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Головні новини тижня
Протягом тижня 19 січня – 01 лютого 2017 року тривали обговорення:
щодо отримання чергового траншу фінансової допомоги для України;
ризиків та перспектив залучення інвестицій в економіку України; розвитку
антикорупційних структур та електронного урядування.
У 2016 році обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку
України становив 3,8 млрд доларів. Перший віце-прем'єр-міністр України
Степан Кубів повідомив: «Це стало можливим завдяки низці факторів,
передусім роботі уряду з дерегуляції та скорочення контактів
представників бізнесу з чиновниками».
До кінця січня поточного року Швейцарія передасть Україні $ 100 млн
у вигляді першого траншу фінансової допомоги. Про це у Давосі заявив
президент України Петро Порошенко:
«Гроші надійдуть на рахунки Нацбанку у вигляді фінансової допомоги
від Швейцарської Конфедерації як перша частина траншу, спрямованого на
підтримку України».
До кінця 2018 року Україна сподівається отримати ще 8 траншів
кредиту за програмою EFF Міжнародного валютного фонду в обсязі 9,9 млрд
доларів.
Про це сказано в листі про наміри, який готує президент, прем'єрміністр, голова Національного банку й міністр фінансів, для одержання
чергового, 4-го траншу кредиту МВФ.
Європейський Союз, Швеція та Естонія інвестують 5,7 мільйона євро в
розвиток електронного уряду в Україні.
Голова Державного агентства з питань електронного уряду України
Олександр Риженко:
«Ефективна електронна взаємодія на сьогодні є головним викликом для
розвитку електронного урядування в Україні. Мета розвитку проекту
електронної взаємодії – забезпечити можливість органам влади або
центрам надання адмінпослуг у містах отримувати дані з державних
реєстрів або баз даних інших органів влади. Проект EGOV4UKRAINE, який
сьогодні стартує за підтримки Європейського союзу, урядів Естонії та
Швеції, спрямований на вирішення цих завдань».
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Завдяки реформуванню митниці та ліквідації корупційних схем до
бюджету додатково надійшло 4 млрд гривень. Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман:
«Нам вдалось ліквідувати ряд корупційних схем на митниці. І якщо в
травні (2016 року. – Ред.) ми почали цю роботу, то вже у серпні ми
отримали стійке зростання доходів до бюджету, а в грудні перевиконання
планів становило 20 %. Усумі – 4 млрд грн».
Національне антикорупційне бюро почало перевірку кандидатів на
посади суддів Верховного Суду України.
Перші висновки вже надані Громадській раді доброчесності.
Інформаційно-аналітична робота з боку НАБУ зводиться до оцінки
корупційних ризиків. Обмін інформацією відбувається виключно в рамках
законодавства й покликаний допомогти Вищій кваліфікаційній комісії суддів
забезпечити Верховний суд фахівцями без корупційного минулого.

У МВС розглянули середньостроковий план пріоритетних дій уряду до
2020 року у розрізі 2017. Голова Громадської ради при МВС України
Володимир Мартиненко зазначив, що дуже важливе залучення максимальної
кількості громадськості не лише у Києві, а й у регіонах до проведення
обговорень роботи як відомства, так і Уряду в цілому.
Процес ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі з Канадою
завершиться в лютому-березні 2017 року.
Переговори про ЗВТ тривали протягом п'яти років і зараз українська
влада сподівається, що після вступу в силу угоди Канада відкриє українським
експортерам вільний доступ до 98 % свого ринку товарів
Експорт цукру у 2016 році став рекордним за всю історію незалежної
України. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий
зазначив, що 2016 рік став рекордним за багатьма показниками. Так, до
рекордного показника з експорту зернових у 39 млн тонн зерна додалася
найбільша за всю історію цифра з експорт цукру – майже 466 тис. тонн.
Україна продовжує нарощувати експортний потенціал і підтверджувати
світове лідерство.
Інші події тижня:
У порівнянні з попереднім роком обсяг промпродукції Донеччини
збільшився на 6%.
Позитивна динаміка досягнута в 2016 році вперше після чотирирічного
зниження, яке почалося в 2012 році і склало тоді 5,4%, в 2013 році − 6,4%.
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Нещодавно Міністр з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш представив План
заходів щодо непідконтрольних територій послам країн-партнерів.
30 січня в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб відбулася зустріч Міністра Вадима Черниша з
послами Сполучених Штатів Америки, Австрії, Великої Британії, Фінляндії,
Європейського союзу, Норвегії, а також представники посольств Швейцарії,
Данії, Бельгії, Німеччини, Японії, Франції. Вадим Черниш роз’яснив кожен з
пунктів Плану Заходів, ухваленого Урядом 11 січня та підтвердив, що
Україна не відмовляється від своїх громадян, які проживають на
непідконтрольних територіях, і буде робити усе можливе для їх реінтеграції.

Переселенцям зі сходу допомагають відкривати бізнес у Вінниці.
Гранти на організацію чи розширення бізнесу можуть отримати
новоспечені вінничани − переселенці зі сходу. Для цього вони мають
розробити бізнес-план, представити його на розгляд спеціальній комісії. І у
разі затвердження проекту − за гроші донорських організацій − бізнесменам
закуплять необхідне для ведення підприємницької діяльності обладнання
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Аналітичний коментар
М. Кушнарьова,
н.с. ФПУ,
канд. філос. наук
Давос і Україна: разом чи окремо?
Що уявляють собі пересічні люди, коли чують словосполучення
«фешенебельний курорт»? Багатих людей, які відпочивають у дорогих
готелях чи лікуються у дорогих санаторіях на тлі мальовничої природи.
Картинка виникає дуже приваблива: всі задоволені, усміхнені, виховані,
гарно вдягнені. Мабуть, для того, щоб всі перебували у такому спокійному,
точніше, заспокійливому стані, відомі курорти часто стають місцем
проведення різних важливих конференцій, самітів та інших зустрічей
заможних і впливових людей. Тому, наприклад, увійшли в історію Локарно,
Спа, Канни, Ялта… На тлі цих «одноразових» подій (хоча Ялтинська
конференція через своє значення у цьому переліку стоїть осібно)
фешенебельний курорт Давос просто зараз можна записувати до Книги
рекордів Гіннеса. У ньому вже 46 разів майже поспіль (крім 2002 року, коли
форум переїжджав до США) відбуваються зустрічі Всесвітнього
економічного форуму. Кожного року у січні до швейцарського містечка з
населенням трохи більше 10 тисяч та розкішними краєвидами навколо
з’їжджаються найвпливовіші та найбагатші люди з усього світу. Так і на цей
раз: з 17 по 20 січня 2017 року у Давосі відбулася 47-а зустріч Всесвітнього
економічного форуму.
А починалося все на початку 70-х років минулого століття зі створення
Європейського форуму менеджменту, який був покликаний обговорювати
питання конкуренції та конкурентоздатності європейського бізнесу.
Організацію можна вважати громадською, хіба що «громадськість»
грошовитіша, зі своїм членством, членськими внесками, щорічними
зустрічами. Оскільки засновник Карл Шваб − швейцарець, то й зустрічалися
«в нього» − у швейцарському Давосі. Поступово до Європи долучилася
решта світу і наприкінці 80-х Європейський форум менеджменту
перетворився на Всесвітній економічний форум. Поступово до топменеджерів, підприємців-мільярдерів, вчених-економістів долучилися
політики найвищого ґатунку, у такий спосіб світ отримав наочне
підтвердження тези про те, що великий бізнес і політика один без одного не
ходять.

7

Аналітичний коментар

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 січня − 01 лютого 2017р.

20-28 лютого 2015
Цього року великий бізнес та великі фінанси представляли голова
МВФ Крістін Лагард, керівники Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Barclays,
HSBC, Bank of America, Facebook, Alibaba Group, eBay, Wal-Mart, Total та
інших компаній і банків (Цензор.net). Велика політика, виходячи з усього, що
сталося у 2016 році, особливо наприкінці його, цілком очікувано
відкоригувала своє представництво. Не приїхали канцлер Німеччини Ангела
Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, президент США Дональд
Трамп, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Традиційно не проявило
зацікавленості вище керівництво Росії. Але, судячи з реакції ЗМІ та виступів
учасників, відсутність згаданих гравців з лишком перекрила присутність та
виступи лідера Китаю Сі Цзіньпіну та прем’єр-міністра Великої Британії
Терези Мей.
Цікаво, що на зустрічах форуму в Давосі формально не відбуваються
міжурядові переговори, не підписуються документи, принаймні, це не є
обов’язковим чи очікуваним. Таке може статися, але це не головне, заради
чого їдуть до Давосу. А навіщо туди їдуть? А поговорити. Зрештою, що таке
менеджмент − до певної міри це розмови. Що таке дипломатія? Те саме. Що
таке політика? Теж. І як це не дивно, але розмова чи промова навіть у
нашому вкритому «всесвітньою павутиною», заповненому гаджетами та ІТтехнологіями світі може мати наслідки, образно кажучи, співставні з
наслідками землетрусу чи цунамі. Причому іноді це важко передбачити.
Наприклад, на минулій зустрічі форуму в Давосі його засновник Карл Шваб
оголосив, що настає четверта промислова революція. Світ перейнявся
важливістю моменту, але як на це реагувати і що з цим робити, мало хто
зрозумів. А от заклики нового президента США «купуй американське,
наймай американця, виробляй в Америці» прозвучали для решти світу
чомусь дуже неприємно. Тому організатори цьогорічної зустрічі у Давосі,
схоже, були свідомі того, що тематика, а точніше, тональність і акценти
виступів та дискусій змінюватимуться «на ходу».
Офіційним слоганом зустрічі цього року була фраза, яка насправді
важко піддається перекладу: «Responsive and responsible leadership». В
українських ЗМІ її подають як «Відкрите та відповідальне лідерство» і якщо з
другою частиною можна погодитися, то перша потребує пояснень, оскільки
вона має на увазі лідерство, яке здатне швидко та оперативно реагувати на
події, тенденції та виклики сучасного світу. Отже, Трамп «організував»
виклик, а всім іншим довелося якось на це реагувати, у такий спосіб
доводячи, що вони є представниками згаданого «відкритого лідерства».
І от тут здатність навіть не до швидкого, а, щонайменше, до
швидкісного реагування, свою силу і можливості продемонстрував Китай. Сі
Цзіньпін відкривав форум і у своїй промові, що вже тепер претендує на
статус історичної, заявив, що його країна намагається скоротити свою
залежність від масового виробництва, диверсифікує економіку і стимулює
внутрішнє споживання, яке сприяє зростанню ВВП. Глава КНР заявив, що
«немає ніякого сенсу звинувачувати економічну глобалізацію в світових
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економічних проблемах». Міжнародні фінансові кризи, на думку керівника
КНР, викликані надмірним прагненням до отримання прибутку. Китайський
лідер закликав відмовитися від протекціоністської торгової політики,
попереджаючи, що «ніхто не вийде переможцем в торгових війнах» (Голос
Столицы). Не озвучуючи прямо мету відповісти Трампу на його новації,
Китай на них відповів. І ця відповідь продемонструвала всьому світу, що
«Захід поступається місцем в лідерстві і багатстві Сходу, тому з цим
потрібно щось робити. (…) тільки в 2015 році західний світ зробив 600 нових
обмежень і насправді це відбувається зі страху перед тим, що Китай, Індія та
Індонезія забирають першість, навіть буде обговорюватися, що робити
взагалі з претензіями Китаю на керівництво МВФ, претензіями Індії на те,
щоб в Радбезі замінити Францію і Англію, тобто до такого. (…) показує нам,
наскільки стурбований західний світ своїм становищем і наскільки важко
йому зараз виробити рецепти», − коментує резонанс, спричинений виступом
китайського лідера, директор Інституту економічних і суспільних досліджень
імені Олександра Поля Володимир Панченко (Голос Столицы).
Власне, особливістю цього форуму стало те, що він констатував
глобальні зміни на світовій економіко-політичній шахівниці. Керуючий
партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній зауважив, що
«Росія десь відчула, що той мир, який був побудований після Другої світової
війни, вже вичерпав себе з багатьох причин» (Голос Столицы). Треба
визнати, що це відчула не тільки Росія. І справа навіть не стільки у Другій
світовій війні, скільки у пізніших процесах, що відбувалися у 80-х роках
минулого століття. Саме тоді, на думку Володимира Панченка, «розвинуті
країни відкрили світ для себе, той який був закритий – Китай і радянську
систему, весь соціалістичний табір, і почали бурхливо розвиватися. Але вони
проґавили якраз розвиток Китаю і частково Індії, в тому сенсі, що за ці 30
років Китай зумів перехопити ініціативу, і на сьогодні (кажуть, – ред.) Азія
перемогла, і фактично розвинутому західному світу, якого 12% проти 88%
всього іншого, просто треба думати, як вже працювати з цими наслідками,
тобто говориться відверто, що перемогти в цій боротьбі, чи цьому змаганні,
Заходу вже неможливо, кілька поколінь пройде, ціле століття азійське буде»
(Голос Столицы).
Заради справедливості треба визнати. що загроза європейському
лідерству з боку Сходу постала не вчора; про це ще на початку ХХ ст. писав
О. Шпенглер, зрештою, утворення Євросоюзу можна вважати реакцією на
вражаюче піднесення Сходу та небезпідставні претензії на лідерство США.
Зміна геополітичних розкладів – процес завжди складний і сповнений
ризиків, а за умов пост-індустріального суспільства, наслідків глобалізації та
ІТ-революції – просто непередбачуваний. Внаслідок подій у Сирії і
спричиненого ними потоку біженців, хвилі тероризму та складних стосунків
з Росією Європейський Союз опинився у стані кризи. Внутрішні суперечки та
протиріччя перетворилися на тектонічні розломи і це не могло не стати
предметом особливої уваги учасників цьогорічного Давосу. Очікувано увага

9

Аналітичний коментар

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 січня − 01 лютого 2017р.

20-28 лютого 2015
була прикута до Терези Мей, для якої форум – це «можливість проведення
багатьох двосторонніх зустрічей і сканування ситуації в контексті заявлених
намірів Британії вийти з Митного союзу ЄС, і можливості розбудови
двосторонніх торгівельних відносин, і укладання нових угод з іншими
країнами. Для Британії це дуже важливий момент, наскільки вони зможуть
ефективно нівелювати ризики, які поставлені перед ними в контексті
очікування їх виходу з ЄС», – вважає керуючий партнер Інституту
переговорних навичок Юлія Осмоловська (Голос Столицы). Враховуючи
європейський вектор зовнішньої політики України, величезні зусилля,
докладені для отримання безвізового режиму та непевність Угоди про
асоціацію України з ЄС, внутрішні розломи Євросоюзу можуть мати
фатальні наслідки для України, втім, і для всього світу.
Зокрема, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте переконаний, що
подальша ще більш тісна інтеграція Євросоюзу не можлива. Про це він
говорив у Давосі. Рютте підкреслив, що «ця ідея тепер у минулому. І замість
того, щоб намагатися підштовхнути країни до тіснішої інтеграції ЄС, варто
почати працювати над тим, щоб стати більш функціональним у нинішньому
форматі. «Ми повинні краще працювати над створенням робочих місць,
пожвавленням економіки, вирішенням проблеми міграції. Ось що потрібно
європейцям від ЄС», – сказав він. З ним досить емоційно не погодився експрезидент Європарламенту Мартін Шульц. Він нагадав, як колись канцлер
Німеччини Гельмут Коль і президент Франції Франсуа Міттеран, попри
розбіжності у своїх політичних поглядах, декларували, що ЄС захищає
інтереси як Німеччини, так і Франції і усіх інших країн-учасниць. (…) Шульц
підкреслив, що Брюссель має рівно стільки влади, скільки йому дають
країни-учасниці. «Що я хочу від європейських лідерів, то це щоб вони
нарешті згадали, навіщо цей союз був створений. Щоб Ангела Меркель,
Франсуа Олланд, ти, Марку і всі інші вийшли і заявили гучно: нам зараз
треба триматися разом, як ніколи раніше. І я переконаний, що ти в глибині
душі теж переконаний у цьому», – емоційно апелював Шульц. «Ні, я не
переконаний, – відповів Рютте, – Згадувати історію для визначення
майбутнього – це дуже ненадійний спосіб. А те, про що ти говориш, це
найшвидший і найлегший спосіб розділити ЄС. Нам потрібно
відштовхуватися від прагматичних інтересів» (Дзеркало тижня).
Кожна країна у той чи інший спосіб «відштовхується від прагматичних
інтересів», причому власних. У чому полягали прагматичні інтереси України
і як вони проявилися в активності української делегації на цьогорічному
Давосі?
Українська делегація на цьогорічній зустрічі форуму опинилася у дуже
складному становищі через заяви відомого українського діяча Віктора
Пінчука. Перед самим Новим роком він опублікував у авторитетному
виданні «Wall Street Journal» статтю під назвою «Ukraine Must Make Painful
Compromises for Peace With Russia» (Україна повинна піти на болісні
компроміси з Росією), у якій він пропонує Україні «забути» про анексію
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Криму в обмін на нормалізацію ситуації на сході України. Стаття викликала
помітний резонанс в українському суспільстві і попри те, що вона містить
слушні зауваження, її головна думка великої кількості прихильників Пінчуку
не зібрала.
Здавалося би, що стаття Пінчука – це його особиста справа, зрештою,
формально він не належить до якихось владних структур в Україні. До цієї
статті Пінчук претендував на статус мало не головного промоутера України у
ділових колах, оскільки саме він ініціював та вже понад 10 років проводить
т.зв. «український сніданок» у Давосі. До того ж, він, на відміну від інших
дуже багатих українців довго й системно вибудовував свій імідж соціально
відповідального бізнесмена і мецената. PinchukArtCentre, концерти Елтона
Джона і Пола Маккартні на Майдані Незалежності в Києві, фонд боротьби зі
СНІДом, конференція YES – все це відігравало на сприйняття олігарха як
одного зі стовпів України: сучасний, євроорієнтований, обізнаний у
культурному й соціальному сенсах, філантроп (Слово і діло). Додатково
ситуацію ускладнило те, що Пінчук є зятем Леоніда Кучми, який очолює
українську делегацію на переговорах за Мінським форматом.
Українському президенту і наближеним до нього колам довелося у
стислі терміни визначатися зі своєю позицією щодо Пінчука, оскільки
наближався згаданий сніданок і треба було вирішити питання «Йти чи не
йти?». «Йти» вирішили міський голова Києва Віталій Кличко та народний
депутат зі своєрідною репутацією Сергій Лещенко. Відповідь Порошенка
була негативною. Так само відповіла віце-прем’єр-міністр з євроінтеграції
Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка розповіла, що її «початкове рішення їхати в
Давос було насамперед продиктоване тим, що український сніданок, який
організовує Фонд Віктора Пінчука в Давосі, – це захід високого рівня, і його
як майданчик необхідно використовувати, щоб максимально представити
позицію України. До того ж, я заявила про свою незгоду з тезами Пінчука з
відомої статті у WSJ, і мені здавалося принципово важливим чітко пояснити
позицію як влади, так і суспільства саме на цьому майданчику. Але для мене
дуже серйозним тривожним дзвінком стало те, що ці тези набувають
серйозного розголосу в російській пропаганді, яка намагається представити,
що Україна не є єдиною, що частина українських еліт, можливо, готова піти
на поступки, і це потрібно використовувати в розмові з американськими
партнерами напередодні потенційної зустрічі Путіна і новообраного
президента США. Тому виходило так, що моя присутність на цьому заході
може дозволити легітимізувати цей дискурс і дати змогу симпатикам Кремля
використати її, щоб саме так це представити» (Укрінформ).
В результаті сніданок відбувся без найвищих посадовців України і
захід, ніби покликаний посилити позитивний імідж України в світі, набув
скандального відтінку.
Але Давос – це не тільки і не стільки вирішення питань. Це їх
обговорення і це можливість їх обговорити з тим, з ким треба. Тому цього
року Президент Петро Порошенко, хоча й не був заявлений серед промовців
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у офіційній програмі, використав головну перевагу форуму – можливість
зустрітися з великою кількістю «потрібних людей». Ними стали вже згаданий
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, Президент Азербайджану Ільхам
Алієв, Прем’єр-міністр Грузії Гіоргі Квірікашвілі, Директор-розпорядник
Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, віце-президент Єврокомісії
з питань євро і соціального діалогу Валдис Домбровскіс, віце-президент
Єврокомісії Федерика Могеріні, новообраний Генеральний секретар ООН
Антоніу Гуттереш, колишній голова Європейського Парламенту Мартін
Шульц, голова Ради директорів компанії «АрселорМіттал» Лакшмі Міттал,
генеральний директор компанії Cargill Девід Макленнан (Президент України
Петро Порошенко).
Також Давос – це можливість презентувати певні суто бізнесові
напрацювання, зрештою, не просто так туди Білл Гейтс та Сергій Брін їздять.
От і українські відповідні кола використали цей майданчик, щоб привернути
до себе увагу. На форумі голова наглядової ради Української асоціації
венчурного капіталу й прямих інвестицій Андрій Колодюк представляв
Україну як країну, що вже стає одним із центрів розробок для світових
компаній: «Ми можемо запропонувати світові свої можливості з точки зору
відкриття центрів розробок в Україні. Понад 100 міжнародних компаній їх
мають в Україні, це тільки початок. Є також українські компанії, які
працюють у світі». Колодюк додає, що мета його презентацій у Давосі –
показати, що в Україну можна й потрібно інвестувати навіть за нинішніх
умов, і ситуація в країні не є перешкодою для розвитку галузі інформаційних
технологій (Радіо Свобода).
Презентація та просування України як держави, як потенційного
ділового партнера та цікавого об’єкта інвестування є тим завданням, яке
упродовж понад двадцяти років незалежного існування нашої держави
виконувалося напрочуд мляво. Усі ці роки серед вищих верств українського
політикуму не було усвідомлення того, що і політику і бізнес ведуть люди, а
з людьми треба спілкуватися. Згаданий Пінчук це добре зрозумів, чому,
власне і має тепер помітний символічний капітал у вигляді знайомств,
зв’язків, реноме в певних колах, тощо. Тому не можна не погодитися з
політологом Володимиром Фесенком, який стверджує, що Давос – це
«чудовий майданчик для того, щоб донести світові свою позицію та
налагодити міжнародні партнерські стосунки. Є офіційні витрати на поїздку
туди президента та української делегації. Думаю, йдеться про десятки тисяч
доларів», утім, «враховуючи рівень та важливість цих зустрічей, це –
абсолютно ефективна витрата. Якби ми не використовували такі шанси,
держава би втрачала дуже багато» (Пента).
Зрештою, у Давосі представлена світова спільнота. Україна повинна
бути не тільки формально, а й фактично невід’ємним членом цієї спільноти.
Її повинні знати всі і вона повинна знати всіх. Загальновідомо, що політичні
та ділові питання вирішуються не тільки і не стільки в офіційному форматі,
скільки у неофіційному: в кулуарах, коридорах, на фуршетах, на перервах за
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кавою тощо. Тому попри зауваження Е.-М.Ремарка про те, що «проблемою
нашого часу є балаканина», є дуже несерйозним ставитися до розмов у
Давосі несерйозно.

Р. Жангожа,
с.н.с. ФПУ,
док. політ. наук
Казахстанский транзит. Предверие перемен
Анонсированные в наступившем году президентским аппаратом
Обращения Президента Республики Казахстан к народу Казахстана
Нурсултана Абишевича Назарбаева вызвали у политических экспертов и
рядовых граждан страны небывалый ажиотаж. Сразу же поползли слухи о
том, что президент намерен объявить о своей отставке. Еще более важным
стал вопрос: кто из ближайшего окружения президента Н. Назарбаева
заступит на его место. Однако все слухи и предсказания об окончании
президентской каденции Н. Назарбаева оказались преждевременными –
Назарбаев объявил о начале перехода государственного устройства от
президентской к парламентско-президентской системе правления. В
контексте этих реформ возвращение главного политтехнолога страны
Марата Тажина как эффективного менеджера по изменению полномочий
основных ветвей власти выглядело вполне логичным. Но не менее логичным
стал вопрос: кто заменит Марата Тажина на должности посла Казахстана в
Российской Федерации – основного и стратегически приоритетного
союзника Казахстана?
Президент не замедлил сам ответить на него: при этом назначении
было учтено пожелание самого Тасмагамбетова работать именно на
должности представителя страны в Москве. «У нас освобожден посол
Казахстана в России. Марат Тажин перешел в Аппарат президента. В связи
с этим я назначил послом Республики Казахстан в Москве Имангали
Тасмагамбетова, который многие годы работал рядом со мной. При этом
было учтено его личное пожелание именно поработать на этой позиции, и
именно в Москве. Я думаю, это хорошее решение, потому что Москва – это
наш основной партнер, близкий сосед и союзник, там должен быть человек
солидный, знающий обстановку, как в Казахстане, так и в России. Думаю,
что все это будет во благо наших дел, во благо страны», – заявил президент
в своем официальном обращении по итогам расширенного заседания
парламента и кабинета министров страны.
Сразу же после этого Нурсултан Назарбаев выступил с заявлением о
существовании «пятой колонны» в рядах государственных служащих страны,
которое напрямую пересекается с резонансными выпадами его внука –
Айсултана в отношении знаковых фигур казахстанской политической элиты
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и последующих арестов некоторых из них. Реакция на них известна –
несколько высокопоставленных фигур были обвинены в государственной
измене. Другим, из «списка Айсултана» был определен негласный
испытательный срок.
В контексте этих событий, противоречивым представляется
перемещение ИмангалиТасмагамбетова (некогда позиционировавшего себя в
качестве «продукта Назарбаева») на должность посла РК в Россию. С одной
стороны – это однозначное вытеснение его с «политического дивана» АкОрды, как впавшего в немилость. Более того, можно прогнозировать, что для
политических фигур высшего и среднего звена, предыдущие аресты и
увольнения только начались, поскольку верховный голос пока не объявлял о
полной и безусловной победе над «пятой колонной». Последнее
обстоятельство дает недвусмысленный сигнал силовикам об активизации
борьбы с ними.
А это похоже на то, что переведение ИмангалиТасмагамбетова в «зону
безопасности» дает ему надежные шансы переждать начинающую на
Казахстанском Олимпе «бурю в степи» в тихой гавани посольства РК в
Москве. Последнее обстоятельство дает основание полагать ротацию
Тасмагамбетова как стажировку в области международной политики.
Действительно, знакомство с кадровым резюме ИмангалиТасмагамбетова,
обнаруживает, что в списке занимаемых им должностей отсутствует стаж
работы в международном ведомстве.
Все эти динамично развивающиеся события (явные и латентные) дают
основание говорить о том, что транзит власти в Казахстане вышел на
«последнюю прямую». Однако эта «прямая», вопреки многим прогнозам
отечественных и зарубежных политических экспертов, не столь пряма, как
прогнозируется ими, но имеет форму сложного зигзага в лабіринтах со
множеством ложных ходов, разгадать оптимальный маршрут которого
представляется головоломкой повышенной сложности. Но разгадка его более
чем привлекательна, ибо победитель получает все.
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Блогосфера

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
З 1 лютого територіальні сервісні центри МВС по всій Україні
видаватимуть Довідки про відсутність судимості – незалежно від місця
реєстрації замовника.
Запит на отримання довідки заповнюється у адміністратора
територіального сервісного центру МВС, на місці. Якщо виникнуть якійсь
складнощі – адміністратор заповнить запит за Вас!
Для отримання Довідки про несудимість потрібно:
• звернутися до зручного за місцем розташуванням територіального
сервісного центру МВС (адреси на сайті Головного сервісного центру МВС;
• пред'явіть посадовій особі територіального сервісного центру МВС
документ, що посвідчує його особу, а також надати його копію
• для осіб, які були раніше судимі, при собі необхідно мати документ,
що засвідчує поточну відсутність судимості.
Довідка надається БЕЗКОШТОВНО в строк до 30 календарних днів з
дня надходження запиту.
Найближчим часом ми впровадимо замовлення у режимі онлайн!
Як і планувалося, ми постійно збільшуємо низку сервісів, які надають
Сервісні центри. Реформа триває (Увага! Вже завтра Довідки про
несудимість видаватимуть усі сервісні центри МВС. Просто та зручно!).
Сергій Сагун, керівник проекту Smart Sales, операційний директор
майданчику:
Система електронних закупівель ProZorro, створена в результаті
реформи державних закупівель в Україні, дозволяє моніторити і
контролювати всі державні закупівлі, щоб не допустити навіть
найменшого прояву корупції. Хитрі і ухильні корупціонери винаходять
нові і нові схеми нечесної гри, розгадка яких може виявитися складнішим,
ніж пошуки Святого Грааля. І для того щоб зробити українські державні
закупівлі чесними і прозорими, в сфері закупівель працюють справжні
професіонали, які як і герой «Коду да Вінчі» читають між рядків,
добираючись до самої суті і розгадуючи заплутані схеми заради чесної і
відкритої тендерної процедури.
У такій кількості тендерів – спробуй розберися! За 2016 рік у Системі
публічних закупівель ProZorro було проведено близько 500 тисяч успішних
тендерів.
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Наприклад, легкий приклад корупційної схеми, яку досить просто
виявити – коли організатор «не бачить» документи учасника, віддаючи
перемогу «правильному» постачальнику. Так, Стрийський вагоноремонтний
завод в кінці грудня 2016 року проводив тендер на закупівлю дезінфекційних
засобів, і після проведення аукціону 10 днів не міг знайти документи
учасника-переможця, які були завантажені в систему і видно всім. Проте,
відразу після дискваліфікації учасника на 10-й день, організатор знайшов
нового постачальника, за 3 хвилини перевіривши всю необхідну
документацію.
В цілому, прикладів корупції і неправильно оформлених тендерів
можна знайти багато, проте не можна не відзначити, що такі випадки є
скоріше винятком із загальної прозорою картини, яку надає система
електронних закупівель ProZorro (ProZorro: госзакупки по мотивам Дэна
Брауна).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Вісім держав-членів Європейського Союзу закликають до тіснішої
співпраці між США і ЄС щодо підтримки реформ в Україні (Wschodnik,
Польша).
Автори звернення – Великобританія, Данія, Латвія, Литва, Польща,
Швеція, Фінляндія і Естонія – підкреслюють, що Україна може стати
показовим прикладом для всього регіону.
Автори заяви стверджують, що ЄС і США мають спільний інтерес у
підтримці українських реформ.
Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен заявив, що
Данія допоможе Україні в боротьбі з корупцією в рамках програми
«Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу» (Jyllands-Posten,
Дания).
«Всього за три роки Україна в області реформ зробила більше кроків,
ніж за весь період своєї самостійності, проголошеної в 1991 році. Економіка
стабілізована, і на Україні тепер є перспективи помірного зростання в 2017
році.
Зростає торгівля з Данією і рештою країн ЄС. Уряд України провів
важливі реформи, щоб боротися з корупцією, створив прозорий державний
сектор і більш ефективну і незалежну судову систему.
1 лютого Данія стає керівником антикорупційної програми ЄС на
Україні. Протягом трьох наступних років за допомогою цієї програми,
бюджет якої становить 120 мільйонів крон, ми будемо підтримувати
українську владу в їх боротьбі з корупцією».
Україна, не дивлячись на потужній зовнішній і внутрішній опір
дотримується курсу на демократизацію – і на цьому шляху досягає
значних успіхів (Die Welt, Німеччина).
В кінці грудня український парламент після запеклих суперечок
прийняв проект державного бюджету, заснований на реальних даних, який
відповідає критеріям МВФ і був відзначений світовою спільнотою.
Введення минулої осені унікальної і єдиної в світі електронної системи
обліку всіх доходів державних службовців та подвоєння мінімальної
заробітної плати є важливими досягненнями в боротьбі із засиллям корупції.
Незважаючи на те, що поява прозорості веде до серйозних потрясінь
всередині країни, оскільки вона виявляє масштаби багатства провідних
політичних діячів, Україна все ж таки зважилася на цей крок.
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель дала позитивну оцінку
проведенню реформ в Україні і запевнила президента Петра Порошенка
в подальшій їх підтримці (Bayerischer Rundfunk, Німеччина).
«Я вітаю дуже важливі реформи, які зараз проводяться в Україні. Це і
непроста програма співпраці з МВФ, в рамках якої Україна виконала всі
вимоги. Ми підтримуємо і вітаємо кроки з реформування економіки та
загального реформування Української держави.
Німеччина і далі буде допомагати Україні на шляху проведення реформ
в країні. Ми дуже раді, що, незважаючи на такі непрості часи, Україна має
економічне зростання».

Європейський комісар з переговорів про розширення і
Європейської політики сусідства Йоханнес Хан заявив, що громадяни
Грузії і України дуже скоро отримають безвізовий в’їзд до
Європейського Союзу (Azernews, Грузія).
«ЄС докладає величезних зусиль з ліквідації візового режиму з Грузією і
Україною. Євросоюз вже підготував список умов для Грузії і України, після
здійснення якої візовий режим буде повністю відмінено між нашими
країнами».
Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд розраховує,
що Україна отримає безвізовий режим з ЄС протягом найближчих
місяців (BaltNews.lv, Литва).
«Ми підтримуємо Україну в її бажанні отримати вільний безвізовий
рух в Європі і воно повинно бути протягом найближчих місяців.
Ми разом з партнерами наполягаємо на продовженні реформ і будемо
їх підтримувати для того, щоб в Україні встановилася правова держава і
щоб боротьба з корупцією дала реальні результати».
Голова парламентської Комісії із закордонних справ Анна Гопко
заявила, що ЄС завершує технічні процедури щодо прийняття рішення
про надання Україні безвізового режиму (Wschodnik, Польша).
«На рівні ЄС закінчується офіційний переклад на всі мови країн-членів
ЄС механізму припинення надання безвізового режиму, а також правова
експертиза. Після завершення цих процедур Європейський Парламент та
Європейську Раду зможуть розглянути питання про надання Україні
безвізового режиму».

Огляд зарубіжних ЗМІ
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Посол України в Канаді Андрій Шевченк заявив, що Угоду про
вільну торгівлю Канади з Україною ратифікують навесні (Цензор.НЕТ).
Україна розраховує на остаточне прийняття Угоди про вільну торгівлю
з Канадою навесні цього року.
«Для України важливою подією на цій сесії має стати завершення
ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Цей
документ уже успішно пройшов два читання в нижній палаті парламенту і
зараз розглядається в комітетах. Ми очікуємо, що остаточне голосування в
нижній палаті відбудеться навесні цього року».
Він додав, що за процедурою після схвалення нижньою палатою
парламенту, Угода ще має пройти ратифікацію в Сенаті й отримати підпис
генерал-губернатора.
При цьому одночасно з проходженням Угоди в Канаді її має
затвердити й українська сторона.
«Ми очікуємо, що паралельно буде успішно завершена ратифікація цієї
Угоди і в українському парламенті. Її вже розглянув профільний комітет,
який рекомендував Верховній Раді підтримати ратифікацію. Це має
відбутися на весняній сесії українського парламенту, яка почнеться на
початку лютого».
Україна буде очолювати Радбез ООН до березня (Корреспондент).
Україна з 1 лютого 2017 року на місяць перейняла у Швеції
головування в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це
повідомляється на сайті Ради безпеки.
Найближчим часом має бути затверджена програма роботи Радбезу на
майбутній період. Крісло голови РБ ООН займе посол України при
організації Володимир Єльченко.
У березні головування в Раді безпеки ООН перейде до Великобританії.
Зазначимо, Україна є одним з 10 непостійних членів Ради безпеки
ООН.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна має
розвивати
експорт
електроенергії
та
продавати
вироблену
електроенергію за кордон, що сприятиме розвитку економіки і
забезпеченню енергетичної незалежності (Економічна правда).
«Наше завдання як країни бути експортером електроенергії. Ми
маємо продавати вироблену в Україні електроенергію і отримувати за це в
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Україну більше валюти, що буде позитивно впливати на економіку нашої
держави».
У цьому контексті розвиток атомної енергетики має ключове значення,
зауважив
Гройсман зауважив, що потрібно переглянути програму розвитку
атомної електроенергетики до 2040 року. Разом з тим є завдання на
середньострокову перспективу щодо розвитку галузі, що мають бути
вирішені протягом 5 років.
Так, говорячи про закінчення будівництва третього та четвертого
енергоблоків електростанції, глава уряду підкреслив, що необхідно визначати
джерела фінансування їх добудови, незважаючи на надзвичайну вартість
такої інвестиції.

Політолог Сергій Таран заявив, що е-декларації та антикорупційні
органи – це початок відсіву у новий політичний клас (Західна
інформаційна корпорація).
Нові нових антикорупційних органів та запровадження системи
електронних декларацій покладуть початок відсіву чиновників у новий
політичний клас. Однак, нереформоване законодавство не стимулюватиме
виходити з тіні бізнес та політиків.
«Я не очікую якихось революцій. Розслідування та перевірки декларацій
та статків будуть, але по найбільш кричущих фактах. Наприклад, якщо
буде велика розбіжність між прибутками і видатками. Не думаю, що це
стосуватиметься невеликих правопорушень, адже тоді ми маємо посадити
за ґрати увесь політичний клас. Окрім того, перевірка електронних
декларацій та нові антикорупційні органи – це насправді початок відсіву у
новий політичний клас, у який мають потрапити дещо інші політики, ніж
ті, що були за 25 років української незалежності».
На переконання Сергія Тарана, увага з боку антикорупційних органів
до високопосадових чиновників буде тоді, коли до них буде увага з боку
суспільства.
Виборці мають зрозуміти, що коли політики, депутати, посадовці
живуть не за прибутками, це є погано. І це має відображатись у
голосуваннях. Допоки цього не буде, не відбудеться й масштабних змін у
політиці.
Він також зазначив, що наразі в Україні чітко розроблена каральна
частина законодавства, натомість нема законів, яки би допомагали бізнесу і
політикам виходити з тіні.
«Ми отримали досить жорстку регуляцію, вимоги якої ніхто не
виконуватиме».
Торговий представник України Наталія Микольська заявила, що у
найближчі місяці Україна і Європейська асоціація вільної торгівлі
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приступлять до переговорів про коригування умов зони вільної торгівлі
(Європейська правда).
«В угоді про зону вільної торгівлі є положення про необхідність її
перегляду у разі укладення більш ліберальної угоди з третьою стороною.
Тепер, після ЗВТ з ЄС, цей момент настав».
За її словами, в даний час сторони обговорюють дату перших
консультацій.
«Варто відзначити, що для нас це швидше можливість поглибити
торговельні відносини з країнами ЄАВТ».

24–26 січня 2017 року у Києві тривали планові переговори між
Україною та Державою Ізраїль щодо укладення Угоди про вільну
торгівлю (Урядовий портал).
У рамках цього раунду сторони опрацювали основні питання положень
проекту: інституційні, загальні та прикінцеві положення, митні процедури,
правила походження, торгівлю товарами, врегулювання спорів тощо.
Однією з ключових частин даного діалогу став розгляд доступу до
ринків товарів.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі – Торговий
представник України Наталія Микольська повідомила, що триденні
переговори були інтенсивними та насиченими. Ми ретельно (по кожній
тарифній лінії) обговорили можливості лібералізації Державою Ізраїль для
продукції сільськогосподарського сектору. Такі преференції є важливими з
точки зору збільшення потенціалу поточних та майбутніх українських
експортерів. Сподіваємось, що наступний етап перемовин буде не менш
активним.
За результатами раунду сторонами намічено кроки подальшої роботи
для проведення наступної сесії переговорів у поточному році.
Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів 26–28 січня перебуватиме з робочим
візитом у Республіці Індія, де візьме участь у 23 Саміті Партнерства 2017
«Стійке зростання економіки держав в умовах глобального
економічного порядку» та проведе низку міжнародних двосторонніх
зустрічей (Урядовий портал).
На Саміті Степан Кубів презентує можливості співпраці з Україною у
сфері інновацій, інфраструктури, промисловості, торгівлі та візьме участь в
обговоренні світових тенденцій інноваційного та промислового розвитку.
Степан Кубів також долучиться до урочистостей з нагоди Дня
Республіки Індія 26 січня.
Перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів повідомив, що
обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку України у 2016 році
становив 3,8 млрд доларів (Аналітична служба новин):
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«Це стало можливим завдяки низці факторів, передусім роботі уряду з
дерегуляції та скорочення контактів представників бізнесу з чиновниками».
Разом з тим, він повідомив, що у цьому році уряд змінює модель
розвитку економіки, закладаючи в її основу зростання інвестиційного попиту
і збільшення обсягів експорту.
«Ми обговорюємо проект інноваційного розвитку промисловості
України до 2025 року».
Кубів додав, що пріоритетами такого розвитку мають стати зростання
частки промислових товарів у структурі експорту, зменшення енергоємності
виробництва, вихід на нові світові ринки, зростання продуктивності праці в
переробці і т.д.

Швейцарія до кінця січня поточного року передасть $ 100 млн у
вигляді першого траншу фінансової допомоги Україні (Західна
інформаційна корпорація).
Президент України Петро Порошенко заявив про це журналістам у
Давосі.
«Гроші надійдуть на рахунки Нацбанку у вигляді фінансової допомоги
від Швейцарської Конфедерації як перша частина траншу, спрямованого на
підтримку України».
Також Глава української держави повідомив, що під час перемовин з
президентом Швейцарії обговорювалося нинішній стан двосторонніх
міждержавних взаємин та проведення важливих реформ в Україні.
«Ми відзначили, що до 6 лютого, коли Україна і Швейцарія
відзначатимуть 25 років наших дипломатичних взаємин, ми підійшли не з
порожніми руками. Швейцарія визнала очевидний прогрес України стосовно
реформ».
За словами українського керманича, на зустрічі очільники держав
домовилися прискорити спільні кроки з розслідування злочинів влади
Януковича. Можновладці визначили чіткі графіки та координацію співпраці
Міністерств юстиції і Генеральних прокуратур обох країн щодо заморожених
активів попередньої влади у швейцарських банках. Такий крок має привести
до повернення цих активів до України.
Також Порошенко наголосив, що Швейцарія готова надати українцям
безвізовий режим відразу ж після аналогічного кроку з боку Євросоюзу.
Україна сподівається на одержання ще 8 траншів кредиту за
програмою EFF Міжнародного валютного фонду в обсязі 9,9 млрд
доларів до кінця 2018 року (Економічна правда).
Про це сказано в листі про наміри, який готує президент, прем'єрміністр, голова Національного банку й міністр фінансів, для одержання
чергового, 4-го траншу кредиту МВФ.
4-й транш кредиту в розмірі 1 млрд доларів Україна очікує одержати в
лютому.
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У підсумку, із загальної суми 4-річні кредити на 17,5 млрд доларів,
Україною буде отримано 8,6 млрд доларів.
«Залишок коштів планується виділити до кінця 2018 року 7
траншами», − сказано в документі.
Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що очікує
наступний транш від МВФ на початку лютого.
У вересні 2016 року МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в
розмірі 1 млрд доларів.

Глава МЗС України Павло Клімкін зустрівся з президентом
М'янми Тхіном Чжо (Цензор.НЕТ).
Глава МЗС України Павло Клімкін розпочав турне країнами ПівденноСхідної Азії. 11−13 січня він буде перебувати з візитом у М'янмі. Після цього
він відвідає Бруней і Сингапур.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
«Почалося турне міністра Павла Клімкіна до країн Південно-Східної
Азії, яке включає відвідування Республіки Союз М'янма, Брунею
Даруссаламу та Республіки Сингапур. 11−13 січня Міністр закордонних
справ України Павло Клімкін здійснить перший в історії двосторонніх
відносин візит до Республіки Союз М'янма, метою якого є активізація
політичного діалогу, обговорення перспективних напрямків двосторонньої
співпраці, поглиблення співпраці на міжнародній арені, а також обмін
думками з актуальних міжнародних і регіональних питань», − сказано в
повідомленні.
У ході візиту вже пройшла зустріч Клімкіна з Президентом М'янми
Тхіном Чжо.
Глава МЗС України Павло Клімкін написав, що перший в історії
двосторонніх відносин візит до М'янми розпочався із зустрічі з президентом
країни Тхіном Чжо. Є багато планів і перспектив.
13−14 січня Міністр закордонних справ України буде перебувати в
Брунеї Даруссаламі з метою відновлення політичного діалогу на високому
рівні, обговорення шляхів виведення двосторонніх відносин на новий рівень,
а також зміцнення взаємодії в міжнародних і регіональних організаціях.
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що завдяки
реформуванню митниці та ліквідації корупційних схем до бюджету
додатково надійшло чотири мільярди гривень (Західна інформаційна
корпорація).
«Нам вдалось ліквідувати ряд корупційних схем на митниці. І якщо в
травні (2016 року. – Ред.) ми почали цю роботу, то вже у серпні ми
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отримали стійке зростання доходів до бюджету, а в грудні перевиконання
планів становило 20 %. Усумі – 4 млрд грн».
Він наголосив, що це ті 4 млрд гривень, які раніше привласнювали
корупціонери. Сьогодні ці кошти працюють на державу. Прем’єр підкреслив,
що уряд і в цьому році буде продовжувати модернізувати митну службу.
Детективи Національного антикорупційного бюро України
затримали одного з колишніх керівників ВАТ «Державна продовольча
зернова корпорація України» (ДПЗКУ) і представника міжнародного
зернотрейдера (Українські реалії).
Їх підозрюють у нанесенні збитку ДПЗКУ на суму понад 60 млн
доларів.
На даний момент слідчі НАБУ встановлюють місцезнаходження інших
фігурантів справи.

Національне антикорупційне бюро почало перевірку кандидатів на
посади суддів Верховного Суду України (Радіо Свобода).
Перші висновки вже надані Громадській раді доброчесності. Інформаційноаналітична робота з боку НАБУ зводиться до оцінки корупційних ризиків.
Обмін інформацією відбувається виключно в рамках законодавства й
покликаний допомогти Вищій кваліфікаційній комісії суддів забезпечити
Верховний суд фахівцями без корупційного минулого.
Децентралізація та реформа державного управління

Мешканці об’єднаних територіальних громад Донеччини та
Чернігівщини відчують фінансові, соціальні та економічні переваги, що
відкриває децентралізація – Уряд актуалізував перспективні плани
формування ОТГ цих областей (Урядовий портал).
Віце-прем'єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко прокоментував прийняте
розпорядження КМУ, яким внесено зміни у відповідні нормативні акти.
За його словами, це рішення дозволяє органам управління
територіальних громад забезпечити належний рівень послуг для мешканців.
Геннадій Зубко повідомив, що у перспективному плані формування
територій громад Донеччини перелік спроможних громад доповнено
Іллінівською ОТГ, а з переліку спроможних ОТГ вилучено Новогродівську та
Селідівську громади.
«У перспективному плані формування територій Чернігівщини перелік
спроможних ОТГ доповнено Лосинівською та Срібнянською громадами. А
також уточнено склад низки громад, зокрема Бахмацької, Батуринської,
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Холминської,

Носівської,

Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що між Естонією та
Україною буде підписано меморандум щодо реалізації проекту
«Підтримка електронного урядування для децентралізації в Україні
(EGOV4UKRAINE) (Децентралізація влади).
Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко за результатами зустрічі із
Директором з розвитку Академії електронного управління Естонії Ханнесом
Астоком. Зустріч відбулась у рамках офіційного візиту української делегації
до Естонської Республіки на чолі з Президентом
України Петром
Порошенком.
«Проектом EGOV4UKRAINE ми підсилюємо українсько-європейську
програму з впровадження децентралізації U-LEAD, яка стартувала в
Україні у вересні 2016 року. EGOV4UKRAINE спрямований на покращення
процесу надання адміністративних послуг у місцевих громадах через
інструменти е-урядування. Це розробка та запровадження універсальної та
ефективної ІТ архітектури, інформаційних систем та технічних рішень для
ЦНАПів. Головне, що можливостями проекту зможуть, у першу чергу,
скористатись голови ОТГ.
Меморандум підписуватиметься між
Держагентством з питань електронного урядування України та Академією
е-урядування Естонії, Загальна вартість проекту EGOV4UKRAINE
становить 5,7 млн євро».
Між Естонією і Україною буде підписано меморандум щодо
реалізації проекту «Підтримка електронного уряду для децентралізації в
Україні» (EGOV4UKRAINE) на 5,7 млн євро, йдеться в повідомленні
прес-служби Міністерства регіонального розвитку (Источник).
Віце-прем'єр-міністр
–
міністр
регіонального
розвитку,
будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що проектом EGOV4UKRAINE
ми підсилюємо українсько-європейську програму по впровадженню
децентралізації U-LEAD, яка стартувала в Україні у вересні 2016 року.
EGOV4UKRAINE спрямований на поліпшення процесу надання
адміністративних послуг у місцевих громадах через інструменти е-уряду.
За його словами, проект включає в себе розробку і впровадження
універсальної та ефективної ІТ-архітектури, інформаційних систем і
технічних рішень для ЦНАП (Центрів надання адмінпослуг – ред.).
«Головне, що можливостями проекту зможуть, у першу чергу,
скористатися голови ВІД (об'єднаних територіальних громад – ред.).
Меморандум буде підписуватися між Держагентством з питань
електронного уряду України та Академією е-уряду Естонії».
Офіційна інформація

25

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 січня − 01 лютого 2017р.

20-28 лютого 2015
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив під час зустрічі у
Києві з Директором з розвитку Академії електронного управління
Естонії Ханнесом Астоком ми окреслили чітку маршрутну карту
реалізації проекту EGOV4UKRAINE («Підтримка електронного
урядування для децентралізації в Україні») (Урядовий портал).
Це черговий крок у розвитку системи якісного надання послуг у
громадах.
Він також зазначив, що маршрутна карта проекту включатиме в себе:
1) створення єдиної платформи взаємодії всіх електронних реєстрів та
підключення до неї вже діючих на рівні районів та областей ЦНАПів;
2) розроблення типового технічного рішення – «робочого місця» для
ЦНАПів в ОТГ з подальшим підключенням до єдиної платформи.
«Такий підхід успішно впроваджено в Естонії. На кінець лютого
вийдемо на єдине технічне завдання для оголошення тендеру на закупівлю
систем. Далі – розробка і впровадження IT-архітектури, на це піде не менше
півроку».
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко повідомив, що Центральна
виборча комісія призначила перші вибори ще у 40 об'єднаних
територіальних громадах в 15 областях України (Урядовий портал).
Вони відбудуться 30 квітня 2017 року. Реформа децентралізації
успішно рухається вперед.
Комісія ЦВК оголосила з 11 березня 2017 року початок виборчого
процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад
об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних,
міських голів.
Перелік об’єднаних громад, де 30 квітня 2017 року пройдуть перші
місцеві вибори:
Вінницька область:
Якушинецька сільська ОТГ
Кунківська сільська ОТГ
Мурафська сільська ОТГ
Волинська область:
Колодяжненська сільська ОТГ
Заборольська сільська ОТГ
Вишнівська сільська ОТГ
Забродівська сільська ОТГ
Самарівська сільська ОТГ
Донецька область:
Сіверська міська ОТГ
Закарпатська область:
Іршавська міська ОТГ
Офіційна інформація
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Перечинська міська ОТГ
Запорізька область:
Великобілозерська сільська ОТГ
Павлівська сільська ОТГ
Гуляйпільська міська ОТГ
Широківська сільська ОТГ
Кам’янсько-Дніпровська міська ОТГ
Водянська сільська ОТГ
Оріхівська міська ОТГ
Чернігівська селищна ОТГ
Івано-Франківська область:
Олешанська сільська ОТГ
Львівська область:
Великолюбінська селищна ОТГ
Магерівська селищна ОТГ
Розвадівська сільська ОТГ
Миколаївська область:
Дорошівська сільська ОТГ
Одеська область:
Яськівська сільська ОТГ
Полтавська область:
Великобагачанська селищна ОТГ
Рокитянська сільська ОТГ
Рівненська область:
Бокіймівська сільська ОТГ
Сумська область:
Бочечківська сільська ОТГ
Краснопільська селищна ОТГ
Кролевецька міська ОТГ
Вільшанська сільська ОТГ
Херсонська область:
Горностаївська селищна ОТГ
Виноградівська сільська ОТГ
Черкаська область:
Степанецька сільська ОТГ
Селищенська сільська ОТГ
Ротмістрівська сільська ОТГ
Чернігівська область:
Комарівська сільська ОТГ
Козелецька селищна ОТГ
Менська міська ОТГ

Офіційна інформація
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Децентралізація в Україні вже має безліч прикладів успіху у
вигляді об’єднаних громад і реалізованих ними проектів (Західна
інформаційна корпорація).
Ефективність реформи також підтверджена зростанням місцевих
бюджетів. Але головною особливістю децентралізації в Україні є зміна
свідомості людей, які вже зрозуміли, що можуть впливати на розвиток своїх
громад, і краще ніж вони цього ніхто не зробить.
Про це сказала заступник директора департаменту з питань
місцевого самоврядування та територіальної організації влади
Мінрегіону Людмила Даменцова під час семінару «Реформи у сфері
децентралізації та деконцентрації в Україні: досвід країн-членів ОЕСР», який
проходить 26–27 січня у Києві, – передає прес-служба Мінрегіону України.
«Сьогодні наші міжнародні партнери неодноразово згадували високі
темпи процесів децентралізації в нашій країні. І дійсно, менше ніж за два
роки у нас створено 366 об’єднаних громад. І це не просто 1740 місцевих
рад, які об’єднали зусилля і почали працювати у нових умовах, це 1740
прикладів готовності людей брати ініціативу і ставати господарями у своїх
громадах».
За її словами, вже перший рік існування об’єднаних громад довів, що
на місцях знають, як розвивати території. В об’єднаних громадах швидко
набувають необхідних знань, яких до реформи не потребували, бо не мали
можливості їх використовувати. Об’єднані громади працюють і вчаться
паралельно і, як наслідок, близько 95 % з 1 млрд грн інфраструктурної
субвенції було використано у 2016 році на необхідні людям проекти:
ремонти доріг, шкіл, лікарень, дитсадків, вуличне освітлення, будівництво
водогонів, оснащення ЦНАПів, придбання комунальної техніки тощо.
«Реформа перейшла в горизонтальну площину. В громадах вже не
чекають на рішення згори. Там домовляються між собою, радяться,
вчаться на досягненнях і помилках одне одного і рухаються далі».
За її словами, активніше почав працювати і механізм співробітництва
громад. Зараз укладено вже 73 договори про співробітництво. Близько 370
громад, серед яких і об’єднані, у співпраці реалізують спільні проекти, які
розвивають території і дозволяють ефективно використовувати кошти
місцевих бюджетів.

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що
Україна та Естонія підпишуть меморандум щодо реалізації проекту
EGOV4UKRAINE на 5,7 млн євро (Цензор.НЕТ).
Між Естонією та Україною буде підписано меморандум щодо
реалізації проекту «Підтримка електронного управління для децентралізації в
Україні» (EGOV4UKRAINE).
«Проектом EGOV4UKRAINE ми підсилюємо українсько-європейську
програму з впровадження децентралізації U-LEAD, яка стартувала в Україні
Офіційна інформація
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у вересні 2016 року. EGOV4UKRAINE спрямований на покращення процесу
надання адміністративних послуг у місцевих громадах через інструменти еурядування. Це розробка та запровадження універсальної та ефективної ІТ
архітектури, інформаційних систем та технічних рішень для ЦНАПів.
Головне, що можливостями проекту зможуть, у першу чергу, скористатись
голови ОТГ. Меморандум підписуватиметься між Держагентством з
питань електронного урядування України та Академією е-урядування
Естонії».
Загальна вартість проекту EGOV4UKRAINE становить 5,7 млн євро.
Європейський Союз, Швеція та Естонія інвестують 5,7 мільйона
євро в розвиток електронного уряду в Україні (Радіо Свобода)
Голова Державного агентства з питань електронного уряду
України Олександр Риженко:
«Ефективна електронна взаємодія на сьогодні є головним викликом для
розвитку електронного урядування в Україні. Мета розвитку проекту
електронної взаємодії – забезпечити можливість органам влади або
центрам надання адмінпослуг у містах отримувати дані з державних
реєстрів або баз даних інших органів влади. Проект EGOV4UKRAINE, який
сьогодні стартує за підтримки Європейського союзу, урядів Естонії та
Швеції, спрямований на вирішення цих завдань».
Представник Євросоюзу в Україні Домінік Папенгайм:
«Ми впевнені в тому, що процес реформи децентралізації триватиме,
стане частиною технічного впровадження і поширюватиметься на всі
галузі економіки. Сподіваємося, що цього року дедалі більше територіальних
громад наслідуватимуть приклад тих, які запровадили надання
адміністративних послуг на місцях, працюючи завдяки електронному
управлінню».
Програма U-LEAD передбачає розширення прав і можливостей на
місцевому рівні, підзвітності та розвитку і фінансується ЄС і окремо
Німеччиною, Швецією, Данією та Польщею. Мета програми – підтримка
уряду України у впровадженні реформи децентралізації.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що з
моменту незалежності України ніколи на місцях не було стільки грошей,
скільки регіони отримали зараз завдяки фінансовій децентралізації
(Урядовий портал).
«Економічний розвиток відбувається на місцях. Немає віртуальних
інвестицій, віртуального експорту. Все це відбувається в реальному селі,
місті, області, районі, де створюються нові робочі місця, національний
український продукт».
Прем’єр-міністр наголосив, що у результаті ініційованої ним реформи з
децентралізації у країні було змінено систему фінансування та створено
Офіційна інформація
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інструменти, які дозволяють місцевій владі ефективно вирішувати проблеми
на місцях і не допускати їх виникнення.
Сьогодні місцеві бюджети зросли у декілька разів. Так, лише за
результатами минулого року місцеві бюджети зросли на більше ніж
45 млрд грн.
Глава Уряду навів приклади бюджетів розвитку міста Запоріжжя, що
становить 1 млрд 600 млн грн, та міста Львова у розмірі 1 млрд 800 млн грн.
«Запевняю вас, з моменту незалежності нашої держави ніколи
еквівалентного ресурсу у такому розмірі не було на місцях, – зауважив
Володимир Гройсман. Це колосальний ресурс для того, щоб інвестувати в
розвиток економіки, розвиток нових робочих місць, виробництво
інноваційних продуктів. Це ресурси, які ми можемо направляти у тому числі
на створення належних умов розвитку економіки.
Фінансова децентралізація − теж інвестиція у створення локальних
робочих місць, розвиток локальної економіки. Сьогодні у вас є умови у тому
числі, щоб створювати індустріальні парки, забезпечувати їх усім
необхідним, усією інфраструктурою для того, щоб саме в ваших регіонах,
містах, областях розміщувалися нові сучасні підприємства».
Також на місцевий рівень було передано багато повноважень, зокрема
щодо реєстрації бізнесу, майна.
«Все, що необхідно, щоб самостійно приймати рішення, вже на місцях.
Це означає, що є інструменти у вас, і ресурси, фінанси, якими ви можете
розпоряджатися і бути успішними. Сьогодні все для вас доступно».
Прем’єр-міністр наголосив, що головне завдання на сьогодні –
забезпечення економічного зростання у країні.
«Переді мною як Прем’єр-міністром країни і нашою командою стоїть
одне завдання − маємо забезпечити економічне зростання, економічний
прорив, але не лозунгами і гарними назвами, а реальними конкретними
справами».
Також, за його словами, потрібно перейти від сировинного типу
економіки і створювати додану вартість у країні.
Україна має серйозні можливості як щодо розвитку внутрішнього
ринку, так і можливостей збільшення експортного потенціалу, переконаний
Володимир Гройсман.
«Настав час, коли ви на місцях будете створювати структури, які
будуть поєднані з нашими структурами».
Реформа державної служби та реорганізація державних органів
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у
результаті реформування сфери державного управління в Україні має
постати ефективна система, здатна адекватно реагувати на виклики,
Офіційна інформація

30

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 січня − 01 лютого 2017р.

20-28 лютого 2015
розвивати державу та надавати якісні послуги суспільству (Урядовий
портал).
«Я би дуже хотів, щоби в Україні була створена ефективна, якісна
система управління державою. Це має бути метою нашого плану дій».
На переконання Глави уряду, однією з головних проблем України є
інституційна слабкість. Саме тому потрібно підвищити якість державного
управління та підготовки державних службовців.
За його словами, вимоги до державних чиновників мають бути
жорсткими, таким чином, щоб забезпечити їх якісну підготовку та загалом
здатність системи реагувати на виклики і забезпечувати розвиток держави.
«Для нас дуже важливо побудувати ефективну систему державного
управління в країні. З одного боку, це сама система – вона має бути
ефективною і оптимізованою. З іншого боку – це люди, які працюють у цій
системі, які мають бути професійно підготовлені, мають отримати якісні
необхідні знання, нормальне забезпечення, таким чином, щоб вони могли
продукувати якісний продукт своєї діяльності – надання послуг суспільству,
розвивати державу.
Можливо не все просто, не все вдається одразу, але ми стали на шлях
оновлення державної служби, державного службовця, системи державного
управління. Я вважаю, це шлях, яким ми маємо йти».
Говорячи про вжиті заходи щодо зміни системи управління,
Володимир Гройсман також нагадав, що в країні було розпочато реформу
децентралізації влади і зміцнення місцевого самоврядування.
«Сьогодні можливо сказати, що децентралізація в Україні - в дії. Ми
вже маємо позитивні результати зміни цієї системи: делегування
повноважень, передачі повноважень на місця, розподіл компетенцій за
рівнем влади і так далі».
Сьогоднішній круглий стіл з питань реформування державного
управління – друга дискусія щодо обговорення Середньострокового плану
пріоритетних дій Уряду до 2020 року. У заході взяли участь представники
експертного середовища, міжнародних партнерів, а також державних органів
влади.

Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва, та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що німецький бізнес
готовий долучитися до реалізації в Україні спільних проектів з
енергоефективності (Урядовий портал).
Це і підготовка фахівців з енергоаудиту та енергосервісу, і
проектування енергоефективних систем, і впровадження інноваційних
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підходів до ефективного збереження енергії як в житловому, так і
промисловому секторах.
«Представники німецького бізнесу підтримують реформи, які
впроваджуються в Україні, і відзначили їх успішність. Були відзначені
результати в дерегуляції, податковій політиці, системі розрахунків ПДВ,
зменшенні навантаження на заробітну плату. Позитивно оцінені
результати реформи децентралізації з точки зору зростання місцевих
бюджетів та розширення можливостей для розвитку німецького бізнесу на
регіональному рівні, в тому числі, через платформу ProZorro. Сьогодні
близько 1200 німецьких компаній працюють в Україні. Для активізації
співпраці минулого року ми відкрили Німецько-українську промисловоторгову палату. На 17 % виріс товарообіг між нашими країнами. Німецькі
компанії висловили велику зацікавленість у безпосередніх та прямих
контактах з українським бізнесом через Німецько-українську промисловоторгову палату».
Щодо енергоефективності, то представники бізнес-кіл Німеччини
позитивно оцінили відповідні закони, які сьогодні знаходяться на розгляді
Парламенту, а також ініціативу держави щодо створення додаткових
інструментів стимулювання населення до енергоефективних заходів. Є
зацікавленість і готовність до співпраці у впровадження реформи з
енергоефективності. Німеччина має передовий досвід у цій сфері, який буде
корисним для України з точки зору конкретних технічних рішень.
За словами Віце-прем’єр-міністра, німецький бізнес зацікавлений в
активізації співпраці в аграрній галузі, у сферах переробки, IT-технологій та
транспортної інфраструктури. А такі компанії як Kromberg&Schubert та
Knauf готові брати участь у підготовці фахових кадрів для роботи на
німецьких підприємствах.
«Також Україна продовжить співробітництво з банківськими
установами. Мова про співпрацю в рамках кредитних портфелів з KfW, а
також з ЄБРР, за підтримки якого в Україні реалізовувалось 27 проектів».
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко зазначив, що 7–8 лютого до Києва
приїде робоча група експертів з Міністерства економіки Фінляндії для
напрацювання спільних проектів у сфері енергоефективності (Урядовий
портал).
Він зазначив, що таких домовленостей досягнуто на зустрічі з
Міністром зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Каєм Мюккяненом у
Гельсінкі.
«Фінські експерти долучаться до розробки технічних рішень та
продуктів у рамках Фонду енергоефективності. В активі Фінляндії –
успішний досвід реалізації конкретних енергоефективних проектів у
муніципальному секторі. Ці практичні рішення будуть імплементовані у
роботу Фонду енергоефективності».
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Зустріч відбулася 24 січня в рамках офіційного візиту української
делегації до Фінляндської Республіки на чолі з Президентом України
Петром Порошенком.

24 січня 2017 року у ході офіційного візиту Президента України
Петра Порошенка до Фінляндської Республіки підписано Меморандум
про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної
енергетики
та
альтернативних
видів
палива
між
Держенергоефективності та Міністерством закордонних справ Фінляндії
(Урядовий портал).
Меморандум має на меті налагодити тісну взаємовигідну співпрацю
України та Фінляндії, щоб спільними зусиллями сприяти збільшенню
виробництва енергії з відновлюваних джерел та підвищенню
енергоефективності економіки.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук прокоментував, що
для України велика честь обмінюватися досвідом, інформацією та знаннями з
однією з провідних країн Євросоюзу у використанні чистих джерел енергії –
Фінляндією. Наприклад, частка «зеленої» енергії в кінцевому
енергоспоживанні Фінляндії складає вже 38,7 %. Серед амбітних цілей
Фінляндії – заборонити використання вугілля у виробництві електроенергії
до 2030 року. Тож, напрацювання цієї країни стане у нагоді Україні, якій
вкрай важливо нарощувати темпи розвитку відновлюваної енергетики.
Сергій Савчук також висловив переконання, що виконання
меморандуму сприятиме удосконаленню українського законодавства та
активізує бізнес-процеси у сферах енергоефективності та відновлюваної
енергетики.
У рамках Меморандуму сторони обмінюватимуться досвідом та
знаннями щодо державної політики та механізмів підтримки розвитку сфер
відновлюваної енергетики та енергоефективності, щодо забезпечення сталої
роботи енергосистеми при збільшенні частки «зеленої» електроенергії.
Особливу увагу буде приділено розробці політики використання
альтернативних видів палива.
Також сторони сприятимуть реалізації спільних проектів у сферах
енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів
палива, надаватимуть підтримку організаціям та компаніям обох країн у
розробці проектів, у проведенні спільних семінарів, курсів та зустрічей.
Віце-прем'єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що Меморандум про
взаєморозуміння
у
сферах
енергоефективності,
відновлюваної
енергетики та альтернативних видів палива створює нові можливості
для співробітництва в галузі енергоефективності між Україною та
Фінляндією (Урядовий портал).
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Зі сторони Фінляндії документ підписав Міністр зовнішньої торгівлі і
розвитку Кай Мюккянен. Підписання відбулось у рамках офіційного візиту
української делегації до Фінляндської Республіки на чолі з Президентом
України Петром Порошенком.
За словами Геннадія Зубка, Меморандум визначає можливості для
реалізації спільних проектів у сферах енергоефективності, відновлювальних
джерел енергії та альтернативних видів палива для виробництва електричної
та теплової енергії, централізованого теплопостачання.
«Для нас корисний досвід Фінляндії щодо інтелектуальної енергетики
та енергетичних підприємств, використання відновлюваних джерел енергії у
секторах опалення та охолодження. Особливо це важливо для напрацювання
технічних рішень в рамках роботи Фонду енергоефективності. У країні
триває процес реформування газового сектора відповідно до вимог Третього
енергопакету ЄС та створення Фонду енергоефективності. Головне
завдання Фонду − провести модернізацію житлового фонду і зекономити
енергоресурси».
Він
відзначив
важливість
продовження
двостороннього
співробітництва між Україною і Північною екологічною фінансовою
корпорацією (НЕФКО), яка в Україні надає пільгові кредити, зокрема, на
реалізацію інвестиційних муніципальних проектів у сфері енергозбереження
і енергоефективності.
«Висловлюю подяку НЕФКО за вагому підтримку розвитку сектора
енергетичної ефективності України та реалізацію проектів із
енергозбереження в різних куточках нашої країни. Наразі робочий портфель
НЕФКО у нашій країні Україні складається із понад 150 проектів, з яких 90 є
муніципальними. Ці проекти поглиблюють секторальну децентралізацію в
Україні та посилюють вагу місцевого самоврядування».
Реформа системи національної безпеки та оборони
Рада національної безпеки і оборони України доручила уряду з
урахуванням недофінансування державного оборонного замовлення у
2016 році відкоригувати «Державну цільову оборонну програму
розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року» (Радіо
Свобода).
Уряду також доручили затвердити схвалені на засіданні основні
показники державного оборонного замовлення з урахуванням видатків,
передбачених бюджетом на поточний рік.
У РНБО зазначають, що серед визначених у державному оборонному
замовленні пріоритетів – розробка та виробництво нових зразків озброєння та
військової техніки, розвиток українського оборонно-промислового
комплексу, спрощення механізму їх отримання для суб'єктів
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господарювання, які залучаються до виконання державного оборонного
замовлення.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що формування
державного оборонного замовлення здійснюватиметься щонайменше на
три роки (Радіо Свобода).
Також Президент України зазначив, що 81% державного оборонного
замовлення – це є загальний фонд держбюджету:
«Ми твердо переконані в тому, що на сьогоднішній день цей 81% буде
гарантовано профінансовано. Близько 9 мільярдів гривень – це кошти
загального фонду держбюджету в 2017 році, при чому фінансування має
розпочатися вже зараз».
Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак
вважає доцільним застосувати єдиний підхід щодо реалізації оборонної
реформи на всіх рівнях державної влади, зокрема, необхідно продовжити
опрацювання
мобілізаційних
завдань
підприємств
оборонної
промисловості, погодити воєнно-медичну доктрину (Аналітична служба
новин).
Тут треба цю роботу прискорювати, тому що ми трохи в тих питаннях,
про які я говорив, відстаємо від нашого плану. На мою думку, зазначені
недоліки виникли через неузгодженість дій розробників і виконавців.
Його (єдиного підходу, – ред.) сутність полягає у запровадженні
визначених стратегічних цілей оборонної реформи у всіх керівних
документах оборонного планування та планах соціально-економічного
розвитку країни.
Міністр оборони України Степан Полторак не бачить загроз для
виконання плану з приведення Збройних сил до стандартів НАТО, але
наголошує, що це залежатиме від реформ в економіці в цілому
(Аналітична служба новин).
Він сказав, що плани, передбачені у Стратегічному оборонному
бюлетені стосовно приведення ЗСУ до повної сумісності з силами НАТО до
2020 року, дійсно є амбітними, але враховуючи ситуацію, яка склалася, немає
часу для того, щоб розтягувати цей процес.
«Ми не маємо права на експерименти і помилки, тому що ми можемо
втратити управління ЗС, і це буде безпосередньо загроза територіальній
цілісності України. (…) Єдине в мене є застереження, воно пов'язано з тим,
що реформа оборонного відомства є надзвичайно дорогою. І кінцевий успіх
проведення реформ у Міністерстві залежатиме від реформ в економіці,
наших фінансових спроможностей і бюджету Міністерства оборони».
Реформа правохоронної системи
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У Міністерстві внутрішніх справ України пройшло чергове
засідання Громадської ради при МВС, на якому було розглянуто
Середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року у розрізі
2017 (Урядовий портал).
У дискусії брали участь представники секретаріату Кабінету Міністрів,
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координує Міністр,
члени Громадської ради при МВС України та провідні фахівці Міністерства.
Голова Громадської ради при МВС України Володимир
Мартиненко зазначив, що дуже важливе залучення максимальної кількості
громадськості не лише у Києві, а й у регіонах до проведення обговорень
роботи як відомства, так і Уряду в цілому.
Варто зазначити, що План був розісланий на розгляд громадськості до
областей для його обговорення та аналізу. Майже в усіх регіонах створено
Робочі групи громадськості щодо співпраці і взаємодії з органами, що
координуються Міністром внутрішніх справ. До складу цих робочих груп
увійшло більше 600 представників інститутів громадянського суспільства. З
представниками громадськості тепер співпрацюють обласні управління
Національної поліції, Національної гвардії, Державної міграційної служби,
Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби
і Сервісного центру МВС у 21 області.
Загалом учасники засідання погодилися з Планом дій уряду та
домовилися внести остаточні корективи після узагальнення всіх зауважень та
пропозицій.
Реформа освіти
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з
директором Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови
Сату Кахконен зазначила, що Міністерство освіти і науки України
зацікавлено у відновленні співпраці зі Світовим банком і сподівається на
підтримку установи в проведенні реформ (Урядовий портал).
«Світовий банк має дуже широку активність у пострадянських
країнах. На жаль, Міністерство освіти і науки має не досить хорошу
історію стосунків з вашою установою в попередні періоди. Але зараз
Міністерство змінилося, і ми переконані, що робота Світового банку в
Україні в напрямку освіти буде дуже продуктивною та допоможе нашій
країні».
На фінальній стадій перемовин знаходиться проект «Зміцнення
формування політики на основі доказових даних із використанням освітньої
статистики й аналізу», що реалізовуватиметься у співпраці зі Світовим
банком.
Офіційна інформація
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Проект складається з трьох компонентів. Перше, розвиток інтегрованої
Інформаційної системи освіти, яка об’єднуватиме освітні бази даних,
включатиме створення порталу відкритих даних. Друге, підготовка до участі
в Програмі міжнародного оцінювання учнів (PISA). І третє, зміцнення
Інституту освітньої аналітики, що має стати провідною установою в сфері
освітньої статистики й аналітики в Україні.
Термін реалізації проекту – 2 роки, загальна вартість – 400 тис. доларів
США. Для його впровадження Світовий банк надасть 340 тис. доларів
гранту, а решту забезпечить Інститут освітньої аналітики шляхом покриття
адміністративних витрат установи.
Міністр також розказала представникам Світового банку про
пріоритети МОН на середньострокову перспективу. Серед них –
забезпечення якості вищої освіти, модернізація професійно-технічної освіти
та реалізація реформи середньої освіти «Нова українська школа».
Директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови
Сату Кахконен сказала, що ми розуміємо важливість запланованих вами
реформ, особливо, що стосується середньої освіти, що має безпосередній
вплив на життя усього суспільства. Ті люди, з якими в мене є можливість
спілкуватися, вкрай стурбовані тим, що якість освіти в українських школах
падає.
Вона додала, що Світовий банк готовий підтримати МОН у проведенні
реформ, зокрема наданням рекомендацій та аналітикою. Подальше
поглиблення співпраці, на думку Сати Кахконен, можливе після того, як
МОН продемонструє рішучість у проведенні реформ.
Програма розвитку українського експорту

Україна та Єврокомісія домовилися про відновлення експорту
продукції птахівництва українського виробництва до країн Євросоюзу
(Європейська правда).
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та
продовольства.
Станом на понеділок поставка курятини на європейський ринок уже
здійснюється.
Міністр Тарас Кутовий заявив, що питання регіоналізації було одним
із найбільш чутливих у комунікації з Європейською комісією. У результаті
обговорень та прийнятих рішень Україна та ЄС вже застосовують принцип
регіоналізації при торгівлі птицею та продуктами птахівництва. На сьогодні
експорт української птиці до країн Євросоюзу відновлено.
Відновлення експорту птиці стало результатом взаємного визнання
принципу регіоналізації в питаннях пташиного грипу між Україною та ЄС.
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Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа зазначила, що ми
налаштовані не лише на спрощення режиму взаємної торгівлі, але й на
повноцінну адаптацію законодавства України до положень Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС у сфері санітарних і фітосанітарних заходів
(SPS) з метою взаємного визнання еквівалентності.

Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів зустрівся із султаном бін Саїд Аль
Мансурі, Міністром економіки Об’єднаних Арабських Еміратів під час
23-го Саміту партнерства-2017, який проходить в Індії (Урядовий портал).
Сторони обговорили можливості для посилення співпраці у
торговельно-економічній сфері, енергетиці та енергоефективності, галузі
охорони здоров’я, а також інвестицій та інновацій.
Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів відзначив, що Україна приділяє значну
увагу підтримці малого та середнього бізнесу, зокрема зменшенню
регуляторного тиску на бізнес та створенню системи ефективного
регулювання.
«Малий та середній бізнес складає значну частину економіки України,
тому Уряд та Мінекономрозвитку приділяє багато уваги створенню
сприятливих умов для його розвитку. Ми також прагнемо до запровадження
інноваційної моделі економіки, яка дозволить малому та середньому бізнесу
розвиватися стрімкими темпами завдяки застосуванню найсучасніших
технологій та рішень».
Міністр економіки Об’єднаних Арабських Еміратів Султан бін
Саїд Аль Мансурі погодився, що підтримка малого та середнього бізнесу
завдяки інноваційним рішенням дійсно дозволяє стрімкий економічний
ефект, особливо з урахуванням світових тенденцій до цифровізації та
глобалізації торгівлі. Тому для ОАЕ суттєвий інтерес становить підтримка та
інвестиції у МСБ в інших країнах, зокрема в Україні.
«Пропоную напрацювати дорожні карти для співпраці між ОАЕ та
Україною у сфері АПК, сфері енергетики та енергоефективності, а також
охорони здоров’я та проектів підтримки малого та середнього бізнесу.
Варто неодмінно зробити акцент на розвитку цих сфер саме з урахуванням
інноваційних рішень та технологій. Переконаний, що це стане практичним
засобом для активізації спільних проектів між нашими сторонами».
Султан бін Саїд Аль Мансурі також нагадав, що наприкінці лютого у
Дубаї відбудеться міжнародна продуктова виставка «Gulfood», де очікують
на участь України на найвищому рівні.
Домовленість про зняття обмежень щодо поставок української
курятини до Європейського Союзу знаходиться на фінальному етапі
(Аналітична служба новин).
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Керівник Державної служби України з питань безпеки харчових
продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа:
«Щодо стану співпраці (з європейським колегами. – АСН), то він
нормальний, робочий, ми знаходимося у постійному прямому контакті. (…)
Ми задоволені розвитком наших відносин.
Вже на фінальному етапі положення по реалізації птиці, що
дозволить значною мірою спростити торгівлю, враховуючи обмеження та
заборони з нашої сторони та ЄС. А також по інших напрямках у нас є
значний прогресс».
Також ведуться переговори щодо експорту яловичини.
«Попри наявні питання, ми все ж таки бачимо прогрес та готові
надалі працювати для просування наших товарів».
Торговий представник України Наталія Микольська заявила, що
Україна розраховує, що процес ратифікації Угоди про зону вільної
торгівлі з Канадою завершиться в лютому-березні 2017 року
(Європейська правда).
«Процес ратифікації багато в чому залежить від роботи парламентів
двох країн.
Наш парламент пропонує завершити процес у лютому, а вони
(парламент Канади. – Ред.) кажуть про березень».
Переговори про ЗВТ тривали протягом п'яти років і зараз українська
влада сподівається, що після вступу в силу угоди Канада відкриє українським
експортерам вільний доступ до 98 % свого ринку товарів.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас
Кутовий заявив, що українсько-латвійські відносини є важливими для
реформування АПК України (Урядовий портал).
Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства України
Тарас Кутовий під час зустрічі з Міністром сільського господарства
Латвійської Республіки Янісом Дуклавсом у рамках глобального форуму з
продовольства і сільського господарства, який проходить 20−29 січня у
Берліні (Німеччина).
«Латвія є одним з надійних партнерів України, яка на системній
основі здійснює допомогу та підтримку нашої країни на шляху реформ та
євроінтергації. Зокрема, важливими напрямами співпраці для нас є питання
розвитку фермерства, залучення досвіду реформування лісового
господарства, взаємодія у рибному господарстві».
Сьогодні відбувається тісне двостороннє співробітництво у сферах
тваринництва (реалізація пілотного проекту в галузі молочного фермерства,
використання досвіду латвійських науковців із селекційно-племінної роботи
з метою запровадження у господарствах України ), рибного господарства
(обговорюється можливість створення фонду підтримки рибної галузі
України на прикладі того, що діє в Латвійській Республіці) та лісового
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господарства (адаптація законодавства до вимог ЄС, використання сучасних
методик та нормативних документів ЄС).
Окремо, очільник українського відомства відзначив важливість
співпраці між країнами в плані розвитку органічного виробництва.
«Обмін досвідом щодо законодавчого забезпечення розвитку
органічного виробництва в Латвійській Республіці, адаптація до
європейським норм, порядок сертифікації та стандартизації органічної
продукції дозволять нам активно рухатися на шляху до розвитку
органічного виробництва в Україні».
Також міністри обговорили старт нового проекту TWINNING
«Наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері засобів
захисту рослин (ЗЗР) та здоров’я рослин і посилення відповідних
інспекційних та лабораторних служб», який найближчим часом розпочне
свою роботу у сфері фітосанітарії. Орієнтовний строк реалізації Проекту:
січень 2017 – грудень 2018 або 24 місяці з дати початку проекту.
Україна приділяє особливу увагу розвитку стійкого та
взаємовигідного співробітництва з Німеччиною в АПК, зокрема
поглиблення торговельно-економічних зв’язків (Урядовий портал).
Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас
Кутовий розповів про це під час зустрічі з Федеральним Міністром з питань
продовольства та сільського господарства п. Крістіаном Шмідтом, яка
відбулась у рамках проведення всесвітньовідомої виставки «Зелений
тиждень» (Grüne Woche) у Берліні.
Під час зустрічі Тарас Кутовий висловив вдячність Уряду Німеччини
та Федеральному міністерству сільського господарства ФРН за ефективну
співпрацю в рамках Українсько-Німецького Аграрного Комітету та за
підтримку «Німецько-український агрополітичний діалог» в Україні.
«Співпраця з Німецько-українським агрополітичним діалогом
становить особливий інтерес, зважаючи на досвід у реформуванні
сільського господарства Східної Німеччини».
Також очільник українського Міністерства зазначив важливість
розвитку двосторонньої співпраці в рамках міжнародних проектів. Так,
завдяки Проекту «Надання консультацій Україні з аграрної торгівлі в рамках
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною»
українські виробники отримують важливі та оперативні рекомендації щодо
виходу на європейські ринки. Важливими для України є проект «Німецький
аграрний дослідний центр в Україні» та проект у сфері екологічного
землеробства.
Наприкінці зустрічі Міністр аграрної політики та продовольства
України відзначив важливість відкритого діалогу та тісної співпраці за
певними актуальними напрямами.
«Важливими для нас питаннями у співпраці з Німеччиною
залишаються залучення інноваційних технологій в агропромислове
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виробництво, забезпечення європейських стандартів якості та безпеки
продуктів харчування, питання біоенергетики».
За
словами
українського
Міністра,
важливим
напрямом
співробітництва є сприяння у розробці стратегії реформування системи
професійної освіти та підвищення кваліфікації, а також сприяння розвиткові
профільних асоціацій в аграрній сфері.

У 2016 році експорт цукру склав 465,9 тис. тонн, що є рекордним
показником за всю історію незалежності України (Урядовий портал).
Відтак, присутність українського бурякового цукру на світовому ринку
збільшилася у чотири рази у порівнянні із попереднім роком.
Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий
зазначив, що 2016 рік став рекордним за багатьма показниками. Так, до
рекордного показника з експорту зернових у 39 млн тонн зерна додалася
найбільша за всю історію цифра з експорт цукру – майже 466 тис. тонн.
Україна продовжує нарощувати експортний потенціал і підтверджувати
світове лідерство.
За вересень – грудень поточного маркетингового року українські
виробники цукру експортували 344,1 тис. т цукру. За ці чотири місяці
український цукор вперше потрапив на ринки М'янми, Шрі-Ланки,
Афганістану, Сомалі, Ефіопії, Південноафриканської республіки, Македонії,
Судану, Китаю. Слід зазначити, що відкриття нових ринків збуту для
українських виробників відбулося за рахунок планомірного підвищення
якості цукру.
Станом на 11 січня всі цукрові заводи завершили виробничий сезон. Всього,
від початку виробництва виготовлено 2,008 млн т цукру з 13,66 млн т
цукрового буряку, що на 40,5 % більше за показник минулого року.
Виробничий сезон стартував 20 серпня, працювало 42 цукрові заводи.
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію
«Функціонування демократичних інституцій в Україні» (Радіо Свобода).
Документ відзначає, що відсутність прогресу в імплементації мінських
домовленостей не повинна бути причиною для гальмування процесу реформ
та демократичної консолідації країни.
Особливо в резолюції вказується на прогрес конституційної реформи,
яка натомість іще має бути завершена ухваленням змін до Конституції, що
також є важливим для просування судової реформи.
При цьому Моніторинговий комітет висловлює занепокоєння щодо
прав людини на тлі закону України про люстрацію. Резолюція закликає
Верховну Раду України внести зміни до цього законодавства згідно з
європейськими стандартами.
Офіційна інформація
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У резолюції вказано, що відсутність конкретного прогресу в сфері
боротьби з корупцією може потенційно зменшити ефект від амбітного
порядку денного реформ та, у довготривалій перспективі, підірвати довіру
громадськості й мати негативний вплив на політичну і судову системи
загалом.
ПАРЄ також закликала Україну ухвалити виборчий кодекс за
європейськими стандартами та ратифікувати Конвенцію Ради Європи про
запобігання насильству стосовно жінок.

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Швейцарія
надасть Україні безвізовий режим відразу після надання Європейським
Союзом громадянам України права безвізового в’їзду в Шенгенську зону
(Західна інформаційна корпорація).
Про це у вівторок журналістам повідомив Президент Петро Порошенко
під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
«Ми очікуємо в найближчому часі рішення Європейського парламенту
щодо безвізового режиму... Відразу, як Україна отримає право безвізових
подорожей до країн Шенгенської зони, Швейцарія також одночасно
надасть безвізовий режим для українських громадян».
До цього на форумі Порошенко провів зустріч з головою КНР Сі
Цзіньпіном.
Реформа охорони здоров’я
Госпітальні округи: хто вирішує долю лікарень? (МОЗ України).
Процес створення госпітальних округів має чіткі часові рамки та
передбачає впорядкування медичної інфраструктури в усіх регіонах України.
Аби запобігти політичним спекуляціям на темі формування госпітальних
округів та спростувати чутки щодо закриття лікарень в регіонах, публікуємо
це роз’яснення.
Подання пропозицій про створення госпітальних округів належить до
сфери відповідальності місцевої влади. Кабінет міністрів України та
Міністерство охорони здоров’я слідкують за методологією та технічними
критеріями формування округу, а громади визначають яких медзакладів і
скільки вони потребують.
Госпітальний округ повинен мати такі межі і такий набір закладів, щоб
у перспективі на його основі можна було створити ефективну і сучасну
медичну мережу.
Робота над створенням госпітальних округів триватиме до кінця 2017
року та відбуватиметься в 3 етапи:
1. Формування меж госпітального округу.
2. Створення госпітальної ради.
Офіційна інформація
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3. Розробка плану розвитку госпітального округу.
Наразі триває перший етап роботи, проекти 49 округів з 13 областей
України передали на погодження в центральні органи виконавчої влади,
після чого їх має затвердити Уряд.
У 2017 році місцеві ради кожного округу (районним, міським, ОТГ)
повинні створити спільний майданчик для ухвалення рішень та розробки
спільної позиції щодо майбутнього округу – Госпітальну раду (дорадчий
орган, рішення якого мають ухвалюватись місцевою владою).
До неї увійдуть представники кожного міста обласного значення,
району та ОТГ госпітального округу пропорційно до чисельності їх
населення.
Госпітальна рада має розробити багаторічний План розвитку
госпітального округу, який формуватиметься на 5 років і міститиме щорічні
проміжні показники досягнення результатів. План розвитку, розроблений
госпітальною радою, буде затверджуватись спільним рішенням місцевих рад
– учасників госпітального округу.
План розвитку, зокрема, міститиме такі складові:
- коротку описову частину стратегічного розвитку госпітального
округу (мета, аналіз поточної ситуації, стратегічні цілі, очікувані результати
та ін.);
- опис маршрутів пацієнтів в межах госпітального округу (у вигляді
окремого додатку);
- оптимальний розподіл функцій щодо надання медичної допомоги між
учасниками госпітального округу та визначення видів та обсягу медичної
допомоги, що має надаватись закладами охорони здоров’я на його території,
відповідно до маршрутів пацієнтів в процесі отримання послуг первинної та
вторинної медичної допомоги (наводиться у вигляді окремого додатку);
- перелік перспективних закладів охорони здоров’я округу, чиї
потужності пропонується розширити для досягнення цими закладами рівня,
визначеного вимогами МОЗ, та обґрунтування пропонованого переліку;
- плани розвитку перспективних закладів охорони здоров’я з оцінкою
можливих ризиків і оцінкою відповідних інвестиційних потреб (в розрізі
кожного закладу охорони здоров’я у вигляді окремого додатку);
- пропоновані заходи щодо реорганізації (в тому числі
перепрофілювання) закладів охорони здоров’я, функції яких буде поступово
переорієнтовано для виконання перспективними закладами охорони здоров’я
округу (переобладнання, програми перекваліфікації тощо), а також оцінку
фінансових потреб на проведення відповідних заходів.
Джерелом фінансування розробленого госпітальним округом
багаторічного плану розвитку госпітального округу можуть бути місцеві
бюджети територіальних громад, недержавні інвестиції, спонсорські та
благодійні внески, кошти міжнародної допомоги та інші джерела.
Враховуючи резонанс, який має тема госпітальних округів, Мінрегіон
спільно з МОЗ вже підготували листи на регіони, у яких надаються
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роз’яснення щодо сфер відповідальності центральної і регіональної влади в
питанні госпітальних округів, а також даються доручення, які допоможуть
зняти політичну і соціальну напругу.
Місцева влада має провести роз’яснювальну роботу щодо діяльності
госпітальних рад і пояснити людям як функціонуватиме медицина в окрузі.
Дуже важливо для місцевої влади в рамках роботи над госпітальними
округами визначити шлях першочергових інвестицій: дороги для доїзду
швидких, пріоритетні медзаклади тощо.
Крім того, пропонується в регіонах провести перемовини з
перевізниками, аби створити маршрути транспорту, який би з сіл та містечок
довозив людей безпосередньо до лікарень. Це покращить доступність до
медичної допомоги в перехідний період.

Міжнародні організації нададуть допомогу регіонам, які першими
запустять медичну реформу (Урядовий портал).
Львів, Полтава та інші регіони, які першими запустять медичну
реформу, отримають технічну та організаційну допомогу в рамках
тристороннього проекту, який стартував за участю Світового банку,
Швейцарського бюро співробітництва та Міністерства охорони здоров’я.
Проект «Підтримка реформ і ефективного урядування у сфері охорони
здоров’я в Україні» триватиме 3 роки та матиме кілька компонентів. На його
реалізацію передбачено 2 млн 600 тис. швейцарських франків.
В. о. Міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун наголосила,
що головна мета проекту – допомога впровадженню реформ на
регіональному рівні та протидія корупції під час закупівель медпрепаратів та
виробів медичного призначення.
«Цей проект буде реалізовано в Львівській, Полтавській областях, і
сподіваємось, його позитивний досвід буде поширено по всій Україні.
Співпраця з регіонами – це частина програми з децентралізації, яку ми
підтримуємо, і ми хочемо заохотити ті області, які є лідерами та
найбільше роблять в темі реформування. Є два компоненти проекту:
технічна допомога з метою імплементації реформ в регіонах та протидія
корупції».
Заступник Міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк зазначив,
що МОЗ працює з міжнародними організаціями по багатьох напрямках, і
нинішній проект важливий в контексті реалізації проекту Світового банку
«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», який передбачає
використання позики у розмірі 214,73 млн дол. США.
«Цього року відбуватиметься активна фаза реалізації проекту
Світового банку в регіонах, де заплановано багато закупівель. Дуже
важливим запитом з боку суспільства є відсутність корупції і прозорість
тендерів. Ми попросили колег реалізувати сучасну систему запобігання
корупції і побудови прозорості під час закупівель».
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Павло Ковтонюк додав, що тепер контроль здійснюватиметься не на
етапі перевірок після проведення закупівель, а шляхом побудови процесів,
які початково унеможливлять корупцію.
Про деталі проекту поінформували Сату Кахконен, директор Світового
банку у справах України, Білорусі та Молдови, Хольтер Тауш, директор
Швейцарського бюро співробітництва в Україні та Фон Жао, керівник
програм у галузі людського розвитку Світового банку у справах України,
Білорусі, Молдови.

Пенсійна реформа
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що
підвищення пенсійного віку не дасть бажаного ефекту щодо скорочення
дефіциту бюджету Пенсійного фонду України (Урядовий портал).
«Принципова позиція щодо підвищення пенсійного віку в Україні
абсолютно чітка і зрозуміла. Ще у 2011 році, коли Янукович з Азаровим
проводили так звану пенсійну реформу, підвищуючи пенсійний вік, я говорив
про те, що підвищення пенсійного віку в нинішніх умовах ні для України, ні
для українців ніякого позитиву не принесе. І зрештою ми побачили: у 2011
році дотація з бюджету Пенсійному фонду складала 40 млрд грн, сьогодні
вона складає 140 млрд грн. Тобто, цілком очевидно, що питання не в
пенсійному віці, а в абсолютно інших речах».
За його словами, концепція пенсійної реформи, яка дозволить
прийдешнім поколінням отримувати достойну пенсію, полягає у
запровадженні трирівневої системи пенсійного забезпечення.
«Концепція пенсійної системи полягає в наступному, і це зафіксовано у
чинному законодавстві, що українець має отримувати пенсію з трьох
джерел – солідарного рівня, накопичувального і недержавного пенсійного
страхування».
За словами Павла Розенка, солідарна система вже не здатна
забезпечити високих пенсій.
«Солідарна система вже себе вичерпала, тому як її не перекроюй –
змінами формул, віку, стажу, – той мінімум, який сьогодні отримують
люди, це константа, яку ми можемо тільки трохи осучаснювати.
І якраз, зокрема, підвищення мінімальної зарплати – це крок до
збалансування бюджету Пенсійного фонду і проведення осучаснення пенсій».
Він також додав, що в умовах, коли близько 50 % працюючих людей не
сплачують податків, або сплачують їх в неповному обсязі, не може бути
високих пенсій.
«Податки потрібно платити всім, адже це пенсії для пенсіонерів.
Пенсія – це похідна від заробітних плат і сплачених податків».
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Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що пенсійне
забезпечення має здійснюватись за єдиним законом державного
пенсійного страхування (Урядовий портал).
«У нас діяло 15 законодавчих актів, що ними ми регулювали питання
пенсійного забезпечення. І в результаті пенсійне забезпечення залежало не
від того, скільки ти працюєш, які внески сплачуєш до Пенсійного фонду, а від
твоєї посади. Я пам’ятаю часи, коли, скажімо, державні службовці могли,
відпрацювавши 25 років на відповідних посадах, отримувати пенсію в розмірі
90 % від останнього розміру заробітної плати. У той же час інші
отримували пенсію розміром у 40 % від поточної заробітної плати».
За словами Міністра, на сьогодні усі ці закони вже не діють. І пенсійне
забезпечення здійснюється за єдиним законом про загальнообов’язкове
пенсійне страхування. На пенсію за вислугою років – 25-літній страховий
термін − йтимуть лише військовослужбовці.
Міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що пенсію за 25 років
стажу отримають тільки військовослужбовці (Цензор.НЕТ).
Пенсійне забезпечення має здійснюватися за єдиним законом
державного пенсійного страхування.
«У нас діяло 15 законодавчих актів, якими ми регулювали питання
пенсійного забезпечення. І в результаті пенсійне забезпечення залежало не
від того, скільки ти працюєш, які внески платиш до Пенсійного фонду, а від
твоєї посади».
Кабмін направив у Верховну Раду законопроект №4608, який
визначає правила гри в накопичувальній системі і недержавному
пенсійному страхуванні (Українські реалії).
Також він передбачає певні кроки по наведенню порядку в солідарній
системі, зокрема, очищення Пенсійного фонду від невластивих йому
соціальних виплат
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко:
«В цілому ідеологія розвитку трирівневої пенсійної системи, яка
передбачає введення накопичувального рівня і розвиток недержавного
пенсійного страхування, і може стати прекрасною основою для проведення
подальшої пенсійної реформи в Україні».
На думку Розенка, зараз потрібно відійти від суперечок з приводу
чуток про майбутню реформу, і направити всі сили на формування
стратегічного бачення розвитку пенсійної системи в цілому.
Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що
український уряд вважає неправильним рішення зменшити дефіцит
бюджету Пенсійного фонду шляхом підвищення пенсійного віку
(Аналітична служба новин).
Офіційна інформація
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«Міжнародний валютний фонд для вирішення проблеми дефіциту
Пенсійного фонду запропонував нам методи, які застосовувалися в інших
країнах – тобто шляхом підвищення пенсійного віку».
За словами Реви, українська сторона під час обговорення цього
питання запропонувала варіант вирішення проблеми через проведення
пенсійної реформи, без збільшення пенсійного віку.
Міністр також зазначив, що сьогодні триває процес створення
Меморандуму з МВФ, тому говорити про якісь уже взяті зобов'язання перед
фондом для отримання чергового траншу не можна.

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко провів зустріч із
Директором Регіональної Місії USAID Сюзан Фріц під час якої, зокрема,
обговорювалося питання проведення пенсійної реформи в Україні
(Урядовий портал).
Віце-прем’єр-міністр поінформував представників Місії про роботу,
яка була проведена у Пенсійному фонді України протягом останніх 2 років.
«Протягом двох останніх років була проведена значна робота щодо
наведення порядку в Пенсійному фонді України. Були проведені 2 аудити
Пенсійного фонду, один з яких проводило Міністерство фінансів України. І
тепер ми переконані в тому, що ми не платимо «мертвим душам», у нас
немає жодних подвійних чи потрійних виплат, немає фактів корупції у
пенсійному забезпеченні. Також Пенсійний фонд значно скоротив
адмінвидатки та оптимізував штат. Зараз ми працюємо над покращенням
якості надання послуг громадянам. Зокрема, з 1 січня 2017 року люди вже
мають можливість оформити пенсію без прив’язки до місця проживання».
Щодо реформування пенсійної системи в цілому, Розенко зазначив, що
потрібно відійти від локальних дискусій, які не мають довгострокового
ефекту (підвищувати чи не підвищувати пенсійний вік чи страховий стаж ,
змінювати чи не змінювати формулу розрахунку пенсії), а працювати над
стратегічним баченням розвитку пенсійної системи. Якою вона буде не лише
завтра, а хоча б через 3−5 років.
«Я вважаю, що в цілому ідеологія розвитку трирівневої пенсійної
системи, яка передбачає введення накопичувального рівня і розвиток
недержавного пенсійного страхування, і може стати прекрасною основою
для проведення подальшої пенсійної реформи в Україні».
Він зауважив, що чинним урядом до Верховної Ради України поданий
законопроект № 4608, який визначає правила гри у накопичувальній системі і
недержавному пенсійному страхуванні та передбачає певні кроки щодо
наведення порядку в солідарній системі, зокрема, очищення Пенсійного
фонду від невластивих йому соціальних виплат.
Основною проблемою у солідарній системі пенсійного забезпечення
Павло Розенко назвав недостатні надходження до бюджету Пенсійного
фонду через тінізацію економіки та несплату соціальних внесків.
Офіційна інформація
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«Окрема дискусія, безперечно, стосується реформування солідарного
рівня пенсійного забезпечення і протягом 2−3 місяців ми плануємо
допрацювати і розглянути відповідні законопроекти в Уряді».
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Віце-прем'єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що більше 10 громад
Житомирщини перейдуть на прямі міжбюджетні відносини із
Держбюджетом (Урядовий портал).
Затверджені урядом уточнення у перспективному плані формування
територій громад Житомирської області дозволять низці ОТГ перейти на
прямі міжбюджетні відносини із державним бюджетом. Так Віце-прем'єрміністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій
Зубко прокоментував прийняте розпорядження КМУ.
За його словами, перспективний план Житомирщини доповнено
Баранівською,
Брусилівською,
Коростишівською,
Хорошівською,
Ушомирською,
Городницькою,
Білокоровицькою,
Квітневою,
Андрушківською, Попільнянською, Вільською, Семенівською громадами. А
також уточнено склад Довбиської, Барашівської, Станишівської, Лугинської,
Чоповицької, Олевської, Миропільської, Краснопільської та Корнинської
громад.
«Ми посилили інституційну і фінансову спроможність громад. Органи
управління цих громад матимуть необхідні інструменти, які надає
децентралізація, аби задовольнити соціально-економічні інтереси своїх
мешканців. Це – черговий крок до нової якості життя людей у регіонах».
Бюджетна децентралізація вже продемонструвала переваги для
об’єднаних територіальних громад (Запорізька обласна державна
адміністрація).
У рамках проекту ПУЛЬС відбулося засідання регіональної платформи
розвитку місцевого самоврядування, учасники якого обговорили хід реформи
децентралізації та підсумували її перші результати в Запорізькому регіоні.
У заході взяли участь народні депутати України, представники
обласної влади та голови місцевих громад Запорізької області. Присутніх
привітала заступник голови – керівник апарату обласної державної
адміністрації Зінаїда Бойко. Посадовець також поінформувала про переваги
бюджетної децентралізації для громад Запорізької області.
Заступник голови – керівник апарату обласної державної
адміністрації Зінаїда Бойко, заявила, що це велика подія для всіх наших
територій, бо сьогодні вони мають лідерів, які найближчим часом будуть їх
вести до нових успіхів. У об’єднаних громадах наразі працюють над
проектною документацією та розробляють плани щодо відновлення об’єктів
соціальної сфери, зокрема будинків культури, закладів освіти, планують
Регіональнініціативи
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ремонт доріг, водогонів та вуличного освітлення. Передача управлінських та
фінансових повноважень на місцевий рівень – це шлях до покращення стану
населених пунктів та їх розвитку.
На цей час в області вже створено 24 об’єднані територіальні громади,
з них шість − у 2015 та 18 − у 2016 році. Поточний 2017 рік має стати
основним етапом об’єднання.
За результатами засідання було вирішено проводити збори щомісяця,
аби контролювати всі процеси та розробляти стратегії подальшого розвитку
об’єднаних територіальних громад. Окрім цього, Запорізька обласна
державна адміністрація започаткувала проведення циклу семінарів для
об’єднаних територіальних громад, які проводитимуться щомісяця протягом
усього поточного року та будуть враховувати потреби уже створених та
новостворених громад, а також громад, які будуть утворені.
Понад три десятки об'єднаних громад очікується на Сумщині у
2017 році (Сумська обласна державна адміністрація).
За інформацією директора Департаменту економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації Олександра СІТАКА, очікується, що в
поточному році область матиме 30-35 об'єднаних громад.
За його словами, активності децентралізаційним процесам на Сумщині
додасть внесення на державному рівні змін до деяких законів. Значно
полегшать процес добровільного об’єднання, зокрема, поправки в частині
дообєднання до тих громад, які вже створені. Вже зараз в районах є ради, які
виявили бажання увійти до складу існуючих громад.
Очільник Сумщини Микола Клочок зазначив щодо фінансових та
матеріальних ресурсів новоутворених громад директор Департаменту
фінансів облдержадміністрації Олена Батраченко поінформувала, що у 13
громадах, які на 2017 затверджували свої бюджети як об’єднаних громад,
ресурс складає 403,5 мільйона гривень.
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Олена
Батраченко зазначила, що для порівняння факт виконання у цих же
громадах бюджетів у 2016 році складав 103,8 мільйона гривень. З урахування
трансфертів базової дотації, освітньої та медичної субвенції запланований
ресурс майже в чотири рази перевищує показник виконання 2016 році. Якщо
ж говорити про власний фінансовий ресурс, очікується його збільшення в 1,8
раза за рахунок надходжень податку з доходів фізичних осіб.

На Великописарівщині триває обговорення щодо об’єднання
територіальних громад (SumyToday).
Великописарівська селищна рада направила пропозиції до Попівської,
Вільненської, Дмитрівської, Добрянської, Пожнянської, Розсошівської,
Солдатської, Тарасівської та Ямненської сільських рад для об’єднання у
Великописарівську територіальну громаду.
Регіональнініціативи
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Голова Великописарівської райдержадміністрації
Григорій
Сіденко зазначив, що об’єднання є доцільним, адже це сприяє покращенню
фінансових та інфраструктурних можливостей і перспектив розвитку такої
громади. Крім того, відповідно до Закону України «Про добровільне
об’єднання громадян» основними умовами добровільного об’єднання є якість
та доступність публічних послуг на місцях, якість яких не може бути
нижчою, ніж до об’єднання.
За його словами, на території Великописарівського району уже
утворена одна громада – Кириківська, до складу якої увійшли Кириківська
селищна рада, Яблучненська, Рябинівська, Вищевеселівська, Катанська та
Іванівська сільські ради. Час об’єднуватися далі.
«Об’єднання не потрібно боятися, а тим більше його уникати.
Сьогодні це реальний шанс отримати колосальні кошти для розвитку своїх
територій. Адже, лише за сильною, спроможною громадою – майбутнє.
Рішення – за громадами, районна влада зі свого боку підтримає ініціативи
про об’єднання».
Також у ході робочого візиту до Попівської сільської ради голова
райдержадміністрації Григорій Сіденко відвідав пункт пропуску Попівка,
ТОВ «Україна» та Попівський НВК.
Для об’єднаних територіальних громад налагоджується системне
навчання (Запорізька обласна державна адміністрація).
Обласна державна адміністрація започаткувала проведення циклу
семінарів для об’єднаних територіальних громад.
Заступник голови – керівник апарату обласної державної
адміністрації Зінаїда Бойко повідомила, що семінари будуть проводитися
щомісяця протягом усього 2017 року, і тематично будуть враховувати
потреби уже створених, новостворених громад та громад, які будуть
утворені.
Найближчим часом заплановано навчальний семінар для об’єднаних
територіальних громад, які утворилися в 2016 році.
За словами посадовця, головною метою проведення семінарів є
надання методичної та правової допомоги об’єднаним територіальним
громадам. На навчання будуть
запрошуватися керівники об’єднаних
територіальних громад, де фахівці департаментів та управлінь
облдержадміністрації відповідно до профілю будуть надавати роз’яснення
щодо організації практичного управління життєдіяльністю громади. Крім
цього, представники об’єднаних територіальних громад зможуть отримати
від відповідальних осіб структурних підрозділів облдержадміністрації
консультації з проблемних питань за відповідними напрямками.
Ще три об’єднані громади Чернігівщини готуються до виборів
(Високий вал).
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Рішення про проведення перших місцевих виборів в 40 об’єднаних
територіальних громадах України прийняли вчора, 24 січня, на черговому
засіданні Центральної виборчої комісії.
Його провів Голова Комісії Михайло Охендовський, інформується на
офіційній веб-сторінці ЦВК.
Розглянувши звернення низки обласних державних адміністрацій щодо
прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у
зв'язку з утворенням у цих областях об'єднаних територіальних громад,
Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів
України, а також Порядку призначення перших місцевих виборів та
призначила на неділю, 30 квітня 2017 року, вибори у 40 таких об'єднаних
територіальних громадах.
При цьому Комісія оголосила з 11 березня 2017 року початок
виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських
рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних,
міських голів.
Як повідомляє департамент економічного розвитку Чернігівської ОДА,
на Чернігівщині вибори відбудуться у трьох громадах − Комарівській
сільській Борзнянського району, Козелецькій селищній та Менській міській
ОТГ.

У квітні на Сумщині пройдуть вибори (Сумська обласна державна
адміністрація)
У чотирьох новоутворених об'єднаних територіальних громадах
області 30 квітня відбудуться перші вибори голів та депутатів.
Центральна виборча комісія призначила вибори в Кролевецькій
міській, Краснопільській селищній, Бочечківській та Вільшанській сільських
об’єднаних територіальних громадах.
Нагадаємо, до Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади
Кролевецького району увійшли місто Кролевець, села Грузьке, Мостище,
Тарасівка, Реутинці, Артюхове, Боцманів, Грибаньове, Ніжинське. До
Краснопільської селищної ОТГ Краснопільського району – смт Краснопілля,
Угроїди,
села Михайлівка,
Новодмитрівка,
Таратутине,
селище
Михайлівське, села Наумівка, Окіп, Петрушівка, Осоївка, Марченки,
Самотоївка, Воропай, Глибне, Думівка, Хвойне, Хмелівка, Веселе, Виднівка,
Лозове, Чернеччина, Гапонівка, Мозкове, Ясенок. До Вільшанської сільської
ОТГ Недригайлівського району – села Вільшана, Білоярське, Весногірське,
Немудруї, Реви, Фартушине, Філонове, Шаповалове, Великі Будки,
Деркачівка, Городище, Зеленківка, Комишанка, Кушніри, Лікарівщина,
Мірки, П’ятидуб, Сороколітове, Козельне, Саєве, Тимченки, Хорол. І до
Бочечківської сільської ОТГ Конотопського району – село Бочечки,
Козацьке, Вовчик, Новомутин, Щекинське, Сахни, Бондарі, Савойське,
Хижки, Прилужжя.
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Результати впровадження реформи децентралізації влади у
Луганській області за підсумками 2016 року (Луганська обласна військовоцивільна адміністрація).
В області створено п’ять об’єднаних територіальних громад (ОТГ), у
трьох з яких проведені перші вибори – 25 жовтня 2015 року Білокуракинської
і Новопсковської селищних, а 18 грудня 2016 року – в Чмирівській сільській
громадах.
У двох ОТГ – Новоайдарській селищній та Щастинській міській, які
були створені ще в 2015 році, вибори не були призначені у зв’язку з
неможливістю гарантування безпеки їх проведення. Однак з’явилася надія
найближчим часом вирішити питання про призначення виборів у
Новоайдарській громаді. Про це розповів радник голови Луганської
облдержадміністрації
Сергій Тихоновський на засіданні обласної
Координаційної ради 18 січня поточного року.
У п’яти потенційних ОТГ створені спільні робочі групи, чим офіційно
розпочато процедуру добровільного об’єднання:
у Троїцькій селищній ОТГ всі 12 рад, які об’єднуються, вже отримали
позитивні висновки облдержадміністрації та до кінця січня планують
завершити процедуру об’єднання, після чого через облдержадміністрацію
звернутися в ЦВК з приводу призначення перших виборів;
Привольська і Вівчарівська сільські ради Троїцького району, які хочуть
об’єднатися в Привольську громаду, планують до кінця січня завершити
проведення других громадських слухань і в першій половині лютого, після
прийняття на сесіях відповідних рішень, звернутися в облдержадміністрацію
за отриманням відповідних висновків. Є всі підстави припускати, що в
березні вони завершать процедуру об'єднання та поставлять питання про
призначення перших виборів;
- у Біловодській ОТГ (громада-район) протягом 2016 року тільки 4 з 14
рад, які планують об’єднатися, схвалили проекти рішень про об'єднання
(скільки часу будуть розглядати їх решта 10 припустити важко);
- у двох потенційних громадах – Сєвєродонецькій міській та
Шульгінській сільській (Старобільський район) – процес об'єднання з різних
об’єктивних і суб'єктивних причин зупинився.
В інших потенційних ОТГ процес об’єднання знаходиться на
початковій стадії, але є передумови для створення у другому-третьому
кварталах
ще
кількох
громад,
наприклад
Кремінській
і
Старобільськійміських, Красноріченській і Марківській селищних.
Маємо такі позитивні результати за підсумками 2016 року:
Протягом другого півріччя тільки під егідою Асоціації міст України в
рамках «Децентралізаційного марафону» в області було проведено більше 50
інформаційно-роз'яснювальних заходів у всіх потенційних ОТГ, що дало
можливість підвищити рівень інформованості керівників і депутатів органів
місцевого самоврядування, активістів громад, їх обізнаність в питаннях
децентралізації влади. Сподіваюся, що в цьому році така робота буде
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продовжена і Асоціацією, і Центром розвитку місцевого самоврядування та
організаціями-донорами.
Білокуракинська і Новопсковська ОТГ довели свою життєздатність і
самодостатність (передусім при формуванні та виконанні бюджетів, освоєнні
субвенції на розвиток інфраструктури, вирішенні питань забезпечення
життєдіяльності жителів громад). Їх відвідують представники потенційних
ОТГ, ЗМІ з метою вивчення і поширення позитивного досвіду, чим
створюється позитивний імідж процесу об’єднання.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман похвалив владу
Старокостянтинова за децентралізацію (Незалежний громадський портал).
У рамках робочої поїздки до Хмельницької області Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман відвідав реконструйоване пологове відділення
Центральної районної лікарні у м. Старокостянтинів.
Про це повідомляє прес-служба КМУ.
«Це яскравий приклад децентралізації влади», – зауважив Прем’єрміністр, говорячи про пологове відділення. У 2016 році був проведений
капітальний ремонт приміщення за кошти субвенції з державного бюджету
на розвиток окремих територій у розмірі 692,5 тис грн.
Ми передали багато ресурсів на місця – у бюджети міст, областей,
районів. Там є кошти, які можна направляти на те, щоб робити у тому
числі якісну систему охорону здоров’я».
Так, у 2016 році більше 44 млрд грн були спрямовані на місцеві
бюджети. Цього року місцеві бюджети зростуть ще на 25 %.
«Це колосальний ресурс. На місцях кошти є. Якщо по-господарськи до
цього ставитися, то можна і обладнання купувати, і відділення
ремонтувати, навіть нові лікарні».
Глава уряду поспілкувався з представниками трудового колективу
відділення. Він розповів про кроки Уряду, спрямовані на зміну системи
охорони здоров’я.
26 січня голова облдержадміністрації Валерій Коровій
перебуваючи з робочою поїздкою в м. Могилів-Подільський,
ознайомився з роботою ЦНАПу, що розміщений за адресою по
вул. Київська 28/2 (Вінницька облдержадміністрація).
Начальник відділу надання адміністративних послуг Людмила
Живилко зазначила, що створений ЦНАП у 2014 році загальною площею
центру 250,4 м. кв. Центр надання адміністративних послуг є міськрайонним
Центром так, як обслуговує 32 тис. громадян міста Могилева – Подільського
та 33 тис. громадян Могилів – Подільського району. Однак, крім цього,
обслуговуються також і жителі інших районів Вінницької області щодо
реєстрації нерухомого майна. У даному відділі працює 10 штатних
працівників Могилів – Подільської міської ради, з них 3 державні
реєстратори речових прав та 1 державний реєстратор фізичних осіб та
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юридичних осіб-підприємців. Також працює 4 адміністратори, які
здійснюють реєстрацію та зняття з реєстрації обліку місця проживання
фізичних осіб, 1 адміністратор по реєстрації речових прав, 1 адміністратор по
дозвільні системі та по роботі із зверненнями громадян. Для забезпечення
надання якісних адмінпослуг в центрі також працюють представники
держгеокадастру, райдержадміністрації по дозвільній системі. Центр працює
в повному обсязі, всі державні реєстратори пройшли навчання. За 2016 рік
Центром було надано 12183 адміністративна послуга. За результатами роботи
Центру станом на 01.12.2016 року в міський бюджет міста надійшло 525,3
тис. грн. Даний показник є другим в рейтингу, після міста Вінниця, по
надходженнях коштів місцевих бюджетів по області.
Голова облдержадміністрації Валерій Коровій зазначив, що за
кількістю надання адміністративних послуг цей Центр є одним з найкращих в
регіоні. Враховуючи те, що на початку травня місяця 2016 року відбулись
суттєві зміни в системі надання адміністративних послуг ми бачимо, що
процес децентралізації це не лише передача фінансового ресурсу, а в першу
чергу передача адміністративних повноважень на місця. «За рахунок цього,
сьогодні органи місцевого самоврядування мають можливість надавати
населенню цілий комплекс послуг. Одним із основних виправданих
сподівань є відсутність черг, адже міська рада забезпечила Центр додатковою
кількість необхідних працівників, що пройшли спеціальний курс навчання. В
майбутньому можливе і те, що в ЦНАПі надаватимуться ряд додаткових
послуг. Зокрема, і видачі паспортів та реєстрації транспортних засобів.
Сумщина одна з перших в Україні почала готувати регіональних
менеджерів для об’єднаних громад (Сумська обласна державна
адміністрація)
Для цього з обласного бюджету передбачено щорічне фінансування в
обсязі 300 тисяч гривень для підготовки 25 осіб.
Запровадження підготовки фахівців з регіонального менеджменту
прописано, зокрема, у Програмі розвитку агропромислового комплексу та
сільських територій Сумської області на період до 2020 року.
Про навчання спеціалістів для об’єднаних територіальних громад в
інтерв’ю «Урядовому кур’єру» розповіла декан факультету економіки і
менеджменту СНАУ, кандидат економічних наук, професор Наталія
СТРОЧЕНКО.
За її словами, підготовка здійснюється за освітнім ступенем «магістр» –
спеціальність «Менеджмент». Проте на факультеті розроблено нову освітню
програму «Регіональний менеджмент» для щойно сформованої групи. Тож
після її опанування випускники матимуть кваліфікацію магістра з
регіонального менеджменту. Вони працюватимуть у сфері регіонального
управління, розроблятимуть та впроваджуватимуть нові підходи і методи
підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіонів,
надаватимуть відповідні якісні послуги населенню.
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Загальний термін навчання – півтора роки. Протягом цього часу
студенти магістратури братимуть участь та організовуватимуть «круглі
столи», семінари, дискусійні майданчики з проблемних питань розвитку
територій. Зокрема вони готуватимуть проекти комплексного розвитку
територіальної громади (населеного пункту, району), які публічно
обговорюватимуть на місцях, а потім їх захищатимуть в екзаменаційній
комісії, сформованій на базі університету.
Після опанування курсу випускники зможуть професійно скласти
інвестиційний паспорт для залучення фінансових коштів в межах
Міжнародних грантів, розробити програму соціально-економічного розвитку
території району, міста, села та громади, комплексно проаналізувати
соціально-економічний стан території з визначенням сильних та слабких
сторін з наступним формулюванням пріоритетів розвитку, запропонувати
власноруч розроблений бізнес-план підприємства тощо.
2017−2020 року на розвиток освіти у Чернівціях виділять більше
466 мільйонів гривень (CHV.TV).
На черговій сесії Чернівецької міської ради було затверджено програму
розвитку освіти у місті та області на 2017−2020 роки. Про це повідомляє
прес-служба Чернівецької міської ради. Так, протягом наступних 4 років в
галузь освіти планується вкласти 466 991 570 гривень. Програма розвитку
освіти у Чернівцях включає у себе плани на створення нових закладів
навчання, національно-патріотичне виховання дітей, впровадження
інклюзивної освіти в дошкільних навчальних закладах, створення більшої
кількості гуртків та творчих об’єднань, а також підтримка та організація
відпочинку для дітей пільгових категорій. Окрім цього, планується приділити
особливу увагу навчанню дітей-переселенців з окупованих територій. З
міського бюджету буде також виділено кошти на придбання комп’ютерів та
спеціалізованого обладнання для кабінетів.

У Сумському районі обговорюють можливість створення п’ятої
громади (Сумська обласна державна адміністрація)
У селі Підліснівка пройшли громадські слухання щодо об’єднання
Підліснівської сільської ради із Степанівською селищною радою в ОТГ.
Директор
Сумської
філії
Центру
розвитку
місцевого
самоврядування Олександр Хоруженко заявив, що ще одна громада в
Сумському районі буде однозначно з центром у Степанівці, при чому, мені
здається, буде ще більшою, аніж це записано в перспективному плані.
Консультант з комунікацій Офісу реформ у Сумському
регіональному відділенні Асоціації міст України Карен АгаджановГонсалес наголосив на тому, що Степанівська селищна об'єднана
територіальна громада, в разі її утворення, має всі шанси стати найбільшою і
найпотужнішою в економічному плані об’єднаною громадою Сумського
району з населенням близько 10 тисяч осіб.
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«Окрім суто економічних і родинних зв'язків, ці громади об’єднує ще й
спільна історія, зокрема, і Степанівка, і Підліснівка, в якій ми зараз
знаходимося на громадських слуханнях, на початку 20 століття вже
входили до єдиної Степанівської волості Сумського повіту».
Голова Степанівської селищної ради Володимир Лукаша зазначив,
що хоч бюджети сільських рад не є дотаційними, проте кошти наявні лише
на утримання соціальної сфери. Водночас ресурсів для розвитку не вистачає.
«У нас вже є приклад чотирьох об’єднаних громад району, який
яскраво свідчить про збільшення бюджетних надходжень та фінансову
самостійність. Ми ці кошти хочемо спрямувати на розвиток громади:
дороги, освітлення, підтримку соціальної сфери, шкіл, дитсадків, ФАПів».

Які зміни торкнуться ЦНАП у 2017 році? (Хмельницька міська рада,
виконавчий комітет: Офіційний сайт).
У 2016 році понад 90 % відвідувачів ЦНАПу оцінили роботу
управління позитивно. Цьому слугували відкриття філій центру та
удосконалення електронних сервісів. У 2017 році планують надавати послуги
ще якісніше. Для цього будуть покращувати умови очікування та планують
створити систему попереднього запису.
Бюджети громад Дніпропетровщини після об’єднання зросли
більш ніж вдвічі (Дніпроград).
Вулиці та дитячі садки освітлюються сонячними батареями, школи
обладнані за сучасними енергозберігаючими технологіями, прокладено нові
водоводи. Це не Центральна Європа, США і навіть не мрії про далеке
майбутнє. Це об’єднані громади Апостолівського району Дніпропетровщини,
що першим в Україні завершив процес децентралізації. Всі міста та села
цього району у 2016 році об’єдналися в 4 громади. За рік бюджет
Апостолівщини зріс з 60 до 130 мільйонів гривень. Фінансування проектів
розвитку збільшилося в 5 разів.
У перевагах децентралізації на власному досвіді переконався
Апостолівський район Дніпропетровщини. Він першим в Україні завершив
процес децентралізації. Тепер складається з 4 об’єднаних громад.
Голова
Дніпропетровської
облдержадміністрації
Валентин
Резніченко заявив, що Апостолівська, Грушівська, Нивотрудівська та
Зеленодольська. Всі міста та села нашого району об’єдналися в 4 громади.
Кожна з них та район в цілому вже відчули плюси об’єднання. Бюджет
громад району зріс більш ніж вдвічі – з 60 до 130 мільйонів гривень. Замість
6-7 мільйонів гривень, які район витрачав на розвиток до об’єднання, у 2016
році на будівництво та реконструкцію соціально важливих об'єктів витратили
понад 30 мільйонів гривень.
У 2016 році в Апостолівському районі вперше за останні 15 років з
мертвої точки зрушилося питання водопостачання. Команда Валентина
Резніченка проклала новий водовід до Апостолового. У 2017 році планується
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завершити будівництво 2 водоводів від Михайлівки до Катеринівки та до
села Михайло-Заводське. Завдяки цьому 10 тисяч мешканців району
отримають воду, якої раніше не мали.
Реконструювали в Апостолівському районі школи в селах Нива
Трудова та Велика Костромка. Утеплили фасади, встановили
енергозберігаючі вікна. Тепер у школах затишно та тепло.
Інноваційне освітлення вулиць з’явилося у 5 населених пунктах
району. В Мар’янському, Апостоловому, Михайлівці, Тіку та Великій
Костромці встановили ліхтарі, що живляться від сонячних батарей.
Голова Апостолівської райдержадміністрації Олександр Харченко
розповів, що уперше за останні роки в Апостоловому з’явився новий
сучасний ринок, а головне у зручному місці.
«Ще за радянських часів у місті був збудований ринок, та місце для
нього обрали не зручне, тож він попитом не користувався, ні у фермерів, ні в
містян. Натомість у місті з’явився стихійний ринок. Грошей на
будівництво нового не вистачало роками. Після об’єднання громада
вирішила – має кошти та бажання збудувати ринок у зручному місці».
Співпрацюють об’єднані громади Апостолівського району і з
міжнародними партнерами. За підтримки ЄС та ПРООН у селах Кам’янка та
Михайлівка реконструйовано системи опалення дитячих садків, встановлені
сонячні батареї. Альтернативне джерело енергії − тепер й у
Володимирівському фельдшерсько-акушерському пункті.
Апостолівська об’єднана громада у 2016 році виграла грант США на
реконструкцію центра міста. Наразі готується проектно-кошторисна
документація. Роботи з будівництва планують розпочати вже цьогоріч.

Голова облради Володимир Ширма зазначив, що у Житомирській
області вже створені 32 об’єднані територіальні громади, і цей процес
уже набрав обертів (ЖИТОМИР.today).
У 22 громадах 18 грудня пройшли вибори до об’єднаних
територіальних громад. З 1 січня вони почали функціонувати.
«І 10 попередніх, уже створених громад повноцінно функціонують.
Загалом їх уже 33. Держава гарантує протягом п'яти років підтримувати
дані громади. У минулому році вони вже отримали 53 мільйони гривень. У
державному бюджеті закладено півтора мільярди на цей рік і зі
спеціального фонду – ще півтора мільярди на їхні потреби».
За результатами проведеного моніторингу, який відбувся у
2016 року, Вінницькою облдержадміністрацією Козятинський ЦНАП
увійшов до другої групи найкращих центрів адміністративних послуг
(УНН-Центр).
Про це повідомили у Козятинській РДА. Перевагами центру є те, що
він орієнтується на потреби замовника, в ньому запроваджено принцип
«єдиного офісу», працівниками здійснюється оперативне надання послуг,
Регіональнініціативи

58

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 січня − 01 лютого 2017р.

20-28 лютого 2015
забезпечується доступність інформації з різних джерел та комфортні умови
очікування та заповнення документів.
Через Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині надається
202 послуги, з них: Держгеокадастру − 17 послуг, РДА – 27 послуг, ДМС − 1
послуга. Органам місцевого самоврядування − 157 послуги.
За період з 1 січня до 1 грудня 2016 року, через Центр надання
адміністративних послуг було надано 33 013 послуг.
12 січня, у Дніпрі відбулася церемонія відкриття Центр розвитку
місцевого самоврядування (Дніпроград).
Про це повідомляє Дніпроград із місця подій. У заході взяли участь
перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Олег Кужман, в. о. голови
Дніпропетровської обласної ради Мгер Куюмчян та директор Центру
розвитку місцевого самоврядування, представник об’єднаних територіальних
громад Олена Тертишина.
Основна діяльність Центру розвитку місцевого самоврядування буде
направлена на зміцнення спроможності органів влади та місцевого
самоврядування на центральному, регіональному та місцевому рівнях для
реалізації регіональної політики та реформи децентралізації та покращення
надання громадянам місцевих адміністративних послуг.
Перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Олег Кужман
зазначив, що Дніпропетровщина є лідером у сфері децентралізації. Сьогодні
в регіоні створено 34 спроможних територіальні громади. Ми повинні
навчити їх керівників не тільки витрачати кошти, які надходять до громад з
бюджету, а й пояснити їх права та функції, навчити як писати і захищати
проекти. Там, де є командна робота, де є розуміння необхідності реформ, там
немає питань, які неможливо вирішити.
Центр створено на професійному європейському рівні − організатори
відмовилися від трибун та звичайних лекцій, усі навчання проходитимуть у
формі семінарів, діалогів та дискусій.
Представник об’єднаних територіальних громад Олена Тертишина
наголосила, що у центрі ми плануємо обговорювати розвиток децентралізації
влади та виконання повноважень представниками органів місцевого
самоврядування в умовах добровільного об’єднання. Тепер основним
завданням новообраних керівників та громад є забезпечення належного
функціонування соціальної та культурної сфер, повноцінне господарювання
на своїй території задля вирішення питань місцевого значення.
В. о. голови Дніпропетровської обласної ради Мгера Куюмчяна
зазначила, що Центр розвитку місцевого самоврядування має стати
початковою платформою та злітним майданчиком для майбутніх досягнень
об’єднаних громад.
«Децентралізація це важливий процес для справжньої демократизації
держави. Перед усіма нами стоїть важливе завдання – забезпечити громади
вичерпною інформацією та підтримкою, буди готовими роз’яснювати і
Регіональнініціативи

59

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 січня − 01 лютого 2017р.

20-28 лютого 2015
надавати методичні рекомендації».
Вже для керівників та представників об’єднаних громад відбувся
тренінг з проектного менеджменту. Також експерти презентували проекти,
які вже працюють на Дніпропетровщині у сфері децентралізації та
секторальних реформ.

Проекти створення ЦНАПів у об’єднаних тергромадах
Хмельниччини увійшли до числа найкращих проектів України (Поділля
News).
Проекти створення ЦНАПІВ чотирьох ОТГ Хмельниччини увійшли до
числа найкращих проектів України. Саме вони стануть прототипом для
ЦНАПів по всій Україні в об’єднаних територіальних громадах.
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко заявив, що обрані проекти ЦНАП мають оптимальні параметри і
можуть стати типовим проектом для інших громад
Серед 28 проектів-переможців, на основі яких створюватимуть
еталонний, потрапили проекти Центрів надання адміністративних послуг
Дунаєвецької міської ОТГ, Меджибізької селищної ОТГ, Полонської міської
ОТГ та Новоушицької селищної ОТГ.
Громади, що потрапили до числа переможців конекурсу, ініційованого
Мінрегіонбудом та міжнародними донорами, отримають необхідну
консультаційну, експертну, методичну та фінансову підтримку щодо
організації діяльності ЦНАПів.
А це своєю чергою дасть можливість спрямувати в бюджети ОТГ
додаткові кошти, якими наповнюватимуться місцеві бюджети від надання
адміністративних послуг. Адже єдиний центр дозволить громадянам за
кілька годин отримати необхідний документ, довідку чи зареєструвати
бізнес. А це наближає послуги до людей і робить їх життя більш
комфортним.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
З 1 січня 2017 року розпочався другий етап е-декларування.
Електронні декларації зобов'язані заповнити службові і посадові особи, які
працюють в органах влади та місцевого самоврядування, у державних та
комунальних установах, закладах і організаціях, у тому числі частина освітян
і лікарів. Як правильно заповнити е-декларацію, куди завантажити, що саме
треба декларувати? На ці та інші запитання шукайте відповіді у матеріалі під
постом (Реанімаційний Пакет Реформ – РПР).
Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій
Зубко:
Представники німецького бізнесу підтримують реформи, які
впроваджуються в Україні, та відзначають їх успішність. Дерегуляція,
податкова політика, енергоефективність і децентралізація. Німецький бізнес
готовий долучитись до реалізації в Україні спільних проектів з
енергоефективності. Це і підготовка фахівців з енергоаудиту та
енергосервісу, і проектування енергоефективних систем, і впровадження
інноваційних підходів до ефективного збереження енергії як в житловому,
так і промисловому секторах (Геннадій Зубко).
Мешканці столиці без депутатів вирішували, які саме проекти
повинні фінансуватися з бюджету міста. Зробити свій вибір могли всі охочі
кияни за допомогою BankID, ЕЦП (електронного цифрового підпису) або
Картки киянина.
За результатами голосування, визначено 62 міських проекти, які
отримали найбільшу підтримку. Фаворитами стали проекти зі сфери освіти
(24, 95%), спорту (19, 82), охорони здоров’я (Реанімаційний Пакет Реформ –
РПР).
Хто ще не чув, днями Уряд схвалив трирічну стратегію
реформування державної служби з надзвичайних ситуацій ДСНС
України, розроблену з врахуванням процесів децентралізації, що
відбуваються в країні.
Відповідно до Стратегії, в об'єднаних громадах будуть створюватися
нові та реформуватися існуючі пожежно-рятувальні підрозділи (пожежні
частини) місцевої і добровільної пожежної охорони. Крім того, вже
розпочато технічне переоснащення ДСНС сучасною технікою.
Також
регламентується
покладання
на
органи
місцевого
самоврядування відповідальності за пожежну безпеку населених пунктів і
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територій. Саме органи місцевого самоврядування мають стимулювати
громадян вступати у місцеву пожежну охорону, добровільні пожежні
(аварійно-рятувальні) формування. У регіонах запроваджується формування
волонтерського руху у сфері цивільного захисту, підготовка добровільнихпожежних та включення їх до розрахунку сил реагування на надзвичайні
ситуації та пожежі (Децентралізація влади).
Довгоочікуваний законопроект про фінансову поліцію буде
представлений Уряду вже 1 лютого. Якщо Кабмін схвалить, а Верховна
Рада підтримає закон більшістю голосів - стане можливим зробити вагомий
крок уперер у напрямку реформування Державної фіскальної служби та
остаточно позбутися "репресивного інструменту" - податкової міліції
(Реанімаційний Пакет Реформ – РПР)
Пройшов рік з початку дії Угоди про зону вільної торгівлі між
Україною та ЄС. Які результати та перспективи співпраці надалі?
«Відбувається розширення експортного кошику. Тобто, за товарами, які вже
були на європейському ринку, заходять товари, які взагалі не експортувалися
до ЄС. Дуже важливо, що на ринок ЄС починають виходити компанії, які
традиційно експортували до РФ. Це і машинобудівні компанії, і харчова
промисловість», – розповідає Наталя Микольська у інтерв’ю для BBC
Ukrainian. (Міністерство економічного розвитку та торгівлі).
Децентралізація в Україні вже має безліч прикладів успіху у вигляді
об’єднаних громад і реалізованих ними проектів. Ефективність реформи
також підтверджена зростанням місцевих бюджетів. Але головною
особливістю децентралізації в Україні є зміна свідомості людей, які вже
зрозуміли, що можуть впливати на розвиток своїх громад, і краще ніж вони
цього ніхто не зробить.
Про це сказала заступник директора Департаменту з питань місцевого
самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіону Людмила
Даменцова під час семінару «Реформи у сфері децентралізації та
деконцентрації в Україні: досвід країн-членів ОЕСР», який проходить 26-27
січня у Києві (Мінрегіон).
Міністр юстиції Павло Петренко:
Сьогодні VoxUkraine визначив трійку лідерів впровадження реформ за
2015-2016 роки. Мені було дуже цікаво почути незалежну зовнішню оцінку
роботи Уряду. А найголовніше, було дуже приємно дізнатися, що за даними
їхнього дослідження Мін'юст увійшов в трійку найбільш активних у
запровадженні реформ міністерств (…) (Павло Петренко).
Наступного пленарного тижня Верховна Рада розгляне
законопроект «Про Конституційний Суд України» – ЗП5336_1. Цей
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довгоочікуваний проект закону розроблений в межах судової реформи з
метою реалізації нових конституційних положень в частині конституційного
судочинства. Однак, документ містить ряд проблемних моментів щодо
реалізації інституту конституційної скарги. Слід звернути увагу на змістовні
вади проекту закону та без зволікання ретельно попрацювати над їх
виправленням в межах парламентської процедури розгляду законопроекту
(Реанімаційний Пакет Реформ – РПР).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
До кінця квітня в Україні буде вже понад 400 об'єднаних громад.
Учора ЦВК оголосило вибори в першій групі з 40 громад, які підуть на
вибори уже в цьому році (Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Сьогодні ми ухвалили рішення, яке дозволяє митним органам
направляти на модернізацію близько 10% доходів, отриманих понад план
надходжень. Це рішення дозволить нам забезпечити митницю сучасними
сканерами, пристроями для відеофіксації, програмним забезпеченням. А це
те, без чого повноцінна реформа митниці неможлива.
Ми уже цього року добились того, що надходження від митниці почали
суттєво зростати (…) (Volodymyr Groysman).

Перелік та кількість перших госпітальних округів вже поданий на
погодження в центральні органи виконавчої влади. Про це повідомив
заступник Міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.
При цьому він зазначив, що чутки про закриття лікарень у зв'язку з
формуванням госпітальних округів не відповідають дійсності, адже
законодавством це заборонено. Навпаки, ідея госпітальних округів полягає у
плануванні розвитку лікарень.
Разом з тим місцева влада повинна брати на себе відповідальність,
роз’яснювати людям необхідність перепрофілювання неефективних
медзакладів або відділень у них на заклади соціального догляду,
реабілітаційні центри тощо (Децентралізація влади).
Сьогодні Володимир Гройсман, Степан Кубівта та Максим Нефьодов
презентували їх (економічні пріоритети Уряду – ред.) на Круглому столі
щодо обговорення Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на
2017-2020 роки.
Ключовими завданнями Уряду на цей період є макроекономічна
стабільність, залучення інвестицій, розвиток малого та середнього бізнесу. У
2017 збереження макроекономічної стабільності буде відбуватися за рахунок
фіскальної консолідації та обережної фіскальної політики. Уряд сподівається
на утримання від будь-яких форм емісійного фінансування та планує
скорочення рівня державного боргу.
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«Наш пріоритет – забезпечення сталого економічного зростання.
Українська економіка вже стає конкурентоздатною. Ми будемо надалі вести
діалог між Урядом, Парламентом та експертами, що вийти на ті економічні
показники, які відчують громадяни», – зазначив Володимир Гройсман.
Степан Кубів додав: «У довгостроковій перспективі наша мета –
перетворення економіки України на висококонкурентну приватну економіку
з високою часткою малого та середнього бізнесу. Щоб досягти цього, в
першу чергу потрібно перетворити малий та середній бізнес на джерело
нових робочих місць та важливу ланку всіх ланцюгів виробництва, а
держпідприємства – на ефективних учасників господарських відносин в
економіці країни» (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).
Цього року повинна розпочатись реформа корпоративного управління
державних підприємств. Надважливою складовою цієї реформи є
затвердження Кабміном нормативних актів, які регулюють порядок
створення та функціонування наглядових рад цих підприємств. Відповідний
пакет документів, який розроблявся за активної участі експертів, досі чекає
на затвердження Урядом. Хоча, згідно з Меморандумом між Україною та
МВФ, він мав бути прийнятий ще у вересні 2016 року. На початку 2017 року
незалежні наглядові ради повинні були запрацювати на 15-ти державних
підприємствах. Проте, з незрозумілих причин реформу корпоративного
управління досі не розпочато.
Саме тому Експерти групи РПР Економічний розвиток закликають
Кабінет міністрів терміново затвердити та оприлюднити постанови, що
врегулюють створення і функціонування незалежних наглядових рад
державних підприємств, та негайно розпочати процес створення таких рад
(Реанімаційний Пакет Реформ - РПР).
Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій
Зубко:
7-8 лютого до Києва приїде робоча група експертів з Міністерства
економіки Фінляндії для напрацювання спільних проектів у сфері
енергоефективності. Про це сьогодні у Гельсінкі домовились з Міністром
зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Каєм Мюккяненом. Також фінські
експерти долучяться до розробки технічних рішень та продуктів в рамках
Фонду енергоефективності. В активі Фінляндії – успішний досвід реалізації
конкретних енергоефективних проектів у муніципальному секторі. Ці
практичні
рішення
будуть
імплементовані
у
роботу
Фонду
енергоефективності (Геннадій Зубко).
Результати фінансової децентралізації.
За 2016 рік до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування
трансфертів) надійшло 146,6 млрд грн, що складає 116,3% від річного обсягу
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надходжень, затвердженого місцевими радами, повідомляє Міністрество
фінансів України.
Приріст надходжень до загального фонду проти 2015 року склав 49,3%
або + 48,4 млрд грн. (Децентралізація влади).

Сьогодні на стратегічній сесії щодо децентралізації у сфері культури
визначено матрицю реформи, операційні цілі та завдання на 2017 рік. Сесію
ініційовано Мінрегіоном спільно з Мінкультом, Мінфіном, представниками
Проектного офісу секторальної децентралізації та Проекту EDGE. Участь у
заході взяв Міністр культури України Євген Нищук (Мінрегіон).
Реформа інтелектуальної власності – один із пріоритетів Уряду
України. Створення законодавчої бази є першим кроком її реалізації. Щоб
реформа пройшло успішно, Україна залучилася підтримкою міжнародних
експертів з Європейського Союзу та Всесвітньої організації інтелектуальної
власності.
Сьогодні Степан Кубів та Михайло Тітарчук зустрілися з Міхайлі
Фіксором, експертом Всесвітньої організації інтелектуальної власності
(ВОІВ), та Анітою Хусс-Екерхульт, радником Відділу інфраструктури
авторського права ВОІВ, щоб обговорити сферу колективного управління
майновими авторськими та суміжними правами в Україні.
Нагадаємо, що реформа інтелектуальної власності реалізовуватиметься
за трьома напрямками: інституційні зміни (створення Національного офісу
інтелектуально власності на базі Укрпатенту); реорганізація системи
колективного управління (прозорість, автоматизація систему розподілу
роялті та запровадження онлайн-ліцензування); наближення національного
законодавства до права ЄС
«Завданням Мінекономрозвитку є доопрацювати законопроект щодо
сфери колективного управління (4461-д) разом з ВОІВ, доповнивши його
відповідними нормами Директиви 26/ЄС. Тоді його можна буде вносити на
розгляд у Верховну Раду. Плануємо завершити роботу у середині лютого, а
потім провести експерте обговорення», – відзначив Михайло Тітарчук
(Міністрество економічного розвитку та торгівлі України).
Реформування в секторі виробництва, постачання та споживання
теплової енергії – це складна перебудова економічних відносин, що
формувалися ще за радянських часів, коли на вартість газу увагу не звертали.
У нас є чітка карта дій, яка вже знайшла своє відображення у пропонованих
змінах до законодавства.
Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у коментарі для спільного проекту
УКМЦ, ОПОРА та Lb.UA «Можемо платити менше» (Мінрегіон).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД

(Аналітиична служба новин)
В Євросоюзі в черговий раз нагадали, що очікують від України зняття
мораторію на вивезення деревини за кордон.
Економіст Олексій Дорошенко:
Це звичайна політика будь-якої розвиненої країни, яка хоче отримувати
ресурси – сировину, і потім з них виробляти продукцію, яка буде коштувати
вже значно дорожче.
Сама по собі деревина коштує набагато дешевше, ніж те, що з неї
зроблять в результаті. Тому західні країни не зацікавлені, щоб Україна
успішно вибудувала свій замкнутий цикл переробки деревини. Адже тоді ЄС
втратить не тільки постачальника дешевої сировини, але і ринок збуту, так як
зі споживача, наприклад італійських меблів, ми перетворимося на продавців
не менш якісної, але ще і більш дешевої аналогічної продукції.
Аналогічну політику сповідує ЄС і щодо іншої продукції, яка
поставляється з України. У країнах Євросоюзу віддають перевагу зерну,
насінню, металобрухту – з якого вже у себе виробляють металеві вироби,
соняшникову олію та хліб. І европейци роботою зайняті, й орати, сіяти,
збирати, тобто займатися низькоприбутковою роботою, яка до всього ще й
дуже витратна, не треба.
Наприклад, з вересня 2016 року мита на вивезення металобрухту за
межі України було збільшено, що дозволило значно зменшити експорт
другосортного металу. Цей факт представники ЄС теж дуже бурхливо
критикували і навіть писали українському уряду «гнівні» листи. Але
нововведення не скасували.
Треба слухати ЄС, кивати головою, говорити, що ми дуже сильно
стурбовані, ми виправимось, але виправимось у майбутньому, через 2-3-4
роки, а поки, вибачте, наша економіка не дозволяє на сьогодні експортувати
сировину. В цьому випадку я б краще послухав їхню заклопотаність, ніж ще
додав збитків у нашу економіку.
(Голос Столицы)
Економіст, спеціаліст відділу продаж інвестиційної компанії
Dragon Capital Сергій Фурса:
Черговий транш (МВФ, – ред.) ми отримаємо. Це вже питання термінів
і врегулювання технічних питань. Насправді, ми просто маємо узгодити текст
Меморандуму, який буде прийнятий на правлінні.
Отримуючи цей транш, ми маємо на увазі і наступні транші. Ми
знаходимося в програмі, тому ми отримуємо ці гроші і підписуємо
зобов'язання зробити ще реформи для того, щоби отримати наступний транш.
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(…) Принципових (вимог МВФ, – ред.) там було дві речі. Насправді,
був великий список, ми пам'ятаємо минулий Меморандум. Але, звісно, ми
виконали не все. Тому ми, наприклад, отримуємо не 1,3 мільярда, як
розраховували, а один мільярд. Основі дві речі, що були зроблені, — це
націоналізація ПриватБанку, і це бюджет адекватний.
Основні три (вимоги МВФ, – ред.) — це пенсійна реформа, це ринок
землі та антикорупційні суди. Але тут же, звичайно, напевне, МВФ розуміє,
що ми все однаково не вирішимо, і буде однаково процес переговорів потім,
коли ми підійдемо до якоїсь дати, ми скажемо: дивіться, ми все зробили, крім
антикорупційних судів, давайте нам якийсь урізаний транш.
Звичайно, мені б хотілося, щоби наша влада виконувала все. Але і
МВФ розуміє, з ким вони мають справу, і ми маємо розуміти, в яких умовах
працює МВФ. Тому вони просто намагаються зробити якнайбільше в тих
умовах, які зараз є.
Звісно, якщо ми вкажемо про пенсійну реформу та про земельну
реформу, вона може бути непопулярною з огляду на популістичні речі. А
реформа судова в частині антикорупційних судів не популярна у влади. Тож
питання, що вони оберуть. Скоріш за все, вони оберуть те, що популярне все
ж таки для них, а не зроблять найбільш непопулярну реформу, як
антикорупційні суди. Це найбільш важка частина, але й найбільш важлива.
(…) Ми розраховуємо на чотири транші цього року, але як показує
досвід, ми не спроможні отримати більше двох траншів на рік. Це дуже
важко для України. Тож подивимося. Наразі це прогнозувати просто
неможливо, тому що вимоги для наступного траншу, вони суперважливі, але
й досить важкі.
Посилення курсу (гривні, – ред.) навряд чи сильне ми отримаємо,
стабілізацію ми також не отримаємо, тому що гривня і так зараз вже
стабілізувалася. В нас був цей традиційний січневий сплеск активності на
міжбанку, через те, що дуже багато коштів витрачається в кінці року, і
грудні. Ці кошти прийшли на валютний ринок, і, звісно, порушили рівновагу.
Зараз рівновага відновлена, курс близько 27 — це десь середній курс, цього
року він таким і буде. І в нас девальвація теж в рамках інфляції. Минулого
року інфляція була вища, десь 12%. Інфляція буде десь на рівні 9%, от десь в
цих межах і буде коливатися курс гривні.

(Голос Столицы)
Експерт з питань фінансів Василь Горбаль:
Звичайно, я переконаний, що юридичні особи відчують певні зміни
(після націоналізації ПриватБанку, – ред.). Державний – значить дещо більш
консервативніший, скажемо так. Тобто якісь кредитні процедури, те що було
претензією зі сторони НБУ, будуть напевно переглянуті. Якого кола клієнтів
це торкнеться, поки говорити рано. Я думаю, що це якраз компетенція
правління. Також незрозуміла ситуація стосовно всіх операцій, що були
проведені під час роботи і дії тимчасової адміністрації, хоча це період був
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короткий, але ми бачимо, що за цей короткий період було проведено багато
операцій, які несуть юридичні ризики стосовно різноманітних майбутніх
позовів. Ця тема ризиків досі зберігається і також достатньо суперечлива
інформація, якщо можна так сказати, стосовно реструктуризації кредитного
портфелю афільованих структур до банку, до акціонерів банку. З одної
сторони, під час початку процесу націоналізації було заявлено про те, що є як
мінімум півроку на завершення цього процесу, потім коментар одного з
акціонерів банку, що насправді вже всі кредити були реструктуризовані ще
до процесу націоналізації. Тобто де оця середина і де насправді там правда
стосовно реструктуризації, складно сказати.
Плюс зміна аудитора, тобто мені б хотілося дійсно подивитися баланс
ПриватБанку вже на якусь звітну дату, чим він буде відрізнятися від
балансів попередніх, тобто наскільки будуть сформовані резерви, наскільки
відповідають дійсності ті заяви, які були з приводу досить високої питомої
ваги кредитів інсайдерам, чи це побачимо ми вже в тих звітах тощо. Тому
питань таких от достатньо багато, не на всі з них є офіційні відповіді від
керівництва ПриватБанку, але я думаю, що це питання часу. Головне, що
роботу банку було стабілізовано, всі інформаційні атаки на ПриватБанк, і
зокрема, можливо, неправильна досить часто інформаційна кампанія чи
інформаційне супроводження самого процесу націоналізації вже позаду.
Зараз державі потрібно вже будувати хоча б тактику на найближчий рік
стосовно поводження на ринку, коли на ринку більше 50% сконцентровано в
державних банках. Тобто це вже абсолютно інший підхід. Складно буде
сказати тепер регулятору при коливаннях курсу, що це винуваті якісь
спекулянти. Тобто є багато речей, які вже в майбутньому пояснити буде
складніше. І знову ж, всі програми підтримки бізнесу, всього решта, ті
програми, які зокрема існують в тому ж Укргазбанку, еко-кредити, кредити
по підтримці сільгоспвиробників, це все зараз можна буде дивитися по зміні
кредитного портфелю чи кредитної політики, наскільки державним стане
ПриватБанк. Тобто якщо знову в кредитному портфелі ми будемо бачити
кредити державним монополіям, державним підприємствам, тобто він дійсно
стане державним в тому негативному змісті цього слова. Якщо це буде і далі
динамічнийтой банк, з тими традиціями, які насправді у цього банку були,
найкращі традиції, тоді ми отримаємо достатньо цікавий державний банк з
хорошими перспективами виходу держави з цього банку.
Не дивлячись на те, що один із представників НБУ, членів правління,
сказав, що, на його думку, процес очищення банківської системи вже
завершено, я розумію, що в нас все рівно є декілька банків, які є в зоні
ризику. Тобто це ті банки, їх небагато, які можна подивитись по показниках
роботи банківської системи, ведуть прогнозовану і тривалу збиткову
діяльність, тобто наявні вже тривалі хвороби цих банків. Є банки, які
виконали програму капіталізації минулого року, але в яких були складнощі з
виконанням цих програм. Вони все рівно десь в зоні ризику знаходяться, як
мінімум, пару банків, в яких є юридичні ризики з точки зору конфліктів між
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акціонерами, все таке інше, судові позови. Це також може призвести до
певних ризиків. Невелика кількість банків ще в зоні ризику знаходяться.
Звичайно, хотілось би, щоб НБУ міг би до нового року провести, підвести
риску, щоби бачили баланс вже очищеної банківської системи, тобто і по
«Платинуму», і по «Народному капіталу», що це ті рішення, які можна
прийняти і в кінці 2016-го року вже бачити той баланс і з ним оперувати. Але
відбулось як відбулось. Не дивлячись на те, що очільниця Національного
банку ще півтора року тому оголошувала, що етап очищення закінчився.
Структура банківського ринку змінилася, з огляду на процес
націоналізації, що завершений, ПриватБанку. Тобто багато залежить від того,
як держава бачить розвиток банку на цей рік. Тобто якщо ми розуміємо, так
чи інакше стратегію розвитку державних банків, які вже працюють на ринку:
Укргазбанку, Ексімбанку, Ощадбанку, заявлено про ці стратегії. І в рамках
цих стратегій, я розумію, що буде збережено все те, що було, але в будьякому випадку якісь коригування будуть. Подивимося.
(Українські реалії)
Народний депутат від «Народного фронту», голова комітету
Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики
Вікторія Сюмар:
Гройсман от обіцяв показати, як треба управляти державою… Але я
щось не бачу особливих змін. Не можна сказати, що у нас різко економіка
пішла вгору і що хтось має стратегію з вирішення ключових проблем. Є
відверто провалена реформа, пов’язана із судами, провалена реформа
державного управління.
Треба визнавати, що багато реформ провалено, і робити висновки з цих
ситуацій. Але ніхто не каже, як це змінювати. Стратегії уряду я взагалі не
розумію.

(Український кризовий медіа центр)
Заступник директора департаменту міжнародного торговельноекономічного співробітництва та європейської інтеграції – начальник
управління співробітництва з Європейським Союзом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України Олексій Рожков:
ЄС є єдиним значущим торгівельним партнером, де буде
спостерігатися позитивна динаміка товарообігу. (…) Приблизно на 7%
[відбудеться] зростання нашого експорту, 4% – зростання товарообігу, ще
10% – зростання імпорту з ЄС. Ми це також визначаємо як позитив, тому що
85% з них – це засоби виробництва.
На сьогодні оформили більше 52 тисяч сертифікатів EUR-1 органами
ДФС на безоплатній основі. 115 українських експортерів отримали статус
уповноваженого економічного експортера.
Керівник Державної служби України з питань безпеки харчових
продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа:
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Ми присутні на ринку ЄС із молочною продукцією. Якщо на
початковому етапі був наданий дозвіл 10 підприємствам, зараз це вже 13
підприємств. 7 підприємств мають можливість експортувати птицю, понад 50
– мед.
У більшості питань виходимо на домовленості прийнятні для обох
сторін.
Президент Донецької торгово-промислової палати Ельвіра
Севостьяненко:
Поки бізнес не зрозуміє, що потрібно займати активну позицію,
активно вчитися – нічого не буде. Зараз основне завдання – поширювати
серед бізнесу інформацію про перші успіхи і про те, що необхідно зробити
для виходу на європейський ринок.
Ми зараз допомагаємо безпосередньо малому та середньому бізнесу
вийти не лише на європейські ринки, але також на ринки Близького Сходу і
кандидатів на членство у ЄС.

(Український кризовий медіа центр)
Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе:
За перші 9 місяців 2016 року товарообіг із ЄС зріс на 6%. Обсяги
торгівлі з ЄС вийшли на 1 місце серед інших партнерів і складають 41%. У
цьому році планується створення умов для подальшого зростання
товарообігу завдяки отриманню додаткових автономних преференцій (АТП)
та зменшенню нетарифних бар’єрів.
Заступник голови Представництва ЄС в Україні Томас Фреллесен:
Угода про асоціацію буде, нарешті, ратифікована, звісно, залежно від
остаточного рішення Нідерландів, і угода про безвізовий режим також набере
чинності. Це обов’язково відбудеться, наразі нам потрібно лише пройти
остаточні процедури. (…) Угода – найбільш комплексна з усіх, які ЄС колинебудь укладав із третіми країнами.
З 2014 року ЄС передбачив для України понад 4.3 мільярдів євро
допомоги у вигляді грантів та позик, із яких половину вже виділили;
макрофінансова допомога склала 3,4 мільярди євро, із яких 2,2 мільяди вже
виділили. Ще 8 мільярдів євро передбачені як пільгові кредитні інвестиційні
ресурси на розвиток інфраструктури та бізнесу від Європейського
інвестиційного банку та ЄБРР, з яких половину вже виділено.
Народний депутат України, виконувач обов’язків голови Комітету
Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Марія Іонова:
Необхідний спільний інституційний механізм для Парламенту і Уряду.
Необхідна структура, яка буде відповідати за наближення законодавства до
норм ЄС – постмоніторинг, нагляд, оцінка регуляторного впливу. (…) Цей
механізм має бути закріплений на законодавчому рівні.
(Аналітична служба новин)
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Генеральний Директор Dragon Capital Томаш Фіала:
2017 рік (для економіки України, – ред.) буде краще, ніж 2016-й з
огляду на те, що в 2016 році вперше було відзначене економічне зростання на
рівні 1,8%.... Ми очікуємо, що економічне зростання досягне до 2,5%. Це
реалістичний сценарій.
Економічному зростанню минулого рокусприяло збільшення
інвестицій, хороші показники експорту сільськогосподарської продукції. У
2016 році Україна виробила на 4% більше металу, ніж у 2015 році. Ціни на
метал тримаються досить високі.
(…) Курсова політика буде не дуже хорошою. Це впливатиме на курс
гривні, буде призводити до девальвації гривні. До невеликої інфляції... Ми
очікуємо інфляцію, як і Нацбанк, на рівні 8%, плюс-мінус 2%... Що
стосується курсу гривні, то середній курс і девальвація в 2016 році були на
рівні 15%, цього рокуми прогнозуємо, що Нацбанк не дасть зміцнитися на
гривні вище 27 грн.
(…) Ми очікуємо іноземні інвестиції десь на рівні мільярд, півтора.
У свою чергу, надходження іноземних інвестицій в Україну поточного
року буде менше, ніж в 2016-му, у зв'язку з завершенням рекапіталізації в
більшості іноземних банків. Але якщо Україна все-таки забезпечить
прийняття законів для повноцінного ринку землі, то це забезпечить
стабільний приплив інвестицій у цей сектор, забезпечить стабілізацію курсу
гривні.
Це забезпечить додану вартість для гривні, забезпечить продажу.
Також необхідно починати пенсійну реформу, яка буде непопулярною, але
необхідною для майбутнього країни. Це також дозволить отримати п'ятий
транш від МВФ.

(Радіо Свобода)
Міжнародне агентство Transparency International оприлюднило рейтинг
країн за індексом сприйняття корупції, в якому Україна опинилася на разом з
Росією та Непалом на 131-му місці зі 176.
Голова українського представництва Transparency International
Ярослав Юрчишин:
Всупереч обіцянкам боротися з корупцією, влада не поспішає долати
старі схеми. Вони стосуються перерозподілу державних коштів в інтересах
певних бізнесменів (так званих олігархів). У владі надалі діють лобісти
певних фінансово-промислових груп тощо. Як результат, провалена
приватизація низки об’єктів держвласності; на Донбасі на лінії розмежування
процвітає контрабанда, а зароблені на «сірих схемах» прибутки далі ідуть в
офшори, оминаючи державний бюджет України. Водночас малий і середній
бізнес не вірить державі.
Директор «Центру протидії корупції» Дар’я Каленюк:
Думала, будуть гірші результати у рейтингу Тransparency International.
Рейтинг міряє саме сприйняття корупції. Як на мене, у нас побільшало
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інформації про корупцію – у нас надзвичайно відкрита країна стала. Це
позитив – е-декларування, відкриті реєстри власності компаній, реєстр
нерухомого майна. Знайти корупцію і перевірити, які статки у прокурора,
судді, депутата – два-три кліки в інтернеті.
Але говорити при цьому про успішне подолання Україною корупції
через майже 3 роки після перемоги Майдану не доводиться. Відкритість
зросла, можливостей у можновладців брехати про свої незаконні статки
поменшало. Однак суспільство хоче не лише знати правду, а й чекає
конфіскацій і вироків.
Політтехнолог Віктор Уколов наголосив, що Україна позбулася тієї
корупційної ганьби, яка була при екс-президентові Януковичу. Тоді Україна
перебувала взагалі на 170-у місці. Хоча нинішні результати, виявлені в
рейтингу Transparency International – проміжний фініш.
Але ми не задоволені тим станом боротьби з корупцією, який ми
бачимо. Ми хочемо більше.
ГПУ передала до суду 759 справ за 2016 рік, станом на 1 листопада. І
так само добилася повернення відшкодування 118 мільйонів. Так, ми хочемо
більше. Взагалі були б раді, якби шибениця стояла на кожній площі – будьмо
чесні із собою. Але, з іншого боку, чому не звільнити? Можна звільнити, але
вони відновлюються через ці самі корупційні суди. Судова система є
основним негативним фактором, який викликав (для України – ред.) 131-ше
місце.
Не можна говорити, що провалилася реформа прокуратури, коли вона
перебуває в процесі. Прийшов Луценко тільки минулого року – за цей час
було проведено конкурси до місцевих прокуратур. Остання статистика: туди
подало 77% абсолютно нових людей, які ніколи не працювали у прокуратурі!
НАБУ повністю відповідальне за боротьбу з корупцією. Те, що вони
передали 30 справ до суду – це курям насміх! Холодницький отримує
зарплату в п’ять разів вищу, ніж генпрокурор. Холодницький має дати в
п’ять разів більше результату, ніж ГПУ.

(Голос Столицы)
Експерт з питань енергетики Валентин Землянський:
Абсолютно була прогнозована тенденція зростання ціни (на газ, – ред.)
на європейських ринках, тому говорити, що сталося щось несподіване, не
доводиться. Ми мали вже на початку січня ціну на газ близько 240 євро на
кордоні з Україною з боку Європи. Оскільки промисловий ринок реагує на
вартість ресурсу, який імпортується, то, відповідно, НАК і відкоригував ціни
на лютий місяць для промисловості.
(...) Це (підвищення ціни на газ більш ніж на 20% для промислових
споживачів, – ред.) смертельно для економіки. Ми говоримо про будь-яку
економіку будь-якої країни. Чим вища ціна на енергоносії, тим, власне,
менше оборотних коштів залишається у підприємства для свого розвитку.
Тобто вони змушені віддавати це все в сплату за використання енергії.
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Відповідно, зростає собівартість, а частка використання газу може досягати
40% – як, наприклад, в цементному виробництві. І, відповідно, це відіб'ється і
на цінах на кінцеву продукцію вже безпосередньо для українських
споживачів, з урахуванням того, що експорт у нас залишає бажати кращого,
на ладан дихає. Природно, українські товари стануть ще менш
конкурентоспроможні, ніж було до підвищення цін на газ.
(...) На населенні це поки ніяк не відіб'ється. І більш того, треба
розуміти, що реформа в приватному секторі для населення згорнута. Тому
що ціни встановлюються адміністративним постановою Кабміну. Були заяви
і з боку Розенко, Реви з приводу того, що ціни для населення переглядатися
не будуть. Відповідно, ми повернулися до адміністративного регулювання
ціни. Тоді виникає цілком логічне запитання: чому уряд не зробив другий
крок, не переглянув тарифи для населення у бік зниження замість того, щоб
збільшувати обсяги субсидій, що виплачуються з бюджету.
(...) Можна порадіти за українських газовидобувників, тому що ціни
«Нафтогазу» є так званим бенчмарком. Відповідно, газ, який видобувається в
Україні і реалізується промисловим споживачам, буде проданий якраз ось за
цими цінами. Державна «Укргазвидобування» цілком відрапортує про
зростання доходів, тому що при таких цінах, про які заявлено сьогодні,
рентабельність роботи «Укргазвидобування» буде перевищувати 400%
точно. Хто буде відмовлятися від бізнесу, де рентабельність вище 300%?
Будуть до останнього стояти, щоб не переглядати тарифи і зберігати їх на
колишньому рівні. Тобто це вкрай сумні новини, якщо резюмувати, і для
української промисловості, і для українських споживачів в цілому, тому що
всі ми з вами постраждаємо від подібного роду прийнятих рішень.
Коли НАК оголосить ціни якщо не на березень, так на квітень точно,
там потрібно очікувати зниження, але потрібно розуміти, що найближчим
часом промисловості доведеться працювати в тих умовах підвищених цін, що
позначиться на внутрішньоекономічних процесах в Україні.

(Голос Столицы)
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов:
На сьогоднішній день у нас озброєння в основному все старе, часів
Радянського Союзу. З нового озброєння у нас є тільки те, що нам дали по
військово-технічній допомозі – це автомобілі Хамви, це американські станції
контрбатарейної боротьби і є деякі види майна, яке було передано, зокрема,
Канадою і Великобританією. Все інше залишилося старе радянське, яке ми
використовуємо на сьогоднішній день. З числа, припустимо, зарубіжного
озброєння, ми не купуємо нічого. Ми використовуємо технології, наприклад,
для Національної гвардії була закуплена технологія автомата УЗД, який був
випущений в Україні під маркою «Форт», і вся Національна гвардія озброєна
ось цими автоматами. Але, знову ж таки, це все вітчизняне озброєння. Єдине,
що по техніці ми на сьогоднішній день переорієнтувалися на Росію і
Білорусію. Ми вітчизняного виробника не підтримуємо абсолютно. У нас
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корпорація «Богдан» проводить великовузлове складання автомобілів
білоруських і поставляє їх до Збройних сил, а для Національної гвардії ми
закуповуємо російські КАМАЗи, точніше на базі російських КАМАЗів ми
закуповуємо пункти управління зв'язку.
Завод імені Малишева, в принципі, готовий переозброювати танки,
модернізувати і поставляти в Збройні сили, але ціна, припустимо, Булата або
Цитаделі – вона коливається десь від 1,5 до 2,5 млн доларів. Тепер зіставте
цифру в п'ять мільярдів гривень і два мільйони доларів. А п'ять мільярдів –
це те, що закладено в військовий бюджет. Природно, ми не можемо собі
дозволити купувати такі дорогі танки. Тому Міністерство оборони знімає зі
зберігання старі Т-64, модернізує їх і своїми силами відновлює, і ставить їх в
дію, минаючи «Укроборонпром». І вони не потрапляють в
оборонзамовлення, тому підприємства військово-промислового комплексу,
які входять до складу корпорації «Укроборонпром», вони не розгортаються,
не збільшують чисельність співробітників, не відкривають нові робочі місця,
не переходять на тризмінну цілодобову роботу. Вони як були до 2014-го року
в такому невизначеному стані, так вони і залишилися. На сьогоднішній день
у нас немає таких коштів, щоб завантажити ці підприємства, розгорнути ці
робочі місця і, припустимо, в перебігу трьох, максимум, п'яти років
переозброїти Збройні сили України на повністю модернізоване або нове
озброєння, згідно стандартів сьогоднішнього дня. На жаль, Міністерство
оборони поки що в рамках оборонзамовлення обходиться своїми силами і
продовжує відновлювати техніку і озброєння ті, які є на складах і в
запасниках Міністерства оборони.
Високоточний боєприпас до реактивних систем залпового вогню –
«Вільха» і «Крилата ракета», яку Південмаш вже давно розробив і готовий на
сьогоднішній день випробувати і передати у війська – ось це єдине з числа
нових розробок, що може бути, якщо Рада національної безпеки і оборони
прийме рішення виділити на це кошти і закупити для Збройних сил України.
Все інше залишається поки що в рамках того, що ми маємо.
(...) На сьогоднішній день ось ця програма (проект державної програми
розвитку Збройних сил, – ред.), яку схвалила Рада національної безпеки і
оборони, вона подана в грудні місяці 2016 року в Верховну Раду, але, на
жаль, ні в грудневу, ні січневу сесію вона не потрапила. Будемо сподіватися,
що її розглянуть хоча б на весняній сесії. Але цю програму вже треба
коригувати. Вона розроблялася на підставі указу Президента України,
виданого в листопаді 2014 року. А після початку розробки цієї програми була
прийнята нова концепція оборони та безпеки України, і був прийнятий
стратегічний оборонний бюлетень, тому її треба скоригувати на
сьогоднішній день. І поки що ми чітко не озвучили те, що ми хочемо бачити,
Збройні сили – в якому вигляді ми хочемо їх отримати для того, щоб
забезпечити всі наші вимоги чи побажання з безпеки України. І, я
сподіваюся, що цю програму зараз буде відкликано з Верховної Ради, вона
буде скоригована Генеральним штабом і десь до літа, сподіваюся, що ми
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отримаємо більш-менш виразну програму, яка буде відповідати тим вимогам
і тим викликам, які стоять перед Україною, і ми її приймемо і почнемо
розвивати свої Збройні сили.

(Голос Столицы)
17-20 січня у Давосі (Шваейцарія) відбувся Всесвітній економічний
форум.
Керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас
Загородній:
Зміна акцентів, звичайно, є – це те, що в атмосфері цього форуму.
Звичайно, що обговорювались тенденції в світі: як жити далі, чи закінчиться
у нас цей етап глобалізації, який зараз наступає, тим, що західні країни зараз
перейдуть до політики фактично протекціонізму. Те, що Трамп оголосив:
купуй американське, наймай американця, це означає фактично закінчення
наступного етапу по глобалізації, і західний світ буде запроваджувати деякі
обмежувальні санкції, незважаючи на всю риторику, що потрібен вільний
ринок, в той час як, наприклад, Китай, який дуже зміцнів за ці роки, хоче
відкриття ринків, тому що це йому вигідно, і відчуває небезпеку, що зі
скороченням і зростанням протекціонізму першим, хто постраждає, буде
якраз він.
Росія десь відчула, що той мир, який був побудований після Другої
світової війни, вже вичерпав себе з багатьох причин. Але в даному випадку
всі зрозуміли, що краще жити по якихось правилах, ніж коли немає ніяких
правил.
(…) Трамп сказав, що потрібно скорочувати ядерну зброю – і Китай
сказав. Це не говорить, що вони всі такі пацифісти великі. Просто рівень
військових технологій виходить на такий рівень, що наявність ядерної зброї
вже не показова і вона була нівельована. Ядерні технології тепер треба
скорочувати із задоволенням. В першу чергу, це дуже поганий дзвіночок для
РФ, тому що застаріває в них ядерний потенціал, в тому числі «завдяки» в
Україні, тому що, як це не дивно, 30-40% ядерного щита РФ, особливо це
стосується ракет, обслуговувалось технічно «Південмашом», і воно в
технічно справному стані через те, що будував «Південмаш».
Сто мільйонів (доларів, які пообіцяла Україні Швейцарія, – ред.) – це,
мабуть, для країни в півтора мільйони чи 400 тисяч були б вагомі гроші, для
нашої країни це просто копійки. Нам потрібні інвестиції близько 50-100
мільярдів для того, щоб модернізувати економіку, вважаючи, що в нас велика
країна і за розмірами, і за населенням. Наступні, з ким зустрічався – це
Нідерланди. Нідерланди – це одна з країн, через яку активно співпрацював
український і російський бізнес. Багато компаній мають нідерландську
прописку. Тому у них є достатньо активне проросійське лобі на бізнесовому
рівні.
(…) Я думаю, що в даному випадку (стосовно безвізового режиму, –
ред.) як буде працювати машина ЄС – я б говорити взагалі не брався.
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Говорити, що от вже в найближчі тижні тощо я б взагалі не ризикував. І ті
люди в АП, які готують йому такі заяви, їх просто виганяти треба за
профнепридатність.
Поставлені (МВФ, – ред.) задачі ще не вдалося виконати. Я вважаю, що
і слава богу. Тому що там те, що пропонує МВФ, це просто вбити свою
економіку через побажання якихось чиновників, не зрозуміло яких. А що
стосується тих маяків, які були оголошені в меморандумі, вони точно не
виконуються. Це в першу чергу стосується пенсійної реформи, яку в нас ніяк
не проводять, намагаються репресивними методами полагодити ту машину,
яка вже не їде більше 20 років. Щодо ринку землі, дуже в мене скептичне
ставлення, що він буде все ж таки відкритий. Але що може зробити уряд,
наприклад, це запровадити реєстр отримувачів соціальної допомоги. Бо в нас
досі не відомо, хто куди скільки витрачає, і уряд це грамотно саботує. Тому
якщо і буде наданий кредит, то це буде суто політичне рішення МВФ.
Зараз всі думають, як будемо виходити з конфлікту, тому що, в
принципі, в цьому зацікавлена в першу чергу Україна. Ми не можемо так
довго тримати це. Це велике геополітичне напруження нашої країни і
постійні мантри нашої влади, що Путін ось-ось нападе чи напав, призводить
до того, що в країну просто гроші не йдуть. Показова була, наприклад,
спроба продати ОПЗ. Там достатньо контроверсійні інвестори, які пов'язані з
західним світом, не ризикнули вкладати в нашу країну з багатьох причин,
тому що невідомо, що тут буде коїтись далі. Тому в даному випадку Україна
повинна теж брати участь в переговорах, бо якщо ми не будемо брати в
переговорах, то вирішать за нас.
(…) Пінчук давно проводить ці сніданки, останні 10-12 років. Тому всі
президенти, якщо були присутні на Давосі, вони зазвичай відвідували цей
форум, тому що Пінчук ледь не єдиний з українських олігархів достатньо
грамотно вибудовує свою репутацію на Заході, активно контактує із
західною елітою, його знають. Це місце обміну думками, як ми будемо жити
далі, між українською елітою і західною елітою, бо наша еліта, на жаль,
достатньо замкнута, вона не глобалізована через багато причин, а Давос – це
таке місце, де можна поспілкуватись з тими, хто робив глобальну політику,
мають стосунок до великої політики світової, глобальної. Тому в даному
випадку говорити про те, що хтось відсутній (…). Президент і його оточення
побачили достатньо гостру реакцію на статтю Пінчука в суспільстві,
звичайно, вирішив не йти туди, що може викликати подвійне тлумачення.

(Голос Столицы)
Головний редактор видання Деньги.UA Олександр Крамаренко
про долю гривні та співробітництво України з Китаєм:
Я мушу сказати, що неузгодженість дій НБУ, з одного боку, і Мінфіну
з Держказначейством, з іншого, вони, насправді, створили досить високі
ризики, які були реалізовані в те, що ми маємо (коливання курсу гривні, –
ред.). Там були досить великі виплати по бюджетних видатках, і було
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відшкодування ПДВ у грудні приблизно на 16 мільярдів. Все це призвело до
того, що наприкінці грудня понад 60 мільярдів гривень були залишки на
кореспондентських рахунках банків і далі ми бачили, як пішов курс. Зараз
потроху економіка цей надлишок гривні перетравлює. Там додались ще
гроші, які надали ПриватБанку і у вигляді рефінансу, і у вигляді
докапіталізації. Зараз це потроху стихає, потроху приходить до тями, і ми
бачимо навіть на обмінниках курс почав зміцнюватись гривні.
Я сподіваюсь, що він більш-менш стабілізується, на яких рівнях, це
буде дуже залежати від позиції НБУ, який у лихоманці скуповує валюту на
відкритому ринку у будь-який зручний момент. Він намагається накопичити
якомога більше валютних резервів, оскільки в нас через 2 роки мають
початись масовані виплати по зовнішньому боргу, який був
реструктурований майже півтора роки тому, в 2015-му.
(…) Я бачу лише один аргумент на користь турецького банкіра (Енгін
Акчакоча, якого обрано головою наглядової ради ПриватБанку, – ред.) – це
досвід керування банками в країні, яка мала багатократну девальвацію
протягом одного року. Я нагадаю, що в 1999-му році вони мали трикратну
девальвацію, яка закінчилась деномінацією ліри, нова ліра тощо. Це добрий
досвід, це корисний досвід. Ми маємо розуміти, що в економічному сенсі
більш просунута країна Туреччина, ніж Україна. На жаль, ми не можемо
похвалитись аналогічними успіхами. Там досить цікава ситуація в економіці.
Цього року є девальвація, і вони якось все ж таки примудряються існувати і
якось розвиватись. Але я б хотів додати трохи перцю. Багато говорять, а чи
може бути значне зміцнення гривні? Є три передумови. По-перше, це
раціоналізація податків, тобто зниження податкових ставок задля того, щоб
економіка почала розвиватись, тобто якщо держава дає дихати економіці, то
це призводить неодмінно до зміцнення валюти, якщо не зміцнення курсу, то,
принаймі, до стабілізації курсу. Якщо ціни зростають, то, звісно, більше
цікаво імпортувати, тиск на курс тощо. По-друге, це іноземні інвестиції.
Звісно, приплив валюти у вигляді іноземних інвестицій, прямих іноземних
інвестицій, а не спекулятивних, не портфельних, це дуже потрібно Україні.
По-третє, це повернення грошей українських інвесторів, і в цьому сенсі я
сподіваюсь на запуск в Україні ринку землі. Це дуже капіталоємний ринок і
якщо його запустять, то ми отримаємо приплив інвестицій не менше, ніж був
у 2004-2006-их роках.
(…) Давайте припустимо, що збільшення легальної частини зарплатні
(у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплатні, – ред.) виконується за
рахунок зменшення нелегальної, сірої. Тоді що ми маємо? Ми отримаємо
збільшення податкових витрат. Це відображається, відбивається на цінах. Ми
маємо інфляцію. Після інфляції що ми маємо? Девальвацію. Якщо людині
просто мають підвищити зарплатню, то це просто збільшення на суму цієї
зарплатні цін. Якщо людину звільняють, то вона йде в службу зайнятості і
отримує цю допомогу. Коли вона отримує допомогу, це збільшуються
витрати держави, це, знову ж таки, інфляція і далі за текстом.
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(…) Я сподіваюся, аерокосмічний комплекс (України, – ред.) був би
цікавий Китаю, бо Україна все ж таки є носієм досить сучасних технологій у
цьому. ІТ-сектор може бути цікавим для Китаю. Певні сегменти української
промисловості також, машинобудування, приладобудування, вони дуже
добре почувають себе в споживчому секторі, коли вони просто купують
заводи по збиранню або виробництву побутової техніки. Коли йдеться про
справжній реальний хай-тек в машинобудуванні, вони себе все ж таки там
почувають ще не настільки круто, і Україна може бути в пригоді в певних
секторах. Звісно, не у всіх. Я сподіваюся, що щось може бути і з
інфраструктурними проектами в Україні, які, можливо, були би цікаві Китаю,
як імпортеру українського продовольства. Наприклад, модернізація портів,
модернізація під'їзних шляхів тощо. Це насправді мають працювати наші
урядові і далі з приватного сектору переговорщики. Тому що вони дуже
важкі, як партнери. Але якщо вони вже погоджуються на щось, підписують
якісь папери, то це надовго, і це круто. Потрібно дуже буде жорстко
відстоювати кожну літеру в цих домовленостях.
МВФ вимагає (від України, – ред.) збалансованості державного
бюджету і вільної зовнішньої торгівлі, вільного руху капіталів, товарів і
збалансованості бюджету. Задля чого? Тому що МВФ є певним гарантом для
великих міжнародних корпорацій, інвесторів. Це не погано і не добре. Ви
можете не користуватися його послугами, немає питань. Але якщо вже
користуєтеся, то ви маєте в цих рамках якось домовлятися. Але вже за
рахунок чого відбувається ця збалансованість, це вже на совісті наших
чиновників. Це вони пропонують певний перелік заходів, які має
збалансувати, припустимо, бюджет або бюджети держаних монополій, або
бюджет пенсійного фонду, бо вони всі так більш менш перетікають один з
одного. Там гроші насправді – це одна кишеня державна. І саме в тому в
деталях, як кажуть, диявол.

(Голос Столицы)
Прем’є-міністр Володимир Гройсман заявив, що введення у 2015му році минулим урядом системи міжнародних закупівель було
виправданим і не корумпованим кроком.
Менеджер групи «Реформи системи охорони здоров’я» Олександр
Ябчанка:
Власне, навколо держзакупівель все, поза сумнівом, прозоріше, ніж це
було раніше, тобто не до порівняння. По великому рахунку, треба зрозуміти
одну річ, що МОЗ просто віддало ці повноваження, згідно з прийнятими
проектами, на міжнародні організації. Очевидно, що багато кому це не
подобається, і це одна із причин тієї інформаційної атаки, яка зараз пішла на
МОЗ. Окрім того, як ми бачимо, ці атаки повторюються і зареєстрований
відповідний законопроект нардепом Вілкулом.
Я особисто займаю сторону реформ і те, що робить міністерство і те,
що робить Кабмін, зокрема, це прийняття відповідних постанов в кінці
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минулого року, зокрема, йдеться про затвердження концепції реформи
фінансування системи охорони здоров'я. Всі ці речі говорять про те, що є
бажання і є політична воля на рівні Кабміну. Але ж ми розуміємо, що
неможливо здійснити системні реформи без участі законодавчої гілки влади.
Дискусія має бути, по-перше, публічною, по-друге, дискусія має бути
не про персоналії, а дискусія має бути про принципи роботи. Саме про це ми
маємо вести дискусію, тому що коли політики знову переводять дискусію
виключно у дискурс, що МОЗ вбиває українців або переводить дискурс у
площину, що міністерство цькує науковця, то, очевидно, що це не є дискурс
по суті питання, а це переведення цієї історії в популістичну площину. Саме
тому дискутувати потрібно про принципи, як це працює, як працює
держзакупівля, треба базуватись на цифрах, скільки за допомогою
міжнародних організацій вдалось зекономити коштів, і за ці кошти купити
додаткового обладнання і додаткових матеріалів і додаткових медикаментів.

(Голос Столицы)
Кабмін повинен прийняти рішення про монетизацію субсидій.
Економічний експерт Андрій Вигиринський:
Якщо говорити про монетизацію (субсидій, – ред.) як таку, вона, в
будь-якому випадку, необхідна, в тому числі як стимул для економії
енергоресурсів, щоби людина розуміла, що ті гроші, які вона вкладе в
тепломодернізацію, вона зможе отримати на руки. Насправді це одна із
складових реформи системи субсидій, тобто зменшення бюджетних видатків
саме на частину соціальної допомоги і наступна вимога, яка стосується
Пенсійного фонду, також направлена на це.
«Нафтогаз» ініціює, і уряд його підтримує в цьому питанні, саме
нормативи споживання теплоносіїв, на які нараховуються субсидії, тобто,
знову ж таки, як один із способів забезпечення економії енергоресурсів.
Тобто це декілька складових однієї і тієї ж стратегії і, я думаю, що в
меморандумі повинно знайти і знайде відображення та вимога, яка
залишилась нереалізована в минулому році про те, що повинно бути
щоквартальне коригування тарифів на тепло та на природній газ, враховуючи
ціни за кордоном. Насправді це також одна із вимог, яку ми не виконали, і
тарифи на природній газ будуть зростати. Необхідно давати можливість
споживачам і говорити їм про те, що так, витрати зростають, однак ви
можете економити і економити якраз шляхом монетизації. Але сам по собі
цей механізм, ймовірно, що запрацює не раніше нового опалювального
сезону, тобто літо буде надано громадянам, щоби вони мали можливість
здійснювати саме цю модернізацію і, відповідно, монетизовувати різницю.
Який буде механізм, це вже буде на розгляд і представлення Кабміну і пана
Розенка.
(…) Давайте почнемо з того, що виконано тільки два пункти (вимог
МВФ для надання траншу, – ред.) – це прийнято бюджет вчасно і
націоналізовано ПриватБанк. Про це йшлося. Невиконані зобов'язання з
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приводу самостійності НАБУ в частині отримання інформації з каналів
зв'язку, невиконані рекомендації, вимоги, пов'язані із приватизацією, тобто
приватизація ОПЗ. А також подальші дії, пов'язані з приватизацією, вони
також невиконані. Щодо пенсійної реформи, вона теж була однією із вимог і
перенеслись строки впровадження в оновлений меморандум. Насправді він
не настільки новий, скільки в ньому змінені строки виконання тих чи інших
зобов'язань. Вимоги одні й ті самі, тобто той самий мораторій на продаж
сільськогосподарського призначення і впровадження ринку земель в Україні,
він вже існував. З самого початку розширеної програми співпраці йшлося про
цю вимогу в різних інтерпретаціях.
Воно (підвищення пенсійного віку, – ред.) не буде одномоментним і
йдеться про те, щоби з кожним роком підвищувати пенсійний вік на шість
місяців. Це необхідна річ. Вона необхідна з точки зору балансу бюджету,
тому що кожен рік, якщо я не помиляюсь, збільшення граничного віку
виходу на пенсію, він зменшує бюджетні видатки на фінансування
Пенсійного фонду, здається, на півмільярда гривен чи на один мільярд.
Враховуючи значний дефіцит, який обмежує, в тому числі й індексування
пенсій, тобто на приведення їх до вимог сьогодення, інших механізмів просто
для того, щоби пенсії підвищити і зменшити бюджетні витрати на підтримку
Фонду, немає в цілому. Тому механізм підвищення граничного виходу
громадян на пенсію, він все рівно буде запроваджуватись в тому чи іншому
вигляді. Питання в тому, наскільки він буде розтягнутий, тобто це буде на
п'ять років ця процедура розтягнута чи на більш тривалий період часу.
Політолог Олег Саакян:
Скоріш за все, уряд буде лавіювати, намагатись вийти на певні
компромісні варіанти і буде намагатись затягувати ситуацію із виконання
цих вимог, перекладати їх на майбутніх політиків, на майбутні електоральні
цикли, як це вже було. В принципі, на жаль, рівень довіри на сьогоднішній
день між МВФ і урядом України доволі низький, що демонструється
багатьма різними заявами. На сьогоднішній день ми очікуємо лише
мільярдний транш. Тому потрібно зазначити, що МВФ – це організація
статичних бухгалтерів, і для них важливо, щоби сходився дебіт і кредит, тому
вони рекомендують певні позиції. Вони готові їх обговорювати і готові
замінювати, оскільки для них головне – цифри, для них головне те, щоби їм
повернули кошти. Тут все залежить від фантазії нашого уряду і їхньої
спроможності до знаходження джерел надходження коштів і до того, щоби в
дійсності реформуватись.
Там більша частина вимог, які були опубліковані, вони повторюються і
перетинаються з минулими вимогами, тобто, в принципі, це є повторення
десь на 70% тих позицій, які були заявлені, зокрема, і фінансова складова, і
реєстр отримувачів соціальних виплат, і земельна реформа та інші позиції.
Більше того, якщо говорити вже структурно про ті рекомендації, які вони
виносять, тівимоги, як каже багато хто, то можна взяти, наприклад, ту ж
Грецію і подивитись, до чого призводить сліпе виконання рекомендацій
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МВФ. Це доволі стара структура, і ми бачимо на прикладі багатьох країн, що
це доволі одномірна структура, яка виходить з економічних показників,
ігноруючи політичну специфіку, ігноруючи контекст, наприклад, військовий
контекст у нас, ігноруючи багато інших чинників, через що така політика
і
такі аргументації є одномірними і можуть лише поглибити соціальну,
політичну, гуманітарну кризу.
На сьогоднішній день ті вимоги чи рекомендації, які МВФ висуває до
України, вони лише частково є, на мою думку, прийнятними. Наприклад,
створення реєстру соціальних виплат – це це потрібно, монетизація субсидій
– це потрібне питання, безумовно, на це не йдуть наші політики через те, що
це може роз'єднати і розлагодити корупційні зв'язки і домовленості. Але, з
іншого боку, якщо говорити про пенсійну реформу, якщо говорити про
відміну спрощеної системи оподаткування, якщо говорити про
земельну
реформу, то це ті питання, які є дуже гострими, дуже болючими і можуть
призвести до поглиблення кризи і навіть до заворушень.
(Радіо Свобода)
19 січня Верховна Рада планує розглянути три законопроекти, які
регулюють різні аспекти реформи місцевого самоврядування.
Координатор групи з питань децентралізації «Реанімаційного
пакету реформ» Іван Лукеря:
Він дозволяє місцевим органам влади – мерам, головам громад –
найняти професійних службовців, дати їм хорошу, не прив’язану до постанов
Кабміну, зарплату. Передбачено також, що депутати місцевих рад не
зможуть суміщати – працювати в органах виконавчої влади. Іде абсолютне
розмежування. В жодній країні Європи немає такого, щоби депутат
муніципалітету працював у тому самому муніципалітеті службовцем.
Відповідні закони намагаються ухвалити ще з минулого року проте це
не вдається з низки причин, зокрема, через спротив депутатівмажоритарників.
Для депутатів з мажоритарних округів, які мають своїх голів райрад чи
райадміністрацій, це втрата контролю і ресурсів.
(Радіо Свобода)
З 1 січня 2017 року жоден громадянин України не буде отримувати
менше ніж 3200 гривень.
Економіст Андрій Вігірінський:
Чому станом на сьогодні ніхто у більшості не радіє підвищеній
зарплаті? Тому що насправді люди розуміють, що у своїй більшості вони ці
три тисячі гривень й отримували, просто податки з цієї суми не сплачували.
Ще: необґрунтоване зростання заробітної плати призводить до емісії, а це,
відповідно, інфляція тощо. Логіка ж яка? Не можна заплатити більше і при
цьому зекономити, а у нас виходить приблизно саме так. Мова іде про кілька
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мільярдів економії для Пенсійного фонду при тому, що в принципі зростають
видатки на мінімальну заробітну плату по всій тарифній сітці.
Провідний науковий співробітник Інституту економічних
досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій:
Для того, щоб збільшити зарплату робітникам, у роботодавців мали б
зрости доходи або вони повинні мати постійний прибуток, який могли б
спрямувати на оплату праці, але нічого подібного з моменту оголошення
урядового рішення наприкінці минулого року не сталося і не могло статися,
додає економіст, наводячи приклад сусідньої Угорщини.
У 2000-2001 році в Угорщині вдвічі підняли мінімальну заробітну
плату. Що угорці отримали? Було скорочено некваліфіковану робочу силу,
найбільше постраждали малі підприємства, в яких немає такого запасу
міцності, як у великих, і постраждали найбільше бідні, депресивні регіони. За
великим рахунком, постраждали саме ті, кому угорський уряд намагався
допомогти.

(Українські реалії)
В Україні ймовірно введення мораторію на експорт необроблених
лісоматеріалів.
Кандидат економічних наук, експерт CMD-Ukraine Ігор Гужва:
Згідно з дослідженням, проведеним Державним науково-дослідним
інститутом інформатизації та моделювання економіки, завдяки мораторію і
додаткових заходів обсяг виробництва української продукції деревообробної
та меблевої промисловості зросте на 9,8%, а експорту – на 14,4%.
Очікуване зростання обсягу податкових надходжень від підприємств
галузі до державного та місцевого бюджетів становить 10 млн доларів, а
обсяг збільшення ВВП України – 100,7 млн доларів.
Обсяг ефективного перерозподілу доходів в національній економіці на
користь деревообробної промисловості при цьому повинен скласти 45,3 млн
доларів США.
Під час відсутності обмежувальних заходів на експорт лісоматеріалів,
згідно з дослідженням, призведе до зростання обсягів вирубки лісів на 6,6%,
збільшення експорту необроблених лісоматеріалів на 15% і зменшення
обсягів виробництва української деревообробної промисловості на 4,6%.
Податкові надходження до державного та місцевого бюджету, при
цьому, можуть скоротитися на 3,3 млн доларів, а ВВП України – впасти на
34,3 млн доларів.
(Слово і діло)
Олександр Радчук, спеціально для «Слова і Діла»:
Найбільш плідною була співпраця МВФ з урядами після 2008 року та
до 2013-го включно: загалом Україна отримала близько 3,4 мільярда доларів
кредитів із 16, що були заплановані. МВФ щоразу різко реагував на
можливість продовження співпраці, коли в Україні виникала чергова
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політична криза. А от у 2002-2008 роках, у період економічного зростання
завдяки сприятливій кон’юнктурі на експортних ринках, Україна не
зверталася до Фонду за кредитами.
Але навряд чи хтось зараз може сказати, що і середина 2000-х, і
посткризові роки 2008-2013 ознаменувалися суттєвим «проривом» України
внаслідок проведених реформ. Кредитні кошти, як і їхня відсутність,
абсолютно не були запорукою кардинальних змін як у самій державі, так і в
способі управління. Залишається лише сподіватися, що нинішня влада добре
усвідомлює наслідки своєї бездіяльності чи непродуманих кроків і
використає кредитні кошти за призначенням – для реалізації реформ.
(…) Україна найближчим часом не зможе відмовитися від шляху
подальшого кредитування від МВФ. Тож затримки із наданням траншів
навряд чи матимуть суттєвий вплив на макроекономічні показники. А ось
припинення співпраці може суттєво вплинути на подальше майбутнє країни.
Щоб відмовитися від подальшої співпраці з МВФ, варто справді
провести масштабні реформи та суттєво зміцнити свій фінансовоекономічний потенціал. Так, наприклад, у 2012 році зробив уряд Туреччини й
припинив співпрацю із МВФ, щоправда, виплативши за зобов’язаннями
близько 24 мільярдів доларів. Натомість тодішній прем’єр-міністр Реджеп
Ердоган запропонував своїм співгромадянам альтернативу – масштабну
інфраструктурну розбудову країни. По суті, йшлося про вкладення коштів у
туристичну інфраструктуру та дороги, що наразі позитивно позначилося на
загальній економічній ситуації в Туреччині.
(Левый берег)
Народний депутат України (БПП), Голова Ради підприємців при
КМУ Леонід Козаченко:
Насправді українська земля значно дорожча, за європейську. Тому
відкриття земельного ринку принесе українцям близько $70 млрд
довгострокових інвестицій.
Отже, в земельному питанні потрібно ставити крапку. Але чи реально
це зробити настільки швидко, як вимагає МВФ? Думаю, що ні.
І перше, що заважає – позиція самих фермерів. Люди не довіряють
владі. Впродовж останніх років усі спроби запровадити ринок землі в Україні
приховували в собі корупційні «схеми». Вони були вигідні певним особам,
які мали контролювати процес, і відкривали величезні можливості для
незаконного збагачення.
Повернути довіру людей влада може у спосіб, яким успішно
скористалися інші країни Східної Європи. Там земельна реформа була
відкритою, прозорою, відбувалася за участю громадськості.
Якщо активно працювати над земельним питанням, вже через півроку
законодавча база буде сформована. Однак натомість ми робимо помилки. І
одна з найбільших – законопроект про емфітевзис.
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Емфітевзис – це прихована приватизація землі. Мова йде про продаж
прав оренди на 49 років. При цьому всі добре розуміють, що за півстоліття
вже не буде ні власника цієї землі, ні навіть його спадкоємців. Ідею
емфітевзису підтримує Міністерство аграрної політики і продовольства
України. І, схоже, такий розвиток подій буде прийнятним для МВФ.
Та найбільша небезпека законопроекту про емфітевзис у тому, що він
дає право купувати українську землю іноземцям. А цього робити ніяк не
можна.
Законопроект про емфітевзис готовий до розгляду у Верховній Раді.
Можливо, він навіть буде поставлений на голосування в цілому. Але якщо
так станеться, це буде величезна помилка! Катастрофічна! Люди в селах і так
вороже налаштовані до ринку землі. А якщо не будуть захищені права
українців, це викличе агресивний спротив і закінчиться дуже погано для всіх.
Тому, я підкреслюю – відкривати ринок землі в Україні необхідно. Але
робити це потрібно дуже обережно. І виключно в інтересах України і
українських аграріїв.
МВФ встановлює для земельної реформи в Україні дуже жорсткі
строки. Думаю, це зроблено для того, щоб привести в нашу країну хоч якісь
інвестиції. Однак, якщо дбати лише про швидкість, замість $70 млрд
інвестицій ми отримаємо лише $10 млрд, і така реформа зовсім не буде в
інтересах українців.
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
У 2016 році обсяг промпродукції Донеччини (без урахування
частини зони АТО) збільшився в порівнянні з попереднім роком на 6%
(Восстановление Донбасса).
Позитивна динаміка досягнута в 2016 році вперше після чотирирічного
зниження, яке почалося в 2012 році і склало тоді 5,4%, в 2013 році − 6,4%.
Не подолано спад в галузях, що випускають продукцію з більш
високою доданою вартістю. У машинобудуванні виробництво скоротилося в
порівнянні з 2015 роком на 9,6%, у виробництві харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів − на 11,1%, в текстильному виробництві, виробництві
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів − на 19% .
Річний обсяг кам'яного вугілля, що включає відвантажений рядове
вугілля і продукти збагачення, склав 11,7 млн.т, що більше 2015 року на
14,3%.
Виробництво коксу в 2016 році збільшилося в порівнянні з 2015 роком
на 14,9% і склало 6,2 млн.т.
Виплавка чавуну в 2016 році склала 9,6 млн. т, що більше попереднього
року на 11,8%. Річна виплавка сталі збільшилася в порівнянні з 2015 роком
на 9,6% і склала 8,8 млн.т. Виробництво готового прокату, склавши 4,8 млн.т,
збільшилася в порівнянні з 2015 роком на 17,4%.
Виробництво електроенергії в 2016 році збільшилася в порівнянні з
2015 роком на 9,6% і склало 23,7 млрд.кВт год.
У проекті Державної цільової програми відновлення та розвитку
світу в східних регіонах України передбачено ремонт будівель для
переселенців, а також приватні будинки для багатодітних сімей
(Восстановление Донбасса).
Радник міністра України з питань тимчасово окупованих
територій і внутрішньо переміщених осіб Олеся Цибулько:
«Село Воєводівка − заплановано будівництво 150 приватних будинків
для багатодітних сімей внутрішньо переміщених осіб. Також є
реконструкція в Сєвєродонецьку двох виробничих корпусів під житлові
будинки. Площа там майже 9 тис. кв.м. Крім багатодітних також
заплановано 8 квартир, 80 кімнат, 21 кімната в Покровському, Білозерськ −
50 квартир».
Офіційна інформація
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Голова обласного відділення громадської організації «МАМА-86»
Галина Олійник:
«В цій програмі запропоновані проекти, які були узгоджені з
місцевими органами влади, і які, як я розумію, мають якусь пайову фінансову
участь. Місцева влада, в основному, пропонує ті проекти, які більш вигідні
владі, а не жителям або внутрішньо переміщеним особам».
Міністр України з питань тимчасово окупованих територій і
внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш виступає за відновлення
залізничного сполучення між найближчими містами по обидва боки лінії
розмежування в Донецькій і Луганській областях (Восстановление
Донбасса):
«Я за те, щоб відновити залізничне сполучення між найближчими
містами по обидва боки лінії протистояння, оскільки залізниця залишається
в підпорядкуванні української держави».
Міністр зазначив, що мова не йде про далекі маршрути, на кшталт
«Донецьк-Київ», а лише про короткі, наприклад, «Майорське-Бахмут».
«Тоді не доведеться вистоювати в черзі на контрольно-пропускних
пунктах. Сів у вагон, переїхав лінію розмежування − і вийшов в Бахмуті».
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України

Мінсоцполітики: Обліковано 1 648 852 переселенці (Урядовий
портал).
Міністерство соціальної політики України:
Станом на 23 січня 2017 року, за даними структурних підрозділів
соціального захисту населення обласних та Київської міської державних
адміністрацій, взято на облік 1 648 852 переселенці або 1 327 687 сімей з
Донбасу і Криму.
1 130 594 сім'ї звернулись за призначенням грошової допомоги, 1 043
430 з них таку допомогу призначено.
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і
внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука виступає за зміну системи
верифікації вимушених переселенців (Восстановление Донбасса):
«Мене, наприклад, не задовольняє та система верифікації, яка введена
тепер, з використанням електронної бази. Ми домагаємося її зміни: і самої
системи, і ведення цієї бази верифікації».
Тука зазначив, що також він незадоволений обсягом фінансування, яке
передбачено в державному бюджеті на 2017 рік для мініатюрн, оскільки
відомство просило близько 1,5 млрд гривень, а отримало тільки 25 млн
Офіційна інформація
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гривень. У той же час, за словами Туки, в уряді існує домовленість про
можливе збільшення фінансування міністерства.

У Кабміні продовжують обговорювати варіанти виплати пенсій
жителям непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей
(Восстановление Донбасса).
Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо
переміщених осіб Вадим Черниш підкреслив, що жоден авторитетний
міжнародний банк не зайде на непідконтрольні території. Виходом може
стати «мобільний банкінг» − кілька машин, які б їздили недалеко від лінії
розмежування і зупинялися там, де немає банків або банкоматів.
«Але головною проблемою тут залишається питання верифікації. Ми
не можемо порахувати, скільки там реально проживає пенсіонерів. Як
переконатися, взагалі живий ця людина, не виїхала вона до Росії? Адже всі
паперові архіви залишилися на непідконтрольних територіях».
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко запевнив, що всі
необхідні нарахування пенсіонерам Донбасу виробляються.
Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України Вадим Черниш представив План заходів щодо
непідконтрольних територій послам країн-партнерів (Міністерство з
питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України).
Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України Вадим Черниш зустрівся з послами та
представниками 13 посольств, Координатором системи ООН, Офісу Ради
Європи в Україні аби представити План заходів, спрямованих на реалізацію
деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів
Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження.
30 січня в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб відбулася зустріч Міністра Вадима Черниша з
послами Сполучених Штатів Америки, Австрії, Великої Британії, Фінляндії,
Європейського союзу, Норвегії, а також представники посольств Швейцарії,
Данії, Бельгії, Німеччини, Японії, Франції. Вадим Черниш роз’яснив кожен з
пунктів Плану Заходів, ухваленого Урядом 11 січня та підтвердив, що
Україна не відмовляється від своїх громадян, які проживають на
непідконтрольних територіях, і буде робити усе можливе для їх реінтеграції.
Відновлення єдності та територіальної цілісності України – довгий і
непростий шлях, який базуватиметься на так званій «м’якій силі» держави та
народній дипломатії.
«Політику Президента та Уряду, спрямовану на реінтеграцію
населення з непідконтрольних територій, підтримали усі гуманітарні
міжнародні організації. План заходів є надзвичайно важливим документом,
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який підтверджує готовність держави розвивати зв’язки між цивільними
громадянами України «від людини до людини», допомагати отримувати
освіту дітям, полегшувати умови перетину лінії зіткнення, покращувати
соціальний захист і доступ до медичних, юридичних, психологічних послуг на
територіях поряд із лінією зіткнення».
Посли та представники посольств висловили підтримку Плану заходів,
розробленому Міністерством, та підкреслили важливість діалогу з мирними
населенням непідконтрольних територій України та захисту їхніх прав.
Також вони висловили сподівання, що План заходів буде імплементовано
якомога швидше.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Станом на нині на Закарпатті зареєстровано 4209 переселенців з
Криму і Донбасу (Закарпаття онлайн).
Станом на 24 січня у області зареєстровано 4209 внутрішньо
переміщених осіб, з яких 3921 прибули із зони проведення АТО, 288 − з
окупованого Криму. За період функціонування регіонального штабу 654
особи полишили Закарпаття та повернулись до своєї малої батьківщини чи
виїхали в інші області, або за кордон.
Минулого року Кременчук прийняв 337 переселенців (Кременчуг
Today).
Заступник начальника управління соцзахисту Олександр Дзюба
заявив, що минулого року у Кременчуці кількість вимушених переселенців зі
Сходу України зросла на 337 осіб.
«Це вже не стихійні хвилі переселенців.
Цю кількість, швидше за все, можна назвати результатом
внутрішньої міграції переселенців між українськими містами…»
Соціальна
підтримка
родин
вимушених
переселенців
(Краснопільська районна державна адміністрація).
У зв’язку з ситуацією, що склалась на сьогоднішній день в нашій
країні, у багатьох людей виникла гостра потреба в матеріальній, моральній,
психологічній та юридичній підтримці. Районним центром соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді проводиться робота щодо надання соціальнопедагогічної,
психологічної,
юридичної,
соціально-економічної
та
інформаційної допомоги особам та родинам, яких торкнулась проблема АТО.
В рамках надання соціальної допомоги сім’ям/особам переміщених з
тимчасово окупованої території (Донецької та Луганської областей), які
тимчасово проживають на території Краснопільського району працівниками
центру надавалися соціальні послуги зазначеним особам та членам їх сімей.
Так, багатодітній родині, яка мешкає в с. Самотоївка працівники
районного центру у тісній співпраці із Сумською обласною організацією
«Професійна Ліга соціальних працівників Сумщини» надано матеріали, а
саме пластикові вікна та двері для покращення енергозбереження будинку та
його поточного ремонту. Будівельні матеріали придбані в рамках реалізації
проекту «Міграція для загального блага» за підтримки Міжнародної
організації Міграції в Україні.
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Проблеми та питання, що турбують внутрішньо переміщених осіб
обговорювали у Закарпатській ОДА (Управління ДСНС України у
Закарпатській області).
24 січня в Закарпатській обласній державній адміністрації відбулося
засідання регіонального штабу Закарпатської області з питань соціального
забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої
території та районів проведення АТО.
У заході, який за спільним рішенням присутніх було проведено у
вигляді «круглого столу», взяли участь: представники Управління ДСНС
України у Закарпатській області, департаментів Закарпатської ОДА,
Пенсійного фонду, міграційної служби, центру зайнятості, а також
представники громадських організацій та установ, що співпрацюють з
внутрішньо переміщеними особами та й самі переселенці. Головував на
засіданні заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації
Олександр Петік.
Учасники заходу розглянули питання, що стосуються соціального
захисту, пенсійного та медичного забезпечення громадян України які
переміщуються із тимчасово окупованої території та районів проведення
АТО.
Заступник
начальника
Управління
ДСНС
України
у
Закарпатській області Богдан Ількович проінформував присутніх, що
станом на 24 січня у області зареєстровано 4209 внутрішньо переміщених
осіб, з яких 3921 прибули із зони проведення АТО, 288 − з окупованого
Криму. За період функціонування регіонального штабу 654 особи полишили
Закарпаття та повернулись до своєї малої батьківщини чи виїхали в інші
області, або за кордон. Регіональним штабом щоденно проводиться прийом
громадян та подальша їх координація до інших структур, для вирішення
нагальних питань, що в них виникають. Також представники штабу та
позаштатний радник Міністерства соціальної політики України з питань ВПО
у Закарпатській області Анжела Бабкіна тісно співпрацюють з рядом
громадських та волонтерських організацій, які надають гуманітарну,
фінансову та юридичну допомогу вимушеним пересленцям.
Далі зі звітними доповідями виступили представники департаментів
соціального захисту населення, Пенсійного фонду, освіти і науки,
Закарпатського обласного центру зайнятості, головного управління
державної міграційної служби, управління охорони здоров’я та інші.
Підсумовуючи виступи заступник голови Закарпатської ОДА
Олександр Петік зауважив, що взаємодія між представниками органів влади
та вимушено переміщеними особами має здійснюватись на засадах повної
відкритості та взаємопорозуміння один одного. Адже, надання допомоги
людям, що вимушені були покинути власні домівки та переїхати із зон
бойових дій до інших регіонів – це благородна справа, яка у подальшому
допоможе переселенцям швидше адаптуватись та вкоренитися на
закарпатській землі.
Регіональні ініціативи
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У Доманівці розпочав роботу кабінет єдиного координаційноінформаційного центру допомоги (Миколаївська правда).
Проект «Діємо разом: створення та облаштування «Єдиного
координаційно-інформаційного Центру допомоги» ГО «Фонд розвитку
громади селища Доманівка» за фінансуванням від Агентства ООН у справах
біженців у рамках Програми малих грантів з підтримки ініціатив
переселенців, яка впроваджується ГО «Десяте квітня» завершено.
18 січня проведено перший захід, в якому взяли участь представники
громадської організації «Фонд розвитку громади селища Доманівка»,
керівництво району і слухачі «Університету третього віку».
Робота Центру передбачає координацію діяльності, сприяння
налагодженню співпраці, волонтерських груп, влади та місцевого
самоврядування та організації безпосередньої допомоги різним категоріям
населення Доманівки.
Переселенцям зі сходу допомагають відкривати бізнес у Вінниці
(Вінницький бізнес портал Vinbazar.com).
Гранти на організацію чи розширення бізнесу можуть отримати
новоспечені вінничани − переселенці зі сходу. Для цього вони мають
розробити бізнес-план, представити його на розгляд спеціальній комісії. І у
разі затвердження проекту − за гроші донорських організацій − бізнесменам
закуплять необхідне для ведення підприємницької діяльності обладнання.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Процес реформ в країні не можливий без вміння слухати і чути один
одного. Завдяки принципам діалогу в ряді реформ було досягнуто багато
позитивних змін.
Один з наших міжнародних партнерів і організація, яка виникла в
процесі діалогу та заради нього OSCE Project Co-ordinator in Ukraine відкрила
реєстрацію на курс «Як ефективно спланувати та провести діалог»
(Національна рада реформ/ National Refoms Council).
На Луганщині СБУ повернула у власність територіальних громад
земель сільськогосподарського призначення більш ніж на півмільйона
гривень. У Луганській області Служба безпеки України у взаємодії з
органами прокуратури продовжує роботу з повернення державі земель
сільськогосподарського призначення, якими незаконно користувалися
комерційні структури. У січні 2017 року за матеріалами СБУ у
Біловодському районі суд передав у власність місцевої територіальної
громади земельну ділянку площею понад 9 гектарів та вартістю майже 165
тисяч гривень. Раніше земля належала одному з місцевих мешканців, однак
після його смерті її незаконно використовували сільськогосподарські
підприємства, не оформлюючи прав на землекористування та не сплачуючи
податків.
Відповідно до ст. 1277 Цивільного кодексу України, у разі відсутності
спадкоємців за законом і заповітом, об’єкт спадкування переходить у
комунальну власність територіальних громад. Протягом минулого року лише
на Біловодщині до державної власності СБУ повернула 6 земельних ділянок
сільськогосподарського призначення загальною вартістю понад 540 тисяч
гривень, що сприятиме додатковому надходженню коштів до місцевих
бюджетів. Наразі правоохоронці перевіряють ще 5 земельних ділянок, права
на які не оформлено у встановленому законом порядку (Луганська обласна
державна адміністрація).
Міністр Вадим Черниш представив План заходів щодо
непідконтрольних територій Послам країн-партнерів.
Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України Вадим Черниш зустрівся з послами та
представниками 13 посольств, Координатором системи ООН, Офісу Ради
Європи в Україні аби представити План заходів, спрямованих на реалізацію
деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів
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Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження.
30 січня в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб відбулася зустріч Міністра Вадима Черниша з
послами Сполучених Штатів Америки, Австрії, Великої Британії, Фінляндії,
Європейського союзу, Норвегії, а також представники посольств Швейцарії,
Данії, Бельгії, Німеччини, Японії, Франції. Вадим Черниш роз’яснив кожен з
пунктів Плану Заходів, ухваленого Урядом 11 січня та підтвердив, що
Україна не відмовляється від своїх громадян, які проживають на
непідконтрольних територіях, і буде робити усе можливе для їх реінтеграції
(Міністрество з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України).
У Сєвєродонецьку відбувся «круглий стіл» з питань європейської
інтеграції. Сьогодні, 26 січня, облдержадміністрацією спільно з
Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові
України, міжнародним фондом «Відродження» та соціологічною службою
«Центр прикладних досліджень» проведено «круглий стіл» для
представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування за темою «Євроінтеграційні процеси на Донбасі: спільне
вироблення плану дій на майбутнє».
Експерт Андрій Каракуц у вступному слові зауважив, що основним
предметом дискусії мають виступити локальні аспекти реалізації
євроінтеграційних намірів в Луганській області. Крім того, присутні
обговорили суспільно-політичну та соціально-економічну ситуації на
Луганщині, внесок Європейського Союзу у відновлення регіону із
наведенням позитивних прикладів, плюси та мінуси процесу європейської
інтеграції на обласному рівні, ключові моменти стратегії та меседжі
інтеграції України до ЄС для Луганської області.
Під час заходу учасники «круглого столу» висловили побажання
активізації просвітницьких та інформаційних процесів, спрямованих на
поширення об’єктивної та виваженої інформації про Європейський Союз та
перспективи інтеграції України до нього (Луганська обласна державна
адміністрація).
Зміни до Конституції щодо особливостей місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької і Луганської областей будуть вноситися тільки
після прогресу в питаннях безпеки. (Новости Луганска).
Результати впровадження реформи децентралізації влади у Луганській
області за підсумками 2016 року. В області створено п’ять об’єднаних
територіальних громад (ОТГ), у трьох з яких проведені перші вибори – 25
жовтня 2015 року Білокуракинської і Новопсковської селищних, а 18 грудня
2016 року – в Чмирівській сільській громадах. У двох ОТГ – Новоайдарській
селищній та Щастинській міській, які були створені ще в 2015 році, вибори
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не були призначені у зв’язку з неможливістю гарантування безпеки їх
проведення. Однак з’явилася надія найближчим часом вирішити питання про
призначення виборів у Новоайдарській громаді. Про це розповів радник
голови Луганської облдержадміністрації Сергій Тихоновський на засіданні
обласної Координаційної ради 18 січня поточного року. (…) (Луганська
обласна державна адміністрація).

Обговорено реалізацію в області Швейцарсько-українського проекту
«Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
Володимир Гройсман: З моменту незалежності України ніколи на
місцях не було стільки грошей, скільки регіони отримали зараз завдяки
фінансовій децентралізації.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликає місцеву
владу використовувати отримані від децентралізації можливості на розвиток
місцевої економіки та залучення інвестиційних проектів. Про це Глава Уряду
сказав під час семінару, присвяченого розвиткові інвестиційного та
експортного потенціалу регіонів, на тему «Економічний розвиток регіонів:
стратегія та інструменти залучення інвестицій та підвищення експортного
потенціалу». «Економічний розвиток відбувається на місцях. Немає
віртуальних інвестицій, віртуального експорту. Все це відбувається в
реальному селі, місті, області, районі, де створюються нові робочі місця,
національний український продукт», – зауважив Володимир Гройсман.
Прем’єр-міністр наголосив, що у результаті ініційованої ним реформи з
децентралізації у країні було змінено систему фінансування та створено
інструменти, які дозволяють місцевій владі ефективно вирішувати проблеми
на місцях і не допускати їх виникнення. Сьогодні місцеві бюджети зросли у
декілька разів. Так, лише за результатами минулого року місцеві бюджети
зросли на більше ніж 45 млрд грн. Глава Уряду навів приклади бюджетів
розвитку міста Запоріжжя, що становить 1 млрд 600 млн грн, та міста Львова
у розмірі 1 млрд 800 млн грн. «Запевняю вас, з моменту незалежності нашої
держави ніколи еквівалентного ресурсу у такому розмірі не було на місцях, –
зауважив Володимир Гройсман. – Це колосальний ресурс для того, щоб
інвестувати в розвиток економіки, розвиток нових робочих місць,
виробництво інноваційних продуктів». «Це ресурси, які ми можемо
направляти у тому числі на створення належних умов розвитку економіки», –
підкреслив він. «Фінансова децентралізація – теж інвестиція у створення
локальних робочих місць, розвиток локальної економіки.
Сьогодні у вас є умови у тому числі, щоб створювати індустріальні
парки, забезпечувати їх усім необхідним, усією інфраструктурою для того,
щоб саме в ваших регіонах, містах, областях розміщувалися нові сучасні
підприємства", - зазначив Володимир Гройсман. Також на місцевий рівень
було передано багато повноважень, зокрема щодо реєстрації бізнесу, майна.
«Все, що необхідно, щоб самостійно приймати рішення, вже на місцях. Це
означає, що є інструменти у вас, і ресурси, фінанси, якими ви можете
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розпоряджатися і бути успішними. Сьогодні все для вас доступно», –
зауважив Володимир Гройсман. Прем’єр-міністр наголосив, що головне
завдання на сьогодні – забезпечення економічного зростання у країні.
«Переді мною як Прем’єр-міністром країни і нашою командою стоїть одне
завдання – маємо забезпечити економічне зростання, економічний прорив,
але не лозунгами і гарними назвами, а реальними конкретними справами», –
зазначив він. Також, за його словами, потрібно перейти від сировинного типу
економіки і створювати додану вартість у країні. Україна має серйозні
можливості як щодо розвитку внутрішнього ринку, так і можливостей
збільшення експортного потенціалу, переконаний Володимир Гройсман.
У цьому контексті Прем’єр-міністр нагадав, що Уряд створив Офіс з
просування експорту та Офіс залучення та підтримки інвестицій, що у
взаємодії з місцевою владою буде працювати над пошуком інвестиційних
проектів та їх супроводженням.
«Настав час, коли ви на місцях будете створювати структури, які
будуть поєднані з нашими структурами», – зауважив Глава Уряду та закликав
місцеву владу до подальшого діалогу та якісної взаємодії між структурами
державної влади (Луганська обласна державна адмінісрація)

У Луганській облдержадміністрації відбулась зустріч членів
Експертної групи з питань підтримки місцевого самоврядування та
добровільного об’єднання громад області з керівником Швейцарськоукраїнського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
Оксаною Гарнець й експертами проекту Мариною Бриль та Вячеславом
Сороковським.
Під час зустрічі її учасники узгодили спільні дії щодо реалізації
проекту на території Луганської області. Голова Експертної групи, перший
заступник голови облдержадміністрації Роман Власенко підтримав ініціативи
DESPRO та запропонував поширити їх втілення на територію громад, які ще
не прийняли рішення про об’єднання. Він також висловив побажання, щоб
заходи в рамках реалізації проекту узгоджувались з іншими проектами
міжнародної технічної допомоги, які реалізуються на території області.
Швейцарсько-український проект DESPRO передбачає сприяння об’єднаним
територіальним громадам у розробці стратегій їх розвитку, поліпшенню
водопостачання у сільській місцевості, поводження з твердими побутовими
відходами та надання консультативної допомоги об’єднаним територіальним
громадам (Луганська обласна державна адміністрація).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД

(Восстановление Донбасса)
Кабмін прийняв план роботи з непідконтрольними територіями
Донецької і Луганської області.
Керівник ініціативи «Відновлення Донбасу» Олена Петряєва:
На жаль, без подальших зусиль Кабміну щодо втілення розпорядження
в життя воно може так і не запрацювати. Ми всі свідки того, як, неодноразово
висловлюючи на словах турботу про переселенців і жителів Донбасу, уряд і
депутати потім забували про це.
Безумовними плюсами плану можна вважати намір надати жителям
неконтрольованих територій доступ до ряду адміністративних послуг і
допомогу в отриманні дітьми української освіти. Однак, навіть в пунктах, які
повинні допомогти жителям непідконтрольних територій, простежується
подвійність стандартів уряду.
План передбачає недопущення заборгованості по зарплаті працівникам
підприємств усіх форм власності, які працюють в Донбасі. При цьому знову
забули про пенсіонерів, які проживають там. Хоча, за нашою інформацією,
такий пункт в Плані спочатку був і його прибрали за наполяганням
Мінсоцполітики і пана Розенко.
Юрист «Відновлення Донбасу» Марина Татаринцева:
Простий приклад − удосконалення процедур переміщення вантажів
через лінію дотику Кабмін повинен був зробити ще в серпні 2015 року. До
сих пір процедура регламентується СБУ, причому в порушення прямої норми
Закону. Або пункти, пов'язані з діалогом з жителями непідконтрольних
територій − переміщення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, взаємодія з профспілками і багато іншого.

Експертний погляд
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Прогнози
Генеральний директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала
заявив, що земельна реформа матиме позитивний ефект не лише
загалом для економіки України, але також, зокрема, для бізнесу і
звичайних громадян (Donbass.ua).
Так, за словами експерта, для населення і бізнесу земельна реформа,
що передбачає появу у країні ринку землі, створила б дохідну і безпечну
альтернативу для вкладень.
«Її поява вирішила б питання, куди вкладати гроші тим людям, які не
довіряють банківській системі і тримають їх під матрацом або в офшорах.
Якщо цей ринок відкрити, сюди заходитиме стільки грошей! Навіть якщо
запровадити обмеження для іноземців, надходження грошей забезпечать
українці – у них дуже багато грошей за кордоном», – каже Фіала.
Чого чекати черкащанам від пенсійної реформи у 2017 році (Про
все).
У 2017 році в Україні планують запровадити нову пенсійну систему.
Так, якщо реформа буде реалізована, то крім Єдиного соціального внеску
(ЄСВ), українцям віком до 35 років доведеться платити додатковий внесок –
на персональний пенсійний рахунок. Кому ж 55 років і більше – до системи
накопичення можуть приєднатися на добровільних засадах, пише Нова Доба.
У 2017 р. внесок становитиме 2 %, і з кожним роком цифра зростатиме
на 1 %. До 2022 р. показник збільшиться до 7 %, і більше його підвищувати
не планують.
Види пенсій в Україні
Пенсія за віком. Для її отримання треба мати трудовий стаж: для
чоловіків не менше 35 років, для жінок 30. Цього вистачить на мінімальну
пенсію. Якщо стаж більше, то і пенсія буде більшою. Пенсія за віком є
базовою, її розраховують, керуючись стажем, заробітною платою
майбутнього пенсіонера.
Пенсія по втраті годувальника. Її можуть призначити відповідно до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його
утриманні, за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу,
який був би необхідний йому для призначення пенсії за III групою
інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, інвалідність яких настала в
період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності
призначається особі незалежно від наявності страхового стажу; дітям,
незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника; батькам і
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чоловіку (дружині) померлого, які не були на його утриманні, якщо втратили
джерело засобів до існування.
Пенсія по інвалідності. Пенсію по інвалідності призначають у разі
настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату
працездатності внаслідок загального захворювання, зокрема каліцтва, не
пов’язаного з роботою, інвалідністю з дитинства, за наявністю страхового
стажу. Пенсію по інвалідності призначають незалежно від того, коли настала
інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення
роботи.
Рік 2017: чого чекати пенсіонерам? У 2017 році очікується
збільшення мінімальної пенсії: 1 312 грн із 01.05.2017; 1 373 грн із
01.12.2017.
Мінфін обіцяє зростання пенсії на 10 %, а Мінсоцполітики анонсує про
3-разове збільшення мінімальної пенсії – до 3500 гривень. Щоправда, лише
через 3 роки.
Але є ще один спосіб збільшення пенсій – це відтермінування виходу
на пенсію: 1. якщо людина працює 5 років, не оформляючи пенсію, то
отримає 0,5 % підвищення за кожен місяць роботи після того, як на пенсію
вийде; 2. якщо працює більше 5 років, то підвищення складе 0,75 %.
Очікування на 2017 рік для окремих категорій пенсіонерів:
Працюючі пенсіонери. Для них нічого не зміниться. Існуюча
тимчасова норма про обмеження розміру пенсійних виплат працюючим
пенсіонерам (85 %) продовжується на весь 2017 рік. Однак пенсії для деяких
зазначених у законодавстві категорій, зокрема ветеранів, будуть
виплачуватися в повному обсязі.
Працівники охорони здоров’я та освіти. Ці категорії громадян
залишаються в полі дії Закону №911 від 14.12.2015 р. Як свідчить пункт «Е»
статті 55, момент виходу на пенсію для цих громадян відсувається щороку:
на ½ року, починаючи з 1 липня 2016 року і відштовхуючись від стажу в 50
років; процес закінчиться в 2026 році, коли вік дострокового виходу на
пенсію досягне 55 років.
Спеціальний стаж, необхідний для пенсії за вислугою років, також
зростає: дата початку росту – 1 квітня 2015 року, необхідний стаж 25 років;
кінець процесу – 1 квітня 2024 року, і стаж повинен бути не менше, ніж 30
років.
Державні службовці. На думку Прем’єр-міністра України Володимира
Гройсмана, розмір виплат ПФУ для певної частини пенсіонерів надто
завищений. Йдеться про категорії колишніх державних службовців: близько
107 тисяч із них мають пенсію в розмірі 5 600 гривень, 3 тисячі – близько 10
тис. грн, а 6 тисяч – більше 20 тис. грн (тепер уже є обмеження – 10 740
гривень).
Відповідно до закону, який ухвалять незабаром, будуть скасовані
спеціальні пенсії держслужбовцям (це судді, прокурори, чиновники, народні
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депутати), і це, як очікується, суттєво розвантажить частину солідарної
пенсійної системи.
Вік виходу на пенсію. Щодо питання про можливість підвищення
пенсійного віку, українців поки можна заспокоїти. Як повідомив Павло
Розенко, меморандум уряду і представників МВФ не містить жодних
положень про те, що громадяни країни будуть виходити на пенсію пізніше.
Нагадаємо, що згідно з чинним в Україні законодавчим нормам: у 2017 році
право піти на відпочинок і отримати пенсію у зв’язку з віком мають чоловіки,
які досягли вікової позначки в 60 років; жінки, які народилися з 10.4 по
30.09.1959 року, отримають право виходу на «вікову» пенсію вже по
досягненню 58 років, а значить, зможуть піти на відпочинок з 10.4 по
30.09.2017 року; з 55 років можуть піти на пенсію жінки, які мають більше
п’яти дітей чи дитину з підтвердженою інвалідністю; жінки, які мають
інвалідність по зору (зараховані до 1 групи); учасниці бойових дій;
громадяни, які працювали на шкідливих підприємствах.
Мінімальний вік для тих громадянок України, які не заробили стажу на
пенсію, збільшуватиметься протягом найближчих десяти років – із 2016 року
він закріплений на віковій позначці в 58,5 років і поступово зростатиме до 63
років (раніше становив 58 років).

Експерт освітнього напрямку в аналітичному центрі Cedos Ірина
Когут назвала проблеми, з якими зіткнеться реформа українських шкіл
(Апостроф).
Експерт освітнього напрямку в аналітичному центрі Cedos Ірина Когут
вважає, що запланована Міністерством освіти і науки масштабна реформа по
введенню профільної освіти в українських школах може зіткнутися з низкою
проблем.
Таку думку вона висловила в коментарі «Апострофу».
Першою серйозною проблемою на шляху до профільної освіти експерт
вважає маленький термін для впровадження реформи. За словами фахівця, до
початку 2018-2019 навчального року неможливо усунути всі прогалини
середньої освіти.
Ще один важливий аспект, який може перешкодити якості реформи –
школи не зможуть забезпечити вибір профілю самою дитиною. До того ж
ситуація з вчителями складається не кращим чином. За словами Когут,
близько третини з них залишаться без роботи, а багатьом доведеться пройти
переатестацію. І тут час теж не зіграє на руку реформаторам. «А очікувати,
що буквально за рік всіх учителів в Україні, які викладають у старшій школі,
перевчать – це дуже оптимістично», – каже Когут.
Проблеми також можуть виникнути з підручниками. Навіть якщо їх
встигнуть написати і надрукувати, на думку експерта, можуть виникнути
питання до їх якісного наповнення.
Когут резюмувала, що вирішити всі проблеми української школи за
короткий термін не можна.
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Національний банк України покращив прогноз росту ВВП із 2,5%
до 2,8%. Як повідомляє прес-служба відомства, у 2017 році економічну
активність буде стимулювати збільшення споживчого попиту в результаті
підвищення мінімальної заробітної плати.
У НБУ також очікують, що експорт відновить зростання на тлі
покращення умов торгівлі та високих обсягів урожаю минулого року (Радіо
Свобода).
Міністр інфраструктури Володимир Омелянт – реформа в
«Укрзалізниці» провалена (Аналітична служба новин).
Реформа в «Укрзалізниці» – провалена. Про це перед засіданням
Уряду 25 січня заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає
кореспондент АСН.
«Держава знову попадає в полосу некерованості «Укрзалізницею». Ми
бачимо, що реформа не відбувається. Корпоратизація – зупинена. Ми бачимо,
що фінансові показники – погіршуються. Ситуація з корупцією – не
покращується. Ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами, ми не
будемо збавляти темпи, які були розпочаті», – сказав він.
Омелян підкреслив, що «на протоках у нас змінюються лише обличчя...
Задекларована головою «Укрзалізниці» Бальчуном економія у 7 млрд. грн,
насправді мала бути набагато більше. Насправді нема жодного результату. Ці
показники насправді блеф та підтасовка звітності», – долав він. Міністр
нагадав, що у 2016 році були підвищені тарифи на перевезення на 15%: «Це
дало плюс 3,8 млрд. грн. Куди поділася ще 3 млрд?» – спитав він.
Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2017 рік
з 8% до 9,1% (Радіо Сводоба).
Як повідомляє прес-служба відомства, НБУ переглянув прогноз
насамперед через підвищення мінімальної заробітної плати з початку року.
«Це рішення уряду відобразиться на рівні інфляції як безпосередньо
через збільшення споживчого попиту населення, переважно на продовольчі
товари, і собівартості продукції, так і опосередковано через інфляційні
очікування українців», – йдеться у повідомленні.
У Нацбанку очікують, що збільшення споживчого попиту й
собівартості виробництва формуватиме додатковий тиск на основні
компоненти інфляції у 2017 році: базова інфляція зросте до 6,3%, а інфляція
сирих продуктів – до 7%. При цьому НБУ не вважають за доцільне
застосовувати інструменти монетарної політики для приведення прогнозу
інфляції до 8%, це могло б призвести до необґрунтованої волатильності
ринкових процентних ставок та інфляції в майбутньому, а також
загальмувати зростання економіки, яка виходить з кризи.
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З нового року в Україні вдвічі зросла мінімальна зарплата. Тепер деюре роботодавці не можуть платити своїм працівникам менш ніж 3200
гривень
Прогноз на 2017 рік від Stratfor: Майбутнє Європи під загрозою.
Партнерів України в ЄС стане менше (Аналітична служба новин).
Американська приватна розвідувально-аналітична компанія Stratfor
опублікувала черговий глобальний світовий прогноз розвитку геополітичних
подій у 2017 році. У ньому, зокрема, йдеться і про майбутнє
Європи. Згадується коротко й Україна.
Для Європи політичні та економічні ризики залишаться колишніми. Бо
багаторічний вплив націоналізму, популізму, стратегічних інтересів, що
суперечать одне одному, низьке економічне зростання і високий рівень
безробіття значно віддалили членів ЄС один від одного.
Якщо раніше Єврозоні, незважаючи на такі загрози, як високий рівень
боргу, нестабільна банківська система і євроскептицизм, вдавалося вижити,
то в 2017 році натиск проблем буде як ніколи сильним, йдеться в прогнозі.
«Тепер усі ці ризики торкнуться і найбільших політичних і
економічних гравців. Що ставить під загрозу майбутнє блоку в більш
глибокому розумінні, ніж це сприймалося раніше», - зазначається в прогнозі.
В Італії, Франції та Німеччини, де націоналістичні сили розгорнули в
останні роки активну діяльність, вони покажуть всю свою міць на загальних
виборах в Німеччині і Франції. Велика ймовірність такого сценарію, та ще й
із позачерговими виборами, в Італії, де термін роботи уряду закінчується в
середині 2018 року.
Націоналістичні ідеї будуть значно впливати на рішення країн,
сприяючи політичному розмежуванню Європейського Союзу, посиленню
ідей суверенітету держав. Що, в свою чергу, посилить фінансові ризики,
особливо в банківському секторі. Крім внутрішніх проблем, Європейський
Союз також зіткнеться з реаліями нового світового порядку, який почався тієї
хвилини, коли був обраний Дональд Трамп.
Питання щодо здатності НАТО протистояти загрозам безпеки змусять
членів ЄС працювати щільніше і спільно в цьому напрямі.
Аспекти майбутнього ЄС
Таким чином, на події в ЄС впливатиме ситуація у Франції, Німеччині
та Італії, які представляють найбільші економіки єврозони.
Вибори у Франції та Німеччині перевірять франко-німецький союз на
міцність, а економічні проблеми Італії - стабільність єврозони.
Політична напруженість розвиватиметься між Північною і Південною
Європою, які дотримуються різних поглядів на майбутнє єврозони.
Президентські вибори у Франції матимуть величезний вплив на
подальшу політику країни – вона, швидше за все, незалежно від того, хто
переможе, призведе до посилення антиглобалістських і націоналістичних
настроїв, які підтримуються більшістю виборців.
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Цілком можуть посилитись скептичні настрої проти вільної
торгівлі,але посилиться інтерес до підвищення безпеки як у самій країні, так і
на рівні ЄС.
Майбутній президент Франції може ініціювати заходи з обмеження
імміграції, зміни Шенгенської угоди та посилення прикордонного контролю
Європейського Союзу.
Є ймовірність, що майбутній новий уряд Франції буде прагнути до
поліпшення відносин з Росією.
Також у разі перемоги правого Національного фронту французький
уряд може ввести заходи з обмеження вільного переміщення товарів, людей,
послуг і капіталу по всій Франції і навіть оголосити про плани провести
референдум з питання членства Франції в ЄС.
Наслідки такого рішення можуть запустити незворотний процес
розпаду ЄС, крах валютної зони.
Напередодні ж загальних виборів у вересні або жовтні Німеччина
намагатиметься зберегти Європейський Союз єдиним. Що буде вельми
непросто.
Значних реформ ЄС із фінансових або економічних питань очікувати
не доводиться.
Уряд у Берліні буде, як і раніше, скептично ставитьсь до надання
кредитних поблажок Греції. Безпека і імміграція буде займати значне місце у
німецькій виборчій кампанії. Права опозиція, і навіть деякі члени коаліції
канцлера Ангели Меркель, буде домагатися посилення міграційного
законодавства і надання додаткових ресурсів для сил безпеки.
Що стосується Італії, то політична невизначеність, нестабільність
банків, низькі темпи економічного зростання і великий борг лише загострять
питання про майбутнє третьої за величиною економіки Європи і про
валютний союз в цілому.
Тимчасовий уряд Італії буде слабким, так що не виключені дострокові
вибори. Незалежно від того, хто переможе в них, уряд Італії вимагатиме від
своїх союзників допомоги та лояльності в зв'язку з імміграційною кризою.
Нідерланди, одна з найбагатших країн єврозони, що є важливим
гравцем у Північній Європі, також проведуть загальні вибори в березні. Як і
в інших країнах єврозони, євроскептики і прихильники обмеження міграції
гратимуть у них значну роль. Навіть якщо вони і не потраплять у владу, їх
вплив змусить голландський уряд все більше перешкоджати планам щодо
поглиблення інтеграції на континенті і зближення з іншими країнами
Північної Європи.
В Іспанії уряд буде змушений піти на поступки опозиції і скасувати або
повернути назад хід деяких реформ в розпал економічної кризи. Каталонія
буде продовжувати наполягати на своїй незалежності, але про незалежність
цього року не заявить. У Греції уряд буде стурбований пом'якшенням позиції
своїх кредиторів. Відставка уряду Греції можлива, хоча і малоймовірна.
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У Великій Британії припиняться дебати щодо того, чи повинен
відбутися Brexit, але продовжаться дебати щодо того - як це має статися.
Швидше за все, Сполучене Королівство буде домагатися включення у
всеосяжну угоду про торгівлю якомога більшого переліку товарів і послуг, а
також - більшої автономії в питаннях імміграції.
А як же Україна?
Країни Центральної та Східної Європи спільно намагатимуться
«захистити себе від того, що вони розцінюють як потенційну російську
агресію», - йдеться в прогнозі. Через невизначеність зовнішньої політики
США це питання буде як ніколи актуальним. Флагманом цієї політики буде
Польща, яка намагатиметься посилити політичну, економічну і військову
співпрацю зі своїми сусідами. Вона буде підтримувати уряд в Україні
політично і фінансово і лобіювати серед західних членів ЄС ідею збереження
твердої позиції щодо Москви.
Польща виступатиме за продовження санкцій стосовно Росії,
збільшення військових витрат і підтримку України. Ці ініціативи, швидше за
все, будуть підтримувати країни Балтії і Швеція. Одночасно уряд Варшави
буде намагатися зберегти добрі стосунки з адміністрацією нового президента
США.
Однак не всі країни будуть реагувати таким же чином. Угорщина або
Словаччина, наприклад, будуть здійснювати більш стриману політику щодо
Росії.
Німеччина теж намагатиметься зберегти санкції проти Росії на
нинішньому рівні, але зіткнеться з опором з боку деяких інших членів ЄС, які
вважали за краще б скасувати санкції і поліпшити відносини з Москвою.
Німецький уряд і надалі підтримуватиме Україну в політичному і
фінансовому відношенні, але не в військовому.
Водночас
Росія
використовуватиме
розбіжності
всередині
Європейського Союзу шляхом підтримки євроскептиків. Москва посилить
співпрацю з лояльними до неї політичними партіями в таких країнах, як
Італія, Франція і Австрія.
Так що не виключено, що до кінця року деякі санкції щодо Росії будуть
ослаблені.
Єврокомісар Йоханнес Хан зробив прогноз по «безвізу» для
України (Сегодня.ua).
Європейському Союзу потрібно провести додаткову роботу, після чого
питання про безвізовий режим для України і Грузії буде вирішене, а
станеться це в найближчі місяці. Про це заявив єврокомісар з питань
європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоханнес Хан,
відповідаючи на питання голови української делегації в Парламентській
асамблеї Ради Європи Володимира Ар'єва, передає «Українська правда».
Він відповів Ар'єву, що Євросоюз робить багато для того, щоб Україна
отримала безвізовий режим і додав, що вже в найближчі місяці дане рішення
буде прийнято, проте до цього буде проведена додаткова робота.
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Також він нагадав черговий раз, що всі критерії для безвіза чітко
виконані Україною і Грузією.
Відповідаючи на питання про ратифікацію Нідерландами Угоди про
асоціацію з Україною, Хан нагадав, що рішення цього питання залежить від
парламенту країни.
«Подивимося, яким воно буде. Але я сподіваюся, що це питання буде
закрите», – сказав він.
Як повідомлялося, євродепутат, доповідач з питання лібералізації
візового режиму для України Марія Габріель закликала головуючу в
Європейському Союзі Мальту надати українцям безвізовий режим.
У свою чергу президент України Петро Порошенко нагадує, що
офіційний Київ виконав усі критерії Євросоюзу і українці повинні отримати
право безвізових поїздок до країн ЄС. За його словами, українці заплатили
високу ціну за скасування віз з Європою.
Нагадаємо, в грудні 2016 року Євросоюз узгодив оновлений механізм
припинення безвізових режимів для третіх країн, від якого залежав прогрес у
впровадженні «безвізу» для України і Грузії.
Президент ЄБА (Томаш Фіала – ред.) дав прогноз щодо курсу
гривні цього року (4esno.com.ua).
Зростання економіки України за підсумками 2016 року перевищило
експертні очікування і становитиме, найімовірніше, 1,8%, а поточного року
зростання прискориться до 2,5% або більше на тлі зростання цін на
сировинний експорт.
Читайте також Bloomberg: гривня стане найстабільнішою з
нестабільних валют світу в 2017 році
Про це сказав президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала
під час зборів асоціації.
«Результати 2016 року будуть у лютому, але ми очікуємо, що це
(зростання економіки – УНІАН) буде краще за прогнози – до 1,8%. І тут
ключову роль відіграли зростання інвестицій і сільське господарство.
Зростання промислового виробництва за підсумками 2016 року буде близько
2,4%, – сказав Фіала. – Поточний рік, 2017-й, буде кращий за 2016-й. Ми
очікуємо прискорення зростання економіки до 2,5% – це реалістичний
прогноз. Якщо будуть позитивні сюрпризи, то буде й краще. Поки що ми
консервативно оцінюємо ціни на сировину, оскільки економіка поки що
досить сировинна. Експортний товар номер один – зерно. Ціни в цьому
сегменті поки що дуже низькі. Разом з тим, ціни на руду і метали (ще одна
ключова експортна позиція – УНІАН) подвоїлися. І тут ціни рекордно високі.
Економісти очікують, що ці ціни протримаються хоча б до кінця першого
півріччя. Інфляцію ми очікуємо на рівні прогнозів НБУ – близько 8%, а щодо
курсу гривні очікуємо невелику девальвацію в однозначних цифрах –
середній за рік курс становитиме 27,5-28,5 грн за долар».
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Читайте також Кабмін очікує зростання іноземних інвестицій цього
року до $4,5 мільярда
При цьому Фіала зазначив, що Нацбанк, найімовірніше, не буде
спеціально зміцнювати гривню, а навіть викупить значні обсяги доларової
маси з ринку, наростивши обсяг золотовалютних резервів за підсумками року
до 20 млрд дол.
Крім того, Фіала зазначив, що бізнес пов’язує певні надії з
відновленням приватизації, яка дасть змогу залучити в країну реальні
інвестиції. Також, за словами Фіали, бізнес очікує урядових рішень щодо
пенсійної реформи, запровадження ринку землі, результатів боротьби з
корупцією, судової реформи та щодо інших економічних перетворень,
озвучених ключовим кредитором України – Міжнародним валютним
фондом.
Як повідомляв УНІАН, Кабмін закладає зростання економіки України в
2017 році на рівні 3% при інфляції 8,1% і середньорічному курсі гривні 27,2
грн за долар. Зростання прямих іноземних інвестицій очікується на рівні 4,5
млрд дол. Міжнародні фінансові організації оцінюють потенційне зростання
економіки України на рівні 2-2,5% при однозначному показнику інфляції.

Економісти розповіли, чому в 2017 році Україні буде краще, ніж у
2016-му (Аналітична служба новин).
Економічна ситуація в 17-му буде краще, ніж у 2016 році. Про це на
конференції 26 січня заявив Генеральний Директор – Dragon Capital Томаш
Фіала, передає кореспондент АСН.
«2017 рік будуть краще, ніж 2016-й з огляду на те, що в 2016 році
вперше було відзначене економічне зростання на рівні 1,8%... Ми очікуємо,
що економічне зростання досягне до 2,5%. Це реалістичний сценарій», –
заявив він.
Економічному зростанню минулого року сприяло збільшення
інвестицій, хороші показники експорту сільськогосподарської продукції. У
2016 році Україна виробила на 4% більше металу, ніж у 2015 році. Ціни на
метал тримаються досить високі. При цьому ситуація всередині країни така,
що курсова політика «буде не дуже хорошою».
«Це впливатиме на курс гривні, буде призводити до девальвації гривні.
До невеликої інфляції... Ми очікуємо інфляцію, як і Нацбанк, на рівні 8%,
плюс-мінус 2%... Що стосується курсу гривні, то середній курс і девальвація
в 2016 році були на рівні 15%, цього року ми прогнозуємо, що Нацбанк не
дасть зміцнитися на гривні вище 27 грн», – прогнозує він.
«Ми очікуємо іноземні інвестиції десь на рівні мільярд, півтора», –
сказав Фіала.
У свою чергу, надходження іноземних інвестицій в Україну поточного
року буде менше, ніж в 2016-му у зв'язку з завершенням рекапіталізації в
більшості іноземних банків. Але якщо Україна все-таки забезпечить
прийняття законів для повноцінного ринку землі, то це забезпечить
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стабільний приплив інвестицій у цей сектор, забезпечить стабілізацію курсу
гривні.
«Це забезпечить додану вартість для гривні, забезпечить продажу», –
запевняє він. Також необхідно починати пенсійну реформу, яка буде
непопулярною, але необхідною для майбутнього країни. Це також дозволить
отримати п'ятий транш від МВФ.

Ринок праці в Україні: підсумки 2016 і прогнози на 2017 рік
(Народна Україна).
Причина сплеску офіційного числа безробітних у грудні – субсидії і
зростання мінімальної заробітної плати. Згідно з даними держслужби
статистики за грудень 2016 року кількість тих, хто шукає роботу за
допомогою державних центрів зайнятості, збільшилася на 16%,
перевищивши 390 тис. чоловік. Але з початку року зареєстрованих
безробітних стало менше майже на 120 тис. чол., у січні їх було понад
півмільйона. Експерти ринку праці й економісти пояснюють грудневий
сплеск безробіття закриттям бізнесу, непрацюючими ФОП, яких із січня
нинішнього року закон зобов’язав усе одно щомісяця платити податки до
Пенсійного фонду. Як зміниться рівень безробіття в 2017 році, поки сказати
складно, тому що ринок праці залежить від багатьох факторів, одні з яких
будуть його скорочувати, інші – збільшувати.
Із січня минулого року кількість безробітних, які стоять на обліку в
центрі зайнятості, постійно скорочувалася, і пішло в ріст лише в листопаді,
різко прискоривши темпи зростання до грудня. Середня річна кількість
претендентів на одне місце – 9 осіб, але їх кількість варіювалася від 16 чол. /
місце в січні до 5,5 чол. / місце – в жовтні. Роботу через «біржу» знаходить у
середньому один із 14. Набагато частіше роботу шукають через державні
центри жінки, їх на обліку в центрах зайнятості 55% проти 45% чоловіків, і
жителі міста, а не жителі сільської місцевості – 60% проти 40%.
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Розрахунок Держстатистики за методикою Міжнародної організації
праці, що враховує загальну кількість працездатних, кількість тих, хто
працює, і тих, хто не працює, дає близько 9% незайнятих. Як правило, це
люди, які понад рік не працюють, а значить, втратили право на допомогу, і
реєструватися їм не має сенсу. Отже, зареєстровані в державних центрах
зайнятості безробітні складають приблизно п’яту частину від усіх, хто не
працює.
Отже, сплеску офіційного безробіття в Україні сприяла низка чинників:
необхідність отримання довідки для оформлення субсидії на оплату
комунальних послуг; закриття непрацюючих бізнес-структур, перш за все,
ФОП, яким із січня, незалежно від наявності або відсутності доходів,
необхідно платити податок до Пенсійного фонду (від 352 до 704 грн./міс.); у
грудні почалися скорочення штатів на тлі новин про дворазове зростання
мінімальної заробітної плати із січня 2017 року.
Одним із важливих факторів є і затребуваність на ринку праці
непопулярних спеціальностей – таких, як будівельники, токарі, підсобні
робітники, а також продавці, затребуваність фахівців IT-сфери, також
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залишається високою. Найменше потрібні юристи, економісти, бухгалтери,
страхові агенти. Ця тенденція збережеться і в 2017 році

Науковий співробітник Інституту демографії та соціальних
досліджень Лідія Ткаченко: (VoxUkraine)
На початок 2016 року в Україні налічувалося 830 000 осіб молодше
пенсійного віку, які отримували так званні «ранні» пенсії. Середній вік виходу на
пенсію в Україні в середньому на 8 років меньший ніж в країнах ЄС. При цьому у
країни не дуже добрі демографічні перспективи. Як Україні уникнути колапсу
держфінансів й забезпечити гідне життя літнім людям.
Чи треба боятися старості? Дуже багато людей бояться старості, і ця
проблема вічна. Так, Цицерон виділяв чотири причини, чому старість
асоціюється зі стражданнями:
1.
Обмеження діяльності.
2.
Тілесна слабкість.
3.
Позбавлення насолод.
4.
Наближення до смерті.
Тим не менше, не потрібно сприймати старість негативно. Це закон
природи. Ви не можете це змінити. Як зазначав Цицерон, мудра людина
ставиться до старості спокійно, оскільки легка старість є нагородою за життя,
прожите красиво, чесно і спокійно. Той, хто гідно прожив своє життя, не
боїться старості.
Разом із тим, старості потрібно опиратися – слідкувати за здоров’ям,
робити вправи, помірно харчуватися, а головне – дбати про підтримку
розуму й духу, адже вони подібні до ліхтаря: якщо не підливати олії, вони
згаснуть.
Головне – не треба припиняти розумову діяльність. Навіть на схилі літ
можна щодня пізнавати щось нове, опановувати нову справу.
Старість з економічної точки зору
Кожен етап життя має свої переваги. Головним економічним
«дивідендом» старості є довічна рента у вигляді пенсії. Життя на пенсії дає
змогу максимізувати ефекти від інвестицій, зроблених у людський капітал
впродовж усього життя. Наявність та розмір такого дивіденду залежить як від
зусиль самої людини, так і від суспільства, зокрема від соціальної політики.
Існує дві форми матеріального забезпечення в старості – приватносімейна (підтримка з боку сім’ї, індивідуальні заощадження, накопичення
матеріальних активів) та суспільна (участь у колективних системах
пенсійного страхування, підтримка з боку держави).
Кожна з цих форм має свої переваги та обмеження, тому в ідеалі треба
намагатися їх поєднати.
Існує два аспекти конфлікту демографії з пенсійною системою, які
нагадують суперечку про курку та яйце.
З одного боку, дуже часто доводиться чути про те, що запровадження
державних чи підтримуваних державою пенсійних систем призвело до
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зниження ролі сім’ї в суспільстві – зокрема, падіння народжуваності та
руйнування сімейних зв’язків. Тому потрібно розвивати приватно-сімейну
форму забезпечення в старості.
Альтернативна думка полягає у тому, що демографічні зміни, зокрема
старіння населення, навпаки, потребують зміцнення пенсійної системи та
державних гарантій, тому потрібно розвивати соціальні форми забезпечення
старості.
Демографічні показники України
Рівень народжуваності в нашій країні близький до середнього у країнах
ЄС (діаграма 1). Відзначимо, що найвища народжуваність серед
європейських країн у Франції та країнах Північної Європи – там, де
найвищий рівень зайнятості жінок, і де чоловіки найбільше залучені до
виховання дітей – тобто народження дитини не надто порушує звичний хід
життя жінки.
Діаграма 1. Сумарний коефіцієнт народжуваності, дітей на одну жінку,
2014

Джерела даних: Євростат, Росстат
Говорити про руйнування традиційних сімейних зв’язків в Україні не
доводиться. У нашій країні родинні зв’язки дуже сильні – наприклад, частка
дітей, народжених поза шлюбом, одна з найнижчих у Європі (20% проти 40%
у середньому за країнами ЄС). Загалом, у Східній Європі дуже низькі
показники позашлюбних народжень – близькі до українських чи навіть
нижчі. Натомість, у країнах Північної Європи більше половини дітей
народжується поза шлюбом, і ніхто не робить із цього трагедії. Нові форми
сім’ї залишають людям більше особистого простору.
Головна демографічна проблема України – дуже висока передчасна
смертність і, як наслідок, одна з найнижчих у Європі тривалість життя,
особливо у чоловіків (Діаграма 2). Тому подолати депопуляцію в Україні
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можна лише завдяки подовженню життя та максимальній капіталізації
інвестицій в людину.
Діаграма 2. Очікувана тривалість життя при народженні, років, 2014 р.

Джерела даних: Євростат, Росстат
Діаграма 2 ілюструє також значний гендерний розрив тривалості життя
у країнах Східної Європи та Балтії порівняно з іншими країнами Європи.
Найнижчий розрив тривалості життя між чоловіками та жінками знов-таки
спостерігаємо у країнах Північної Європи. Отже, можемо зробити висновок,
що виховання на засадах гендерної рівності вигідно в першу чергу чоловікам,
оскільки в цьому випадку їхній спосіб життя максимально наближений до
оптимального.
Ми звикли чути, що Україна – одна з найстаріших країн у світі. Але це
правда, якщо дивитися лише на показник 60+, тобто частку населення старше
60 років. Проте, частка людей віком 65+ в Україні значно нижча, ніж у
країнах ЄС (15,6% проти 18,9% в середньому по ЄС) за рахунок того, що в
інтервалі від 60 до 65 років помирає досить велика кількість людей. Тому
сьогодні демографічне навантаження в Україні є порівняно невисоким
(Діаграма 3). З іншого боку, ми повинні розуміти, що наша пенсійна система
на сьогоднішній день значною мірою виживає за рахунок того, що люди
довго не живуть. Ми не капіталізуємо нашу старість.
Діаграма 3. Чисельність людей 65+ у розрахунку на 100 осіб віком 15-64
років (демографічне навантаження літніми людьми)
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Джерела даних: Євростат, Росстат
Демографічні перспективи України
У майбутньому рівень старіння населення та демографічне
навантаження
зростатимуть
за
рахунок
скорочення
населення
працеактивного віку (Діаграма 4). Цьому сприятиме й катастрофічне
скорочення народжуваності, яке відбулося у 1990-х роках.
Діаграма 4. Прогнозоване навантаження літніми на 100 осіб віком 15-64 років,
різні сценарії демографічного розвитку

Джерело даних: прогноз ІДСД НАН України, 2014р.
Демографічні зміни є дуже добре прогнозованими, а отже, їх
обов’язково потрібно враховувати у політиці.
Якщо в Україні буде висока народжуваність і низька тривалість життя,
то рівень старіння буде помірний, максимум 20% наприкінці 2060-х років.
Тобто, якщо ми будемо нарощувати народжуваність і не будемо дбати про
зростання тривалості життя, то навантаження на пенсійну систему можна
«законсервувати». Але в сучасному світі такі демографічні показники
притаманні лише найбіднішим і найменш розвинутим країнам.
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Якщо ми обираємо європейський шлях розвитку, потрібно
примиритися з низькою народжуваністю і докладати зусиль для досягнення
високої тривалості життя. По суті, разом із європейським шляхом ми
обираємо старіння: кількість людей віком 65 і старше досягне 35% всього
населення, а у розрахунку на 100 осіб віком 15-64 років – 64. Іншими
словами, якщо нині одна особа віком 65+ може розраховувати на підтримку
4,5 осіб працеактивного віку, до 2060 року коефіцієнт підтримки знизиться
до 1,5.
Чи витримає це наша пенсійна система?
Уже зараз в Україні пенсійні видатки становлять 15% від ВВП
(діаграма 5), що є одним із найвищих показників у Європі та значно
перевищує аналогічний показник багатьох країн з істотно вищим рівнем
старіння, таких як Швеція, Фінляндія, Великобританія, Норвегія, Швейцарія.
Діаграма 5. Пенсійні видатки, % до ВВП, 2013 або 2014 рр.

Джерела даних: Євростат, ПФР, ПФУ
Пенсійний вік у нашій країні лишається одним із найнижчих у Європі –
фактично, з урахуванням пільгових пенсій – 55 років, порівняно з 63,1 років у
середньому в країнах ЄС (діаграма 6). Середня тривалість трудового стажу в
Україні – тобто періоду, протягом якого людина заробляє собі пенсію,
однакова для чоловіків та жінок (близько 34 років).
Діаграма 6. Фактичний вік виходу на пенсію, років, 2013 р.

Прогнози

112

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

20-28 лютого 2015

19 січня − 01 лютого 2017р.

Джерела даних: EU DG for Economic and Financial Affairs, ПФУ
Як примирити демографію з пенсійною системою?
Потрібна комплексна соціально-економічна політика: реформи в
пенсійній системі, активна політика на ринку праці, розвиток загальної
інфраструктури за принципом універсального дизайну, підтримка сім’ї тощо.
При цьому потрібно розуміти, що демографічні зміни – довготривалий, але
не єдиний параметр пенсійної реформи; впливають також зміни у характері
зайнятості та суспільних відносин.
Реформування пенсійних систем відбувається в усьому світі. Більшість
реформ спрямовані на збалансування тривалості періодів зайнятості та
одержання пенсій, зокрема шляхом:

підвищення пенсійного віку та/або вимог до стажу;

обмеження можливостей раннього виходу на пенсії;

сприяння зайнятості літніх працівників, активній і здоровій
старості;

скорочення гендерних розривів (включаючи вирівнювання
пенсійного віку для чоловіків та жінок).
Інші напрями реформ передбачають впровадження державних гарантій
щодо мінімального рівня виплат по старості, розвиток додаткових приватних
пенсійних заощаджень (у т.ч. через професійні та корпоративні пенсійні
програми), зміцнення солідарності між поколіннями.
В Україні продовжується підвищення пенсійного віку для жінок,
розпочате з жовтня 2011 р. У 2017 р. жінки виходитимуть на пенсію вже у 58
років, а у 2021 р. їхній пенсійний вік зрівняється з чоловічим – 60 років. З
2015 р. вживаються заходи зі скорочення можливостей раннього виходу на
пенсію, але при цьому жодна пільгова категорія не скасована повністю. На
початок 2016 р. в Україні налічувалося 830 тис. осіб молодше пенсійного
віку, які отримували «ранні» пенсії (це майже 7% загальної кількості
пенсіонерів).
Тож чи слід поспішати з пенсійною реформою в Україні? Вочевидь,
головне не швидкість, а виваженість та послідовність перетворень, правильне
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визначення цілей та пошук найбільш прийнятних шляхів їх досягнення. Але
це не означає, що з проведенням реформ можна зволікати. Своєчасно
реалізована реформа дає значно більший ефект упродовж довшого часу. Тут
спрацьовують загальноекономічні закони, адже пенсійна реформа, як і будьяка інша соціальна інновація, – це інвестиція в людський капітал.

У Кабміні розповіли, якою буде пенсійна реформа (INFOKAVA).
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко:
Пенсійна реформа в Україні має зосередитись довкола переходу на
трирівневу систему, а не на дискусії про можливе підвищення пенсійного
віку, яке значиться в маячку Міжнародного валютного фонду, перегляд
тривалості страхового стажу і формули розрахунку виплат. Про це заявив
віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає Infokava.com з посиланням
на kurs.com.ua.
«В цілому ідеологія розвитку трирівневої пенсійної системи, яка
передбачає запровадження накопичувального рівня та розвиток
недержавного пенсійного страхування, і може стати чудовою основою для
проведення подальшої пенсійної реформи в Україні» – цитує Розенко пресслужба уряду.
На думку Розенка, зараз потрібно відійти від суперечок з приводу
чуток про майбутню реформу, і направити всі сили на формування
стратегічного бачення розвитку пенсійної системи в цілому. Кабмін уже
направив у Верховну Раду законопроект №4608, який визначає правила гри в
накопичувальній системі та недержавне пенсійне страхування, а також
передбачає певні кроки по наведенню порядку в солідарній системі, зокрема,
очищення Пенсійного фонду від невластивих йому виплат.
Крім цього, за останні два роки була проведена масштабна робота по
наведенню порядку в Пенсійному фонді, нагадав Розенко.
«Тепер ми переконані, що не платимо «мертвим душам», у нас немає
ніяких подвійних або потрійних виплат, немає фактів корупції у пенсійному
забезпеченні. Також Пенсійний фонд значно скоротив адмінвитрати і
оптимізував штат. Зараз ми працюємо над поліпшенням якості надання
послуг громадянам. Зокрема, з 1 січня 2017 року у людей вже є можливість
оформити пенсію без прив'язки до місця проживання», – додав Розенко.
Разом з тим, він висловив невдоволення рівнем надходжень до
бюджету Пенсійного фонду через тінізацію економіки та несплату
соціальних внесків і пообіцяв найближчим часом вирішити це питання на
рівні Кабміну.
«Окрема дискусія, безперечно, стосується реформування солідарного
рівня пенсійного забезпечення і протягом двох-трьох місяців ми плануємо
доопрацювати і розглянути відповідні законопроекти в уряді», – резюмував
віце-прем'єр.
Нагадаємо, раніше міністр соцполітики Андрій Рева визнав, що МВФ
запропонував Україні підвищити пенсійний вік. На думку фахівців Фонду
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таким чином можна вирішити проблему дефіциту Пенсійного фонду (ПФ).
Тим не менш, в Міністерстві соціальної політики з цим підходом не згодні.
«МФВ пропонує свій варіант вирішення проблеми дефіциту Пенсійного
фонду. Ключовим елементом, який вони вважають, що це необхідність
підняти пенсійний вік. Ми з цим не погоджуємося. Якщо не погоджуємося,
ми повинні запропонувати якісь альтернативні варіанти», – сказав Рева.
Раніше Рева заявив, що однією з найбільших перешкод на шляху
отримання чергового траншу кредиту від МВФ є дефіцит Пенсійного фонду
Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр
Паращій: «В Україні буде дефолт, це питання часу» (Маркет. Корупція).
В 2019-му Україні доведеться погасити близько шести мільярдів
доларів зовнішніх запозичень, розповідає керівник аналітичного відділу
Concorde Capital Олександр Паращій. Якщо до цього часу зростання
економіки значно не збільшиться, країні загрожує дефолт, передає Корупція
Маркет
«Прогнози МВФ щодо економічного зростання України (10% від ВВП
на рік, – ред.) поки що виглядає занадто оптимістичними – особливо в
частині зростання ВВП у доларовому еквіваленті. Швидше за все, таке
зростання МВФ закладає ефект від реформ», – вважає Олександр Паращій.
Якщо ж прогнози МВФ не збудуться, впевнений експерт, Україну
чекають два важких року – 2019-2020. У цей період програма співпраці
закінчиться, а потреба виплат за зовнішніми боргами зросте.
«У нас залишилося два з половиною роки, щоб провести реформи. Не
просто поставити галочки, а реально реформувати економіку. Якщо у нас не
будуть реформи, дуже складним стане 2019-й. В принципі, ми зможемо
погасити ці борги, але нам потрібна впевненість кредиторів, інвесторів що
гроші, які ми позичимо, ми повернемо. Ще важливо – рівень держборгу по
відношенню до ВВП. Зараз він досяг близько 80%, якщо економіка буде
рости такими темпами, як зараз, в 2019-му це буде означати дефолт», –
говорить експерт.
До речі, прийнятний рівень державного боргу – 70% від ВВП, при
цьому Concorde Capital прогнозують, що рівень держборгу в Україні у 2017му досягне 81%
Кабмін до квітня допрацює закони щодо реформування
солідарного пенсійного забезпечення (Finance.ua).
Основною проблемою в солідарній системі є недостатні надходження
до ПФУ Кабінет міністрів України протягом 2-3 місяців планує
доопрацювати законопроекти щодо реформування солідарного рівня
пенсійного забезпечення.
Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає
його прес-служба.
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Зокрема, віце-прем’єр вважає, що трирівнева пенсійна система може
стати основою для проведення подальшої пенсійної реформи в Україні.
«Я вважаю, що в цілому ідеологія розвитку трирівневої пенсійної
системи, яка передбачає введення накопичувального рівня і розвиток
недержавного пенсійного страхування, і може стати прекрасною основою для
проведення подальшої пенсійної реформи в Україні», – сказав він.
Розенко підкреслив, що основною проблемою в солідарній системі
пенсійного забезпечення є недостатні надходження до бюджету Пенсійного
фонду через тінізацію економіки та несплати соціальних внесків. «Окрема
дискусія, безперечно, стосується реформування солідарного рівня пенсійного
забезпечення і протягом 2-3 місяців ми плануємо доопрацювати і розглянути
відповідні законопроекти в уряді», – зазначив віце-прем’єр.
Крім того, він повідомив, що Кабмін вніс до Верховної Ради України
законопроект №4608, який визначає правила гри в накопичувальній системі і
недержавне пенсійне страхування та передбачає певні кроки по наведенню
порядку в солідарній системі, зокрема, очищення Пенсійного фонду від
невластивих йому соціальних виплат .

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр
Паращій. Дефолт або реформи: аналітик про Україну в 2017-2019 рр.
(Finbalance).
Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій у
колонці для «БізнесЦензор» констатував, що українська економіка зростає
краще, ніж очікували аналітики. Водночас експерт вказує на ризики дефолту
в 2019 році, якщо не буде якісних реформ.
«Нам пощастило із зовнішніми ринками, з цінами на руду, менше
пощастило з цінами на зерно. Якщо говорити про інші показники, то наша
економіка, на жаль, проявила себе не з кращого боку. Бачимо, що торговий
дефіцит зростає вищими темпами, ніж очікувалося. Це значний ризик, в т.ч.
для курсу гривні.
У нас ніби як досить непогана статистика щодо держборгу вийшла. Він
набагато менший від очікувань фахівців, в т.ч. і фахівців МВФ. Але це
сталося тільки тому, що у нас немає реформ, і замість восьми кредитів від
МВФ ми за два роки отримали тільки три. Тобто це скоріше мінус в тому, що
борг у нас не зріс, оскільки ми не отримали грошей, які зараз вже могли б
працювати на економіку і через мультиплікатори задіяти нашу
промисловість, створювати попит на товари і стимулювати економічне
зростання.
У 2017 році ми не бачимо якихось катаклізмів і думаємо, що він буде
набагато простішим і передбачуваним, ніж 2014-2016 роки. Ми дійсно
зможемо показати непогане зростання ВВП – близько 2%. Непогане по
відношенню до показників попередніх років.
Але основний ризик України – це те, що з таким ростом ми далеко не
зайдемо. У нас залишилося 2,5 року, щоб провести реформи і не просто
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поставити галочки, а реально реформувати всю економіку і змінити
ставлення всіх наших інвесторів. Не тільки МВФ, який нас ні куди не виведе.
Він може просто лікувати наші болячки, але точно не навчить нас грати на
скрипці.
Якщо у нас не буде проривів в реформах в цьому році, то у нас буде
дуже складним 2019 рік, на який припадають дуже серйозні виплати за
міжнародними боргами, а це понад $6 млрд. Приблизно стільки, скільки ми
повинні були виплатити в 2015 році, коли ми пішли на реструктуризацію
боргу.
Якщо в 2018 році у нас не вийде зробити прорив в економічному
зростанні, хоча б 5% в доларовому еквіваленті, то в 2019 році нас може
чекати дефолт. А якщо згадати, що 2019 рік, це рік президентських виборів...
МВФ поки висловлює оптимізм. Вони нам дають прогноз зростання в
10% в доларовому еквіваленті. Ми так ніколи не росли після 2007 року. До
цього росли. Після того, як в Україну закачували по $ 10 млрд інвестицій. У
2016 році нам закачали $1 млрд. Може трохи більше. Тому такими темпами
ми рости не зможемо.
МВФ це такий же кредитор, як і будь-який банк. Коли кредитний
менеджер хоче отримати бонус за виданий кредит, тоді що він робить?
Малює позичальнику такі цифри, під які він зможе обґрунтувати виданий
кредит.
Навіщо вони це роблять? Щоб дати нам гроші. Наша програма
розширеного фінансування тримається на нереалістичних показниках.
Тому без серйозної приватизації, без змін в інвестиційному кліматі, ми
не зможемо втриматися.
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Довідково
Як писав Finbalance, президент Європейської бізнес-асоціації,
гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала очікує в поточному році «невелику
девальвацію в однозначних цифрах».
«Середній за рік курс становитиме 27,5-28,5 грн за долар, – зауважив
інвестбанкір. – Ми очікуємо прискорення зростання економіки до 2,5% – це
реалістичний прогноз. Якщо будуть позитивні сюрпризи, то буде й краще.
Поки що ми консервативно оцінюємо ціни на сировину, оскільки економіка
поки що досить сировинна. Експортний товар номер один - зерно. Ціни в
цьому сегменті поки що дуже низькі. Разом з тим, ціни на руду і метали
подвоїлися. І тут ціни рекордно високі. Економісти очікують, що ці ціни
протримаються хоча б до кінця першого півріччя. Інфляцію ми очікуємо на
рівні близько 8%».
Фіала зазначив, що Нацбанк, найімовірніше, не буде спеціально
зміцнювати гривню, а навіть викупить значні обсяги доларової маси з ринку,
наростивши обсяг золотовалютних резервів за підсумками року до 20 млрд
дол.
Глава НБУ Валерія Гонтарева під час прес-конференції 26 січня
заявила, що в 2017 році міжнародні резерви України зростуть до 21,3 млрд
доларів. За її словами, подальше накопичення резервів залишається
важливим завданням для НБУ і уряду, враховуючи підвищення обсягів
зовнішніх платежів по державному боргу, починаючи з 2019 року.
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Нещодавно заступник глави НБУ Олег Чурій заявляв, що НБУ планує в
2017 році закупити в резерви не менше 1,5 млрд дол, щоб покрити потреби
уряду в розрахунках по зовнішнім боргам та валютним ОВДП.
За даними НБУ, на початок 2017 року його чисті валютні резерви
становили 4,25 млрд дол, що в 3,2 разів більше, ніж було на початок 2016
року (1,336 млрд дол). Валові ж валютні резерви НБУ (з урахуванням
боргових зобов’язань, у т.ч. перед МВФ) у 2016 році зросли на 2,23 млрд дол
– до 15,53 млрд дол.
Макропрогнози НБУ

Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак
впевнений в успішності реформи Міноборони з допомогою іноземних
радників (Військова панорама).
Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак
висловив переконання в успішності реформування оборонного відомства за
сприяння іноземних радників. Як повідомили УНІАН в Управлінні преси
Міністерства оборони України, про це Полторак заявив під час зустрічі з
послом США Марі Йованович. Міністр оборони подякував американському
послу за чітку та незмінну позицію США, всебічну підтримку України у
протидії російській агресії. «Ми розпочали величезну роботу з реформування
оборонного відомства. Робота зі створення стратегічних документів
надважлива та виявилася надскладною. Але ще складніше – реалізувати
заплановані реформи, втілити те, що написано на папері, у життя. Й у цьому
Прогнози

119

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 січня − 01 лютого 2017р.

20-28 лютого 2015
ми розраховуємо на допомогу іноземних радників. Переконаний, що разом
нам усе вдасться», - наголосив Полторак. Також під час розмови він
зазначив, що на даний час в Міністерстві оборони та Збройних силах України
за окремими функціональними напрямами діють 32 радника з 12 країн-членів
НАТО, а також п’ять стратегічних радників високого рівня від США, Великої
Британії, Канади, Литовської Республіки та Федеративної Республіки
Німеччина. Вони надають кваліфіковану експертно-дорадчу допомогу у
різних сферах діяльності ЗСУ, здійснюють підготовку особового складу за
методиками та стандартами країн-членів НАТО.
Своєю чергою Йованович представила радників від Сполучених
Штатів Америки, які розпочали роботу в оборонному відомстві. «Я дуже
пишаюся тим, що нам вдалося зібрати таку досвідчену команду», – зазначила
вона. «Їх загальний досвід роботи – понад 130 років», – додала посол. Також
Йованович висловила сподівання, що такий спільний формат роботи дасть
позитивні результати.
Як повідомляв УНІАН, начальник Генерального штабу –
головнокомандувач Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко
заявляє, що НАТО усвідомлює небезпеку, яку становить сьогодні Росія для
Європи.
«Про питання розвитку співробітництва, допомоги Україні та передачі
українськими військовими набутого досвіду партнерам з Альянсу йшлося й
під час двосторонніх зустрічей Муженка з колегами з країн НАТО і країнпартнерів», – зазначають у прес-службі Генштабу ЗСУ.
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