraine/kabmin-prinyal-reshenie-ob-otmene-trudovyhknizhek-666354.html). – 2015. – 11.11).
Міністр соцполітики Павло Розенко:
Новий трудовий кодекс необхідний Україні для прівлчененія
інвестицій та співпраці з іноземними партнерами.
Коли наші партнери приходять в Україну і бачать, що сучасна держава
живе за стандартами трудового законодавства 1972 року часів УРСР це
викликає у них м'яко кажучи «глибоке здивування» (Трудовий кодекс 1972
року ввергає в шок партнерів України – Розенко // Сегодня.ua
(http://ukr.segodnya.ua/economics/business/trudovoy-kodeks-1972-godavvergaet-v-shok-partnerov-ukrainy-rozenko-664880.html). – 2015. – 06.11).
Верховна Рада схвалила Проект Трудового кодексу України.
Водночас, депутати відмовились внести до проекту закону
запропоновану головою Комітету з питань євроінтеграції Іриною Геращенко
поправку щодо недопущення дискримінації у сфері праці за гендерною
ідентичністю і сексуальною орієнтацією, яку підтримали лише 117 депутатів.
Голова робочої групи з доопрацювання «безвізового пакету»
законів Андрій Парубій:
Лише зараз, від моменту голосування починається підготовка до
другого читання, вносяться поправки в комітет, готується таблиця (…).
Згідно з пояснювальною запискою до документа, його прийняття,
зокрема, пояснюється тим, що основу трудового законодавства України
сьогодні складає Кодекс законів про працю, який був прийнятий ще у 1971
році.
Крім того, норми проекту кодексу спрямовані на адаптацію трудового
законодавства України до Європейської соціальної хартії (переглянутої) і
рекомендацій Міжнародної організації праці.
Порівняно із діючим трудовим законодавством в законопроекті
включено регулювання питань щодо формулювання вимог щодо
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забезпечення права працівників на повагу до їх честі й гідності у трудових
правовідносинах, визнання цивільно-правових відносин трудовими, порядку
укладення письмового трудового договору, його дії та припинення,
уточнення оплати праці за різних обставин виконання робіт, зокрема, у разі
суміщення професій (посад), поділу робочого дня на частини,установлення
фінансової відповідальності роботодавця за несвоєчасну виплату заробітної
плати працівникам та ін. (Рада схвалила проект Трудового кодексу без
поправки
про
недискримінацію
ЛГБТ
//
Insider
(http://www.theinsider.ua/business/563b30fa95358/). – 2015. – 05.11).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Військовий комісар Тернопільщини Володимир Катинський:
Військові закликають, аби працювати в Національній Поліції не могли
ті, хто ховався від мобілізації і не став на захист Батьківщини, коли це було
потрібно. З самого початку, як пішла інформація щодо створення нашої
поліції, і зразу же з перших же днів я звертався і до обласного керівництва
Міністерства внутрішніх справ нашої області, до полковника Богомола, щоби
саме ми проводили моніторинг, і щоб туди не попали однозначно ці люди,
які є ухилянтами від мобілізації. Але на сьогоднішній день якраз створення і
підбір кадрів здійснюються через Київ. Тому вплив місцевих органів МВС
практично мінімальний, вони тільки можуть надавати якісь пропозиції. В
основному відбір здійснюється через Київ. Але ми так само в принципі, є
певна домовленість, щоби від кандидатів, які будуть подаватись в поліцію,
однозначно туда не попали люди, які ухилялись від проведення мобілізації
(Хто ховався від мобілізації, не може служити у тернопільській поліції //
Тернопільські гарячі новини (http://tgn.in.ua/2015/11/11/hto-hovavsyavid-mobilizatsiji-ne-mozhe-sluzhyty-u-ternopilskij-politsiji/). – 2015. – 11.11).
Львівщина є найактивнішою серед областей із реалізації
Державної програми енергоефективності. Показник кількості виданих
кредитів для населення на придбання енергоефективного обладнання та
матеріалів тут в 4 рази вищий ніж в середньому по Україні.
Позитивним досвідом реалізації енергоощадних заходів з учасниками
Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму поділився й директор
департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської
ОДА Василь Лозинський.
Директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та
промисловості Львівської ОДА Василь Лозинський:
В області, окрім Державної програми енергоефективності, з 2006 року
діє Програма енергозбереження для населення Львівщини. Зокрема,
відбувається відшкодування 15-20% річних від відсоткової ставки за
кредитами, які отримали мешканці на здійснення енергоощадних заходів.
Лише за січень-жовтень 2015 року пільговими кредитами на
впровадження енергоощадних заходів скористалось 3 437 мешканців області,
якими залучено 69,9 млн грн кредитних ресурсів. З обласного бюджету вже
відшкодовано понад 2 млн грн. Окрім цього, у зв’язку із збільшенням попиту
на пільгове кредитування, з обласного бюджету на 2015 рік додатково
виділено 3,9 млн грн. (Львівщина – лідер за кількістю виданих кредитів на
енергозбереження // Львівська обласна державна адміністрація
(http://loda.gov.ua/news?id=19039). – 2015. – 11.11).
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В Днепродзержинске реализуется Государственная программа
компенсации
части
суммы
кредита
на
приобретение
энергоэффективных товаров и оборудования.
Для стимулирования жителей города к внедрению мероприятий по
энергосбережению, восстановления и эксплуатации жилищного фонда
города, в рамках реализации проекта Немецкого общества международного
сотрудничества (GIZ) «Энергоэффективность в общинах» в июле этого года в
городе состоялся семинар по энергоэффективному партнерству с
представителями ведущих государственных банков и председателями
объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищностроительных кооперативов.
По состоянию на начало ноября в Днепродзержинске в отделения
банков обратилась 281 физическое лицо и 9 ОСМД на получение кредитов в
рамках этой программы. Заключены соглашения и выданы кредиты 251
физическому лицу на общую сумму 2,7 млн. грн. (установка
металлопластиковых окон, котлов, утепление зданий).
В настоящее время исполнительными органами городского совета
совместно с банковскими учреждениями прорабатывается вопрос о
возмещении из городского бюджета части кредитов или процентов по
кредитам, полученных ОСМД, на внедрение мероприятий по
восстановлению и эксплуатации жилищного фонда города, и изучается опыт
других городов Украины. Готовится проект Программы повышения
энергоэффективности и уменьшения потребления энергетических ресурсов в
Днепродзержинске на 2016 год, прорабатывается вопрос о выделении в
следующем году средств из городского бюджета для внедрения мероприятий
по
энергосбережению
(Днепродзержинцы
приобретают
энергоэффективные товары по государственной программе компенсации
// Кстати + новости Днепродзержинска (http://kstati.dp.ua/content/
dneprodzerzhincy-priobretayut-energoeffektivnye-tovary-po-gosudarstvennoyprogramme). – 2015. – 11.11).
Протягом цієї осені фахівці РМЕО «ЕКОСФЕРА» здійснили оцінку
енергоефективності закладів освіти – шкіл та дитячих садочків – у
Закарпатській області.
Кандидат біологічних наук, президентом РМЕО «ЕКОСФЕРА»
Оксана Станкевич-Волосянчук:
Результати оцінки енергоефективності закладів освіти у Закарпатті є
невтішними, і це за умови, що у попередні роки, як обласною владою, так і
місцевими органами влади на місцях були проведені певні заходи з
енергозбереження: автономізація котелень, що дозволяє мінімізувати
тепловтрати; заміна вікон і дверей; у деяких закладах були замінені котли на
альтернативне джерело палива. Але цього виявилось недостатньо, бо
розробляючи цільові Програми енергоефективності та енергозбереження
міст, районів, області, попередньо не проводилась власне оцінка
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енергоефективності об’єктів, підвищувати енергоефективність яких ставили
собі за мету. (…)
Виконане нами дослідження має важливий практичний результат.
Воно може стати відправною точкою для розробки наступних цільових
Програм енергоефективності та енергозбереження на рівні міст, районів та
області, які будуть розроблені або ж вже розробляються як продовження тих,
чинність яких спливає у 2015 році. Зроблена нами оцінка дозволить
врахувати помилки, допущенні у попередні роки. Адже усі попередні
програми були зосередженні на заходах з теплосанації приміщень та заміну
систем опалення і зовсім не передбачали впровадження системи
енергоменеджменту на рівні населених пунктів та районів (…)
(Енергодіагностика – основа ефективної енерготерапії // Закарпаття
онлайн
(http://zakarpattya.net.ua/News/147529-Enerhodiahnostyka%E2%80%93-osnova-efektyvnoi-enerhoterapii.-Na-Zakarpatt-zdiisnyly-otsinkuenerhoefektyvnosti-zakladiv-osvity). – 2015. – 11.11).
Начальник Главного управления Национальной полиции в
Киевской области Вадим Троян:
С января 100% сотрудников Национальной полиции в области должны
быть утверждены. Сейчас численность штата составляет 8 900 работников.
На сегодняшний день имеют негативную рекомендацию 970 человек, из них
семь начальников райотделов. 1 889 правоохранителей переходят в рамках
реформы в аппарат МВД.
6 131 сотрудник должен пройти конкурс на должности полицейских в
Киевской области. Все регистрируются в ведомственной базе, проходят
письменный профессиональный тест и собеседование.
Я хочу увеличить количество инспекторов и патрульной службы. В
общей сложности мы планируем иметь около 7 тысяч человек. До конца года
все сотрудники полиции в Киевской области должны быть (6131 сотрудник
должен пройти конкурс на должности полицейских в Киевской области
// Сегодня ua. (http://kiev.segodnya.ua/kpower/do-konca-goda-vse-sotrudnikipolicii-v-kievskoy-oblasti-dolzhny-byt-pereattestovany-nachalnik-glavka666201.html). – 2015. – 11.11).
Жовтнева сільська територіальна громада (об’єднана), що на
Дніпропетровщині, першою серед об’єднаних громад в Україні
зареєструвала статут територіальної громади.
Голова Жовтневої сільської територіальної громади Артур
Шевцов:
Ми перші в Україні зареєструвалися як територіальна громада
об’єднана, Ми сподіваємося, що станемо прикладом для інших об’єднаних
громад, оскільки зволікати не можна. З огляду на великий об’єм технічних
завдань, які треба виконати у стислі терміни, необхідно всім нам рухатися
дуже швидко. В іншому випадку, не зможемо досягти поставленої мети – а
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це надання якісних послуг населенню, що проживає на території об’єднаної
громади.
(…) Вже підготовлено проект Програми соціально-економічного
розвитку громади на період до 2018 року. Крім того, йде підготовка до
формування бюджету на 2016 рік об’єднаної громади. Маємо зустріти 2016
рік готовими втілювати всі поставлені завдання перед об’єднаною громадою
(Перша в Україні об’єднана громада пройшла державну реєстрацію //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/755). –
2015. – 11.11).
9-10 листопада в Сумах працюють представники Програми
підтримки експортно-імпортного потенціалу українського бізнесу
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Головним чином мова йшлася про стажування у Німеччині та
реалізацію проектів у галузі енергозбереження, медицини та підприємництва,
які могли б стимулювати розвиток бізнесу та зовнішньоекономічної
діяльності в Сумах.
Керівник проектного офісу німецького Товариства міжнародного
співробітництва GIZ Світлана Степащенко:
Дана організація, а також зазначила, що Суми є одним із не багатьох
міст, які делегують своїх представників на стажування за кордон в рамках
цієї програми. Стажистам це дає змогу навчитися новим технологіям,
підвищити управлінські навички, встановити економічні контакти, а також
спробувати реалізувати інші формати співробітництва.
Програма Fit for Partnership with Germany спрямована на керівників, які
задіяні в галузі енергозбереження та енергоефективності, житловокомунальній сфері, але не виключаються можливості стажування й
представникам зайнятими в сфері охорони здоров’я та підприємств які
зорієнтовані на експортно-імпортну діяльність (…) (Підприємців,
бізнесменів, керівників комунальних підприємств запрошують на
стажування
до
Німеччини
//
Сумська
міська
рада
(http://www.meria.sumy.ua/index.php?newsid=46256). – 2015. – 10.11).
4-5 листопада на Рівненщині було проведено Першу Всеукраїнську
конференцію «Енергоефективність та енергозбереження у освітніх
закладах: нові виклики та можливості».
Під час конференції учасники ознайомилися з питаннями фінансового,
економічного та технічного характеру, набули знань та навичок необхідних
для визначення та реалізації потенціалу скорочення енергоспоживання,
підготовки енергоефективних проектів для фінансування їх впровадження в
рамках Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм
технічної допомоги та фінансування. (Освітяни ознайомилися із сучасними
технологіями енергоефективності та енергозбереження // Рівненьська
обласна рада (http://oblrada.rv.ua/oblrada/news/11408/). – 2015. – 10.11).
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У Рівному пройшов медіа-день з питань енергоефективності й
реформи житлово-комунального господарства на тему: «Чому за
житлово-комунальну реформу пересічні українці мусять платити високу
ціну, а її ефективність та результативність все ще бажають бути
кращими?».
Під час першої секції було обговорено механізм прийняття спільних
рішень у багатоквартирному будинку та роз’яснено, як цей механізм працює.
Окрім цього доповідачі розповіли про новації, які запроваджує закон «Про
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», та
вказали, що стримує реалізацію закону на місцяхи (Рівнянам розповіли про
енергоефективність та реформи ЖКГ // Інтернет-портал ЧаРівне.інфо
(http://charivne.info/rivne-news/rivnyanam-rozpovily-pro-enerhoefektyvnist-tareformy-zhkh-foto). – 2015. – 09.11).
Село Севериновка, которое расположено в Жмеринском районе
Винницкой области, – первое энергонезависимое село в Украине.
Санаторию в селе Севериновка больше не нужен российский газ. Здесь
установили котлы отопления, работающие на опилках.
Экспериментировать с альтернативной энергетикой в Севериновке
начали несколько лет назад. Шли на риск с инвестициями, писали проекты и
выигрывали гранты, ездили за границу перенимать опыт. Тогда много было
скептиков: зачем покупать все эти хитроумные солнечные машины, если газа
– хоть отбавляй. Но новое оборудование быстро окупилось и начало
приносить экономию.
Сегодня на отоплении коммунальных учреждений Севериновка
экономит сотни тысяч гривен. И теперь уже сюда приезжают за опытом со
всей Украины.
Консультант по вопросам теплоснабжения Института местного
развития Анатолий Колиенко:
Это пилотный проект. То есть проект, который должен вдохновить,
показать и дать возможность властям понять, что сюда надо вкладывать.
Эксперты говорят, что нужно сделать во всех селах Украины так, как
сделали в Севериновке, возможно. Заменить четверть или даже треть объема
газа биотопливом – реально. Нужна государственная поддержка и изменения
в менталитете (…) (На Винниччине село стало энергонезависимым //
ВинницаОК (http://vinnitsaok.com.ua/2015/11/09/205964). – 2015. – 09.11).
Черкаські міліціянти написали рапорти на звільнення та чекають
на переатестацію.
Речник МВС України в Черкаській області Дмитро Грищенко:
Перехідний етап, передбачений законом про національну поліцію,
прописаний в перехідних положеннях. Але всі свої обов'язки правоохоронці
будуть виконувати, поки не пройдуть атестацію. Слідчо-оперативна група
працює, дільничні також виїжджають на виклики, керуючись чинним
законодавством.
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Перехідний етап може тривати до кінця 2016 року. Тож до цього часу
черкаські міліціянти мають право носити форму УМВС, користуватися
печатками, логотипами, посвідченнями та іншими атрибутами.
Якщо до претендента по його службі не було претензій, людина
перейде до наступного етапу – переатестації. Якщо ж такі претензії
виникали, працівник може потрапити під скорочення. Проте відбір
відбуватиметься за об'єктивною процедурою (Правоохоронці написали
рапорти на звільнення та чекають на переатестацію // УНН-Центр
(http://region.unn.ua/uk/news/10320-cherkaski-pravookhorontsi-napisaliraporti-ta-chekayut-na-pereatestatsiyu). – 2015. – 09.11).
Реформа по децентрализации власти, которую на уровне региона
популяризирует Офис реформ, нашла отклик среди запорожской
молодежи.
По приглашению студентов и преподавателей Запорожского
Национального технического университета, директор Офиса реформ в
Запорожской области Александр Свистун и эксперт-консультант Офиса
реформ в Запорожской области Маргарита Трипольская провели лекцию на
тему «Современное состояние и перспективы объединения территориальных
громад в Запорожской области» (Копейкина М. Запорожская молодежь
заинтересовалась вопросами децентрализации // Индустриалка
(http://iz.com.ua/zaporoje/84180-zaporozhskaya-molodezh-zainteresovalasvoprosami-decentralizacii.html). – 2015. – 09.11).
6 листопада міліція України перестала існувати як юридична особа
та із 7 листопада, на Закарпатті було зареєстровано Головне управління
Національної поліції. Відповідне положення вранці цього дня підписав
тепер вже радник голови Національної поліції Сергій Князєв, тим самим
давши старт роботі нового правоохоронного відомства в області.
Радник голови Національної поліції Сергій Князєв:
До цього часу в області діяло 12 районних та міськвідділів міліції,
апарат УМВС. Загальна кількість правоохоронців становитиме 3454 особи.
Після остаточної реорганізації міліції в поліції залишиться 2061 (апарат
УМВС замість 533 матиме 483 працівників). Плюс ті 200 з гаком патрульних
поліцейських, які нині проходять навчання. Вони числяться у складі
закарпатської поліції, але потім їх «виведуть» і підпорядкують Києву (…)
(«Ми йдемо до вас!» – закарпатська поліція // Закарпатський
інформаційно-діловий портал (http://uzhgorod.in/ua/novini/2015/noyabr/mi_
jdemo_do_vas_zakarpats_ka_policiya). – 2015. – 09.11).
В
Херсоне
установили
первую
бытовую
солнечную
электростанцию на крыше многоэтажного дома. Мини-СЭС мощностью
2 киловатта оборудовал один из жителей дома, предварительно получив
согласие совладельцев.
Руководитель ОСМД «Кольцова 55» Юрий Трегубко:
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(…) Энергоемкое оборудование окупится только при условии продажи
излишков произведенной электроэнергии по «зеленому тарифу», который
сегодня составляет 0.18 евро / кВт-ч.
Если бы ОСМД разрешили реализовывать излишки энергии,
производимой из ВИЭ по ставке «зеленого тарифа» как для населения, то
солнечная энергетика в Украине развивалась бы интенсивнее. Сейчас
совладельцы могут лишь наблюдать за изменением законодательства и
экономических условий в возобновляемой энергетике, а благодаря
инициативе одного из жильцов дома – делать это более предметно (В
Херсоне установили первую бытовую солнечную электростанцию на
многоэтажке // Херсонские Вести (http://visti.ks.ua/ekonomika/23000-vhersone-ustanovili-pervuyu-bytovuyu-solnechnuyu-elektrostanciyu-namnogoetazhke.html). – 2015. – 08.11).
8 листопада у Житомирі відбулося засідання круглого столу
«Децентралізація – історія національного успіху».
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
Дуже важливо, щоб на місцевому рівні була побудована така система,
яка даватиме можливість суспільству вибирати ту владу, яка його
підтримуватиме. Основною метою децентралізації влади є побудова
належної системи самоврядування. Це поверне повноваження влади на місця,
дозволить громаді зрозуміти, що від неї багато чого залежить. (…)
Голова облдержадміністрації Сергій Машковський:
Для нас, місцевої влади, реформа децентралізації є однією з
найважливіших, оскільки вона покликана створити спроможні громади, які
дійсно зможуть забезпечити надання якісних послуг на місцях, що
відповідатимуть європейським стандартам. Необхідність цієї реформи можна
показати на одному прикладі. Сьогодні в області із 631 територіальної
громади у 303, що становить майже 50% загальної чисельності, надходжень
до їх бюджетів у 2015 році не вистачає навіть на утримання апаратів
управлінь органів місцевого самоврядування. Так, процес децентралізації
влади є досить непростим для нашого суспільства, проте робота в області
триває, але лише на принципах добровільності, справедливості та відкритості
(У Житомирі голова Верховної Ради України обговорював питання
децентралізації // Житомирська обласна державна адміністрація
(http://oda.zt.gov.ua/u-zhitomiri-golova-verxovnoi-radi-ukraini-obgovoryuvavpitannya-deczentralizaczii.-foto.html). – 2015. – 08.11).
Мер Києва Віталій Кличко:
З початком холодів як ніколи актуальне питання енергозбереження. Ми
перебуваємо в одному з дитсадків, де проводяться роботи з термосанації:
утеплення
фасадів,
дахів,
заміна
вікон.
Використання
нових
енергозберігаючих технологій дозволяє вдвічі зменшити витрати на енергію.
Протягом місяця-півтора термосанація завершиться в 11 дитсадках.
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З міського бюджету на термосанацію дитсадків і школи виділено 32
млн грн. Також місто залучило кошти міжнародних організацій, які
підтримують проекти з енергозбереження. Це додаткові 73 млн грн.
У дитячих садках відбувається утеплення фасадів та покрівель, заміна
вікон на енергозберігаючі, реконструкція систем опалення та вентиляції,
впроваджується погодне регулювання.
Після відвідування дитсадка мер оглянув енергозберігаюче освітлення,
встановлене в житловому будинку на бульварі Дружби Народів.
(…) Також, ми встановлюємо сучасні технології LED-освітлення, які в
5-10 разів економічніші за звичайні лампи. Зараз на 20 будинках встановили
LED-освітлення. Наше завдання – до кінця року встановити таке освітлення
на декілька сотень столичних будинків. А в майбутньому плануємо
перевести на сучасні економічні і ефективні засоби освітлення вулиць і
під'їздів (Віталій Кличко: «Ми продовжуємо впроваджувати
енергозберігаючі технології. В 11 дитсадках проводиться термосанація, а
в житлових будинках встановлюємо LED-освітлення» // Київська міська
державна адміністрація (http://kievcity.gov.ua/news/30756.html). – 2015. –
07.11).
У Сумах сьогодні, 7 листопада, почався конкурсний набір до
патрульної поліції.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков:
Суми! Cтартував конкурсний набір до нової патрульної поліції. Набираємо
300 патрульних. Запрошуємо молодь (Набір до нової поліції почався в
Сумах // Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/20083nabor-v-novuju-policiju-nachalsja-v-sumakh.html). – 2015. – 07.11).
5 тисяч бажаючих одягнути форму поліцейського в Кривому Розі.
У свій перший патруль через кілька місяців вийдуть лише 800. Набір, тим
часом, триває.
Конкурс на службу в новій патрульній службі Кривого Рогу обіцяє
бути гарячим. Вже зараз на одне місце претендують приблизно 6 кандидатів.
Як повідомили на Криворізькому факультеті Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ, набір всіх бажаючих – до 12 листопада.
Серед тих, хто подав документи, майже 100 колишніх і діючих
правоохоронців. Проходити відбір їм доведеться на загальних підставах
(Вже 5 тисяч бажаючих служити в новій поліції Кривого Рогу //
Дніпропетровська ОДА (http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/
document.xsp?id=C726E925213B5D85C2257EF500306419). – 2015. – 06.11).
Представники землі Саксонія − Анхальт (Німеччина) вчергове
запропонували запоріжцям допомогу в питаннях втілення в життя
децентралізаційної реформи.
Представники офіційної делегації ФРН запропонували поділитися
контактами тих фірм і підприємств, які на шляху децентралізації влади
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опанували нові технології і з успіхом увійшли на ринок, посиливши таким
чином економічну потужність своїх комун (Земля Саксонія − Анхальт
(Німеччина) готова надати допомогу Запорізькій області в питаннях
переходу до децентралізованої системи влади // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/729). – 2015. – 06.11).
Директор
Департаменту
освіти
і
науки
Вінницької
облдержадміністрації Ігор Івасюк:
За 10 місяців на Вінниччині бюджети області виконані без винятку у
всіх територіальних громадах, а в деяких, що складає більше ніж 15%,
виконані річні плани по бюджетах. Це говорить про те, що та бюджетна
децентралізація, яка вже розпочалася, дає можливість акумулювати
додатковий ресурс для підтримки усіх проектів, які є в територіальних
громадах (…) (У Вінниці обговорили перспективи роботи закладів
культури в умовах децентралізації // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/725). – 2015. – 06.11).
В Одессе ведется набор сотрудников в некоторые подразделения
полиции, которая 6 ноября официально пришла на смену милиции. Все
работники последней уволены по сокращению штатов. Одесские
полицейские принимают присягу. Те, кто выразил желание работать в новом
ведомстве, написали заявления о принятии на службу. Эти люди будут
назначены временно исполняющими обязанности на должности,
предусмотренные временным же штатным расписанием. Ни один бывший
милиционер не будет назначен на постоянную должность в полиции, пока не
пройдет переаттестацию (В Одессе набирают сотрудников в киберполицию
// ВIКНА-ОДЕСА (http://viknaodessa.od.ua/news/?news=124786). – 2015. –
09.11).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Проектний офіс Національної ради реформ підготував Звіт
«Моніторинг прогресу реформ». Він включає детальний аналіз прогресу
виконання планів на 2015 рік відповідальними за кожну з пріоритетних
реформ, які визначені Стратегією сталого розвитку «Україна 2020», Угодою
про Асоціацію України з ЄС, Програмою діяльності Уряду та Коаліційною
угодою (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/859929524125580. − 2015. − 12.11).
Реформа освіти − дуже тонкий процес, який потребує дуже виважених
рішень. Адже заклавший фундамент сьогодні ми отримаємо результат через
кілька років, коли школярі чи студенти нової генерації будуть здобувати
знання за новими принципами.
Протягом тижня в Україні перебувала делегація Організації
економічного співробітництва та розвитку у рамках проекту «Дослідження
цілісності освітньої системи України».
Метою візиту було проведення фокус-груп та експертних інтерв’ю з
викладачами, вчителями, директорами шкіл та адміністрації вищих
навчальних закладів, студентами та громадськими, міжнародними й
донорськими організаціями, що працюють у сфері освіти в України,
представниками органів управління освітою на різних рівнях для вивчення
реальної картини – як на практиці функціонує система освіти України
(Національна
рада
реформ
/
National
Reforms
Council
//
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/859622124156320. − 2015. − 12.11).
Голова Антимонопольний комітет України Юрій Терентьєв:
Наразі ми бачимо чотири пріоритети у своїй діяльності на
енергетичному ринку: встановлення двосторонніх взаємин між суб’єктами –
вони мають стати базовими, формування ціни має базуватися на прозорих
вартісних показниках, правове прозоре регулювання з боку регулятора, і як
результат конкуренція на ринку електричної енергії має стати поштовхом для
економічного
зростання
(Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/620798161356523. − 2015. − 11.11).
Нові громади є вже не тільки у віртуальному сприйнятті.
Відслідковуємо їхню долю. За умови успіху це буде найкращим промо
реформи
Decentralization
(Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/620713358031670. − 2015. − 11.11).
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Сьогодні на розгляд Комітету з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування ВРУ виносяться
надзвичайно важливий для розвитку місцевої демократії законопроект N2466
«Про органи самоорганізації населення» (Реанімаційний пакет реформ //
https://www.facebook.com/platforma.reform/posts/549279295224907. − 2015. −
11.11).
Итоги: принято 5 из 6 законов из «безвизового пакета» (Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/620465758056430. − 2015. −
10.11).
Учасники круглого столу дійшли до висновку, що покращення позицій
України в рейтингу Doing Business можливе лише за умови чіткої взаємодії
різних гілок та органів влади та концентрації на проведенні структурних змін
EasyBusiness (Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/posts/620438404725832. −
2015. − 10.11).
Процеси дерегуляції потрібно пришвидшити. Оскільки парламент був
перенавантажений іншими питаннями, ми запропонували зібрати та
проголосувати всі проекти в один день. У вересні-жовтні ми підготували та
зареєстрували в парламенті цілий пакет законопроектів з дерегуляції. Тепер
настала їх черга. Це буде такий собі показовий виступ. Мета зрозуміла:
принаймні раз на місяць присвячувати цілий день економічним питанням.
Мова зараз йде про те, щоб парламент взагалі планував свою роботу у
форматі тематичних днів: медицини, соціальної політики, економіки, тощо. У
парламентарів буде більше часу на кожну тему.
З 15 законопроектів порядку денного #ДеньЕкономРозвитку, 4
стосуються питань держконтролю. Чому ми сконцентрували увагу саме на
цьому напрямі? Тому що документи наведуть лад у контролюючих органах,
які є однією з проблемних точок і для бізнесу, і для суспільства загалом. Їх
адміністрування надважливе з точки зору трудовитрат підприємців. Якщо
підприємство починає працювати, а до нього вже стоїть черга з 35
перевіряючих, то зрозуміло, що з цього нічого доброго не вийде. Так взагалі
не має бути.
Очікуємо, що спрощення регуляторного середовища прискорить
реформи і примирить бізнес з державою. Така необхідність виникла не вчора,
але вирішити проблему потрібно негайно. Це також розуміють у фракціях ВР
− там майже одностайно висловили підтримку проектів у сфері державного
нагляду і контролю. Ми сподіваємось, що ми вправимось з першою спробою
та зможемо ввести щомісячні дні дерегуляціі (Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України // https://www.facebook.com/mineconomdev/
photos/a.186806384710351.48316.174431545947835/983007698423545/?type=3.
− 2015. − 09.11).
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Директор
департаменту
місцевого
самоврядування
та
децентралізації Адміністрації Президента України Володимир Куренной:
Швидкість і глибина добровільного об'єднання громад залежать не
тільки від наявності правової бази − вона є. Багато що залежить від якості
управлінської еліти. Якщо люди розуміють важливість, вони беруть і
роблять. По ходу справи з'являються і проблеми. Наприклад, цілий ряд
громад об'єднався не у відповідності з перспективними планами, а за власним
розсудом. І зараз Мінрегіон вважає, що необхідно коригувати цю ситуацію
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/
photos/a.810186002379165.1073741830.797219583675807/1052395171491579/?
type=3&theater. − 2015. − 09.11).
З прийняттям нового Закону України «Про наукову та науковотехнічну діяльність» в 2015 році Україна не тільки реально зможе почати
реформу в принципово важливій галузі, а і створить інструментарій взаємодії
з європейським та світовим науковим простором, реально виконувати свої
міжнародні угоди по реалізації двосторонньої угоди про співпрацю між
Україною та ЄС та угоди про співпрацю в рамковій програмі Горизонт2020
(Реанімаційний пакет реформ // https://www.facebook.com/platforma.reform/
posts/548707241948779. − 2015. − 09.11).
Президент України Петро Порошенко:
Сьогодні відбулось 14-е засідання Національної ради реформ, на якому
розглядалась судова реформа. Реформа, оцінка динаміки якої, за
результатами соціологічних досліджень, є однією із найнижчих. Але ця
реформа є основоположною для більшості інших приорітетних реформ.
Судова реформа – найбільш очікувана у суспільстві. Вона – гарантія приходу
до країни інвестицій, гарантія ефективної боротьби із корупцією, щоби ті,
хто пійманий на корупції, були не лише затримані, але й засуджені. По
великому рахунку, судова реформа – це гарантія справедливості. Сьогодні ми
маємо забезпечити її. Ми вже зрозуміли ціну свободи, і зараз починаємо
розуміти ціну справедливості, – заявив Президент (Національна рада
реформ / National Reforms Council // https://www.facebook.com/NRC.ua/
posts/858973587554507. − 2015. − 09.11).
Експерт ЦППР Роман Куйбіда:
Сьогодні був присутнім під час засідання Національної ради реформ
при Президенті − поділився новинами: головною темою засідання було
внесення змін до Конституції в частині правосуддя. Учасники засідання
прийшли до консенсусу: переатестація суддів має бути суворішою, водночас
при створенні (реорганізаці) судів буде проводитися відкритий конкурс.
Схвалений проект змін до Конституції у разі його прийняття парламентом
може відкрити шлях для глибинної судової реформи. Надалі все залежатиме
від змісту законів для імплементації цих конституційних змін.
Новини з соціальних мереж

71

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

5 – 11 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
Законопроектів поки не розроблено. Активістам і експертам неурядових
організацій терміново треба включитися у процес підготовки змін (Центр
політико-правових реформ // https://www.facebook.com/pravo.org.ua/
photos/a.481659308526739.102559172.471703379522332/1241191219240207/?t
ype=3&theater. − 2015. − 09.11).
Ще є шанс виконання Україною плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму в Україні, 10 листопада − останній
день!
Йдеться не лише про безвізовий режим із ЄС. Ці закони фактично і є
тими реформами, за які триває боротьба українського народу з початку
Майдану
і
до
сьогодні
(Реанімаційний
пакет
реформ
//
https://www.facebook.com/platforma.reform/posts/548665818619588. − 2015. −
09.11).
Правительство официально объявило о создании Национальной
полиции. Минфину уже поручено внести изменения в госбюджет для того,
чтобы ее профинансировать.
Эксперт Борис Малышев:
В соответствующем законе о полиции не прописан размер зарплат для
ее сотрудников, их будет назначать Кабмин (Центр політико-правових
реформ // https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1239553602737302. −
2015. − 08.11).
Эксперт Роман Куйбіда:
Зміни до Конституції в частині правосуддя можуть бути проголосовані
у лютому наступного року (Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1239962276029768. − 2015. −
07.11).
Эксперт Борис Малышев:
Успіх патрульної служби пов'язаний з тим, що в ній працюють всього
10% колишніх міліціонерів (Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1239552969404032. − 2015. −
07.11).
6 листопада, експерти Офісу реформ провели виїзну консультацію у
місцевому підрозділі ДСНС.
Директор Офісу реформ Іван Дем’янчук розповів про особливості
об’єднавчого процесу на Закарпатті, оекремо зупинившись на вимогах,
визначених Методикою, для створення нових громад.
Тим часом громади вже працюють над формуванням технічних
галузевих паспортів, які стануть своєрідною базою визначення і штатного, і
фінансового забезпечення надання усього спектру послуг, які повинні
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отримувати члени об’єднаних громад за місцем проживання (Офіс реформ у
Закарпатській області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=861722210602695&id=779338445507739. – 2015. – 06.11).
4 листопада 2015 р. у ЗМІ згадки реформ нейтрально-позитивного
характеру
склали
98%
(Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/618957464873926. – 2015. – 05.11).
На міжнародну антикорупційну конференцію не буде витрачено жодної
копійки з державного бюджету. При цьому захід стане яскравим прикладом
ефективного партнерства влади, міжнародних донорів та бізнесу, оскільки
при нульових витратах з державного бюджету захід збере близька 600
таргетованих учасників в аудиторію та спікерів високого рівня з більш ніж 10
країн світу (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/photos/a.754392304679303.1073741828.754
296698022197/857254567726409/?type=3. – 2015. – 05.11).
5 листопада в приміщенні ОДА, з ініціативи Департаменту фінансів
відбулась нарада з керівниками об’єднаних територіальних громад,
представниками фінансових управлінь райдержадміністрацій (Офіс реформ у
Чернівецькій області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=1137883252906809&id=1029946487033820. – 2015. – 05.11).
Центр політико-правових реформ (ЦППР) спільно з Реанімаційним
Пакетом Реформ (РПР) починає Всеукраїнську комунікаційну кампанію
«КонституціЯ», мета якої залучити громадян до конституційних змін.
Житомир став першим із 20 обласних центрів, де буде реалізовуватись
проект. Загальновідомо, що рівень довіри до судової системи в українському
суспільстві настільки ж низький, наскільки високий рівень корупції в цій же
системі. 87% жителів Житомирської області та ще трьох областей північного
регіону – Київської, Сумської та Чернігівської – під час опитування
висловили недовіру судовій владі. Взагалі в Україні лише 5% громадян
повністю довіряють суду – це найнижчий показник довіри серед державних
інституцій
(Центр
політико-правових
реформ
//
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1238651016160894. – 2015. –
05.11).
4 листопада на засіданні Кабінету Міністрів України Айварас
Абромавичус представив Уряду голову Офісу ефективного регулювання
Олексія Гончарука.
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавичус:
Наша ціль – щоб у наступному рейтингу Doing Business Україна
увійшла, як мінімум, в 50-ку найкращих країн за легкістю ведення бізнесу.
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Ми ініціювали створення Офісу ефективного регулювання для повного
перегляду регуляторної бази. Це ресурс для всіх міністерств. Як кажуть
англійці, «use and abuse»: використовуйте фахівців офісу на повну, щоб
проводити реформи якомога швидше.
Народний депутат України Ксенія Ляпіна:
Ми розглядаємо новий офіс як ресурсний центр і для
Мінекономрозвитку як координатора регуляторної політики, і для всіх
міністерств як регуляторів, і для Державної регуляторної служби, в першу
чергу, для проведення аналізу регуляторного впливу всіх нових актів.
Офіс BRDO – це незалежна позаурядова структура, з
висококваліфікованими галузевими фахівцями, яка фінансується за
донорські, а не державні гроші. Офіс працюватиме за принципом
«регуляторного антивірусу». Команда буде перевіряти кожний нормативний
акт: чи відповідає він законодавству та концепції регуляції, чи корисно
впливає на економіку, чи не створює нових корупційних ризиків, скільки
коштує бізнесу та суспільству. Останній фільтр – це відповідність нормам
Угоди про вільну торгівлю DCFTA.
Всі акти, які не пройдуть фільтри, має бути змінено чи, взагалі,
скасовано.
Наразі Офіс зосередився на чотирьох найпроблемніших секторах. Це
ринковий контроль та нагляд, енергетика та підключення до мереж,
будівництво, а також агропромисловий комплекс та безпека виробництва
харчових продуктів (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України // https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.1868063847103
51.48316.174431545947835/981321895258792/?type=3. – 2015. – 05.11).
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
Вчора (05.11 – ред..) мала задоволення зустрітись з Й.В. Послом Італії в
Україні Фабріціо Романо та італійськими бізнесменами для обговорення
інвестиційних можливостей для італійських компаній в Україні. Надзвичайно
приємно, що представники італійського бізнесу підтримують український
народ та дії українського уряду для відновлення української економіки та
створення сприятливого інвестиційного клімату. (…)
Важливим кроком стало обговорення конкретних перешкод, які
італійський бізнес має в Україні, ідей щодо подальшого реформування
України та деталей подальшої співпраці з італійськими компаніями. Сьогодні
в Україні зареєстровано близько 300 італійських компаній, більшість з яких
середні та малі бізнеси – і я переконана, що саме вони можуть стати
найкращими амбасадорами для бізнесу в Україні (…) (Наталія Енн Яресько
/ Natalie Ann Jaresko // https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
906852479384021&id=749479271788010. – 2015. – 06.11).
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
Обговорення в суспільстві податкової реформи, здається, сягнуло свого
піку. Майбутня реформа цікавить всіх і кожного. Водночас, далеко не завжди
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певні питання податкової реформи в суспільстві обговорюються, базуючись
на фактах, а не на здогадках.
(…) Я закликаю бути всіх реалістами і зрозуміти, що не правильно
закладати розрахунки щодо детінізації до бюджету, адже, в той час як до
темпів детінізаці ми можемо лише «гадати», то в тому, які видатки потрібно
фінансувати, ми впевнені: це вже закріплено законом.
В цьому році ми вперше за багато років домоглися того, що бюджет
вчасно виконується, що немає заборгованості по зарплаті, і це стало
наслідком того, що сьогодні ми не «малюємо цифр», не «надуваємо
бюджету», а поводимося так, як має поводитися кожна родина: жити за
наявними коштами.
Але Уряд і Міністерство фінансів є відповідальними перед кожною
українською родиною. А отже, якщо наші «гадання» щодо темпів детінізації
не справдяться, вже в середині року бюджет виявиться порожнім, і платити
зарплату всім працівникам бюджетного сектора не буде з чого. (…)
Саме тому нашу податкову реформу буде подано до парламенту лише
разом з оновленим проектом держбюджету на 2016 р., який передбачатиме
зменшення видатків бюджету на ту ж суму, на яку, за нашими розрахунками,
зменшаться і його надходження: приблизно на 60 млрд грн. Наша податкова
реформа і новий бюджет ідуть пліч-о-пліч, бо лише так ми можемо
гарантувати збереження стабільності державних фінансів, а отже, й
економіки країни в цілому (Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906814949387774&id=74
9479271788010. – 2015. – 06.11).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Член правління «Transparency International Ukraine» Ярослав
Юрчишин:
Сталого переліку законопроектів справді не існує, проте з європейцями
було погоджено, що впродовж останніх двох тижнів Верховна Рада мала
розглянути 13 законопроектів. При цьому їх цікавила не назва законів, а
передусім зміст.
Європейці оцінюють не просто прийняття законів, а втілення реформ,
які природно починаються зі створення законодавчої бази. Наскільки
якісними будуть закони, настільки високою буде оцінка європейців.
Найбільші проблеми Україна має з трьома позиціями.
По-перше, це боротьба із корупцією. Ми досі перебуваємо на стадії
інституційного оформлення. В нас досі немає дієвої структури, відтак, немає
і гучних справ. По-друге, в трудовому законодавстві немає чіткої гарантії
недискримінації за будь-якою ознакою, зокрема, й статевою. По-третє, є
запитання до паспортної сфери та ідентифікації особи.
Втім, є й суттєві позитивні моменти, які дають підстави сподіватися на
позитивну оцінку європейців.
По-перше, всі ці питання на шляху до вирішення, й партнери з ЄС уже
відзначали прогрес. По-друге, рішення, скоріш за все, буде політичним.
Нашою перевагою є те, що Європейський Союз потребує історії успіху,
оскільки останнім часом має більше проблем, ніж досягнень. Це й намагання
Британії поставити на референдум питання про членство в Союзі, й
міграційна проблема, й критика надто жорсткої (чи надто м’якої) позиції
щодо Росії. Україна потрібна Європі як приклад успіху. Тому оцінка,
передбачається, буде не дуже гострою.
Зрештою, пріоритетною темою (для ЄС) є проблема недискримінації,
оскільки вона є лакмусовим папірцем щодо дотримання прав людини. Якщо
найближчим часом це питання буде вирішене, то є великий шанс сподіватися
на позитивну оцінку європейців. Хоча, звісно, можна очікувати певні
технічні рекомендації щодо окремих законопроектів.
За оптимального сценарію друга половина 2016 року могла би стати
часом скасування короткотермінових віз (до 90 днів перебування в країнах
ЄС на рік) для громадян України. Для цього потрібно до 20 грудня, коли буде
остаточний звіт моніторингової місії в Брюсселі, показати прогрес по всіх
напрямках. Хоча попередній висновок буде прийнятий раніше – під час
зустрічі високих представників України та ЄС. До речі, ця зустріч мала
відбутися 10 листопада, й те, вона була перенесена з ініціативи ЄС, свідчить
про те, що ЄС справді зацікавлений, щоб ми мали перспективу отримати
безвізовий режим (ЄС зацікавлений дати Україні безвізовий режим в 2016
році,
–
Ярослав
Юрчишин
//
Гал-Info
(http://galinfo.com.ua/news/yes_zatsikavlenyy_daty_ukraini_bezvizovyy_rezhym
_v_2016_rotsi__yaroslav_yurchyshyn_211351.html). − 2015. – 11.11).
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Експерт політичного Центру прикладних політичних досліджень
«Пента» Олександр Леонов:
Я б назвав це (ухвалення ряду ключових норм, які вимагав Євросоюз
від України для лібералізації безвізового режиму, − ред.) домашнім
завданням від ЄС для України. (…)
Багато зусиль доклав Президент Петро Порошенко. ЄС забезпечив
присутність своїх дипломатів та особисто Яна Томбінського. Гадаю, що
Президенту та представникам ЄС вдалося налякати українських
парламентарів − депутати нестимуть відповідальність перед народом, якщо
провалять законопроекти. (…)
Подивіться на Румунію. Свого часу там також була корупція, але
країна взяла на себе зобов'язання, прийняла законодавство і поборола це зло.
Ми що − гірші?
ЄС дає зрозуміти, що Україна входить у зону їх впливу. Присутність
дипломатів та голови представництва ЄС в Україні Яна Томбінського у Раді
вказує, що ЄС зацікавлений у нас. Візит до України Федеріки Могеріні –
верховного представника ЄС з іноземних справ – також чіткий сигнал
(Депутати бояться створення Агенції з повернення нерухомості // znaj.ua
(http://znaj.ua/news/politics/28133/deputati-nestimut-vidpovidalnist-perednarodom-yakscho-provalyat-zakonoproekti.html). − 2015. – 11.11).
Директора Центру експертизи реформ місцевого самоврядування
Генерального директорату ІІ з питань демократії Ради Європи Даніель
Попеску:
Конституція є фундаментом «будинку» демократичної країни. Те ж
саме можна сказати і про правову систему України: багато реформ залежить
в першу чергу від удосконалення Конституції, адже вікно можливостей для
загальних демократичних перетворень не таке велике. Першочергові речі
потрібно робити в першу чергу, а зміцнення Конституційних засад дійсно є
актуальним питанням. Все інше залежить саме від цього.
Є дюжина економічних досліджень, які демонструють, що, зокрема, в
унітарних і централізованих країнах, подібних Україні, децентралізація
сильно корелює з економічним зростанням. Це означає, що децентралізація
призводить до економічного добробуту. Чому? Тому що місцеві жителі
найкраще знають місцеві потреби і, якщо у них є можливість адаптувати
послуги до цих потреб, то це призводить до кращого розподілу публічних
ресурсів. Більше того, децентралізація переносить рішення на рівень
ближчий до громадян і загалом залучає все більше людей до процесу
прийняття рішень і вироблення політик. Відповідно, вона породжує кращі
рішення і більшу відповідальність.
Звичайно, відмова від влади та ресурсів і їх передача органам місцевого
самоврядування дається важко деяким представникам центральної влади. Це
людська природа. Деякі все ще дотримуються радянського світогляду, ніби
тільки чиновники центрального рівня можуть бути достатньо розумними, аби
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приймати рішення. Але ми знаємо, що в Україні скрізь є освічені і розумні
люди. Тим не менш, є і ті, хто бояться різноманітності рішень, що може
принести децентралізація. Але різноманітність рішень також означає
інновації та експерименти, а саме завдяки їм сучасні країни прогресують. (…)
Коли послуги розробляються та пропонуються з центру, вони просто не
можуть враховувати місцеві особливості та потреби. Такі послуги зазвичай
уніфіковані, і публічні ресурси витрачаються даремно. Крім того, коли всі
рішення приймаються в столиці, як правило, найбільший економічний
розвиток також стимулюється саме навколо столиці. Але у випадку
децентралізації, місцеві та регіональні влади можуть самостійно приймати
рішення місцевого значення відповідно до наявних інтересів і таким чином
сприяти розвитку своїх громад. І це не гра з нульовим результатом або «хто
кого», тобто не обов’язково наслідок для Києва буде однозначно поганим. У
такій країні, як Україна, децентралізація в глобальному сенсі стимулює
економіку і кожна громада може отримати від цього користь (…) (У такій
країні, як Україна, децентралізація в глобальному сенсі стимулює
економіку, і кожна громада може отримати від цього користь, − Даніель
Попеску // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/u-takiy-krayini-yak-ukrayinadecentralizaciya-v-globalnomu-sensi-stimulyue-ekonomiku-i-kozhna-gromadamozhe-otrimati-vid-cogo-ko-880542/). − 2015. – 10.11).
Судья Львовского окружного административного суда, кандидат
юридических
наук,
заместитель
председателя
Региональной
руководящей группы по развитию регионального диалога по вопросам
судебной реформы в странах Восточного партнерства Александр
Сасевич:
Революция достоинства раскрыла глаза представителей судебной ветви
власти на отсутствие любой информационной политики в деятельности
одной из ветвей власти. Учитывая такую ситуацию, основной своей задачей
на сегодняшний день представители судебной ветви власти видят развитие
информационной политики и углубление коммуникации с прессой и
обществом. С этой целью уже создали Институт судей-спикеров,
своеобразных
«переводчиков
с
юридической
терминологии
на
общедоступный язык», налаживают также работу веб-сайтов судей. (…)
Судья Хозяйственного суда Харьковской области Татьяна Суярко:
Анализируя ситуацию с уровнем доверия общества к судебной
системе, судьи обратили внимание на то, что данные соцопросов не всегда
достоверно отражают действительность. Уровень доверия граждан к судам
различается в зависимости от того, приходилось респондентам быть
участниками судебного процесса . Так, уровень доверия к судам тех граждан,
которые никогда не имели дела с судами (таких – 88% населения) – 14%, в то
время как среди людей, которым приходилось иметь дело с судами – 40%.
Кроме того, обществу извне навязали стереотип суда как учреждения,
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которому не доверяют, причиной чего стала вышеупомянутая отсутствие
информационной политики.
(…) Рассуждая о судебной реформе, мы бы говорили не о
восстановлении доверия, а о повышении эффективности правосудия, которое
бы состояло в унификации и систематизации норм материального права,
процессуального права и в повышении авторитета судебной власти.
В целом, отметили судьи, обновление судебной системы желательно
начинать не с увольнения старых судей, а с назначения молодых
специалистов на вакантные должности (Мы хотим новую судебную
систему, новую судебную власть, и призываем общество не быть в
стороне этих процессов – судьи // Ukraine Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ru/37414-ukrainian-mi-hochemo-novu-sudovu-sistemunovu-sudovu-vladu-i-zaklikayemo-suspilstvo-ne-buti-ostoron-tsih-protsesivsuddi). − 2015. – 10.11).
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін:
Законопроекти (щодо арешту та конфіскації активів, − ред.) в редакції
правоохоронного комітету ускладнюють стандарти доказування та
вимагають, аби на початку розслідування слідство мало повну доказову базу.
На початковій стадії розслідування такої бази доказів не може бути апріорі
(«Безвізовий» проект суттєво змінили перед розглядом, будуть проблеми
з
FATF
–
експерт
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/10/7040553/). − 2015. –
10.11).
Народний депутат Олег Березюк:
Закони («безвізового» пакету, – ред.) непрості, але їх ухвалено.
Можливо, вони наблизять нас до візової лібералізації, але у жодному разі не
стануть її причиною. Візова лібералізація залежить від інших показників, у
тому числі й від внутрішньої безпеки, і від боротьби з корупцією, і від
відкритості східних кордонів нашої країни. Довго і нудно необхідно
працювати.
Крім того, є внутрішня позиція європейської спільноти.
У них є проблеми з міграцією, із внутрішньою безпекою. Вчора
представник міжнародної інституції − пані Могеріні − заявила, що після того
як Україна ухвалить увесь пакет, а він дуже великий, тоді вони запитають у
громадян Європи, чи приймати нас до ЄС. Це ключовий момент (Олег
Березюк: «Безвізові» законопроекти не стануть причиною візової
лібералізації
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/20557-bezvizovye-zakonoproekty-ne-stanutprichinojj-vizo.html). – 2015. – 10.11).
Народний депутат Віктор Чумак:
Нічого в країні не зміниться, якщо ми в Трудовому кодексі напишемо,
що всі громадяни є рівними, в тому числі й за ознаками статі та сексуальної
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ситуації. У парламенті ніхто не легалізує одностатевий шлюб. У цій ситуації
ми боремося з млинами (…) (Віктор Чумак: Зміни в Трудовому кодексі не
передбачають легалізацію одностатевих шлюбів // Аналітична служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/20563-izmenenija-v-trudovomkodekse-ne-predpolagajut-leg.html). – 2015. – 10.11).
Народний депутат Оксана Юринець:
Уже багато разів ми доводили, що заслуговуємо на візову лібералізацію
або безвізовий режим з країнами ЄС. На жаль, це односторонній процес, який
від нас не залежить. Ми робимо зі свого боку все і демонструємо
європейську позицію, що всі вимоги виконуються. (…)
Враховуючи те, що зараз деякі країни ЄС посилили умови і збільшили
перелік документів для отримання віз, у мене є сумніви в тому, що Європа
готова надати нам лібералізацію візового режиму.
ЄС може скасувати візи для українців коли побачить, що в Україні
відбуваються реформи і зростає рівень життя (Ми вже багато разів
доводили, що заслуговуємо на скасування віз // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/20575-my-uzhe-mnogo-raz-dokazyvali-chtozasluzhivaem-otm.html). – 2015. – 10.11).
Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар:
Реформи не робляться за кілька місяців. Коли західні партнери
говорять про повільні реформи, згадаймо, що на імплементацію третього
енергопакету Євросоюзові треба було 5 років, а Україну просять все зробити
за півроку. Хоча в ЄС була для цього база, а Україна починає майже з нуля.
(…) Триєдиний пакет реформ, який включав ринок газу, електроенергії та
появу національного регулятора, в парламенті розірвали на окремі частини.
Закон щодо ринку газу ухвалили, але нині є проблеми з його імплементацією
через відсутність регулятора. (…)
З позитивів у реформуванні енергетичного сектору – зменшення
імпорту російського газу, який нині втричі менший, ніж з ЄС. (…)
Україна частково позбулася газової залежності, це є підставою для
оптимізму. Але раніше ми не мали залежності від імпорту вугілля (або
ввезення його із зони АТО), від імпорту електроенергії. Окремо ці залежності
не є критичними. (…)
Енергетичний експерт Геннадій Рябцев:
(…) Українська енергетика, за даними Міненерго, потерпає не лише
через відсутність реформ та залежність від Росії. Низький рівень води у
Дніпрі та Дністрі призвів до того, що гідроенергетика, яка раніше давала
десяту частину електроенергії для України, працює з мінімальною
потужністю і не може покривати добові перепади споживання. Нині
«маневрують» упродовж доби енергоблоки ТЕС, не призначені для цього,
визнають у компанії ДТЕК, яка контролює більшість теплової генерації. У
цих умовах атомна енергетика, яка раніше становила чверть від українського
енергобалансу, збільшила свою частку до 55-60% (Українська енергетика:
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реформи
чи
«гасіння
пожежі»?
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27355900.html). – 2015. – 10.11).
Директор Центру досліджень правоохоронної діяльності Олег
Мартиненко:
Без критеріїв оцінки не можна припустити, скільки співробітників
обласних управлінь Міністерства внутрішніх справ відсіють. І хто взагалі
сказав, що буде звільнено багато людей? Кадровики з деяких областей
кажуть, що є негласна вказівка скоротити особовий склад на 10% під час
переатестації.
(…) Ті громадські працівники, яких вводять до цих кваліфікаційних та
атестаційних комісій, готові працювати з людьми і перевіряти їхню
профпридатність, але у них немає чіткої інструкції, як це робити. Запитати
вони можуть що завгодно, але як оцінювати конкретну людину, ніхто толком
не знає: підходи в областях сильно відрізняються, тому від МВС наразі всі
чекають якихось оціночних шкал чи щось подібне. Але поки їх немає.
Навіть якщо колишнього співробітника звільнять за результатами
атестації, у нього буде змога влаштуватися на роботу. Подібні підприємства
проводять конкурс і підбирають людей за своїми критеріями, які можуть
докорінно відрізнятися від тих, які будуть закладені в атестаційні умови
(Олег Мартиненко: Більшість силовиків залишаться на своїх місцях,
замінити їх в областях практично ніким // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/20451-bolshinstvo-silovikov-ostanutsja-nasvoikh-mestakh.html). – 2015. – 10.11).
Советник министров Экономики и Финансов Украины, бывший
министр Финансов Словакии Иван Миклош:
(…) Соревнования, связанные с налоговой реформой, действительно
странные и очень опасные. У нас сейчас есть два варианта налоговой
реформы, которые конкурируют между собой − это предложение
Министерства финансов и предложение Комитета Верховной Рады по
вопросам налоговой политики под руководством Нины Южаниной, которую
также поддерживают неправительственные организации.
Перед тем, как говорить о содержании различных вариантов налоговой
реформы, я должен сказать, что сам факт существования альтернативного
предложения, поданного членами парламента, представляющих провластную
коалицию, является нестандартным и ненормальным. Мне неизвестны
страны, которые успешно проводили реформы и в которых подготовкой и
представлением налоговой реформы занимался бы еще кто-то кроме
Министра финансов. (…)
У Минфина есть полный текст нового Налогового кодекса и перечень
фискальных мер по снижению государственных расходов примерно на 60
млрд грн., чтобы компенсировать фискальный разрыв, связанный с
предложенной им налоговой реформой. Но обсуждение этих мер и
предложений с партнерами в правительстве и в коалиции и их последующая
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публикация − это нормальный, стандартный и ответственный подход. В свою
очередь, регистрация и обнародование проекта налоговой реформы,
следствием которой станет фискальный разрыв в размере 200 млрд грн. без
каких-либо компенсационных мер и без какого-либо согласования позиций с
партнерами − это абсолютно ненормально и безответственно. (…)
Существующая налоговая система огчень сложная, она создает
фискальные искажения, а также является несправедливой и неэффективной.
Новая система должна быть простой, нейтральной, беспристрастной,
справедливой, комплексной, эффективной и предсказуемой. По всем этим
показателям вариант реформы, предложенный Минфином, является лучшим.
Минфин предлагает единую ставку в размере 20% для четырех
основных налогов (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль
предприятий, НДС, ЕСВ), предложение комитета по вопросам налоговой
политики предусматривает три разные ставки (10% для налога на доходы
физических лиц, 15% для налога на прибыль предприятий и 20% для НДС и
ЕСВ). Единая налоговая ставка важна не только из-за удобства, но и для того,
чтобы очистить налоговую систему от почти всех льгот, исключений, скидок,
специальных ставок и специальных налоговых режимов и таким образом,
действительно упростить систему и сделать ее беспристрастной ко всем
плательщикам.
Минфин предлагает снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда
для всех работников и работодателей, но прежде всего − для граждан с
низкими доходами. С этой целью для всех граждан вводится необлагаемый
доход в размере одной минимальной зарплаты. Это означает, что реальная
эффективная ставка налога на доходы граждан будет варьироваться от 0% до
20% в зависимости от уровня доходов. Указанный необлагаемый доход
предусмотрено для всех граждан, поэтому реальная эффективная ставка
подоходного налога не повысится. (…)
Минфин предлагает радикально изменить систему единого налога,
которой активно злоупотребляли высокооплачиваемые специалисты и
крупные предприниматели и компании, которые заставляли своих
работников регистрироваться предпринимателями для снижения налоговых
обязательств. Следствием такой системы является не только снижение
налоговых поступлений, а и искажение конкуренции, так как
налогоплательщики на общих основаниях имеют гораздо более высокие
расходы по сравнению со своими конкурентами. Минфин предлагает
сохранить систему единого налога только для тех, кто действительно в этом
нуждается − мелкие субподрядчики и действительно мелкие
предприниматели. Предложение Минфина действительно щедрое и
справедливое для них (…) (Война миров: налоговая реформа как театр
абсурда
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/statti/item/65682-voina-myrov-nalohovaia-reforma-kakteatr-absurda). – 2015. – 10.11).
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Представник України у Венеційській комісії, народний депутат
Володимир Пилипенко:
Некоректно порівнювати реформування судової системи і міліції, і
неможливо звільнити всіх суддів без шкоди для держави.
Він нагадав, що у процесі реформування міліції спочатку проводили
конкурс, поліцейських готували півроку, а потім почали замінювати в
окремих містах України. Поліцейський виконав свою роботу, пішов додому,
бо він працює позмінно. Суддя здійснює правосуддя не позмінно, а постійно!
Іноді написання вироку може займати кілька тижнів. Ці професії
порівнювати некоректно.
Суддів хочуть звільнити всіх одразу − а куди дінуться справи, які
розглядає той чи інший суддя? Правосуддя в державі може бути просто
зупинене. Від цього державі буде лише шкода, адже вона не зможе
гарантувати елементарні права людини, необхідні під час здійснення
цивільного чи кримінального судочинства. Про це, на жаль, ніхто не думає,
бо не ставить себе на місце тих, кого звільняють (…) (Не можна
порівнювати судову реформу та реформу міліції − член Венеційської
комісії
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/65613-ne-mozhna-porivniuvaty-sudovureformu-ta-reformu-militsii-chlen-venetsiiskoi-komisii). – 2015. – 10.11).
Євродепутат від Естонії Урмас Пает:
Я справді сподіваюся, що український парламент зробить все можливе
для реалізації безвізового режиму між Україною та ЄС, бо від цього дуже
виграють всі – і громадяни, і підприємства, і українська культура.
Сподіваюся, політики не втратять цієї нагоди і у першій половині наступного
року безвізовий режим таки запрацює.
У візовому питанні наразі все в руках українців: європейські столиці,
Європейська комісія, Європарламент – всі вже налаштовані на скасування
віз.
Грузинський парламентар, співголова парламентської асамблеї
ЄВРОНЕСТ Віктор Долідзе:
Молдова вже перейшла до безвізового режиму, а Грузія виконала всі
вимоги плану візової лібералізації та чекає у грудні остаточного позитивного
рішення Брюсселя.
Безумовно, для цього так зване «домашнє завдання» має бути зроблене
до кінця. Грузинська сторона завжди допоможе, якщо буде потреба в
консультації. Адже ми вже ухвалили антидискримінаційні та інші закони,
щоб відповідати європейським критеріям. Ні технічних, ні політичних
проблем для скасування віз у нас більше не існує. Україна має зробити
зусилля і на законодавчому, і на виконавчому рівнях – так само, як Грузія.
Голова комітету парламентської співпраці між Україною та ЄС
Андрей Пленкович:
Візова лібералізація – це реальний та конкретний сигнал європеїзації
українських громадян. Ідея полягає саме у набранні чинності безвізового
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режиму в наступному році, тому терміни такі стислі (...) (ЄС налаштований
скасувати українцям візи, не можна проґавити шанс, – євро депутат //
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/11/10/yes_nalashtovanyy_skasuvaty_ukraintsyam_vi
zy_ne_mozhna_proavyty_tsey_shans__ievrodeputat_641258). – 2015. – 10.11).
Эксперт по вопросам социальной политики, народный депутат 6-го
и 7-го созывов Андрей Павловский:
(…) Европейская комиссия действительно требовала принять к общему
кодексу законов о труде одну поправку, которая делала невозможным
дискриминацию при принятии/увольнении на работу граждан уязвимых
групп. Но для этого не надо принимать Трудовой кодекс в новый редакции,
для этого достаточно дописать одно предложение к действующему Кодексу
законов о труде. (…)
Мы должны учитывать, что этот Трудовой кодекс − это очень важный
документ, и он отразится как на жизни каждого украинца − так и на развитии
нашей страны. Поэтому, перед тем, как его принимать, особенно в такой
недоработанной редакции, которая дает преимущество работодателю над
работником, надо провести широкое общественное обсуждение, привлечь все
стороны социального диалога. Тем более, что есть обращения
Международной организации труда с просьбой не спешить с такими
важными документами, а принимать его только после общественного
обсуждения и общественного консенсуса (Новый Трудовой кодекс
возвращает работающих украинцев к крепостничеству – эксперт //
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/65661-novyj-trudovoj-kodeks-vozvrashchaetrabotayushchikh-ukraintsev-k-krepostnichestvu-ekspert). – 2015. – 10.11).
Академик НАН Украины Богдан Данилишин:
После того, как компания Chevron ушла из Украины, вопрос добычи
сланцевого газа на Олесском месторождении постепенно сошел на нет. Попрежнему в новостях закупки газа из России (реже говорят о реверсном газе).
(…)
Добыча на шельфе, горизонтальное бурение сланцев и технологии
гидроразрыва пластов настолько технологичны, что страны, которые владеют
такими производствами, традиционного входят в число наиболее развитых
промышленных государств.
В силу высокого технологического уровня таких производств они дают
работу множеству подрядчиков и субподрядчиков, буквально за волосы
позволяя вытаскивать из болота национальных производителей. А страны,
которые не интересуются представленными им самой природой
историческими шансами, сами себя исключают из промышленного развития.
Добыча энергоносителей на шельфе и сланцевая добыча являются
высокотехнологичным производством, которое не менее сложно, чем,
скажем, машиностроение. (…)
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Но нужно не отдавать навсегда добычу в руки иностранцев, а
организовывать партнерства, в рамках которых взращивать национальные
компании, к которым потом, через какое-то время, перейдет это
высокотехнологическое производство. А последствием этого процесса станет
то, что Украина построит свою развитую национальную промышленность в
сфере добычи энергоносителей. Потом нашей стране, уже имея развитый
технологический сектор сланцевой добычи, будет значительно легче
построить национальное производство средств производства возобновляемой
энергии, за которой будущее, хоть еще и не совсем близкое.
Конечно, это значительно более трудная задача для наших элит, чем
«сидеть» на газово-денежных потоках из России, но придется все-таки
заняться этим. (…) Поэтому, устанавливая контакты с малыми и средними
компаниями США (кстати, они малые по меркам американского бизнеса, но
гиганты по меркам украинского), лидерами высокотехнологичной сланцевой
отрасли, поднимая при этом свои национальные компании в этом
содружестве, постоянно разъясняя населению выгоды, которое оно получит
от размещения на территориях залегания сланцев промышленного
производства, которые будут состоять в создании рабочих мест и оставления
на местах значимой части налогов, уплаченных производителями сланцевого
газа, мы, будем надеяться, лет через 10 достигнем энергетической
независимости и, наконец, сможем перестать закупать газ у России по
дискриминационным ценам (Хватит сидеть на российском газе. Мы
можем
стать
независимыми
//
Новое
время
(http://nv.ua/opinion/danylyshyn/hvatit-sidet-na-rossijskom-gaze-my-mozhemstat-nezavisimymi-79027.html). – 2015. – 10.11).
Директор Центру досліджень правоохоронної діяльності Олег
Мартиненко:
(…) Оновлення особового складу в патрульній службі − це тільки мала
частина реформи, перший крок. Тому ми чекаємо від міністерства прозорих і
чітких процедур відбору на керівні посади в ході конкурсу або переатестації.
На сьогоднішній момент кожна область проводить таку переатестацію на
власний розсуд без чітких вказівок з центру, і тому там відбирають людей
практично за принципом − подобається чи не подобається, є зауваження чи
немає зауважень, є стягнення чи немає стягнень. Це, звичайно, не зовсім
правильна позиція органу виконавчої влади, так може діяти приватна особа,
але не влада.
(…) Це (критерій атестації, – ред.) – відсутність зауважень з боку
внутрішньої безпеки, інспекції з особового складу. Хоча це і старий критерій,
але досить важливий, тому що на сьогоднішній момент зауваження з боку
внутрішньої безпеки мають практично всі керівники всіх рівнів. Що
стосується «рядових виконавців», тобто середнього керівного складу, то до
них можна застосовувати як психофізіологічні критерії, тобто тести, так і
ситуативні завдання, які допомагають зрозуміти, чи здатна людина
розвиватися, чи бачить вона себе повноцінним членом свого колективу, якою
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буде її поведінка в стресовій і незручній для себе ситуації при спілкуванні з
громадянами. Таких критеріїв багато, і вони досить добре відпрацьовані. У
британській поліції є цілий опитувальник, який ми свого часу випробували в
міністерстві, але, на жаль, далеко не всі генерали змогли відповісти хоча б на
кілька запитань з таких закритих опитувальників.
Питання, наприклад, такі: «Розкажіть про неприємну ситуацію, де ви
показали себе непрофесіоналом перед обличчям підлеглих. Що ви відчували?
Опишіть свої почуття. Що ви зробили, щоб більше не потрапляти в такі
ситуації? Як ви виправили цю ситуацію? Чи виправили ви її взагалі?» Ось
тепер уявіть, що на ці запитання відповідає генерал. Для них це було
недосяжно в більшості випадків.
(…) Американські методики, звичайно, використовувати можна, але
дуже обережно, тому що концепція патрульної служби в Америці і у нас поки
ще дуже сильно відрізняються (Реформа МВС проходить тільки на папері,
старі схеми лишаються – Мартиненко // Голос Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_11_09/Reforma-MVS-prohodit-t-lki-na-paperstar-shemi-lishajutsja-Martinenko-3294/). – 2015. – 09.11).
Заступник генпрокурора Виталій Касько:
Законопроект (про створення Агентства з пошуку та поверненню
злочинних активів, − ред.) у першому читанні був прийнятий в нашому
варіанті, тому ми наполягали, щоб він пройшов з мінімальними правками і в
остаточному голосуванні. Він дозволить заарештовувати майно звинувачених
і майно третіх осіб, якщо є підстави вважати, що воно отримано злочинним
шляхом.
Правки Комітету нівелюють суть законопроекту і не тільки не
дозволять цього робити належним чином, але й значно погіршать ситуацію з
арештом майна в порівнянні з нинішніми законами. Нинішня редакція ламає
хребет закону і чекати від нього того ефекту, на якій ми розраховували, не
варто. Як ви бачили, нас навіть не особливо і слухали. Якби йшлося про якісь
косметичні правки − це одна справа, але коли змінюються концептуальні
підходи − зовсім інше.
По суті, за цими правками буде неможливо конфіскувати майно
підозрюваних і обвинувачуваних, потрібно буде доводити злочинність
активів ще на етапі звернення до суду. Станом на сьогодні, загальну
конфіскацію можна проводити за більш простимі правилам.
Нинішній закон заважатиме працювати не тільки Генпрокуратурі й
МВС, але не дозволить нормально працювати і Національному
антикорупційному бюро, і Агентству з пошуку та поверненню злочинних
активів. Якщо прийняти закони в тому варіанті, який пропонує Комітет
Верховної Ради − ми не дамо Агентству матеріалу, з яким їм працювати. (…)
Якщо брати деякі західноєвропейські моделі − вони багато в чому
ширше у своїх повноваженнях у порівнянні з тим, що запропонували ми. З
іншого боку в законопроекті прописані дуже сильні гарантії незалежності
Агентства, зарплат співробітників та інше.
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Агентство саме по собі ні в кого нічого не забирає. Воно очікує, поки
слідчі за рішенням суду передадуть їм будь-що в управління. Цей орган не
може за своєю ініціативою шукати і забирати майно, це просто сервісна
служба, яка замінить слідчих і прокурорів, які цим займаються зараз.
Коли говорять, що ми хочемо безмежно розширити підстави для
конфіскації − це симуляція і міф, оскільки всі дії Агентства будуть
контролюватися слідчими і суддями, ще і з гарантіями для кожного учасника
справи. Ні про яке правове свавілля мова не йде, все буде відбуватися
відповідно до Європейської конвенції про захист прав і свобод людини.
До речі, є висновок представництва ЄС про ті варіанті законів, які ми
запропонували. Один-єдиний абзац з їхнього документа відповідає на всі
претензії депутатів. Цитую: «В інших країнах Європи існують механізми
значно більшого втручання, націленого на те, щоб забезпечити ефективний
пошук і повернення злочинних активів і доходів з них. Якщо проаналізувати
європейські практики, можна сказати, що запропоновані Україною норми є
дуже обережними в тому, що вони з одного боку пропонують нові моделі
поводження з арештованим майном, з іншого - балансують між існуючим
станом речей в правоохороній та судовій системі». Тобто, кращої оцінки
нашим ініціативам важко придумати.
Ми даємо такі інструменти контролю за злочинними активами, які
зберігають баланс між тим, що повинно бути, і тим, що є зараз. (…0
Наші депутати забувають, що європейцям не потрібний порожній закон
з красивою назвою. У приватних розмовах я чую: «Хлопці, якщо не будуть
прийняті працюючи антикорупційні закони - безвізового режиму не буде».
Для остаточних висновків, потрібно все-таки мати на руках паперовий
варіант того, що сьогодні депутати вирішили і прийняли. Але в цілому, крім
переформулювання деяких загальних положень, нічого депутати у своїх
пропозиціях міняти не стали (Депутатський варіант закону про
конфіскацію
шкодить
всім
–
Віталий
Каськ
//
znaj.ua
(http://znaj.ua/news/reforms/27922/deputatskij-variant-zakon-pro-konfiskaciyunashkodit-vsim-vitalij-kasko.html). – 2015. – 09.11).
Спецпредставитель генсека Совета Европы по Украине Кристос
Джакомопулос:
(…) Не может быть такого процесса, как люстрация судейского
корпуса. Венецианская комиссия четко определила, что такой вопрос даже не
ставится.
Может иметь место процесс индивидуального оценивания
эффективности судей, при котором будет возможно применить санкции
против отдельных судей, но будет соблюден принцип независимости
судебной системы.
Однако определенные общие изменения могут произойти в высшем
судейском звене. Проект изменений к Конституции, утвержденный
Конституционной комиссией в конце октября, не гарантирует сохранение
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всех специализированных высших судов, т. е. возможна реорганизация
кассационной системы.
Как при этом будет происходить замена судей – будут ли они уволены,
в частности, на пенсию, будут ли дисциплинарные увольнения – это вопрос,
который Киев еще должен решить.
Но при любом развитии событий это не может иметь формы люстрации
судей. (…)
Да, существует возможность такой реорганизации, которая включает
увольнение судей по конкретным критериям и на базе индивидуальной
оценки, но это точно не является люстрацией.
И здесь, к слову, есть существенное отличие от полиции, где
допустимая полная замена личного состава.
В судейской системе невозможно действовать так же, как создали
полицию.
Судьи не являются работниками ни одного министерства. Они
пользуются и должны пользоваться особыми гарантиями. В конце концов,
задачей судей не является выполнение приказов или контроль за
выполнением приказов. Поэтому сотрудников правоохранительных органов
можно уволить за невыполнение приказов, а судей – нет (…)
(Спецпредставитель СЕ: «В расследовании событий в Одессе и на
Майдане есть то, что уже не исправить» // Европейская правда
(http://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2015/11/9/7040488/). – 2015.
– 09.11).
Голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна на круглому
столі в Києві:
Україна для подальшого зростання в рейтингу Doing Business повинна
врегулювати процедуру банкрутства і виконання судових рішень.
Багато років поспіль у нас дуже низькі і погані показники за такими
напрямами, як питання відновлення платоспроможності або банкрутства і
питання виконання судових рішень. Це два показники, які найбільш
резонансні і призводять до корупції.
Я закликаю громадськість (стимулювати необхідні реформи – ред.), і
Мін’юст це розуміє, але йому необхідна допомога, потужна допомога для
того, щоб це змінити (…) (Україна для зростання в рейтингу Doing
Business повинна врегулювати процедуру банкрутства і виконання
судових рішень // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/novini/item/65495-ukraina-dlia-zrostannia-v-reitynhu-doingbusiness-povynna-vrehuliuvaty-protseduru-bankrutstva-i-vykonannia-sudovykhrishen). – 2015. – 09.11).
Член Конституційної Комісії Віктор Вовк:
(…) Метою судової реформи має стати забезпечення в Україні чесного
і справедливого суду. Все інше, в тому числі і зміни до Конституції, мають
бути підпорядковане цій головній меті.
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Для Президента Порошенка ж головне – забезпечити незалежність
суддів, передусім «від влади і хабарів». А як бути з тим, що абсолютна
більшість нинішніх суддів вже давно незалежні від людської совісті і моралі?
Проект змін до Конституції, розроблений Комісією за допомогою
експертів Венеціанської комісії, можливо є досить позитивним у суто
професійному плані і заслуговує на схвалення з боку правників. Можливо він
навіть містить кращі норми за усі часи незалежності. Однак із суспільнополітичної точки зору цього абсолютно недостатньо, оскільки він не
забезпечує досягнення головної мети.
Адже проект по-суті марнує унікальний момент конституційної
реформи системи правосуддя для забезпечення її докорінного очищення.
Оскільки він не містить ні завдання, ні механізму радикального оновлення
суддівського корпусу в Україні. А будь-які добрі норми Конституції та
законів можуть бути нівельовані негідними людьми, які будуть їх
реалізовувати. Більше того, можуть бути перетворені ними на зброю проти
справедливого правосуддя. (…)
А якщо судова реформа не буде успішною, то не будуть успішними й
будь-які інші реформи. Оскільки будуть підірвані в своїй основі – системі
забезпечення верховенства права (…) (Віктор Вовк: Ще раз переконався,
що Президент Порошенко не розуміє вимог та очікувань громадян //
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/65171-viktor-vovk-shche-raz-perekonavsiashcho-prezydent-poroshenko-ne-rozumiie-vymoh-ta-ochikuvan-hromadian). –
2015. – 08.11).
Експерт з питань економіки Євген Казьмін:
Пора припиняти збір податків «наперед». Те ж стосується і
неповернення ПДВ – наша країна завжди дуже безтурботно ставилася до
власних експортерів. І це до того, що у всіх успішних країнах існують якісні
системи підтримки експорту. Тож нема чого дивуватися, що у нас
спостерігається такий експортний обвал. Прозоре і просте адміністрування
податків також має велике значення. Для бізнесу також надзвичайно важлива
фінансова стабільність – цінова і валютна. Ми розуміємо, що стабілізація
нашої фінансової системи може розтягнутися на роки, але вона дуже важлива
– не можна допускати чергових витків інфляції і різких падінь курсу гривні. З
цієї точки зору, податкова реформа повинна бути дуже виваженою і
продуманою. Тому я скоріше підтримаю підходи Міністерства фінансів.
Вони більш прагматичні, до того ж, в урядового проекту там є підтримка
МВФ. У сьогоднішній складній ситуації ми не можемо собі дозволити
допускати ризик появи бюджетного дисбалансу в результаті прийняття
депутатського проекту.
В урядовому варіанті реформи також є мінуси. Зокрема, не можна
повністю скасовувати податкові стимули для АПК.
У всіх наших сусідів держпідтримка сільського господарства значно
вища, ніж в Україні. Та й коаліційна угода передбачає, що пільги по ПДВ
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нашому агросектору збережуться до 2018 року. Вважаю, що для тваринників
вони повинні залишитися і далі. Думаю, уряд повинен більш чітко розуміти,
які результати цієї галузі воно бачить через 5-10 років, які частки ринку ми
хочемо отримати у себе вдома, в ЄС, в Азії, на Близькому Сході тощо, і
якими методами досягти цих цілей, щоб бути конкурентними з виробниками
з інших країн. Причому по кожному з секторів аграрної галузі. Тоді буде
простіше вирішити питання з цією пільгою.
В депутатському варіанті є абсолютно правильний крок –
оподаткування розподіленого прибутку. Потрібно стимулювати бізнес – не
виймати прибуток, а реінвестувати його у виробництво. Що стосується
самого податку на прибуток, то важливіше не зниження його ставки, а
підвищення норм амортизації. Зниження ставок стимулює до розподілу
прибутку, а підвищення норм амортизації – до реінвестування прибутку у
виробництво.
Ситуація з податковою реформою затягнулася. Наявність двох проектів
– у Мінфіну і у профільного парламентського комітету – заводить ситуацію в
глухий кут. Який з проектів набере більшість в Раді? Той, чиї автори будуть
краще агітувати за свій варіант? Це безвідповідально. Потрібно невідкладно
знаходити компроміс. І приймати узгоджений варіант. Тим більше, що МВФ
бне схвалив комітетський проект. Так що уряду пора показати свій проект і
врахувати всі конструктивні пропозиції депутатів і експертів. Так можна
буде розраховувати на дійсно якісну реформу.
Якщо найближчим часом компроміс не буде знайдений, уряд повинен
прийняти рішення і доопрацювати проект держбюджету на чинній
податковій базі, а дискусію про податкову реформу переносити на майбутній
рік.
Не можна знову тягнути до кінця року і поспіхом приймати «сирий
продукт». Минулорічний досвід «нічної законотворчості» виявився явно
невдалим. Треба робити висновки (Євген Казьмін Для бізнесу важливіше
стабільність правил гри, а не зниження податкових ставок //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/20173-dljabiznesa-vazhnee-stabilnost-pravil-igry-a-ne-s.html). – 2015. – 08.11).
Юрист трудового законодавства Володимир Савенко:
(…) У нас умовно є чотири категорії роботодавців. Це платники
єдиного податку, приватні компанії, державні установи та міжнародні
компанії. Перші зазвичай офіційно не оформлюють працівників, повністю
сплачують зарплату в конверті. Працевлаштування у цьому випадку нагадує
умови феодалізму. Приватні компанії зазвичай оформлюють працівників
частково – на мінімальну зарплату, просять підписувати угоду. У цих угодах
зазвичай повністю знівельований положення не лише нашого трудового
кодексу, а й конституції.
Якщо приватники ігнорують Трудовий кодекс, аби більше заробляти і
менше платити працівникам, то в державних установах інша причина. У
половині підприємств не знають положень цього кодексу. Наприклад, у
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школах обласних центрів зараз взагалі хаос. Бо за виконанням законів і
дотримання Трудового кодексу мають слідкувати освітні департаменти. А
там працюють непрофесіонали (…) (Новий трудовий кодекс не
виконуватимуть,
як
і
попередній
−
експерт
//
znaj.ua
(http://znaj.ua/news/economics/27581/novij-trudovij-kodeks-ne-vikonuvatimutyak-i-poprednij-ekspert.html). – 2015. – 07.11).
Менеджер проекту USAID «Громадяни в дії» Українського
незалежного центру політичних досліджень Іван Лукеря:
Першими, хто має активно включатися в процес децентралізації є
місцевий голова та депутати. Мешканці також мають бути активними
учасниками цього процесу.
Держава в серпні 2015 року передала на місцевий рівень значну
частину повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю. Тепер,
наприклад, міські ради можуть створити міську архітектурно-будівельну
інспекцію, яка зможе контролювати весь процес будівництва того чи іншого
об’єкту на території міста.
До введення в дію закону з децентралізації архітектурно-будівельного
контролю будь-яка місцева рада, яка виділяла земельну ділянку під забудову,
не могла контролювати, що насправді відбувається на будівельному
майданчику.
Наприклад, там мало бути 8 поверхів, а з’явилося 12. В Києві багато
таких прикладів. І до серпня 2015 року міський голова фізично не мав права
зайти на такий будівельний майданчик, щоб подивитися, що там
відбувається. Зараз є закон, який каже, створіть на місцях структури, які
контролюватимуть будівництво. От в цей процес має включитися місцева
влада.
Мешканці також можуть включатися у процес управління і вироблення
рішень.
От є статут територіальної громади і там прописано, як громада бере
участь у цьому процесі. Громадські слухання, обговорення, де мешканці
ухвалюють резолюцію що, скажімо, ми хочемо або не хочемо щоб той чи
інший об’єкт будувався і цю резолюцію міська рада має обов’язково
розглянути (Першими активно включатися в процес децентралізації
мають місцеві голови та депутати, – експерт // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/735). – 2015. – 06.11).
Виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк:
Там (у т.зв. «безвізовому пакеті» законів, який був винесений на
розгляд Верховної Ради, – ред.) було три законопроекти, один про агентство,
а інші про арешт і конфіскацію. Про агентство законопроект вийшов
компромісним, там багато досить сильних норм було прибрано, наприклад,
створення спеціального фонду, куди кошти від реалізованого майна б
направлялися. Депутати почали його вимагати обробити. Вони сказали −
ріжте закон наполовину, 60% закону давайте викинемо − оце вчора заявили
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депутати, незважаючи на те, що профільний комітет підтримав законопроект.
А інші два законопроекти, про арешт і конфіскацію, вони вносять зміни в
ККУ і КПК. Ось там дійсно те, що входило в комітет, і те, що вийшло, це
абсолютно протилежні речі. (…)
Без цих законів уряд безвізовий режим не отримає, а з цими законами −
але не кастрованими і не переробленими на протилежні − у нас є шанс. У ЄС
не одна людина приймає рішення, як в Україні. В ЄС є 28 країн-членів, і
лідери всіх цих країн збираються, читають звіт. І якщо буде в звіті експертів
ЄС написано, що не спрощено механізм арешту та конфіскації, вони
напишуть, що ми не рекомендуємо спростовувати візи (У ЄС з'явився новій
привід відмовити Україні в безвізовому режимі – експерт // Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_11_06/U-S-zjavivsja-nov-j-priv-d-vdmoviti-Ukra-n-v-bezv-zovomu-rezhim-ekspert-3011/). – 2015. – 06.11).
Управляющий партнер Национальной антикризисной группы
Тарас Загородный:
Когда нам реально дадут безвизовый режим?
Ответ на этот вопрос кроется в простейших математических
вычислениях. Это наступит, когда уровень доходов украинцев достигнет
хотя бы уровня 2012–2013 годов. Именно в этот период многие страны ЕС
без истерик и всяких там требований стали упрощать визовый режим для
украинцев, поскольку хотели привлечь платежеспособных туристов, которые
способны были потреблять услуги и товары. Других мотивов у
рациональных европейцев видеть нас на своей территории нет (…) (Тарас
Загородный: Перспективы получения безвизового режима с ЕС //
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/64911-taras-zagorodnyj-perspektivypolucheniya-bezvizovogo-rezhima-s-es). – 2015. – 06.11).
Начальник управління зв’язків із громадськістю МВС України у
2011-2013 роках Володимир Поліщук:
Процес переходу від міліції до нової національної поліції триватиме до
півроку.
Для підготовки фахівців за окремими напрямками потрібний час, тож
реформування інших підрозділів правоохоронної системи буде складнішим і
тривалішим, аніж патрульної міліції.
Йдеться про підрозділи по боротьбі з кіберзлочинністю, підрозділи по
боротьбі зі злочинами в сфері економіки. А де взяти слідчих багато,
оперативних працівників? Тому, мабуть, таких швидких кроків не буде у
реформуванні підрозділів оперативного і досудового слідства.
Крім того, потрібний час, щоб переатестувати нинішніх міліціонерів,
які бажають продовжити роботу вже у реформованому відомстві.
Перший етап – висновки люстраційних підрозділів, наприклад, у
міністерстві створене управління забезпечення процесу люстрації, друге – це
внутрішня безпека, якщо будуть мати певні дані на людину, що вона не у
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чесний спосіб заробляла свої гроші, також такі люди вже не потраплять до
переатестації (Перехід від міліції до нової поліції триватиме до півроку –
Поліщук
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27348659.html). – 2015. – 06.11).
Переважна більшість відгуків щодо роботи патрульної поліції як в
експертному середовищі, так і від простих громадян – позитивні.
Причому найбільшу підтримку поліцейським у спілкуванні з Радіо
Свобода висловлюють кияни.
Голова соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко:
Наше опитування засвідчило, що є позитивний баланс довіри до
патрульної поліції: більшість опитаних ставиться до неї позитивно, меншість
– негативно. На противагу міліції, якій не довіряє більшість опитаних.
Експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика»
Костянтин Матвієнко:
Я позитивно ставлюся до роботи патрульної поліції, мав змогу
спостерігати за нею: працюють краще, ніж міліція в таких самих ситуаціях.
Міліція настільки прогнила, що її неможливо замінити інакше, ніж таким
хірургічним шляхом. Водночас є ризик утворення «безпекового вакууму»,
саботажу з боку колишніх працівників міліції, які можуть піти на створення
кримінальних угруповань. Цей крок є ризикованим, навіть авантюрним, але
це вимушена авантюра, оскільки далі тягнути кота за хвоста неможливо.
Колишній речник МВС України Володимир Поліщук:
Звичайно, завтра поліція не впаде з неба, а відсьогодні не зникне
міліція України. Тому я думаю, що цей термін розтягнеться не на місяць, не
на три, а можливо, і не на півроку. Насамперед ідеться про підрозділи
боротьби з кіберзлочинністю, зі злочинами у сфері економіки. А де взяти
достатню кількість слідчих, оперативних працівників? Тому, мабуть, таких
швидких кроків, як з патрульною поліцією, не буде у реформуванні
підрозділів оперативного і досудового слідства (…) (Національна поліція:
через
терни
до
реформ?
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27349044.html). – 2015. – 06.11).
Украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с 2007
по 2009 год Владимир Огрызко:
(…) У меня складывается впечатление, что Европейский союз долго
ждать не будет. С его стороны уже столько было сказано и сделано, что наше
промедление и бездействие уже переходят не только дипломатические, но
также все этические нормы и границы.
В конечном итоге, это ведь не европейцы просят безвизового статуса с
Украиной. Это нужно нашим людям. В один прекрасный момент европейцы
скажут: «Ну что ж, если вам безвизовый режим не нужен, если вы хотите,
чтобы ваши граждане продолжали стоять в очередях, платить довольно
большие деньги за оформление виз – это ваш выбор».
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Но вопрос в том, согласятся ли с таким подходом украинские граждане
(…) (Безвизовый режим. Когда ЕС надоест нас терпеть // Новое время
(http://nv.ua/opinion/ogryzko/bezvizovyj-rezhim-kogda-es-nadoest-nas-terpet78227.html). – 2015. – 06.11).
Виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк:
Євросоюз припиняє фінансування лише тестів, за якими мають
відбиратися кандидати на посаду антикорупційного прокурора.
Незрозуміло чи припиняє ЄС фінансування всієї структури. Це вже
знак і цей знак має бути додатковим аргументом для президента і для
(генпрокурора Віктора, − ред.) Шокіна, щоб виконати вимоги ЄС і змінити
свою дискредитовану четвірку в конкурсній комісії.
Юнкер, президент Єврокомісії, і Байден, віце-президент США,
домовились разом з Порошенком, що українська сторона замінить двох
людей в комісії конкурсу антикорупційних прокурорів (У ЄС розуміють, що
українська влада блефує в антикорупційному питанні, – експерт //
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/11/06/u_yes_rozumiyut_shcho_ukrainska_vlada_ble
fuie_v_antykoruptsiynomu_pytanni__ekspert_640164). − 2015. − 06.11).
Культура общения патрульной полиции с гражданами
значительно улучшилась, уровень доверия общества к новым
патрульным довольно высокий. В то же время, уровень знания
патрульными законов, а также умение оказывать медицинскую и
домедицинскую помощь пока что оставляют желать лучшего. Такие
результаты озвучили эксперты мониторинговой кампании «Полиция под
контролем» во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиацентре. Пока что только 70-80% патрульных спокойно реагируют на то, что
их работу снимают на камеру. Зафиксировали также отдельные случаи
нарушения патрульными правил парковки.
Мониторинговая кампания «Полиция под контролем» в Киеве
проводилась Ассоциацией украинских мониторов соблюдения прав человека
в деятельности правоохранительных органов (АУМСПЧ) совместно с
Фундацией Региональных Инициатив. Кампания мониторинга работы
киевской патрульной полиции длилась 3 недели.
Координатор
мониторинговой
кампании
«Полиция
под
контролем», представитель АУМСПЧ Сергей Перникоза:
По сравнению с тем, как общалась с рядовыми гражданами милиция,
полицейские общаются на уровень, а то и на два лучше: не хамят, не
используют нецензурные ругательства, обращаются на «Вы» и даже в
конфликтных ситуациях ведут себя вполне адекватно.
Среди рекомендаций мониторов – провести дополнительные
практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, разработать
инструкцию-правила парковки полицейского автомобиля, разработать
инструкцию реагирования на разные виды вызовов и наладить механизм
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проверки устранения правонарушения после того, когда полицейские уже
сделали устное замечание (Новые патрульные отличаются высокой
культурой общения и оперативно реагируют на вызовы, но есть
замечания к их медицинской подготовке и знанию законов – результаты
мониторинговой кампании «Полиция под контролем» // Ukraine Crisis
Media Center (http://uacrisis.org/ru/37293-novi-patrulni). − 2015. − 06.11).
Эксперт Украинского независимого центра политических
исследований Анастасия Красносельская:
Общество имеет право предъявлять свои требования и озвучила 5
ключевых требований гражданского общества к новому налоговому кодексу.
Во-первых, общественные и благотворительные инициативы должны
быть освобождены от налога на прибыль. Если это благотворительная
организация, все свои деньги она использует на помощь нуждающимся. Если
это ОСМД – это всех своих деньги оно использует на энергоэффективность,
новые окна в подъездах и содержание домов. (…)
Во-вторых, социальные предприятия также должны быть освобождены
от налога на прибыль, по примеру европейских стран, где предусмотрены
налоговые льготы для таких предприятий. Это организации, которые
зарабатывают деньги, но все заработанное используют для социальной и
благотворительной цели, они также не кладут денег в кармане своим
учредителям и членам.
Третьим требованием является освобождение от всех налогов
благотворительных смс. В соответствии с действующим законодательством,
каждая такая смс-ка похудела на 45. (…)
Мы требуем зафиксировать в налоговом кодексе большие налоговые
скидки для бизнеса и людей, которые делают пожертвования в пользу
общественных и благотворительных инициатив. (…)
Сейчас государство установило, что прожиточный минимум в месяц
составляет около 1300 гривен, и в этой же ситуации государство считает, что
необлагаемая налогом благотворительная помощь может составлять только
150 гривен в месяц. Установив 1300 как минимум для проживания,
государство соглашается не брать налоги с суммы, почти в десять раз
меньше. Общество считает это неправильным, поэтому требует
зафиксировать, что необлагаемая налогом благотворительная помощь
должна быть не меньше, чем прожиточный минимум (Гражданское
общество озвучило 5 требований к новому налоговому кодексу // Ukraine
Crisis
Media
Center
(http://uacrisis.org/ru/37291-5-vimog-do-novogopodatkovogo-kodeksu). − 2015. − 06.11).
Економіст, експерт громадянської платформи «Нова країн»
Олексій Геращенко:
У рейтингу ВВП на душу населення за паритетом купівельної
спроможності Україна в 2014 році посіла 105 місце в світі. (…)
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Формулювання нової парадигми неможливе в термінах «щось
відріжемо зайве» від старої. Нова поліція − це поліція з нуля. Нова судова
система − це суддівський корпус з нуля. Нова податкова і бюджетна система
− це бюджет з нуля.
Це не питання, як скоротити бюджет на 200 млрд − з 950 млрд до 750
млрд. Це питання, як у новій системі суспільних відносин жити в межах
публічних фінансів на 750 млрд. Їх вистачить на пенсіонерів, вчителів,
армію, страхову медицину. Їх не вистачить на «вишки Бойка» та «санаторії
управління державних справ» (…) (Податкова реформа як шанс на
трансформацію
//
Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/columns/2015/11/5/566045/). − 2015. − 05.11).
Государственная фискальная служба за последние 10 месяцев
собрала для государственного бюджета 383 млрд грн налогов. Это на 20%
больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщают в
Государственной фискальной службе.
Основной причиной увеличения налоговых поступлений стали
изменения в налогообложении частных предприятия, в основе которых
положили авансовые платежи. Их владельцы фирм внесли на несколько
месяцев вперед.
Аналитик консалтинговой компании AFS.Владимир Марченко:
В наших экономических условиях это правильный подход. Однако он
не очень эффективен. Лучше было бы год назад уменьшить некоторые
налоги, сделать Фискальную службу более автоматизированной, а 27-34
процента налоговиков, которые стали ненужными для механчной работы,
переквалифицировать в налоговых инспекторов. Они бы проявляли
нарушителей и привлекали бы их к ответственности.
В первую очередь, следовало бы уменьшить налог на доходы
физических лиц до 12-15%. Благодаря этому предприятия перестали бы
платить зарплату «в конвертах», больше бы средств ушло в налоговую.
Возможно, на первых порах сумма поступлений существенно бы и не
выросла, но со временем все равно доход увеличивался бы. Кроме того,
наполнялся бы Пенсионный фонд. Также перспективным направлением было
бы введение налоговых каникул на три года для европейских производителей
товаров в Украине и для отечественного среднего бизнеса реального сектора
экономики (…) (Власть увеличивает доходы от налогов устаревшими
методами − эксперт // znaj.ua (http://znaj.ua/ru/news/economics/27385/vladazbilshuye-dohodi-vid-podatkiv-starimi-metodami-ekspert.html). − 2015. − 05.11).
Главный редактор НВ Виталий Сыч:
Отказ от поддержки пакета законопроектов, которые открывают
украинцам путь в Европу − необъяснимый и самоубийственный шаг
парламентариев. (…)
Я понимаю, что популизм − король Верховной Рады. Но что может
быть бОльшим популизмом, чем сказать своим избирателям: мы сделали для
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вас безвизовый режим с Европой. Больше никто из вас не должен собирать
ворох документов и справок, доказывающих, что он − не жираф. Больше
никто не должен унижаться в очередях в посольстве и чувствовать себя
вторым сортом при попытке съездить на несколько дней в Польшу или
Чехию, или в Испанию, не побоюсь этого слова. Вот наконец осязаемое
свидетельство того, что последние два года вы все мучились не зря. Вот
наконец доказательство, что украинцы медленно, но становятся частью
западной цивилизации, к которой так стремились, и за которую столько
натерпелись. (…)
Еще два года назад безвизовый режим с Европой казался сказкой.
Сегодня это реальность.
Безвизовый режим автоматически приводит в страну европейские лоукосты и снижает стоимость путешествия в Европу в разы. Одним из главных
препятствий на пути прихода в Украину лоу-костов годами был визовый
режим и небольшое количество людей, которые могут свободно
путешествовать.
77% украинцев никогда не были за рубежом. Их представление о мире
за пределами Украины похоже на средневековое представление о Земле,
которая покоится на трех слонах и черепахе. Разве вы, депутаты, не сетуете
на то, что рядовые украинцы темны, недоверчивы и ведутся на самый
дешевый популизм? Откройте для них границу, пусть они увидят, как
устроен мир. Это станет катализатором интеграции в цивилизованное
пространство. Когда-то это случилось с поляками, которые работали в
Ирландии и Германии (…) (Безвизовый режим с ЕС − самое простое, что
могут сделать депутаты для сограждан // Новое время
(http://nv.ua/opinion/sych/obrashchenie-k-deputatam-vr-po-povodu-prokatkibezvizovyh-zakonov-78389.html). − 2015. − 05.11).
Економіст, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів
інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса:
Головне досягнення роботи уряду за рік – це макроекономічна
стабілізація. Це важливо, тому що рік був складний, і ще війна внесла свої
суттєві корективи. У третьому кварталі у нас є плюс 1%. Це, безумовно,
позитив.
А основний недолік роботи уряду полягає в повільному проведенні
реформ (Фурса: головний недолік Кабміну − повільне проведення реформ //
Голос столиці (http://newsradio.com.ua/2015_11_05/Fursa-golovnij-nedol-kKabm-nu-pov-lne-provedennja-reform-7571/). – 2015. – 05.11).
Прес-секретар Посольства Грузії в Україні у 2005-2011 роках Бачо
Корчілава:
Європейські партнери не будуть розбиратися у труднощах ухвалення
законопроектів щодо лібералізації візового режиму, їм потрібен результат.
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Зрозумійте, держава взяла зобов'язаність. Держава зобов'язаності не
виконала. Ви уявляєте як виглядає у їхніх очах (європейських партнерів −
ред.) наша здатність домовлятися?
Їм нецікаво, що Ви їм скажете, їм необхідні результати вашої роботи:
як у них буде безвізовий режим, як у них буде зростати економіка (…) (Бачо
Корчілава: ЄС не цікавлять труднощі ухвалення законопроектів щодо
безвізового режиму − потрібен результат // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/novini/item/64690-bacho-korchilava-yesne-tsikavliat-trudnoshchi-ukhvalennia-zakonoproektiv-shchodo-bezvizovohorezhymu-potriben-rezultat). − 2015. − 05.11).
Глава Союзу захисту підприємців Сергій Доротич:
(…) Ми розуміємо, що за один день не зміняться ні платники податків,
ні контролери. Запроваджувати європейську практику потрібно, однак з
урахуванням нашої специфіки. Наприклад, є вдала реформа з поліцією, коли
набрані абсолютно нові люди, які сумлінно виконують обов'язки і
відношення до них суспільства та кожного громадянина зовсім інше. (…)
Єдиний вихід − це повністю створити нову структуру з нових людей, тоді
бізнес буде шукати шляхи до співпраці і буде діяти чесно (…) (Податкова
реформа: ДФС готує новий наступ на малий бізнес − Доротич // Голос
Столиці (http://newsradio.com.ua/2015_11_05/Podatkova-reforma-DFS-gotunovij-nastup-na-malij-b-znes-Dorotich-9898/). – 2015. – 05.11).
Економічний експерт Андрій Новак:
Згідно параметрів проекту нової податкової реформи державного
бюджету України не отримуватиме належних фіскальних надходжень. Як
наслідок – Міжнародний валютний фонд дав негативну оцінку новому
проекту.
Це означає, що відповідно до параметрами цієї податкової реформи,
державний бюджет України не отримуватиме належних податкових
надходжень. Саме платоспроможність державного бюджету цікавить МВФ
як позичальника, оскільки кошти, надані МВФ, зараховуються на рахунок
державного боргу країни та сплачуються виключно з державного бюджету.
Тобто саме платоспроможність цього державного бюджету цікавить МВФ.
Тому, якщо податкова система не забезпечує належного рівня податкових
надходжень, значить вона ставить під загрозу платоспроможність
державного бюджету (Нова податкова реформа Южаніної не цікавить
МВФ,
−
експерт
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/11/05/ekspert_rozpoviv_chomu_nova_podatkova_ref
orma_yuzhaninoi_ne_tsikavyt_mvf_640116). − 2015. − 05.11).
Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины
Андрей Парубий:
Риск провала пакета законов по безвизовому режиму существует. Мы
прилагаем всех усилий, чтобы пройти все трудности. Секрет заключается в
Експертний погляд

98

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

5 – 11 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
том, что те законопроекты, которые вызывают больше всего дискуссий,
прежде всего являются антикоррупционными законопроектами.
9-го ноября получим промежуточный отчет мониторинговой комиссии,
на основе которого Совет ЕС и Евросоюз будут принимать решение
относительно безвизового режима для Украины.
Через 3-6 месяцев у нас будет большой шанс на безвизовый режим.
Законопроект 3040 (Проект Закона про Национальное агентство
Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами,
полученными от коррупционных и других преступлений, − ред.) создает
агентство по управлению и ареста активов, полученных коррупционным
путем. То есть, создается агентство, которое будет в государстве
независимым органом, который будет заниматься этой сферой.
За конфискованное имущество будут отвечать не следователи, а
агентство, которое будет отвечать за сохранность и управление имуществом
до решения суда, а также за его реализацию.
Принятие закона станет ударом по многим коррупционным схемам,
которые действуют в Украине. Генпрокуратура неэффективно действует в
сфере борьбы с коррупцией (Парубий рассказал, когда ждать шанса на
безвизовый
режим
//
Канал
24
(http://24tv.ua/ru/parubij_rasskazal_kogda_zhdat_shansa_na_bezvizovyj_rezhim
_n627639). − 2015. − 05.11).
Народний депутат Леонід Ємець:
Безвізовий режим − це фактична євроінтеграція. Вже неважливо буде
які закони ми прийматимемо коли кожен українець зможе вільно перетнути
кордон у Європу. Тобто важливо, але то вже буде формальність.
І навпаки, якщо безвізовий режим буде завалено − то ми закриємо
Україні шлях в Європу. Нікого там не цікавлять наші внутрішньополітичні
проблеми. Які ми теж маємо вирішити, але це наші і лише наші проблеми.
Тому сьогодні Парламент має проголосувати безвізові закони які від
нас вимагає Європа. І за які ми вже рік звітуємо європейському
моніторингову комітету (…) (Леонід Ємець: Безвізовий режим -- це
фактична євроінтеграція. той депутат який не проголосує − не має
права називатись народним // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/novini/item/64564-leonid-yemets-bezvizovyi-rezhym-tsefaktychna-ievrointehratsiia-toi-deputat-iakyi-ne-proholosuie-ne-maie-pravanazyvatys-narodnym). − 2015. − 05.11).
Речниця голови європейської дипломатичної служби Федеріки
Моґеріні Майя Коціанчич:
Ми усвідомлюємо, що скасування візового режиму – це пріоритет для
українців, бачимо, що для цього в Києві докладають зусиль і ціла низка
реформ вже здійснюється.
План візової лібералізації містить дуже чіткі умови. І в разі, якщо
оцінки Єврокомісії будуть позитивними, то можливості скасування віз для
Експертний погляд

99

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

5 – 11 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
України все ще залишаються чинними. У будь-якому разі ми підтримуємо
зусилля української влади та серйозно працюємо, щоб був прогрес у цій
важливій сфері нашого співробітництва.
Директор департаменту ЄС у Міністерстві закордонних справ
Всеволод Ченцов:
Наразі Україна має всі необхідні механізми для того, щоб звіт місії
Європейського Союзу із впровадження безвізового режиму був позитивним.
Експерт Європейського політичного центру Аманда Поль:
Нинішні голосування в Раді є важливими саме для українських
політичних еліт. Пакети законів, що пов’язані із візовою лібералізацією, Рада
повинна якнайшвидше ухвалити і головна причина в тому, що це потужний
сигнал населенню.
Насамперед, люди чекають на скасування віз. Але з іншого боку, і це
ще важливіше: політики та депутати мають продемонструвати щось
переконливе (…) (Експерт: люди чекають скасування віз, а політики –
кращих рейтингів. Аудіо // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/politika/item/64534-ekspert-lyudi-chekayut-skasuvannya-viza-politiki-krashchikh-rejtingiv-audio). − 2015. − 05.11).
Експерт із енергетики дослідницької організації Bruegel Ґеорґ
Цахман:
Україна загалом за останні два роки скоротила свої потреби в
блакитному паливі. А в контексті десятиліття – успіх ще помітніший.
Зараз треба близько 40-45 мільярдів кубічних метрів на рік, тоді як 10
років тому споживали вдвічі більше.
І хоч українська економіка ще не може показати позитивного
зростання, утім залежність зменшується. І на це, швидше за все, роблять
ставку українські політики, адже ціни на газ для населення суттєво зросли.
(…)
Ймовірно, українське суспільство підштовхуватиме «Нафтогаз»
видобувати більше газу в межах держави. У 1980-х Україна добувала близько
80 мільярдів кубічних метрів газу – наразі цього обсягу було би достатньо
для усіх потреб. Наразі ж добувають в чотири рази менше – близько 20
мільярдів кубічних метрів.
У 2013 році Україна могла імпортувати з Польщі та Угорщини лише
близько двох мільярдів кубічних метрів. Утім, потім держава зробила
своєрідну «задню петлю» – реверс зі Словаччини. І весь реверс зараз на рівні
20 мільярдів кубічних метрів на рік (Чи може Україна позбутись
російського
газу,
як
поганої
звички?
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27347642.html). – 2015. – 05.11).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
9 ноября планируется начало выплат компенсаций пострадавшим
в результате пожара на военных складах в Сватово Луганской области.
Председатель
Луганской
областной
военно-гражданской
администрации Георгий Тука:
Сегодня должна начаться выплата населению компенсаций с тех 4
миллионов, которые выделила область. Первый транш в 10 млн уже
«расписан» районным советом.
(…) Система очень проста: каждый объект исследуется экспертами из
разных городов Украины; составляется отчет о повреждениях, «Смета» и
проект, все это отправляется в Киев в Минрегионстрой для проверки
(Сегодня начнутся выплаты пострадавшим от пожара на складах в
Сватово
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/27001-segodnya-nachnutsya-vyiplatyi-postradavshim-otpozhara-na-skladah-v-svatovo/). – 2015. – 09.11).
Министры иностранных дел стран «нормандской четверки»
обсудили в пятницу вопрос восстановления инфраструктуры,
пострадавшей в ходе боевых действий на востоке Украины.
Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер:
Нужно сказать и об экономике: как восстановить разрушенную
инфраструктуру, как восстановить железнодорожное сообщение. В этом
заинтересованы обе стороны.
Представители «нормандской четверки» также обсудили вопрос о том,
«как обеспечить транспортировку угля из восточных регионов в западные.
Кроме того, важна и инфраструктура обеспечения водой» (Главы МИД
нормандской четверки обсудили восстановление инфраструктуры
Донбасса
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/26871-glavyi-mid-normandskoy-chetverki-obsudilivosstanovlenie-infrastrukturyi-donbassa/). – 2015. – 07.11).
Программа развития ООН в Украине объявила итоги конкурса
«Развитие инфраструктуры поддержки бизнеса в Донецкой и Луганской
областях», профинансированного правительством Японии.
Руководитель проекта Мустафа Саит-Ахметов:
Выбирая объекты, мы обращали внимание на несколько основных
факторов. В первую очередь, это − прямое влияние на экономику Донецкой и
Луганской областей. Например, без исправных насосных станций
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предприятия не могут получать воду, под угрозой технологические
процессы. Во-вторых, мы оценивали потенциал для создания новых рабочих
мест, которых не хватает и вынужденным переселенцам, и местным жителям.
Также учитывалось влияние объектов на общий бизнес-климат,
предпринимательскую активность в регионе (Япония и ПРООН выделили
почти 11 млн. гривен на развитие инфраструктуры Донбасса //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/26647yaponiya-i-proon-vyidelili-pochti-11-mln-griven-na-razvitie-infrastrukturyidonbassa/). – 2015. – 05.11).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України
11 листопада 2015 року у Міністерстві освіти і науки України за
участю заступника Міністра Андрія Гевка відбулася нарада ректорів та
голів студентського самоврядування вищих навчальних закладів
Донбасу, тимчасово переміщених із зони проведення антитерористичної
операції.
Заступник Міністра освіти і науки України Андрій Гевко:
Важливо усвідомлювати складність ситуації, у якій знаходяться
переміщені навчальні заклади, та наголосив на важливості конструктивної
співпраці для її вирішення. Нестандартні ситуації потребують нестандартних
рішень, для досягнення яких нам необхідно об’єднати зусилля.
Ректор Донецького національного університету Борис Гринюк:
Вже готовий проект положення про створення ради ректорів тимчасово
переміщених ВНЗ, який наразі потребує узгодження Міністерства. Рада
являтиме собою консультативний дорадчий орган з проблематики
переміщених ВНЗ.
10 листопада під час круглого столу у Торгово-промисловій палаті
України було напрацьовано дорожню карту вирішення проблем переміщених
ВНЗ. Для вирішення зазначених у дорожній карті питань, необхідна
допомога Міністерства освіти і науки, Міністерства соціальної політики,
Кабінету Міністрів України, а також Верховної Ради України, Комітету ВРУ
з питань науки і освіти, а також обласних державних адміністрацій.
Ключовим питанням у дорожній карті є внесення змін до нормативної бази,
які дозволять переміщеним ВНЗ отримати особливий статус на перехідний
період (У МОН відбулася нарада з представниками переміщених ВНЗ
Донбасу // Міністерство освіти і науки України (http://mon.gov.ua/usinovivni/novini/2015/11/11/u-mon-vidbulas-narada-z-predstavnikami/). − 2015. –
11.11).
Президент Украины Петр Порошенко:
ЕС предоставил Украине больше 100 млн евро гуминитарной помощи
— для помощи временно перемещенным лицам (…) (ЕС предоставил
Украине более 100 млн. для апомощи переселенцам (http://restoringОфіційна інформація
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donbass.com/novosti/27047-es-predostavil-ukraine-bolee-100-mln-evro-dlyapomocshi-pereselentsam/). – 2015. – 09.11).
Руководитель проекта ПРООН «Экономическое и социальное
обновление Донбасса» Мустафа Саит-Аметов:
Одним из приоритетных направлений работы является помощь
внутренне перемещенным лицам. Для этого был разработан проект «Быстрое
реагирование на социальные и экономические проблемы внутреннеперемещенных лиц», который уже работает в 8 областях: Донецкой,
Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, а также
в Киеве и Киевской области. Основная цель такого проекта − обеспечить
переселенцев работой в сфере предпринимательства и бизнеса.
Мы должны создать необходимы условия путем восстановление
инфраструктуры, но также сконцентрироваться на том, что восстановление
местной экономики должно дать возможность трудоустройства как местному
населению, так и внутренне перемещенным лицам и получение стабильного
дохода.
Под термином «инфраструктура» понимается восстановление как
транспортной связи, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения, так
и восстановление социальных институтов, которые помогут местному
населению и переселенцам быстрее адаптироваться к новым условиям в
регионе (У Украины нет ресурсов для восстановления неподконтрольных
территорий Донбасса – Вадим Черныш // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/26822-u-ukrainyi-net-resursov-dlyavosstanovleniya-nepodkontrolnyih-territoriy-donbassa-vadim-chernyish/).
–
2015. – 06.11).
Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян:
Госпогранслужба совместно с Донецкой военно-гражданской
администрацией, штабом АТО и антитеррористическим центром
продолжают отрабатывать возможность открытия новых или возобновления
ранее закрытых контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда в зоне АТО.
Рассматривается возможность увеличения пропускной способности
контрольного пункта «Гнутово» на мариупольском направлении и ведется
работа по открытию пунктов на лисичанском направлении (Пограничники
обещают открыть пункт пропуска на лисичанском направлении и
расширить «Гнутово» // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/26759-pogranichniki-obecshayut-otkryit-punkt-propuskana-lisichanskom-napravlenii-i-rasshirit-gnutovo/). – 2015. – 06.11).
5 листопада, на виконання рішення Комісії з питань забезпечення
стабільного функціонування системи національного телебачення і
радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики України,
телеканал «ІРТА» відновив мовлення на 44 каналі у м. Білолуцьк
Луганської області. Введення в дію 5-го передавача, отриманого від
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партнерів з Литви, забезпечило відновлення роботи мережі телеканалу
«ІРТА» на звільнених територіях Луганщини. Зокрема, антенно-фідерний
тракт змонтовано з обладнання, наданого телерадіокомпанією (МІП:
Відновлено мережу покриття українського телеканалу на звільнених
територіях
Луганщини
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248612284&cat_id=2
44277212). − 2015. – 06.11).
Жители
Донбасса
подали
в
официальном
интернетпредставительстве Президента Украины петицию против очередей на
КПВВ в зоне АТО.
Полное название петиции − «Против очередей на контрольных пунктах
въезда-выезда на автомобильном транспорте вдоль линии соприкосновения в
пределах Донецкой и Луганской областей».
В петиции указывается, что систематические многокилометровые
очереди на КПВВ без всяких условий пребывания нарушают права граждан
Украины на свободное перемещение.
Основные требования активистов:
«1. Внести зміни у режим роботи всіх КПВВ і забезпечити виконання
контрольно-перевірочних та перепускних заходів у цілодобовому режимі, а
не тільки у визначені часи у літній період з 6:00 до 20:00, у зимовий − з 8:00
до 17:00, в осінній та весняний періоди- з 7:00 до 18:30.
2. Збільшити кількість КПВВ і транспортних коридорів мінімум вдвічі.
3. Розділити КПВВ на автомобільні і пішохідні смуги (за прикладом
митних пунктів пропуску).
4. Визначити чіткий перелік осіб, які мають право пільгового
позачергового проїзду КПВВ.
5. Забезпечити безперешкодних під’їзд муніципального транспорту до
пішохідних коридорів з обох боків для висадки і подальшого переходу людей
через контрольні пункти.
6. Встановити палатки для обігріву в зоні скупчення людей в районі
блок постів та КПВВ.
7. Обладнати майданчики для безпечного розвороту і відстою
автотранспорту біля КПВВ» (Жители Донбасса подали электронную
петицию против очередей на пунктах пропуска // Восстановление
Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/26666-zhiteli-donbassa-podalielektronnuyu-petitsiyu-protiv-ocheredey-na-punktah-propuska/). – 2015. –
05.11).
5 ноября делегация депутатов Европейского парламента передала
гуманитарную помощь вынужденным переселенцам из Донбасса. Груз
доставили в волонтерский центр, расположенный в Киеве.
Евродепутат из Швеции Анна-Мария Корацца Бильдт:
Основная причина почему мы здесь − это показать, что мы переживаем
за этих людей. Конечно, это символическая помощь. Конечно, этого
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недостаточно. Но основой посыл и сигнал в том, что нам не безразличны
судьбы этих людей и мы будем продолжать работу в этом направлении.
Также нашей целью является привлечь внимание к этим событиям, вернуть
на повестку дня важность гуманитарной помощи Украине.
Помощь от представителей Евросоюза в основном состояла из теплой
одежды, игрушек для детей и других необходимых вещей. Сбор в основном
проходил среди работников и депутатов Европейского парламента. Однако,
как отметили делегаты, принять участие в отправке гуманитарного груза мог
любой желающий − для этого были организованы специальные пункты
сбора. Также ожидается, что это не последняя такая поставка (Депутаты
Европарламента доставили гуманитарную помощь для переселенцев //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/26722deputatyi-evroparlamenta-dostavili-gumanitarnuyu-pomocsh-dlyapereselentsev/). – 2015. – 05.11).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
15 юних переселенців, яких прихистила Дніпропетровщина, та
дітей бійців АТО відправилися до Литви. Майже рік восьмикласники
вчитимуться у вільнюській міжнародній школі. Окрім насиченої освітньої
програми хлопцям та дівчатам обіцяють розваги та екскурсії.
Такий проект став можливим завдяки співпраці Дніпропетровської
ОДА з Почесним Консульством Литовської Республіки в Дніпропетровську.
Усі витрати на навчання та проживання школярів взяла на себе Литва, а
швидко оформити документи та організувати поїздку допомогла
облдержадміністрація (Юні переселенці та діти бійців АТО
навчатимуться
у
Литві
//
Дніпропетровська
ОДА
(http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=2DB258404E140
F3BC2257EFA002D257F). – 2015. – 11.11).
9 листопада в Полтаві розпочався відбір кандидатів на
безкоштовний курс «Frontend developer: навчальна програма для
переселенців». Перша група студентів починає своє навчання 23 листопада.
Навчання інших груп почнеться не пізніше перших чисел грудня. Проект
буде здійснений в Полтаві і Одесі впродовж найближчих чотирьох місяців.
Захід реалізується в рамках Проекту Програми Розвитку ООН «Швидке
реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених
осіб в Україні» за фінансової підтримки уряду Японії. Виконавець програми
навчання – компанія Beetroot AB.
Для переселенців з Донецької та Луганської областей, а також
півострова Крим (внутрішньо переміщених осіб) це шанс стати затребуваним
IT-фахівцем. Всього для участі буде відібрано 60 осіб – 30 з яких пройдуть
навчання в Полтаві, 30 – в Одесі. Для участі в навчанні немає вимог по
вхідному рівню знань і вікових обмежень.
По закінченню учасники зможуть стати веб-розробниками (Junior
Frontend developer). Окрім знань web-development студенти матимуть
можливість поспілкуватися з потенційними роботодавцями, пройти
стажування в IT-компаніях, а кращі будуть рекомендовані в якості
співробітників (У Полтаві відкрили безкоштовні ІТ-курси для переселенців
//
Новини
Полтавщини
(http://np.pl.ua/2015/11/u-poltavi-vidkrylybezkoshtovni-it-kursy-dlya-pereselentsiv/). – 2015. – 11.11).
Сто дітей Донецької області, віком від 7 до 15 років із сімей
вимушених переселенців, відпочивали два тижні у Словаччині.
Відпочинок для дітей організували Посольство України в Словацькій
Республіці, правління спілки «Українсько-Словацька ініціатива», громадська
організація «Координаційний центр патріотичних сил «Новий Маріуполь», а
також управління у справах сім'ї та молоді Донецької облдержадміністрації
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(Сто дітей з Донеччини повернулись з відпочинку у Словаччині //
Донецкая
областная
государственная
телерадиокомпания
(http://dotb.dn.ua/news/sto-ditey-z-donechchini-povernulis-z-vidpochinku-uslovachchini). – 2015. – 11.11).
Переход от милиции к полиции в Луганской области не привел к
сбоям в работе правоохранителей
Заявил начальник ГУ Национальной полиции в Луганской
области Юрий Покиньборода:
В настоящее время уже сформированы 15 «кустовых» подразделений
полиции. Не обеспечив непрерывность своей работы, «уволив всех», мы так
же рискуем потерять правовой контроль в регионе, который удается
обеспечивать, несмотря на нынешние угрозы. На сегодняшний день сбоев в
работе подразделений внутренних дел региона нет. Проводится работа по
профилактике и недопущению правонарушений, регистрируются и
раскрываются преступления. В течение переходного периода функции
сотрудников Госавтоинспекции постепенно перейдут к патрульной полиции.
В настоящее время, в соответствии с Законом Украины «О Национальной
полиции», ГАИ продолжает нести службу на дорогах, обеспечивает надзор за
безопасностью дорожного движения.
Уверен, что реформа органов внутренних дел, когда коренным образом
меняется подход и принципы деятельности, займет немного времени.
Главное и первоочередная наша задача – обеспечить поддержание публичной
безопасности граждан и охрану их прав и свобод в течение переходного
периода формирования Национальной полиции Луганщины (Покиньборода
рассказал, как на Луганщине работает новая полиция // Донбасс.
Комментарии
(http://donbass.comments.ua/news/117926-pokinborodarasskazal-luganshchine.html). – 2015. – 11.11).
У Дрогобицькому районі 25 сім’ям, переселеним з тимчасово
окупованої території України та міст і сіл, де проводять АТО, виплатили
адресну допомогу за жовтень 2015 року на загальну суму 31561,83 грн
для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату ЖКП.
Усього з січня цього року 25 переселених сімей отримали адресну
допомогу на суму 316 042 грн (На Дрогобиччині переселенцям виплатили
316 тис. грн допомоги // Західна інформаційна корпорація
(http://www.zik.ua/ua/news/2015/11/11/na_drogobychchyni_pereselentsyam_vyp
latyly_316_tys_grn_dopomogy_641543). – 2015. – 11.11).
Более 600 переселенцев воспользовались профориентационными
услугами государственной службы занятости Донецкой области в
рамках проведения ежемесячного общеобластного информационноконсультационного мероприятия.
Городскими и районными центрами занятости области было проведено
41 мероприятие, среди которых 4 выездные к местам пребывания ВПЛ, 7
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психологических тренингов, 8 дней открытых дверей центров занятости, 15
семинаров для безработных ВПЛ, презентации работодателя, услуг по
профобучения и курсов обучения (Более 600 переселенцев воспользовались
профориентационными услугами службы занятости Донецкой области
// ОстроВ (http://www.ostro.org/donetsk/society/news/485731/). – 2015. –
10.11).
10 ноября по инициативе «Общественной службы правовой
помощи» была создана коалиция «На защите прав ВПЛ», к которой
присоединились общественные активисты, волонтеры, местный бизнес
и представители органов местного самоуправления Луганщины.
В рамках работы коалиции общественные активисты планируют
координировать свои действия для эффективной помощи ВПЛ, защищать их
права и предоставлять необходимую правовую поддержку, налаживать
эффективный диалог с органами власти и государственными центрами
вторичной правовой помощи с целью решения неотложных проблем
переселенцев.
Председатель организации Максим Данильченко:
Наша цель это создание площадки для коммуникаций, обмена опытом,
реализации совместных инициатив для помощи ВПЛ на Луганщине. Мы
планируем привлекать к этой работе общественные организации, органы
местного самоуправления, международные гуманитарные миссии,
работающие в регионе и помогающие переселенцам (На Луганщине
общественные организации объединились в коалицию для помощи
вынужденным
переселенцам
//
City
News
(http://www.citynews.net.ua/news/49730-na-luganschine-obschestvennyeorganizacii-obedinilis-v-koaliciyu-dlya-pomoschi-vynuzhdennympereselencam.html). – 2015. – 10.11).
Харьковские волонтеры помогают детям-переселенцам с особыми
потребностями адаптироваться в новом городе.
На данном этапе проходит запись на участие в проекте. Официального
открытия еще не было, сейчас проходит запись на участие в проекте. Возраст
участников варьируется от 5 до 18 лет, помощь будет подбираться
индивидуально в зависимости от возраста и потребностей, в нее входят как
культурно-развлекательные мероприятия, так и квалифицированная помощь
специалистов, например, помощь психолога, лечебный массаж.
Финансовую поддержку инициативе оказывают международные
благотворительные организации. Проект рассчитан на 6 месяцев, но, по
словам координаторов, срок может быть продлен (В Харькове открылся
пункт помощи переселенцам с особыми потребностями //
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/27168-vharkove-otkryilsya-punkt-pomocshi-pereselentsam-s-osobyimi-potrebnostyami2/). – 2015. – 10.11).
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Експерти Офісу реформ спільно із керівництвом Білокуракинської
та Новопсковської об'єднаних громад (Луганська обл., – ред.)
відпрацювали перелік проектів із створення інфраструктурної мережі
для забезпечення спроможності вказаних громад.
Дані проекти можуть стати проектами розвитку, що фінансуються за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Вони
передбачають створення нових робочих місць і входять до сфери виконання
власних повноважень, а саме − місцевий економічний розвиток, залучення
інвестицій, планування та формування бюджету, управління земельними
ресурсами, організація перевезень пасажирів та розвиток житловокомунального господарства; а також делегованих повноважень − соціальний
захист, сфера освіти, медичної допомоги, культури та спорту
(Білокуракинська та Новопсковська об'єднані громади відпрацювюють
перелік проектів зі створення інфраструктурної мережі // Аналітична
служба новин (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/740). – 2015. –
09.11).
З 1 листопада в Донецькій області розпочала роботу система
електронних державних закупівель «PROZORRO». Дана система
створена для запобігання корупції завдяки громадському контролю та
розширенню кола постачальників.
На сьогодні в системі державних закупівель зареєструвались 11
структурних підрозділів Донецької ОДА, а саме департамент економіки,
департамент фінансів, департамент розвитку базових галузей промисловості,
управління культури і туризму, департамент з питань внутрішньої політики,
департамент охорони здоров’я, департамент житлово-комунального
господарства, департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх
відносин, департамент освіти і науки, управління господарськотранспортного забезпечення, департамент з питань цивільного захисту,
мобілізаційної та оборонної роботи.
Відповідну процедуру підключення до електронних торгів розпочали
всі міста та райони області. Перший звіт щодо проведення допорогових
закупівель в регіоні буде представлено 15 листопада цього року (З 1
листопада на Донеччині запрацювала система «PROZORRO» // Донецкая
областная
государственная
администрация
(http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=02.03.09&iface=Public&cmd=view&args=
id:31953;tags%24_exclude:46). – 2015. – 09.11).
Во многих районах Николаевской области люди собирают
гуманитарную помощь пострадавшим от взрывов боеприпасов жителям
г. Сватово Луганской области.
3 ноября Веселиновский район отправил партию гуманитарной помощи
пострадавшим жителям Сватово. В благотворительной акции приняли
участие ООО «Надежда», ООО «Покровское», ООО «Шанс», ФХ
«Ужакина», Лубянский и Поричанский сельские советы. Все школы района
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активно приняли участие в сборе гуманитарной помощи. Среди переданных
продуктов питания: макаронные изделия, крупы, овощи, консервы и
домашняя консервация общим весом 1,5 тонны (Помощь пострадавшим //
Южная правда (http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/8291). – 2015. –
08.11).
В Димитрове Донецкой области состоялось официальное открытие
Центра помощи вынужденным переселенцам.
Открытие центра стало возможно благодаря Агенции местного
экономического развития Димитрова при поддержке ПРООН в Украине и
правительства Японии.
Председатель агенции местного экономического развития
Димитрова Вячеслав Сирота:
Система работы будет строиться слудующим образом, что есть центр,
который занимается, который специализированный по этим направлениям.
Здесь есть и юридическая помощь и консультативная помощь, социальная
помощь людям, которые попали в тяжелые жизненные ситуации, так и грубо
говоря лежачим больным. Есть мероприятия культурно-массового характера
есть психологического характера. Также для людей пожилого возраста есть
программы, поездки в Святогорье, например.
На данный момент в Димитрове количество вынужденных
переселенцев составляет 1100 человек (В Димитрове открылся центр
помощи вынужденным переселенцам // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/26773-v-dimitrove-otkryilsya-tsentrpomocshi-vyinuzhdennyim-pereselentsam/). – 2015. – 06.11).
Офіцери групи цивільно-військового співробітництва Збройних
сил України разом з волонтерами доправили у селище Зайцеве, що
поблизу Горлівки, чергову партію гуманітарної допомоги. Благодійники
привезли місцевим мешканцям продукти, дитяче харчування, засоби гігієни,
а також зошити і альбоми для малювання для школярів.
Командир групи цивільно-військового співробітництва Юрій
Соколовський:
Зайцево знаходиться у «прифронтовій» зоні на лінії зіткнення з
терористами. Тому саме тут досить багато людей, які залишились без засобів
існування та потребують першочергової допомоги. (…)
Група завчасно відвідала населений пункт та поспілкувалися з
місцевими жителями, щоб вивчити та узагальнити їхні першочергові
потреби. Після цього зв’язалися з волонтерами, які зібрали допомогу та в
супроводі військовиків доправили її у «сіру зону». Тож цього дня
гуманітарну допомогу було надано 84 родинам селища Зайцеве (Військові ЗС
України та волонтери надали гуманітарну допомогу 84 родинам селища
Зайцеве,
що
поблизу
Горлівки
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248611391&cat_id=2
44277212). − 2015. – 06.11).
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На начало текущей недели в городском центре административных
услуг Славянска зарегистрировались 38 717 вынужденно перемещенных
лиц, включая детей, пожилых людей и людей с ограниченными
физическими способностями.
Получение справки переселенца дает этим людям статус временного
жителя Славянска и доступ ко всем предоставляющимся в городе
социальным услугам: обслуживанию в медучреждених, зачисление детей в
школы и детсады, оформлению пенсии, получению разных видов
материальной помощи, в том числе адресной.
В городе работают различные международные благотворительные
фонды и организации, которые реализуют гуманитарные программы. Среди
них «Каритас-Украина», Международный комитет Красного Креста, «Адра»,
«People in need», «Save the children». Все они работают с четко
определенными социальными категориями, списки которых им
предоставляет муниципалитет и его структуры (В Славянске
зарегистрировались почти 40 тысяч переселенцев // Восстановленеие
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/26768-v-slavyanskezaregitrirovalis-pochti-40-tyisyach-pereselentsev/). – 2015. – 06.11).
Вблизи
Углегорской
ТЭС
продолжается
восстановление
инфраструктуры.
Пресс-офицер штаба антитеррористической операции (АТО)
Леонид Матюхин:
Продолжаются работы возле Углегорской ТЭС. Иногда работа идет
быстрее, так как не всегда оказываются боеприпасы. Но, насколько мне
известно, вчера было найдено несколько десятков. Так же идет
восстановление школ, и крайнее, что я знаю, это Зайцево, Луганское,
Мироновское, там украинские военные принимают непосредственное
участие, они помогают восстанавливать по возможности школы (Возле
Углегорской ТЭС продолжают восстанавливать инфраструктуру –
пресс-офицер
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/26686-vozle-uglegorskoy-tes-prodolzhayut-vosstanavlivatinfrastrukturu-press-ofitser/). – 2015. – 05.11).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский:
До конца ноября, максимум до 10 декабря, в Марьинке и
Красногоровке восстановят газоснабжение (Восстановление Донбасса //
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/684061361696006/?type=3&theater. − 2015. −
11.11).
Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский:
Мар’їнська школа №1 потроху повертається до нормального
навчального процесу. Вже встановлено і підключено нову мінікотельну, що
працює на твердому паливі. (…) Ще шкільній бібліотеці бракує підручників,
тож українська класика в подарунок від Донецької ОДА стане в нагоді
(Павло Жебрівський // https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/492152470
967277?pnref=story. − 2015. − 11.11).
С сегодняшнего дня начал курсировать дополнительный поезд № 128
по маршруту Хмельницкий – Константиновка.
Поезд будет отправляться из Хмельницкого по средам, пятницам и
воскресеньям в 15:07 и прибывать в Константиновку в 12:56.
В обратном направлении поезд будет отправляться по понедельникам,
четвергам и субботам в 17:30 и прибывать в Хмельницкий в 15:50 (Донбасс
SOS // https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_12978. − 2015. − 11.11).
В Марьинке и Красногоровке восстанавливают газоснабжение
(Единый
Реестр
ущерба
инфраструктуры
Донбасса
//
http://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1132. − 2015. − 11.11).
Официальный представитель генерального секретаря ООН
Стефан Дюжаррик:
Впервые за три месяца Организация объединенных наций доставила
гуманитарную помощь в оккупированный (…) Луганск.
Это был первый за три месяца конвой ООН, доставивший припасы в
город, где тысячи жителей оказались охвачены конфликтом, начавшимся в
прошлом году. Доставленный груз предназначается для 12 тысяч крайне
уязвимых людей в районах на востоке Украины, которые не контролируются
правительством.
Автоколонна УВКБ (Управления верховного комиссара по делам
беженцев), состоящая из девяти грузовиков с базовыми гуманитарными
товарами и стройматериалами, пересекла контрольно-пропускные пункты и
прибыла в Луганск в субботу, 7 ноября (Впервые за три месяца ООН
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доставила гумпомощь в оккупированный Луганск // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/359955/vpervye_za_tri_mesyatsa_oon_dostavila_gum
pomosch_v_okkupirovannyyi_lugansk). − 2015. – 09.11).
У першому раунді конкурсу в Луганській області Програма Розвитку
ООН повідомила про результати першого раунду грантового конкурсу для
підприємців Луганської області. Загальна сума грантів, виділених на
створення або відновлення бізнесу, на першому етапі становить 2 125 840
гривень, а серед переможців − 13 проектів. Фінансування цієї програми
надане урядом Японії.
Фахівець із зайнятості проекту «Економічне і соціальне
відновлення Донбасу» Олександр Осовець:
Усього було зареєстровано 78 заявок, але відповідали технічним
умовам і були допущені до конкурсу не всі, а тільки 62 з них. Оціночний
комітет проаналізував представлені бізнес-проекти і вирішив надати гранти
13-ти проектам. Крім того, ще 4 проекти були включені до резервного
списку.
Серед проектів-переможців − найрізноманітніші бізнес-ідеї: від
підприємств з виробництва пінобетону або тротуарної плитки до запуску
виробництва продуктів харчування або центру розвитку дитини.
Максимальна сума гранту для одного учасника складає 225 000 гривень.
Конкурс був проведений в рамках Програми малих грантів ПРООН,
призначених вимушеним переселенцям і місцевому населенню Донецької та
Луганської областей, які бажають розпочати або відновити свій бізнес
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/485433448305627. − 2015. − 11.11).
Госпогранслужба Украины сообщает, что согласно их подсчетам за
прошедшие сутки пункты пропуска в Донецкой области пересекли более 16
тысяч человек и 4630 машин.
Больше всего машин и людей было на пункте пропуска «Зайцево».
Через него проследовало 6300 человек и 1300 автомобилей; «КПВВ
«Георгиевка» − 3000 человек и 1000 транспортных средств; КПВВ
«Новотроицкое» − 5100 человек и 1890 транспортных средств; КПВВ
«Гнутово» − 1800 человек и 440 транспортных средств» (Донбасс SOS //
https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_12827. − 2015. − 11.11).
До конца года в Луганской области могут открыть еще два пункта
пропуска (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1129. − 2015. − 11.11).
10 ноября по инициативе «Общественной службы правовой помощи»
была создана коалиция «На защите прав ВПЛ», к которой присоединились
общественные активисты, волонтеры, местный бизнес и представители
органов местного самоуправления Луганщины (Новости Луганска //
Новини з соціальних мереж
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https://www.facebook.com/lugansk.news/posts/993711130686673. − 2015. −
10.11).
В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины
обнаружили и обезвредили особо-опасные взрывные устройства, заложенные
террористами на маршрутах, которые используются как гражданскими
автомобилями, так и техникой Вооруженных Сил Украины (Новости
Луганска // https://www.facebook.com/lugansk.news/posts/993626734028446. −
2015. − 10.11).
Красный Крест установил биотуалеты и предупреждающие о минах
таблички в районе села Березовое (Единый Реестр ущерба
инфраструктуры
Донбасса
//
http://vk.com/club77209591?w=wall77209591_1128. − 2015. − 10.11).
10 листопада «Агенція демократичного розвитку Донбасу» запустила
оновлений онлайн сервіс «Зміни своє місто», який дозволить будь-якому
жителю Донбасу повідомляти про місцеві проблеми (ями на дорогах,
несанкціоновані будівництва, порушення прав людей з обмеженими
можливостями, нелегальні сміттєві звалища, тощо) відстежувати їх стан і
оцінювати роботу відповідних служб (Агенція демократичного розвитку
Донбасу // https://www.facebook.com/vpodonbas/. − 2015. − 10.11).
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій
Клименко:
На допомогу Сватовому з обласного бюджету виділено 16 млн грн
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/485313221650983/?type=3&theater. − 2015. − 10.11).
Протягом 10 місяців 2015 року послугами обласної служби зайнятості
скористалися майже 31,6 тис. безробітних. Із загальної чисельності
безробітних громадян, що перебували на обліку: 57,9 % – жінки, 39,9 %
складає молодь у віці до 35 років. За цей період до центрів зайнятості області
надійшла інформація про наявність майже 11,7 тис. вільних робочих місць
від 1,9 тис. роботодавців області.
Протягом січня-жовтня 2015 року постійне місце роботи за
направленням служби зайнятості отримали 10,7 тис. осіб. Одноразова
виплата допомоги була надана 101 особі, які, у свою чергу, відкрили власну
справу. На нові робочі місця з компенсацією роботодавцям єдиного
соціального внеску працевлаштовано 140 осіб, як повідомляє Луганський
обласний центр зайнятості.
Професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації за
направленням державної служби зайнятості проходили більше 2,2 тис.
безробітних.
Новини з соціальних мереж

114

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

5 – 11 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
З метою зняття соціальної напруги на ринку праці з початку року до
громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено майже 4,5 тис.
безробітних осіб.
Станом на 1 листопада 2015 року на обліку в центрах зайнятості
Луганської області перебувають 7,8 тис. безробітних громадян, з них 66,8%
отримують допомогу по безробіттю (Луганська обласна державна
адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/485256181656687. −
2015. − 10.11).
Пішохідний пункт пропуску в смт Станиці Луганській продовжує свою
роботу у звичному режимі. На сьогодні обласною військово-цивільною
адміністрацією для підтримання режиму припинення вогню та забезпечення
безпеки цивільного населення залучені представники декількох міжнародних
організацій (ОБСЄ, Червоний Хрест тощо).
Керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука:
Станом на 10 листопада зазначеним дорожнім коридором скористалося
близько 20 000 осіб (з яких понад 60 % особи, які перейшли з окупованої
території на територію, підконтрольну українській владі). Кожен день ним
користується від 1700−1800 осіб. Зважаючи на значну кількість відвідувачів
та холодну пору року, керівництвом обласної військово-цивільної
адміністрації спільно із ГУ ДСНС у Луганській області у місці розташування
КПВВ організовано пункт обігріву.
Із Станиці Луганської люди мають можливість виїхати по трьох
напрямках: Кремінна – Станиця Луганська; Біловодськ – Станиця Луганська;
Щастя – Станиця Луганська. Рух автобусів прив’язано до режиму роботи
КПВВ
(…)
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/485228841659421/?type=3&theater. − 2015. − 10.11).
Впервые за три месяца гуманитарные агентства United Nations
доставили помощь в неподконтрольный Луганск. В город прибыло девять
грузовиков с базовыми гуманитарными товарами и стройматериалам
(Восстановление Донбасса // https://www.facebook.com/Vosstanovleniye
Donbassa/photos/a.547169122051898.1073741828.544530008982476/683733161
728826/?type=3&theater. − 2015. − 10.11).
Вчера работники КП «Славгорводоканал» не успели полностью
устранить аварию до наступления темноты. Как рассказал «Деловому
Славянску» начальник участка сети горводоканала, работы должны быть
завершены. Бригада уже выехала на место происшествия. К вечеру вода в
центральной части города уже будет (Мы любим Славянск //
https://www.facebook.com/slavjansk/photos/a.1426907160858950.1073741829.1
426903450859321/1685041381712192/?type=3&theater. − 2015. − 10.11).
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Европейский Союз предоставил Украине более 100 миллионов евро
гуманитарной помощи для временно перемещенных лиц (Новости Луганска
// https://www.facebook.com/lugansk.news/posts/993227234068396. − 2015. −
09.11).
Для учащихся с неподконтрольных территорий создали сайт
дистанционного образования.
Всем, кто желает продолжить учиться в украинских государственных
школах и получить образовательный документ государственного образца,
создан дополнительный ресурс дистанционного образования − Центр
открытого образования.
Обучение будет проходить на базе школы №81 города Киева.
Тем, кто желает принять участие в обучении и получить
образовательный документ государственного образца необходимо оставить
заявку на сайте Центра открытого образования (Донбасс SOS //
https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_12767. − 2015. − 09.11).
Загальна мета проектів «Швидке реагування на соціальні та економічні
проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» і «Економічне та
соціальне відновлення Донбасу» полягає у зміцненні механізмів адаптації
задля розширення джерел існування ВПО у нових місцях їхнього
проживання та, де доречно, у підтриманні реінтеграції у рідних місцях.
Головна мета дослідження − визначити місцеві ринкові ніші та можливості, в
межах яких внутрішньо переміщені особи та місцеві жителі Луганської та
Донецької областей зможуть підібрати бізнес-ідею для розвитку власної
справи.
Дослiдження «lдеї для мiкробiзнесу: практичнi поради» пiдготовлено в
межах проектiв «Швидке реагування на соцiальнi та економiчнi проблеми
внутрiшньо перемiщених осiб в Українi» i «Економiчне та соцiальне
вiдновлення Донба¬су», що реалiзовується Програмою Розвитку ООН в
Українi за фiнансової пiдтримки Уряду Японiї (Донбасс SOS //
https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_12758. − 2015. − 09.11).
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Павло Жебрівський:
З наступного тижня для працівників Донецької облдержадміністрації
розпочинаються безкоштовні курси з удосконалення української мови. Хочу
подякувати Донбаському державному педуніверситету і особисто ректору
Світлані Омельченко за допомогу в організації навчання. Відвідування курсів
буде
цілком
добровільним
(Павло
Жебрівський
//
https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/491455841036940?pnref=story. −
2015. − 09.11).
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Павло Жебрівський:
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Тривають ремонтно-відновлювальні роботи газопроводу в Мар’їнці. За
три дні, відколи бойовики допустили саперів до розміновування території,
виявлено майже 270 боєприпасів. З них дві протитанкові міни з великим
радіусом ураження, здатні у випадку детонації утворити величезні вирви.
Поки пройдено половину шляху. Лише після повного розчищення газовиків
допустять
до
ремонту
труби
(Павло
Жебрівський
//
https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/490911871091337?pnref=story. −
2015. − 09.11).
У місті Сватовому складений реєстр осіб, домогосподарства яких
постраждали внаслідок надзвичайної ситуації. До реєстру включено 1705
домогосподарств (667 квартир і 1038 приватних житлових будинків). Для
надання матеріальної допомоги на першочергове життєзабезпечення з
обласного бюджету було виділено 4 млн грн, з них по 10 тис. грн отримали 6
родин, домогосподарства яких були пошкодженні, залишки коштів будуть
рівними частинами розподілені між рештою власників пошкоджених
домогосподарств (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/484926245023014. − 2015. − 09.11).
Председатель
Луганской
областной
военно-гражданской
администрации Георгий Тука:
Сегодня планируют начать выплаты компенсаций пострадавшим от
пожара на складах в Сватово (Восстановление Донбасса //
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/683431438425665/?type=3&theater. − 2015. −
09.11).
Губернатор Донецкой области Павло Жебривський:
Не смотря на неспокойную ситуацию на линии разграничения в
Марьинке, продолжается разминирование газопровода (Восстановление
Донбасса // https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/posts/683150
345120441. − 2015. − 08.11).
Ситуация на блокпостах 9 ноября:
На Волновахе движение очень хорошее в оба направления, перед
открытием в сторону Мариуполя была очередь около 2 км, сейчас около
километра на блокпосту, пропускают очень быстро. В сторону Донецка
очереди нет. Большое количество льготного транспорта.
На Артемовском направлении в Донецк очередь до Параллели, на
Майорске теперь уже «традиционная» до поста самопровозглашенной ДНР в
два ряда, льготной практически нет; большая пешая очередь.
КПП Георгиевка (Курахово) из Донецка большая очередь, движения
практически нет.
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КПП Гнутово открыто, очереди как таковой нет, движение хорошее
(Донбасс SOS // https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_12734. − 2015. −
09.11).
Из Донецка в Красноармейск и из Красноармейска в Курахово вновь
ходит автобус.
Также три дополнительных автобусных рейса до Курахово стали
курсировать с автостанции Красноармейска в связи с открытием КПВВ
«Георгиевка».
Уехать со станции «Красноармейск» в этом направлении можно
рейсами в 6.30, 7.30 и 8.30 (Донбасс SOS // https://vk.com/donbasssos?w=wall68158751_12734. − 2015. − 08.11).
Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без
границ» Médecins Sans Frontières (MSF), офис которой находиться в
Артемовске-Бахмуте, оказала поддержку людям, пострадавшим от пожара и
взрывов на складе боеприпасов в Сватово (Новости Луганска //
https://www.facebook.com/lugansk.news?fref=ts. − 2015. − 06.11).
Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без
границ», офис которой находиться в Артемовске-Бахмуте, оказала
поддержку людям, пострадавшим от пожара и взрывов на складе
боеприпасов
в
Сватово
(Новости
Луганска
//
https://www.facebook.com/lugansk.news/posts/991888967535556. – 2015. –
06.11).
Делегация
депутатов
Европейского
парламента
передала
гуманитарную помощь вынужденным переселенцам из Донбасса. Груз
доставили в волонтерский центр, расположенный в Киеве, на ул. Фроловской
9/11 (Восстановление Донбасса // https://www.facebook.com/Vosstanovleniye
Donbassa/photos/a.547169122051898.1073741828.544530008982476/682530655
182410/?type=3. – 2015. – 06.11).
Депутаты, которые входят в группу Европейского парламента «Друзья
Украины» собрали и передали одежду и другую гуманитарную помощь
внутренне перемещенным лицам в Украине (Восстановление Донбасса //
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/videos/682311331871009/.
– 2015. – 05.11).
5 листопада у місті Сватовому з робочим візитом побував Віцепрем’єр-міністр України Геннадій Зубко. Посадовець відвідав низку об’єктів:
зокрема він побував в епіцентрі надзвичайної ситуації – на складі ракетноартилерійського озброєння та біля пошкодженого будинку на вулиці
Луначарського, 4.
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Після огляду об’єктів під головуванням Зубка відбулася нарада з
питань проведення оцінки збитків від пожежі та відновлення об’єктів, що
постраждали внаслідок надзвичайної ситуації 29 жовтня.
Керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука:
За існуючим порядком, перш ніж відшкодувати збитки, треба
порахувати їх. Потрібно дослідити кожен із пошкоджених об’єктів. (…)
Віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко:
Я можу сказати, скільки об’єктів зазнали ушкоджень – це 20
соціальних об’єктів, 59 багатоповерхівок і близько 500 приватних будинків.
У 240 вже проведено обстеження і сьогодні визначені приблизні суми, які
потрібні на відновлення. З резервного фонду планується виділити близько 40
млн гривень. Ми бачимо, що за такої кількості грошей ця трагедія набуде
державного рівня (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/484035118445460. – 2015. – 05.11).
Міністр юстиції Павло Петренко:
Сьогодні (05.11, – ред.) 300 голосів народні депутати підтримали
розроблений Мін’юстом законопроект, який спрощує процедуру отримання
українських свідоцтв про народження та смерть громадянам, які проживають
в окупованому Криму та тих територіях Луганської та Донецької областей,
які контролюються російськими бойовиками
Для цього мешканцям окупованих територій достатньо буде звернутися
до суду на території, яку контролює законна українська влада. Впродовж 24
годин суд повинен прийняти відповідне рішення, зареєструвати яке можна
буде в будь-якому відділі РАЦСу.
Прийняття цього закону дасть можливість всім українським
громадянам, які не хочуть отримувати дефектні та незаконні документи
нелегітимних органів анексованого Криму, Донецька та Луганська, отримати
українські
документи
(Павло
Петренко
//
https://www.facebook.com/pavlo.petrenko/posts/983300898421579. – 2015. –
05.11).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Представник студентського самоврядування переміщених ВНЗ
Степан Золотар:
Необхідними умовами для відновлення якості навчального процесу у
переміщених ВНЗ є вирішення таких питань, як брак навчальних корпусів та
місць в гуртожитках, необхідність оновлення бібліотечних фондів, створення
комп’ютерних класів. Важливо вирішення більш довгострокового питання –
реінтеграції до освітньої спільноти тих осіб, які залишилися на тимчасово
непідконтрольних Україні територіях, а також позбавленні вчених звань і
ступенів тих осіб, які займають керівні посади у навчальних закладах на
території, підконтрольній терористам (У МОН відбулася нарада з
представниками переміщених ВНЗ Донбасу // Міністерство освіти і
науки
України
(http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/11/11/u-monvidbulas-narada-z-predstavnikami/). − 2015. – 11.11).
Спецпредставитель генсека Совета Европы по Украине Кристос
Джакомопулос:
(…) Мы можем основываться на выводах европейского комиссара по
правам человека – его отчет относительно переселенцев и ситуации на
Востоке Украины обнародован 3 ноября.
Его вывод: переселенцы не находятся в критической ситуации в
Украине, поскольку и местные власти, и народ демонстрируют незаурядный
уровень солидарности и поддержки этих людей. Но в то же время эта помощь
не является достаточной. Невозможно вечно жить за счет поддержки
общественности и местной власти. Нужна общегосударственная программа
поддержки.
А еще – очень не хватает возможностей для интеграции переселенцев в
той местности, где они оказались. Это недостойно и несообразно с мировой
практикой – исходить исключительно из того, что эти люди здесь –
временные, что мы просто предоставляем им крышу над головой, что
впоследствии «все они должны вернуться туда, откуда приехали».
Они должны жить полноценной жизнью именно там, где нашли приют!
И они должны иметь возможность для интеграции в местные общины.
Даже после того, как конфликт на Донбассе завершится, возвращение
переселенцев должно быть добровольным.
Порой вернуться – это не так просто. Вернуться туда, откуда уехал –
значит вернуться к воспоминаниям, а они могут быть очень болезненными.
Мне кажется, Украина в принципе понимает это. Но власть, похоже,
недооценивают усилия, необходимые как для интеграции людей на новом
месте, так и для их возврата. А последнее потребует и финансовых усилий, в
частности, инфраструктурных проектов, и, нередко – индивидуальной
психологической
поддержки,
которая
чрезвычайно
дорога
(Спецпредставитель СЕ: «В расследовании событий в Одессе и на
Експертний погляд
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Майдане есть то, что уже не исправить» // Европейская правда
(http://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2015/11/9/7040488/). – 2015.
– 09.11).
Аналитик фонда «Демократические инициативы» в эфире
«Громадського радіо» Мария Золкина:
С декабря мы занимаемся исследованием общественного мнения на
освобожденных территориях Донбасса. После выборов проводили
исследование по Донецкой и Луганской области. 40% населения никаких
улучшений не видит и не ожидало. Но все же есть 20% оптимистов, которые
верят в лучшее.
До войны Донбасс тем регионом, где региональная идентичность
людей была на первом месте. Т.е. люди сначала ассоциировали себя с
родным краем, а потом уже со страной. В этом году такая тенденция
изменилась. И сейчас порядка 53% людей на освобожденных территориях
Донецкой и Луганской областей в первую очередь считают себя гражданами
Украины и только 20% людей, назовут себя сначала жителями Донбасса. Т.е.
у людей сейчас поменялось мировоззрение и это эти изменения гораздо
более важны, чем отношение к конкретным политикам, к правительству и к
конкретному президенту.
Основными путями решения своих проблем люди называют создание
новых рабочих мест, повышение пенсий, зарплат. В основном людей волнует
их быт.
Я считаю, что один из основных рецептов для улучшения жизни на
Донбассе – это успешное восстановление инфраструктуры и органов
государственной власти. Именно работа местных администраций – это то,
что формирует отношение местного населения ко всем представителям
власти. И успешная работа властей на местах формирует отношение людей к
государству Украина в целом (…) (Про провал безвізового режиму,
самоідентифікацію жителів Донецької і Луганської областей, а також
про те, які перспективи у виборів в Маріуполі − коментар від Марії
Золкіної
//
Фонд
«Демократичні
ініціативи»
(http://www.dif.org.ua/ua/multimedia/pro-proval-bezvizovogo-rezhimu_samoidentifikaciyu-zhiteliv-doneckoi-i-luganskoi-oblastei_-a-takozh--jakiperspektivi-u-viboriv-v-mariupoli---komentar-vid-marii-zolkinoi.htm). – 2015. –
08.11).
Директор Национального научного центра «Институт аграрной
экономики», академик НААН Юрий Лупенко:
Донбасс и раньше не в полном объеме обеспечивал собственные
потребности в продуктах питания. Ведь по состоянию на 2013 год там
сформировался индустриально-аграрный хозяйственный комплекс с
преимущественным развитием тяжелой промышленности. Регион площадью
8,8% территории страны производил около 25,0% промышленной продукции
и 7,5% − сельскохозяйственной.
Експертний погляд
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Сельское хозяйство Донбасса было сориентировано в основном на
самообеспечение жителей региона пищевыми продуктами, а также на
экспорт зернопродукции и подсолнечного масла.
При этом объемы производства некоторых видов сельхозпродукции на
Донбассе были недостаточными. По расчетам ученых Института аграрной
экономики, объемы производства молока и молокопродуктов удовлетворяли
потребности региона на 45,0%, продукции садоводства − на 46,0%, мяса и
мясопродуктов − на 43,0%, а продукции овощеводства − на 83 0%. Донбасс
практически полностью завозил сахар, рыбу и рыбопродукты.
В результате военного конфликта на части территорий Донбасса,
подконтрольных Украины, остались в основном сельскохозяйственные
районы. При этом земельный фонд сельскохозяйственных угодий
уменьшился на 29,5%.
В то же время объем валовой продукции сельского хозяйства,
произведенной на этой территории в 2014 году, уменьшился по сравнению с
произведенной на всей территории Донбасса в 2013 году на 11,8% − с
17990,0 млн грн до 15876 млн грн. Как следствие, возможности сельского
хозяйства и потребности в обеспечении жителей подконтрольных
территорий Донбасса продуктами питания испытывают значительные
структурные изменения.
При этом следует помнить о ряде будущих вызовов. Среди них, в
частности, необходимость обеспечить продуктами питания по возвращении
домой вынужденных переселенцев из Донбасса.
Кроме того, ситуацию осложняют проблемы с эксплуатацией около 514
тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, которые были нарушены
(в результате военных действий, – ред.).
Также необходимо определиться с организацией переработки
сельскохозяйственной продукции, поскольку предприятия пищевой
промышленности Донбасса сейчас сконцентрированы в неподконтрольных
индустриальных зонах.
Таким образом, вопрос увеличения в регионе производства молока,
мяса, фруктов и овощей остается чрезвычайно актуальным.
Решить проблему самообеспечения Донбасса продуктами питания
могут помочь личные крестьянские хозяйства, а также предприятия малого и
среднего аграрного бизнеса. Ведь в основном там сосредоточено
производство ряда продукции животноводства, садоводства и овощеводства
региона (Обеспечить Донбасс продуктами можно за счет мелких и
средних предприятий – Институт аграрной экономики //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/26657obespechit-donbass-produktami-mozhno-za-schet-melkih-i-srednih-predpriyatiyinstitut-agrarnoy-ekonomiki/). – 2015. – 05.11).
Новый закон, гарантирующий соблюдение прав и свобод
переселенцев и принятый Верховной Радой 3 ноября, имеет целый ряд
позитивных моментов, однако может столкнуться с уже традиционным
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игнорированием проблем ВПЛ со стороны правительства. Такие
опасения
высказывают
эксперты
общественной
инициативы
«Восстановление Донбасса», анализируя работу Кабмина за последний год.
Согласно принятому закону, после его вступления в силу государство
должно создать полноценные условия как для возвращения переселенцев
домой, так и для их интеграции на новом месте проживания. В то же время
эксперты инициативы высказывают сомнения в способности правительства
решить эти глобальные вопросы.
Сам закон, принятый Верховной Радой, общественники оценивают
позитивно. Одним из немногих его минусов стал нерешенный вопрос
трудоустройства переселенцев. Согласно новым правилам, ВПЛ получили
право увольняться с предприятий, которые остались на неподконтрольной
территории, по фактическому месту временного проживания. Однако при
этом не определено, кто в таком случае должен вносить изменения в их
трудовые книжки. В Центре консультативной помощи переселенцам,
открытом «Восстановлением Донбасса» в Киеве, указывают на масштабность
этой проблемы.
Руководитель Центра консультативной помощи переселенцам
(г.Киев) Инна Мишина:
К нам на телефоны горячей линии с этим вопросом очень часто
обращаются как переселенцы, так и юридические лица. Кодекс законов о
труде говорит четко – запись об увольнении должен поставить работодатель.
Если записи нет и нет других, предусмотренных на сегодняшний день,
механизмов прекращения трудовых отношений, то это порождает для
переселенцев проблемы в трудоустройстве.
Юристы инициативы отмечают, что выходом в этой ситуации могло бы
стать внесение в профильный кодекс временных изменений, которые на
время проведения АТО позволили бы переселенцам получать необходимую
запись в трудовой книжке от своего нового работодателя.
Комментируя проблемы Кабинета Министров в реализации
профильных программ и порядков, решающих проблемы переселенцев, в
«Восстановлении Донбасса» отметили, что правительству стоит задуматься
над созданием рабочей группы по форсированному решению накопившихся
проблем. Обязательным условием работы такой группы должно стать
привлечение общественности (Общественность призывает Кабмин
ликвидировать пробелы в работе с переселенцами // Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/26715-obcshestvennostprizyivaet-kabmin-likvidirovat-probelyi-v-rabote-s-pereselentsami/). – 2015. –
05.11).
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Прогнози
Заступник генпрокурора Віталій Касько:
Мені здається, що це (створення антикорупційгної прокуратури, – ред.)
залежить все-таки від комісії щодо обрання на адмінпосади... наскільки
швидко вона прийме рішення і подасть кандидатури. Чи буде це до 1 грудня?
Будемо сподіватися.
Але якщо так і трапиться, то необхідно, щоб ці кандидатури були
призначені, також потрібні приміщення.
Крім керівників необхідно повністю заповнити штат антикорупційної
прокуратури.
Якщо вона запрацює, то не в повній мірі.
Це може бути тоді, коли буде сформовано персонал, приміщення та
будуть всі технічні та інші необхідні дії проведені. І я дуже сподіваюся, що
це буде зроблено до нового року (Касько: Антикорупційна прокуратура
може запрацювати під кінець року // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/11/7088358/). − 2015. – 11.11).
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін:
Для виконання зобов’язань перед ЄС в частині лібералізації візового
режиму, Україна повинна прийняти ще 12 законів до 15 грудня – дня, коли
Єврокомісія оприлюднить свій звіт.
У нас залишається не так багато часу. У нас є кілька сесійних тижнів у
Раді попереду. І я вже говорив, що їх не можна якимось чином обійти. Це має
бути зроблено. Якщо ми цього не зробимо (не приймемо закони, – ред.), то
терміни надання безвізового режиму будуть відстрочені (Терміни надання
безвізового режиму можуть перенести, – Клімкін // Західна інформаційна
корпорація (http://zik.ua/ua/news/2015/11/09/klimkin_nazvav_novyy_termin_
vvedennya_bezvizovogo_rezhymu_z_yes_640772). − 2015. − 09.11).
Затягивание реформ, дефицит инвестиций, политические риски и
негативная мировая конъюнктура − все это не позволяет расти
украинской экономике, и вынуждает мировые финансовые институты
ухудшать свои прогнозы, считают экономисты.
В конце прошлой недели это сделал Европейский банк реконструкции
и развития, который пересмотрел свой прогноз по падению экономики
Украины на 2015 г. с 9% до 11,5%. Но при этом его аналитики высказали
осторожную надежду, что 11,5% станут дном, и ниже этого уровня наш ВВП
уже не опустится.
И заметили, что по мере реформирования, которого ЕБРР не увидел в
Украине в этом году, в первой половине 2016-го объемы нашего
производства все-таки начнут восстанавливаться. Причем, Европейский банк
не стал первым, кто ухудшил ожидания по украинской экономике на
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текущий год: до него это сделало международное рейтинговое агентство
Standard & Poor's, пересмотревшее свой прогноз с 7,5% до 15%, а также МВФ
− с 9% до 11%.
Директор
общественной
организации
«Европейский
аналитический центр» Василий Голян:
Также причиной ухудшения прогноза послужила девальвация
внутренних резервов роста ВВП и высокие политические риски, которые
негативно влияют на сотрудничество страны с Международным валютным
фондом.
Наиболее негативно на росте ВВП в четвертом квартале скажется
уменьшение потребительских расходов населения из-за увеличения суммы
расходов на своевременную оплату коммунальных тарифов.
Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр
Паращий:
В начале года все ожидали, что реформы будут идти быстрее, что в
страну будут поступать инвестиции. Еще весной сам МВФ планировал
выделить Украине четыре транша, а сейчас и третий под вопросом.
Старший аналитик инвестгруппы «АРТ Капитал» Алексей
Андрейченко:
Учитывая прогнозы за последние три месяца ведущих мировых
экономических институтов и инвестбанков в этом году экономисты в
среднем ожидают падение ВВП Украины в пределах 11%, хотя отдельные
прогнозы указывают и на большее падение − до 15.
Украинские же эксперты, хотя и учитывают мнения авторитетных,
заморских коллег и недочеты правительства, делают более оптимистические
прогнозы.
Ведущий аналитик группы компаний «Forex Club» Андрей
Шевчишин ожидает снижения ВВП страны в районе 10,3% (в базовом
сценарии) по итогам 2015 г.
При этом, конечно же мы будем следить за статистикой октября и
ноября, в том числе по ценовым тенденциям, которые в октябре вышли за
рамки прогнозов.
Налоговая реформа призвана стимулировать бизнес выходить из тени.
Вариант Южаниной считается более радикальным, однако МВФ занял
консервативную позицию и считает, что резкое ослабление налогового
бремени не приведет к резкому выходу бизнеса из тени, поскольку подорвано
доверие бизнеса к власти. Скорее всего, будет принят вариант Минфина как
тот, что поддерживается МВФ, но с поправками.
При этом ожидать суперпоказателей по итогам второго полугодия в
целом, не стоит. Третий квартал, по мнению аналитиков, может
ознаменоваться либо отсутствием роста экономики по отношению к
предыдущему периоду, либо ростом не более 1%. На такой рост надеется и
правительство.
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Если же сравнивать темпы роста экономики с аналогичным периодом
прошлого года, то по оценкам «Европейского аналитического центра», ВВП
Украины во втором квартале 2015 г. упал на 10%.
Главный финансовый аналитик РА «Эксперт Рейтинг» Виталий
Шапран:
Резкое падение деловой активности связанно с большим числом
факторов, в том числе военным, падением цен на украинский экспорт,
кризисом в банковском секторе.
Аналитики ожидают, что в плюс (год к году) экономика Украины
начнет выходить скорее-всего уже в первых кварталах 2016 г. по мере
восстановления промышленности и розничной торговли. Ээксперты ЕБРР
рассчитывают, что по итогам следующего года ВВП вырастет на 2%.
Мсполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук
считает прогноз ЕБРР слишком оптимистичным, ожидая не более чем 0,8%
роста. Негативно на ВВП скажется падение цен на сырьевых рынках и
ослабление региональной экономики из-за падения России.
Аналитик ИК «Адамант Капитал» Инна Звягинцева:
Чтобы улучшить свои показателем Украине крайне необходима
экономическая либерализация, улучшение условий ведения бизнеса и
привлечение иностранных инвестиций.
В тоже время, одним из главных условий роста экономисты считают
налоговую реформу. От того, какой их вариантов изменений в Налоговый
кодекс выберут власти (Минфина или профильного комитета Верховной
Рады − Нины Южаниной), будет зависеть доходная часть госбюджета 2016 г
(Почему украинская экономика падает сильнее прогнозов // Investfunds
(http://investfunds.ua/news/pochemu-ukrainskaya-jekonomika-padaet-silneeprognozov-vesti-134073/). − 2015. − 09.11).
Политолог, глава центра политических исследований "Пента"
Владимир Фесенко:
ЕС не будет принимать решение по безвизовому режиму с Украиной на
основании того, насколько выполнены условия ПДВЛ – на 95% или на 75%.
Количество принятых решений здесь не играют принципиальной роли. Это
будет политическое решение...
Откровенно, это будет решение достаточно субъективное – как и набор
тех законопроектов, которые вписаны в этот список. Часть этих
законопроектов вообще написана правительством, а не Брюсселем.
Шансы остаются, но ситуация непростая, поэтому вероятность
получения безвизового режима в 2016 году я бы оценил как 50/50. (…)
Политолог Вадим Карасев:
Нужно принять весь пакет безвизовых законов, и тогда мы выполним
все необходимые технические условия для либерализации визового режима.
(…) Президентская команда и Еврокомиссия поработают над тем,
чтобы фракции, которые сейчас блокируют безвизовый пакет, за него
проголосовали.
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Не 10-го числа, но думаю, что на следующем пленарном заседании
законопроекты будут приняты. До конца этого месяца их примут точно. С 1
января 2016 года Украина получит безвизовый режим (Что мешает
введению безвизового режима с ЕС // Інформаційний портал Українські
реалії
(http://ukrreal.info/statti/item/65120-chto-meshaet-vvedenyiubezvyzovoho-rezhyma-s-es). − 2015. − 08.11).
Помощник министра обороны США Элисса Слоткин:
Во-первых, мы продолжим помощь Украине для преодоления
кризисной ситуации, а во-вторых мы переводим поддержку Украине на
долгосрочный уровень – США будет помогать Вооруженным силам Украины
с обеспечением совместимости со стандартами НАТО. Надеюсь этот процесс
завершится до конца 2020 года (Украинская армия до 2020 года перейдет
на стандарты НАТО, – Пентагон // Інформаційний портал Українські
реалії (http://ukrreal.info/novini/item/64698-ukrainskaya-armiya-do-2020-godaperejdet-na-standarty-nato-pentagon). − 2015. − 06.11).
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус:
Україна ввійде в рейтинг 50-ти найкращих країн для ведення бізнесу
Doing Business Світового банку. Це станеться вже наступного року.
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Ще протягом декількох років пріоритетним напрямком для
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–
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//
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Керівник Інституту міжнародної політики Ростислав Томенчук:
Безвізовий режим у 2016 році під великим питанням. В листопаді буде
звіт ЄС щодо України, щодо виконання плану, але вже є речі, які ми не
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