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Головні новини тижня
Німеччина готова виділити 40 млн євро на фінансування програми
енергоефективності в Україні.
Надана німецькою стороною допомога чітко узгоджується із
Середньостроковим планом пріоритетних дій уряду і сприяє поширенню
енергоменеджменту в українських громадах, ефективному впровадженню
реформ у сфері енергоефективності, імплементації Директиви ЄС «Про
енергоефективність», реалізації інвестиційних проектів із реконструкції
підстанцій.
Більше, ніж половина громадян України вважає, що країні необхідно
бути членом Євросоюзу. Про це свідчать результати опитування,
проведеного фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та
Київським інститутом соціології.
За даними опитування, більшість українців (52 %) вважає, що Україні
необхідно стати членом Європейського Союзу. Водночас близько третини
респондентів (34 %) з цим не згодні, ще 15 % не змогли визначитися зі своєю
позицією. Результати опитування показують, що в Україні існують
регіональні відмінності у ставленні українців до членства в ЄС: найбільше
хочуть бачити Україну в ЄС на заході і в центрі країни (79 і 58 % відповідно),
при цьому в більшості своїй не поділяють євроінтеграційних прагнень
українці на півдні і сході країни (58 % і 57 % відповідно).
Наступного року в Україні запустять програму «Безкоштовна
діагностика». Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк:
Сьогодні базові аналізи та дослідження можна зробити в сімейного
лікаря. Але часто для якісно поставленого діагнозу потрібні додаткові
дослідження, які роблять у поліклініці або лабораторії. Там пацієнтам
доводиться платити і, як правило, нелегально.
У 2019 році в Україні відбуватиметься реформа спеціалізованої
медичної допомоги. Заступник міністра охорони здоров'я України Павло
Ковтонюк:
Зміни в системі охорони здоров’я почалися і вони продовжаться.
Майже кожен другий зміг вільно обрати свого лікаря. Це – абсолютно новий
вибір лікаря, який подобається.
Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів у Верховній Раді назвав ключові пріоритети
для бюджетного фінансування у 2019 році.
Основою для визначення пріоритетних напрямів бюджетного
фінансування став макропрогноз на 2018-2020 року та принцип
середньострокового бюджетного планування, який вперше запроваджений
чинним урядом на всіх рівнях бюджетної системи.
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Аналітичний коментар
С. Горова
с.н.с. ФПУ
канд. наук із соц. комунік.
Стартові особливості нового бюджетного процесу
Верховна Рада України 15 вересня поточного року одержала від уряду
проект держбюджету–2019. У відповідності до нього: зростають доходи
держбюджету, мінімальна заробітна плата та витрати на оборону.
Зменшуються витрати на субсидії та утримання чиновників.
Видається за доцільне розглянути більш детально показники головного
фінансового документа країни: макропоказники: зростання ВВП: 3%;
інфляція: 7,4%; курс: 29,4 гривні за долар; мінімальна зарплата: 4173 гривні;
прожитковий мінімум на одну людину в місяць: з 1 січня 2019 – 1853 гривні,
з 1 липня – 1936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривень; доходи держбюджету:
1,29 трильйона гривень; витрати: 1,094 трильйона гривень.
Менше фінансуватимуть: діяльність Президента – на 11% менше;
Кабінету Міністрів – на 9%; Верховну Раду – на 4% менше; субсидії за
житлово-комунальні послуги населенню – на 20%, це – 16 мільярдів гривень.
Більше фінансуватимуть: оборону – на 101,4 мільярда; МВС – на
25%, всього на 82,3 мільярда гривень; Національну поліцію – на 21% більше,
СБУ – на 15%; охорону здоров'я – на 10% (+9,3 млрд.), всього – 92,3 мільярда
гривень; освіта – на 13%, всього виділять 242 мільярдів гривень; соціальну
галузь – на 27 мільярдів більше (всього 177,4 мільярда гривень), з них на
покриття дефіциту збиткового пенсійного фонду – 166 мільярдів гривень (на
20% більше ніж в 2018); дороги – на 56 мільярдів гривень більше (+8,3
мільярда
в
порівнянні
з
2018
роком)
(https://24tv.ua/ru/bjudzhet_2019_ukraina_glavnye_cifry_gosudarstvennogo_bjud
zheta_ukrainy_na_2019_n1033947). При цьому, як повідомляють ЗМІ, з
посиланням на публікацію в.о. міністра фінансів Оксани Макарової у
Facebook, депутати подали до проекту держбюджету–2019 більше 2 тисяч
пропозицій та проектів правок (https://www.rbc.ua/rus/news/sostav-sbornoyitalii-pyat-raz-dorozhe-igrokov-1539157564.html). Верховна Рада розглядатиме
проект закону про держбюджет у першому читанні не пізніше 20 жовтня.
Показовим є те, що, згідно з інформацією прес-служби Міністерства
фінансів, Держбюджет за 9 місяців 2018 року виконано на 99%.
Найбільше доходів держава отримала від ПДВ із ввезених товарів. Доходи
державного бюджету України за січень-вересень 2018 року зросли до
аналогічного періоду 2017 року на 88,9 млрд. грн (на 15,2%) і склали 674,7
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млрд. грн. «Виконання розпису за січень-вересень 2018 року склав 98,9%», говориться в повідомленні прес-служби.
Як відзначили в Мінфіні, основними причинами недовиконання
надходжень (7,7 млрд. грн.) стало недоотримання дивідендів нарахованих на
акції – 9,8 млрд. грн., акцизного податку – 6,6 млрд. грн., коштів, що
перераховуються НБУ – 5,9 млрд. грн.; надходження від продажу конфіскату
– 4,2 млрд. грн, ПДВ із ввезених товарів – 4 млрд. грн, рентної плати за
користування надрами – 3,7 млрд. грн. і ввізного мита – 1,3 млрд. грн при
одночасному перевиконанні власних надходжень на 12,8 млрд. грн, податку
на прибуток підприємств – на 12,7 млрд. грн, ПДВ із вироблених товарів з
урахуванням відшкодування – на 1,3 млрд. грн і податку та збору з доходів
фізичних осіб – на 0,9 млрд. грн.
Найбільше коштів до загального фонду державного бюджету в січнівересні 2018 року надійшло від сплати ПДВ з вироблених товарів з
урахуванням бюджетного відшкодування (59,9 млрд. грн, що на 12,8 млрд.
грн, або на 27,1% більше, ніж за аналогічний період 2017 року), ПДВ із
ввезених товарів (208,6 млрд. грн, на 31,8 млрд. грн, на 18%), податку на
прибуток підприємств (74,4 млрд. грн, на 26,1 млрд. грн, на 54,1%), податку і
збору на доходи фізичних осіб (65,6 млрд. грн, на 12 млрд. грн, 22,3%).
Витрати державного бюджету за січень-вересень 2018 року становили
680,6 млрд. грн і без урахування витрат на обслуговування боргу зросли на
23,1% (на 111,5 млрд. грн) (https://www.rbc.ua/rus/news /elina-svitolina-naohibino-turnire-gonkonge-1539254433.html). При всьому при цьому, проект
Бюджету–2019 отримав досить різну оцінку з боку експертів. У своїх
коментарях фахівці підкреслили, що: новий бюджет на 2019 й рік можна
дійсно вважати бюджетом розвитку. Всі бюджети за роки незалежності
України відображали реальні можливості в певний період підтримувати
відповідний стан розвитку країни. Можливості для економічного зростання у
2019 році закладаються як у 2018 році, так і у попередні два роки. З огляду на
те, що ВВП України у другому кварталі 2018 зріс на 3,8%, закладені в
проекті бюджету економічні індикатори, зокрема, приріст ВВП на рівні 3%,
реальні.
Однак, звертає на себе увагу те, що критичних прогнозів і відгуків в
експертних колах також досить немало :
1. Бюджет–2019 нічим не відрізняється від бюджету поточного
року. За словами економіста Андрія Мартинюка, у бюджеті немає ніяких
структурних змін в порівнянні з торішнім документом. «Тобто, автори взяли
Бюджет-2018, поміняли в ньому кілька цифр і представили це як результати
своєї роботи. А раз немає нічого нового, то і ніяких передумов для розвитку
економіки і приходу інвесторів немає», – вважає експерт.
2. Картинка для МВФ. Уряд писав проект Бюджету–2019, щоб
догодити МВФ, і багато в чому – навіть під його диктовку, вважають фахівці.
Як відомо, рішення про видачу нам чергового кредиту буде залежати від
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того, наскільки реалістичними виявляться цифри в Бюджеті–2019, зазначив
глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський. Звідси
– акцент на зниженні державного боргу, який є одним з головних
«подразників» для МВФ. У наступному році він повинен скоротитися з
нинішніх 60% до 52,5% ВВП, а до 2020 р – до 49%. Однак, експертів ці
цифри здивували. «Знову обіцяють нам економічне диво часів Гройсмана. У
проекті держбюджету на 2019 року показник держборгу до ВВП України
спрогнозований на рівні 52%. Дуже малоймовірно. Тим більше, що у нас
більше половини держборгу це зовнішній державний борг і він автоматично
зростає, як тільки зростає курс гривні», – написав на своїй сторінці у
Facebook глава Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.
Економіка, як обіцяють в Кабміні, виросте на 3%, а інфляція знизиться
з нинішніх 9,9% (цей показник був закладений в бюджеті–2018) – до 7,4%. І
ці розрахунки експерти також називають далекими від ідеалу. По-перше,
зростання ВВП в 3% дуже мало для економічного прориву, на який
сподівається влада. «Потрібно не менше 8% тільки для того, щоб зупинити
падіння», – говорить економіст Віктор Скаршевський. По-друге, неясно
звідки взялася цифра по інфляції в 7,4%. В цьому році цей показник вже
обігнав закладений в бюджеті, і не факт, що то е саме трапиться в 2019. На
думку В. Скаршевського, уряд, малюючи занижені цифри інфляції,
переслідує одну мету: менше коштів витрачатися на соціалку. «Чим нижче
закладена інфляція, тим менше в підсумку індексація прожиткового мінімуму
і пенсій», – пояснив експерт (https://strana.ua/articles/analysis/161302bjudzhet-2019-chto-na-samom-dele-napisano-v -proekte-hrojsmana.html).
Крім того, як вважає глава Комітету економістів України Андрій
Новак, те, що бюджет хоча б планують прийняти в цілому до 1 грудня, а не
до
1
січня,
є
також
наслідком
умов
МВФ
(https://ru.slovoidilo.ua/2018/10/11/mnenie/jekonomika/byudzhet-podali-bolee-2tysyach-popravok.-smeta-budet-elochku).
3. Зарплати вчителям. Обслуговування державного боргу України,
закладене в Бюджеті 2019 року, не дозволить вирішити в повній мірі питання
підвищення пенсій, зарплат і соціальних виплат, заявив глава Рахункової
палати України Валерій Пацкан. «Більше 40% доходів державного бюджету
доведеться виплатити на погашення та обслуговування державного боргу, що
зменшує можливості бюджету для здійснення соціально-економічних витрат.
А значить, зменшуються можливості для підвищення пенсій, зарплат і
соціальних виплат, а також для будівництва доріг, нових шкіл, лікарень,
дитячих садків і взагалі розвитку інфраструктури», – процитувала В. Пацкана
прес-служба палати (https://ukraina.ru/exclusive/20181011/1021373017.html). І,
як вже зізналася міністр освіти Лілія Гриневич, на підвищення зарплат
вчителям потрібно додатково 110 млрд. грн, а у бюджеті на 2019 рік таких
грошей немає.
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Таким чином, грошей в наступному році в бюджет закладено менше,
ніж того вимагають закони, які реформують систему освіти. Навіть у цьому
році, за даними Асоціації міст України, тільки по одному лише Києву
субвенцій за освітою не вистачає 1 млрд. 100 млн. грн для виплати зарплат
вчителям. Це означає, що доведеться або нарощувати заборгованість, або
звільняти вчителів, або взагалі закривати освітні установи, вважають
експерти.
4. Виплати пенсіонерам. Затримки з виплатами пенсій влітку
нинішнього року наочно продемонстрували кризу існуючої пенсійної
системи, вважають експерти. Тільки в цьому році Пенсійний фонд висмоктав
з бюджету 140 млрд. грн. І в майбутньому році, за прогнозами експертів,
дефіцит бюджету ПФ буде тільки рости. На думку експертів у Пенсійного
фонду немає грошей для фінансування пенсій в повному обсязі. «З початку
2018 року борг Пенсійного фонду перед Казначейством збільшився на 11,7
млрд. грн, в тому числі у вересні – на 1,9 млрд. грн. Політика вбиває
економіку. Нова програма МВФ і старі борги України. Казки про тимчасові
касові розриви, про які розповідав уряд у липні 2018 року, не відповідають
дійсності. Розрив не тимчасовий і не касовий. Виходить, що фактичний
дефіцит Пенсійного фонду на 11,7 млрд. грн більше, ніж закладено в
держбюджеті, і до кінця року може скласти 150-155 млрд. грн (а не 139 млрд.
грн, як закладено в держбюджеті–2018)», – сказав Віктор Скаршевський
(https://ukraina.ru/exclusive/20181011/1021373017.html).
Таким чином, якщо найближчим часом не внесуть зміни до Закону про
держбюджет на 2018 рік – з метою збільшення фінансування дефіциту ПФ, –
це буде означати, що уряд приховує реальний стан справ з фінансуванням
пенсій. І забезпечує їх виплату за рахунок збільшення боргу, який Пенсійний
фонд повернути не в змозі.
5. На медицину обіцяють виділити додатково 9,4 млрд. грн (всього
92,3 млрд). Однак, керівник організації «Медичне право в Україні» Віктор
Сердюк вважає, що цих грошей відверто мало. Щоб забезпечити хоча б
базові потреби українців у меддопомозі, потрібно не менше 5% ВВП, тобто,
ті ж 210 млрд, які дали оборонці. Відповідно, недофінансованими ризикує
опинитися більшість статей медичного бюджету. «1 млрд грн на програму
«Доступні ліки» – це крапля в морі», – підкреслив експерт.
6. У стратегічні галузі, які держава має намір підтримати грошима в
наступному році потрапили також енергетика (близько 3,4 млрд грн) та
енергоефективність (2 млрд грн), сільське господарство (6,9 млрд грн),
культура (7 млрд) та ін. Втім, експерти, ознайомившись з бюджетними
пропозиціями, заявляють – грошей явно мало. «Це ні про що. По вугіллю –
потрібно, як мінімум, удвічі більше (закладено 2,3 млрд грн на підтримку
вугільної галузі), а по енергоефективності – в 10 разів більше», – підрахував
експерт
з
енергетики
Валентин
Землянський
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(https://strana.ua/articles/analysis/161302-bjudzhet-2019-chto-na-samom-delenapisano-v-proekte-hrojsmana.html).
7. Звідки гроші? Доходи бюджету мають зрости, порівняно з минулим
роком, на 130 млрд грн. Цікаво, що в попередніх розрахунках від Мінфіну
було зазначено, що розраховані на основі чинного податкового кодексу
доходи загальної частини бюджету зростуть, порівняно з 2018 роком, тільки
на 4,1 млрд грн. Вказувалося також за рахунок чого відбувається просідання:
мінус в 1,7 млрд грн дасть внутрішній ПДВ, майже 1 млрд грн – скорочення
надходжень від ренти на видобуток газового конденсату, 17,4 млрд грн
заберуть дорожники, тощо. Відповідно, експерти задаються питанням: як в
результаті скромні 4,1 млрд грн вдалося розширити до 130 млрд? Фахівці
припускають, що накачати дохідну частину уряд постарається за рахунок
жонглювання небагатьма доступними йому джерелами. Зокрема, майже 16,5
млрд грн зможуть залучити, відтермінувавши введення зарахування акцизу і
ввізного мита на нафтопродукти та автомобілі в спецфонд. Цього року ці
гроші ділили 50 на 50 між спецфондом і держбюджетом, а з наступного у
спецфонд повинно було йти вже 75% коштів. Показово, що Кабмін пообіцяв
на розвиток дорожнього господарства у наступному році накинути майже
таку ж суму, яку недоотримає спеціальний дорожній фонд – 8,3 млрд грн на
нові дороги, 6,1 млрд грн на дороги місцевого значення, 0,9 млрд – на
безпеку дорожнього руху (https://strana.ua/articles/analysis/161302-bjudzhet2019-chto-na-samom-dele-napisano-v-proekte-hrojsmana.html).
Ще
одне
джерело доходів – надходження від приватизації, вважають в експертних
колах.
Таким чином проект нового бюджету зустрінутий песимістично
значною частиною експертів. Їх точка зору може бути проілюстрована
висловлюванням політолога Руслана Бортника, який зазначив: «Чого слід
очікувати, так це – урізання соціальних витрат, скорочення субсидування,
перевищення зростання інфляції над реальними доходами громадян»
(https://golos.ua/i/637375). За його словами, також буде продовження
подальшого курсу на десоціалізацію. У той же час не можна не відзначити,
що в поданому урядом проекті бюджету наявні і позитивні тенденції:
особливо пов’язані із показниками низької інфляції, курсу 29,4 гривні за
долар. У 2019 також планується зростання ВВП на рівні 3%. А це є
додатковим свідченням того, що лише курс на формування відкритої
конкурентоспроможної економіки може обіцяти перспективу.
Л. Дем’яненко
н.с. ФПУ
канд. філол. наук
Переваги та перспективи первинної медичної допомоги
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Із 1 липня розпочався черговий етап медичної реформи. Медичні
заклади, які підписали договір із Національною службою здоров’я, почали
отримувати фінансування за новою моделлю. Набуває чинності перелік
послуг, які входять до гарантованої первинної медичної допомоги та
оплачуються державою.
Уляна Супрун, саме вона більше двох років тому, очолила
Міністерство охорони здоров’я України – проблемне та корумповане
відомство. Однак вона не злякалася труднощів і взялася буквально ламати
медичну систему, завдяки чому заслужила репутацію реформаторки,
зіштовхнувшись зі шквалом критики на свою адресу (24tv.ua).
Ухвалення медичної реформи, запровадження міжнародних протоколів
лікування, конфлікт довкола Національного медичного університету – будьякі дії чи слова Уляни Супрун викликають бурхливу реакцію як
прихильників, так і супротивників виконуючої обов’язки голови
Міністерства охорони здоров’я. Для перших вона сучасна реформаторка, яка
радикально оновлює українську медицину та може спілкуватися із людьми
зрозумілою мовою. Для других – дилетантка, дії якої можуть призвести до
остаточного руйнування й без того занедбаної вітчизняної системи охорони
здоров’я. Наприклад, серед супротивників очільниці МОЗ – знакові для
української
медицини
фігури.
Передусім,
голова
профільного
парламентського комітету Ольга Богомолець. Вона, як і інші опоненти
Супрун, часто не добирає слів, критикуючи її роботу. Напередодні ухвалення
у Верховній Раді медичної реформи, Ольга Богомолець називала реформу
«цинічним» та спланованим геноцидом українців. А колишній міністр
охорони здоров’я, а нині заступник голови медичного комітету Верховної
Ради Олег Мусій ще у січні 2017 року, спілкуючись із українськими ЗМІ,
заявив, що чинна голова МОЗ не має жодного досвіду у сферах менеджменту
та охорони здоров’я. І подібної критики вистачає.
Натомість в експертному середовищі ставлення до голови МОЗ інше.
Так, директорка програми «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду
«Відродження» Вікторія Тимошевська запевняє, що більшість закидів
опонентів медичної реформи не витримують жодної критики. Запуск
медичної реформи вважає найголовнішим досягненням Уляни Супрун. Її
підхід до роботи є абсолютно нетиповим для українського політикуму,
принциповість та відкритість стала запорукою появи команди мотивованих
однодумців та широкої підтримки суспільства, а це, своєю чергою,
забезпечило політичну підтримку уряду та президента, чи, щонайменше,
відсутність перепон з їхнього боку (Deutsche Welle).
Так чи інакше, на цій посаді Уляна Супрун одразу ж взялася за
глобальні реформи у сфері медицини. Із головних її досягнень за ці роки
варто виділити:
1) у жовтні 2017 року Верховна Рада проголосувала за медичну
реформу;
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2) ухвалення 10 постанов, які закладають засади реформування системи
охорони здоров'я, серед яких концепції щодо реформи фінансування системи
охорони здоров'я та розвитку системи громадського здоров'я;
3) запуск програми «Доступні ліки», на яку уряд виділив 500 млн грн;
4) старт єдиної на всю країну кампанії «Лікар для кожної сім’ї» у квітні
2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть
із ними декларації.
На початку року Міністерство охорони здоров’я України поставило
перед закладами первинної медичної допомоги завдання автономізуватися –
тобто з бюджетних установ перетворитись на комунальні некомерційні
підприємства, щоб укласти договір із Національною службою здоров’я.
Цей орган виконавчої влади відповідає за фінансове забезпечення
державного медичного обслуговування. Офіційно службу зареєстрували в
березні цього року. Відтоді НСЗУ уклала договори зі 149 бюджетними
медичними установами. Тільки після такого договору заклад може укладати
декларації між лікарем і пацієнтом (Радіо Свобода).
Саме з 1 липня ці медичні заклади почали отримувати фінансування за
моделлю «гроші за пацієнтом». Окрім них, до нової моделі фінансування
можуть долучатися також приватні клініки та лікарі-ФОП. Також із початку
липня запрацював затверджений МОЗ перелік послуг, які надає лікар
первинної медичної допомоги.
Започаткована урядом України реформа системи охорони здоров’я
дозволила зрушити з місця ситуацію в галузі, і її реальні результати будуть
відчуватися з року в рік. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман.
Таким чином, проаналізуємо що вже змінилося у медицині і які плани
на найближчі часи, саме для пацієнтів?
На сьогодні пацієнт має право обирати лікаря, лікувальний заклад і
технологію лікування. За таких умов змінюються відносини пацієнта й
лікаря, бо надаються лікувальні послуги, а не допомога. Тож первинна ланка
медицини вже почала змінюватися. 16,5 млн громадян вже уклали декларації
зі своїми лікарями.
У цьому році уряд виділив з бюджету на закупівлю ліків та вакцин
майже 6 млрд грн. Всі лікарні мають перелік найнеобхідніших ліків, які
закуповують за державний кошт. Пацієнтам їх повинні надавати
безкоштовно. Тому одне із перших, що вже повинно було бути, це
інформація про наявність ліків у лікарнях і необхідність додаткових
закупівель. Так як ця інформація має бути відкритою і доступною для
кожного пацієнта.
З 1 вересня за дорученням глави уряду всі лікарні мали розмістити на
своїх сайтах інформацію про ліки. Однак, за інформацією Міністерства
охорони здоров’я України, лише 3 області виконують доручення сумлінно.
Тому, що згідно з п. 3 Наказу МОЗ України від 2 червня 2016 року № 509,
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керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я ОДА та
КМДА, закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ
України, мають забезпечувати щотижневе оновлення на своїх офіційних вебсайтах інформації:
- про потреби, стан забезпечення, наявні залишки ліків і медичних
виробів, що закуповуються за бюджетні кошти (хоча дуже часто на сайтах
обласних департаментів інформація про закуплені ліки не оновлюється
регулярно, немає розподілу на державний і місцевий бюджет, іноді відсутні
дані щодо залишків лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за
кошти місцевого бюджету).
- перелік закладів охорони здоров’я відповідного регіону, що є
кінцевим отримувачем таких ліків і медвиробів;
- накази про розподіл лікарських засобів та медичних виробів серед
закладів охорони здоров’я підпорядкованої адміністративно-територіальної
одиниці.
Отже, маємо статистику: за рік роботи Програми «Доступні ліки»
кількість викликів швидкої зменшилась на 17 тисяч, менше випадків з
підозрою на інсульт та інфаркт, а також через приступи бронхіальної астми.
Програма дала змогу отримати регулярне лікування тим людям, які
раніше обирали між купівлею їжі та ліків. З квітня 2017 року, коли почала
працювати Програма, нею скористались понад 6 мільйонів українців. Нині за
Програмою можна отримати 261 препарат, з них 59 – повністю безоплатно.
Зараз МОЗ перевіряє 40 державних програм на можливість їх переводу
в Програму «Доступні Ліки». Іншу частину буде включено у вартість послуг,
які згідно з реформою будуть закуповуватись у лікарні з 2020 року
(Міністерство охорони здоров'я України).
Отже, на сьогодні більше 25 млн українських громадян отримали
рецепти на ліки від хронічних захворювань, тому, як ми бачимо,позитивні
зміни є, тобто реформа охорони здоров'я все ж рухається вперед.
На даному етапі МОЗ України працює над розробкою електронної
системи, у якій буде зібрана актуальна інформація про залишки лікарських
засобів та медичних виробів. Ця платформа автоматизує і полегшить процес
управління процесами, пов'язаними з постачанням, логістикою, управлінням
запасами лікарських засобів та медичних виробів в Україні (МОЗ України).
Голова Національної служби здоров’я Олег Петренко пояснив, що
медична практика сімейного лікаря з 1800 пацієнтами, яка працює за
договором з НСЗУ, отримуватиме близько 1 млн грн доходу за
обслуговування пацієнтів незалежно від того, наскільки часто вони
звертатимуться до лікаря. Така модель стимулює лікаря піклуватися про
здоров’я населення, що висловило йому довіру, обравши його шляхом
підписання декларації про вільний вибір лікаря. Тому, місцевій владі, лікарям
та пацієнтам варто не зволікати та приєднуватись до реформи. Новий рівень
доходу практики лікаря та новий рівень сервісу для пацієнта є рушієм
12
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фундаментальних змін. Це початок нового мислення і нових взаємовідносин,
від яких у виграші будуть і пацієнти, і медики первинки (Міністерство
охорони здоров'я України).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив на тому, що
наступного року потрібно забезпечити новий стандарт екстреної медицини.
Нові машини, нові знання фахівців. Виділили 1 млрд грн. Будемо пілотувати
5–6 регіонів. Так само з 1 липня 2019 року, якщо прийшли до лікаря і
отримали направлення на обстеження – рентген, аналіз, вони будуть
безкоштовні (Полтавська обласна державна адміністрація).
Генеральний секретар Міністерства охорони здоров’я, добробуту та
спорту Нідерландів Ерік Геррітсен зазначив: «Вражений темпами і
масштабами реформ охорони здоров’я, які відбуваються в Україні. Розумію,
які непрості виклики стоять перед вами, і готовий зі свого боку всебічно
сприяти реалізації реформ та забезпечити плідну співпрацю між нашими
міністерствами.
У 2020 році Уряд Нідерландів має намір системно вдосконалювати
модель охорони здоров’я своєї країни, і Нідерланди вивчають українську
модель трансформації охорони здоров’я, яку зараз впроваджує МОЗ України.
Особливо їх цікавить наш досвід впровадження капітаційної ставки на
первинній та вторинній ланці медичних послуг».
Звичайно, як зазначає Уляна Супрун про те, що зараз в Україні
медичних закладів на одного громадянина в 1,5 раза більше, ніж у Європі.
Разом з тим, ми не є здоровішими за європейців через те, що наявний ресурс
використовується неефективно. В оновленій системі мають залишитись
працівники сучасної медичної сфери. Медсестер і лікарів можна
переатестувати, або перевести в інші медичні заклади, де бракує працівників.
І все ж таки трансформація охорони здоров'я – це непростий, і разом з
тим довготривалий процес. Але кожен пацієнт повинен мати гарантію від
держави, що за потреби він отримає медичну допомогу, на яку має право за
законом і за яку платить податки. Основне завдання держави – фінансово
захистити громадян, тобто оплатити медичні послуги за єдиними та рівними
для всіх правилами.
Щодо сільської медицини – Президент України Петро Порошенко
обіцяє виділити 14 мільярдів гривень на розбудову медицини у регіонах.
Частину грошей збираються взяти з коштів, які Генпрокуратура конфіскувала
у колишньої влади. За них хочуть відремонтувати медичні заклади, купити
нові машини, а також запровадити телемедицину, 4 млн з них вже знайшли.
(24tv.ua).
Проте, як ці колосальні кошти розподілять, невідомо. Все дуже
приблизно. Планують збільшити зарплати, побудувати медичні заклади,
купити обладнання, автомобілі, ліки, комп'ютер та налагодити зв'язок.
Оновлювати сільську медицину влада планує вже з наступного року, якщо за

13

Блогосфера

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

27 вересня − 10 жовтня 2018 р.

20-28 лютого 2015
закон проголосують депутати. Президент вже надав документ їм на
ознайомлення.
Таким чином, в цілому маємо нові правила роботи первинної
медицини: нові правила формування доходу лікаря і нові послуги для
пацієнта, які на 100 % оплачує держава. Це також нові вимоги до сервісу та
оснащення лікарських практик, які передбачені договором з НСЗУ. Це
сімейні лікарі, які змінюють відношення до пацієнтів. Розвивається
електронна система охорони здоров’я, без якої неможливо долучитися до
реформи і яка зовсім скоро повинна стати потужним інструментом у роботі
всієї системи охорони здоров’я.
Отже, із первинної медичної допомоги починають працювати нові
правила в системі охорони здоров’я України. Люди вже почали відчувати
переваги нової моделі. А зміна моделі фінансування, створення єдиного
фінансового оператора – НСЗУ, автономізація закладів охорони здоров’я – це
добре підґрунтя для розширення інвестиційного потенціалу країни. А
долучення до різних передових медичних світових спільнот – це інструмент
залучення інвестицій у модернізацію лікарень, можливість зробити медичну
допомогу доступнішою.
Р. Жангожа
с.н.с. ФПУ
д-р політ. наук
Подоплека запугиваний Казахстана российским вторжением?!
Сегодняшние события на мировой «шахматной доске» (Зб.
Бжезинский) свидетельствуют о том, что Казахстан, как и Украина,
превращается в объект геостратегических столкновений между глобальными
игроками. Это две стратегически важные для России страны «ближнего
зарубежья», близость которых к России представляет для них определенные
риски. Особенно, в контексте многозначительной фразы Владимира Путина о
том, что «У России нет границ», в определенной мере легитимизирующей
откровенные высказывания российских неоимперских «ястребов».
Издание Georgetown Security Studies Review опубликовало
аналитическую статью под названием «Is a Russian Invasion of Kazakhstan on
the Horizon?» – «Грозит ли Казахстану российское вторжение?».
Статья посвящена возможному сценарию, в соответствие с которым
Россия, как и в случае с украинским Крымом (сюда же необходимо
причислить молдавское Приднестровье, и Грузинскую Абхазию и Южную
Осетию), вторгнется в Казахстан. Оправдывая аннексию защитой интересов
своей безопасности и русско-славянских этнических меньшинств в момент
наибольшей уязвимости (соседнего) государства. В Казахстане у России
имеется ряд таких «нуждающихся в защите» активов, как военные базы
14
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космодром «Байконур», урановые и полиметаллические рудники и
нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия.
В соответствие с этим сценарием, объявляя о начале военных действий,
Путин провозгласит ответственность России перед русскими людьми, ареал
расселения большинства из которых тянется широкой полосой от границы с
Уралом, вдоль северных границ Южной Сибири, до казахстанского Алтая и
российской армии (или «добровольному ополчению», как именуются эти
военнизированые формирования на территории украинского Донбасса) не
придется заходить слишком глубоко для обеспечения их оперативной
ротации.
В общем, характеризуемый высокой географической концентрацией
интерес, раздробленное казахское государство и открытая степь
поспособствуют достижению быстрой военной победы.
Представляется маловероятным, что Путин окажется столь смелым,
чтобы предпринять военные действия против какого-либо европейского
государства. Пусть даже против постсоветских республик Балтии-членов
НАТО. А вторжение в Казахстан при предполагаемом в 2020 году транзите
власти в этой стране, явилось бы мало рискованной акцией, на которую
Запад отреагирует достаточно вяло. Если вообще, отреагирует.

По логике российских политических ястребов, отторжение части
территории Казахстана Россией обеспечит сохранность российских активов,
защиту этнических русских и повышение рейтинга одобрения со стороны
15
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россйского электората перед выборами 2024 года в России. Для Путина это
будет наиболее подходящий повод и время, для вторжения в пределы
государства, которое не всегда идет курсом Кремля.
История, повторяющаяся вновь и вновь, поскольку официальная
Астана отнюдь не всегда идет в фарватере внешней политики Кремля,
пытаясь отмалчиваться в условиях, когда Кремлем прилагаются усилия к
тому, чтобы от огня российско-украинских распрей возник пожар
гражданской смуты, как в самой Украине, так и на территории Казахстана.
В какой мере подобный виртуальный сценарий развития событий
воспринимается как актуальный и требующий выработки контрмер? На этот
вопрос у властей Казахстана, как и у Украины до последнего времени,
похоже, нет детально проработанного ответа.
Пока же ситуация при взгляде из Казахстана представляется примерно
следующим образом. Отчего это Казахстан должен восприниматься как
первый в ряду настороженных соседей России из-за аннексии Крыма и
военных действий на Донбассе, если республика входит во все
межгосударственные политические, военные и экономические ассоциации,
инициированные Кремлем? Казахстан, в отличие от Украины, никаких
проблем Кремлю не доставлял и не доставляет. Для Москвы Казахстан
является наиболее бесконфликтной постсоветской страной. Где причины
того, чтобы Россия должна, демонстрируя не обоснованную агрессивность,
создавать себе проблему там, где ее не было и не предвидится?
Но при всей внешней убедительности этих доводов обращают на себя
внимание довольно откровенные (если не сказать, зловещие) высказывания
Владимира Путина о том, что распад Советского Союза стал главной
трагедией ХХ века и прочие афоризмы, несущие схожий смысл, а также то,
что российские власти не пресекают публичные откровенно захватнические
высказывания российских политически ястребов. То, что произошло уже с
Украиной, а также то, что сейчас происходит с Казахстаном, усиленно
внедряемым в роль «кокпара» (козлодрания) между Россией, Китаем и США.
Суть вопроса состоит в том, что концепция Евразийского союза посути выступает в качестве эвфемизма неоимперской концепции Кремля. Она
охарактеризовала
еще
только
планировавшийся
Евразийский
Экеономический союз как «шаг к повторной советизации региона». Для
недопущения успеха ЕАЭС, как известно, недостаточно было помешать
включению Украины в этот интеграционный формат и процесс. Необходимо
было исключить из него Казахстан, поскольку именно эта страна является
наиболее подверженной влиянию Запада страной-субъектом этого
экономического союза, служащей базой для формирования нового
постсоветского межгосударственного объединения.
Мы далеки от того, чтобы обвинять кого-то в злокозненных замыслах и
поступках. Сейчас уже ясно, что Казахстан, как и Украина, превращается в
жертву геостратегических столкновений глобальных игроков. Это – две
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самые важные для России страны ближнего зарубежья. Отсюда, как
представляется, и все проблемы, как актуальные, так и виртуальные.
Вновь и вновь повторяющееся выдвижение Казахстана на первую
позицию в ряду потенциальных жертв интервенции России по модели
аннексии Крыма, рано или поздно может сработать. Сработать с тем, чтобы
дать искомые результаты тем, кто добивается недопущения, скажем так,
«повторной советизации» на постсоветском пространстве, при отсутствии
внятно проводимого собственного политического курса и сколько-нибудь
эффективной контрпропаганды. В этом случае может сработать приводной
механизм закона перехода количества в качество.
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Юрист, народний депутат України, заступник голови Комітету
Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Сергій
Алєксєєв:
Цими днями виповнюється 2 роки зі старту судової реформи – 30
вересня 2016 року набули чинності зміни до Конституції в частині
правосуддя та ухвалена нова редакція закону «Про судоустрій та статус
суддів». За цей час повністю сформоване законодавче підґрунтя, необхідне
для реформи правосуддя. Основні зміни були закладені саме до Конституції,
а вже потім деталізовані у нових редакціях законів «Про судоустрій та статус
суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про Конституційний Суд України»,
«Про Верховний Суд». Крім того, внесені зміни до процесуальних кодексів,
щоб привести їх у відповідність до нових реалій та осучаснити.
Вже за новим законодавством був сформований оновлений Верховний
Суд. Конкурс до нього тривав майже рік і став унікальним не тільки для
України, а ледь не у світовій практиці, коли одразу було обрано повний склад
такої важливої інституції. Тоді з 846 претендентів, серед яких завдяки
судовій реформі були науковці та адвокати, обрали 120 суддів. Вперше саме
під час конкурсу до ВСУ до процесу була долучена громадськість у вигляді
Громадської ради доброчесності. Вони ретельно вивчали досьє кожного
кандидата і багато претендентів, навіть успішно склавши тести, не змогли
стати суддями саме через негативний висновок ГРД.
Крім того, вже за оновленим законодавством був доукомплектований
Конституційний Суд України, який не тільки змінив свої повноваження, а й
організаційну структуру. Кандидатів на посади суддів КСУ від президента та
парламента ретельно добирали конкурсні комісії, а новопризначені судді
складали присягу перед діючими суддями КСУ, а не у Верховній Раді, як це
було раніше. Що ж до важливих змін у роботі КСУ, то він відділений від
судової гілки влади і більше не роз‘яснює закони, натомість розглядає
конституційні звернення від громадян. Цей новий для України механізм має
посилити саме на національному рівні захист прав громадян та зменшити
кількість звернень до ЄСПЛ.
Наразі триває створення двох нових спеціалізованих судів – Вищого
суду з питань інтелектуальної власності та Вищого антикорупційного суду. І
якщо до першого ухвалення законодавчої бази та проведення конкурсу
відбувається тихо, то з другим зовсім інша картина. Попри це, скільки не
було сумнівів та скептичних прогнозів, Верховна Рада змогла ухвалити
профільний закон «Про Вищий антикорупційний суд» врахувавши і вимоги
вітчизняного законодавства, і вимоги міжнародних партнерів. І конкурс до
ВАС також відбудеться – охочих 9 осіб на місце. Вже 3 жовтня розпочнеться
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тестування кандидатів до Вищого суду з питань інтелектуальної власності та
перевірка поданих документів від претендентів до Антикорупційного суду.
Паралельно з цим триває так звана переатестація усього суддівського
корпусу, що є вимогою розпочатої реформи. Пройти кваліфікаційне
оцінювання на відповідність займаній посаді має кожен суддя, який планує
продовжувати працювати. Разом із цим він має щорічно подавати майнову
декларацію, декларацію родинних зав‘язків та доброчесності. Невиконання
одного з цих пунктів є прямою підставою для звільнення, як і відмова від
кваліфікаційного оцінювання чи не складання тесту. Повністю завершити
переатестацію мають до кінця наступного року, бо йдеться про понад 5000
суддів, які продовжують працювати та розглядати справи. Звісно, цей процес
міг би бути й швидшим, але переатестацію проводить Вища кваліфікаційна
комісія суддів, що також проводить конкурси до Вищого антикорупційного
суду та Вищого суду з питань інтелектуальної власності, добір суддів до
Верховного Суду та місцевих судів.
Всі ці процеси відбуваються на тлі безпосередньої реорганізації самих
судів, що передбачено відповідними указами президента.
Це, якщо коротко, що було зроблено за ці 2 роки. З глобальних питань,
що залишилися – реформування адвокатури та вищої юридичної освіти.
Президент вже вніс нову редакцію закону «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», щодо другого – декілька днів тому було створено Концепцію
розвитку юридичної освіти.
Як бачимо, за цей час було зроблено чимало, хоч, звісно, могло бути й
більше. Але так буває під час будь-яких глибинних реформ. Всі роки
незалежності ми жили, фактично, з радянською системою правосуддя, яку
отримали у спадок. Тому і зміни потребують часу та чималих зусиль (Два
роки судової реформи).
Український політолог, публіцист, громадський діяч, Віктор
Таран:
25 вересня 2017 року Президент підписав Закон України «Про освіту»,
запустивши таким чином Урядова реформу освіти. Експерти Центру
«Ейдос», які наразі займаються аналізом реалізації реформи, означили
перших 10 викликів реформи за перший рік її втілення.
1. ФІНАНСУВАННЯ
Додатково 1 млрд 385,2 млн гривень – сума субвенції на Нову
українську школу виділена з держбюджету в 2018 році, з цих коштів 998,7
млн спрямовані на закупівлю обладнання для початкових класів, а 386,5 млн
грн – на навчання вчителів початкової школи. Це рекордна виділена сума на
потреби початкової школи, що має чітке цільове призначення.
2. АВТОНОМНІСТЬ
Реформа НУШ передбачає автономію для усіх суб’єктів навчального
процесу: нова школа матиме «широку автономію», а це значить, що
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адміністративні та навчально-методичні повноваження будуть делеговані на
рівень закладу освіти (школи самі складають навчальні плани та програми,
самі обирають підручники, підбір персоналу директором закладу освіти та
ін.)
Автономія для вчителя: значний простір для свободи вибору та творчої
реалізації його педагогічних ідей (методики та підходи до викладання, вибір
навчальних програм).
Місцеві органи влади мають право самі формувати мережу навчальних
закладів, вирішувати питання розподілу фінансування останніх.
3. НОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Затверджено новий Стандарт початкової освіти. Основна ідея нового
Стандарту – орієнтованість на здобуття учнями компетентностей, а не лише
знань. У 2018/2019 навчальному році всі заклади освіти проводять уроки за
новим Стандартом.
4. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО НУШ
Запроваджено новий порядок зарахування до НУШ. Розроблено
відповідний наказ МОН, тепер для вступу до школи першачків не
змушуватимуть проходити будь-які конкурси на перевірку знань. І хоча
цьогоріч кампанія вступу до перших класів пройшла не без проблем,
особливо у великих містах, порядок зарахування закріплює право дитини
навчатися в закладі освіти, на території обслуговування якого вона проживає.
5. ОБРАННЯ ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ
Тепер директорів шкіл не «призначають», а обирають за конкурсом.
Новий підхід до обрання менеджера освітнього закладу затверджено наказом
МОН №291 від 28 березня у типовому положенні про конкурс на посаду
директора закладу загальної середньої освіти.
6. НОВІ ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ НУШ
Уперше вчителі обирають для своїх уроків навчальні підручники. Саме
так провели відбір навчальної літератури для освітніх закладів. Запущено
формат електронного підручника (розроблено та затверджено відповідне
положення). У бюджеті на 2018 рік закладено 54 мільйони гривень на
закупівлю «заліза» для роботи національної освітньої е-платформи та на її
підтримку. Платформа має надавати учителям інструменти для реалізації
підходів НУШ, забезпечувати педагогів та учнів електронними підручниками
та навчальними матеріалами.
7. ЯКІСТЬ ОСВІТИ
Нова модель оцінювання в перших класах «нової української школи».
Вона ґрунтується на формувальному оцінюванні, що дозволяє оцінити
насамперед процес навчання, а не результат (тобто кількість помилок), а
також поступ кожного учня. Зокрема, за запропонованим зразком Свідоцтва
досягнень учителі оцінюватимуть – як активно дитина працювала на уроці,
чи була допитливою, чи добре співпрацювала з іншими.
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Змінено порядок проведення перевірок навчальних закладів.
Сформований абсолютно новий підхід моніторингу якості освітньої
діяльності та якості освіти, сертифікації педагогів та акредитації нетипових
навчальних програм. Створено Державну службу якості освіти, яка
проводитиме інституційні аудити навчальних закладів.
8. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ НУШ
Навчальний рік 2018/2019 року розпочато за новими навчальними
програми для початкової школи.
Головною інновацією є те, що педагогічна рада школи самостійно
обирає, за якою програмою буде проводити навчання, а директор затверджує
схвалену педрадою програму.
Освітні програми, що розробляються на основі типових, не потребують
окремого затвердження Міністерством освіти чи центральним органом
забезпечення якості освіти.
Школи самостійно визначають хід навчального процесу, орієнтуючись
на формування ключових та предметних компетентностей учнів після
закінчення навчального року.
Розроблені програми мають однаково визначені змістові лінії. Різниця
між ними полягає у рівні інтеграції освітніх галузей до навчальних
предметів. Ще однією відмінністю програм є очікувані результати навчання.
За однією програмою їх визначають з розбивкою на 1-й та 2-й клас, за іншою
– в кінці циклу (після 2-го класу).
9. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
Особлива увага приділяється створенню інклюзивного освітнього
середовища. Окрім бюджетного фінансування для забезпечення проведення
додаткових корекційно-розвиткових занять та придбання засобів корекції,
дидактичного матеріалу, – напрацьовано та прийнято ряд важливих змін та
документів.
Внесено зміни до Закону України «Про освіту» щодо особливостей
доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг,
затверджено Положення про інклюзивно-ресурсний центр, Типовий
навчальний план для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та
тяжкого ступеня, зміни у Порядок організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах, навчальні програми та інші.
Крім того, проводиться підготовка педагогів, які навчатимуть дітей з
особливими освітніми потребами у інклюзивних класах звичайних шкіл.
10. КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ
Наразі вже запущено та триває процес підвищення кваліфікації
вчителів. З початку року розпочалося навчання на дистанційному курсі. І
хоча цей курс обов‘язково мають пройти тільки 22 тис. вчителів, сьогодні
його вже проходить більше ста тисяч слухачів. Також тривають очні сесії, на
яких вчителі можуть закріпити отримані знання.
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І найголовніше – за цей рік реформа повноцінно стартувала в усіх
регіонах. Вона має постійну підтримку та увагу з боку Уряду, який
систематично виділяє кошти на її впровадження, залучає й кошти
міжнародних партнерів. Але, як показує досвід наших сусідів, перші системні
результати ми почнемо відчувати не раніше, аніж за 3-5 років. Тож варто
набратися терпіння і спільно працювати над втіленням реформи (10 викликів
реформи освіти).

22

Блогосфера

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

27 вересня − 10 жовтня 2018 р.

20-28 лютого 2015

Огляд зарубіжних ЗМІ
Заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький
заявив, що проведення реформ в Україні має фундаментальне значення
для майбутнього формування європейського порядку (PAP, Польща).
Зараз внутрішні реформи в Україні мають ключове значення і не
повинні затримуватися збройним конфліктом на сході або ідентичністю на
заході.
Те, що відбувається в Україні – не тільки на фронті, але і в області
державних реформ, державних фінансів або виборів в наступному році – має
для нас фундаментальне значення і для майбутнього формування
європейського порядку.
Уряд Німеччини готовий виділити Україні на енергетичну
модернізацію 40 млн євро (The Koz Times, Канада).
Гроші планується спрямувати на програми задля зниження викидів
парникових газів, а також на розвиток енергозберігаючих технологій та
ресурсозберігання при будівництві.
Крім цього, Німеччина може профінансувати також ініціативи
українського уряду в енергетичній реформі. Зокрема, під часу зустрічі
28 вересня 2018 українська сторона отримала пропозиції щодо співпраці за
пріоритетними напрямами «Енергоефективність» (обсяг допомоги понад
10,6 млн євро) та «Сталий економічний розвиток» (обсяг допомоги 6 млн
євро).
Надана німецькою стороною допомога чітко узгоджується із
Середньостроковим планом і сприяє впровадженню реформ у сфері
енергоефективності, імплементації Директиви ЄС «Про енергоефективність.

Огляд зарубіжних ЗМІ
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
8 жовтня Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко зустрівся з Послом
Кувейту Др. Рашидом Хамад Аль-Адвані (Урядовий портал).
Під час зустрічі сторони обговорили питання розвитку двосторонніх
відносин між Україною та Кувейтом. Зокрема, йшлося про реалізацію
взаємовигідних проектів в торговельній, економічній, аграрній сферах, у
нафтогазовому та енергетичному секторах, у галузях туризму, транспортної
інфраструктури, охорони здоров’я та освіти.
Також сторони обговорили питання підготовки до проведення
Четвертого засідання Міжурядової українсько-кувейтської комісії з питань
економічного, технічного та торговельного співробітництва.
Україна і Молдова продовжують реалізацію Дорожньої карти
співпраці і готові збільшувати товарообіг (Урядовий портал).
Україна та Молдова продовжують реалізацію Дорожньої карти
співпраці, окресленої під час попередніх перемовин глав урядів двох країн, і
готові наростити взаємний товарообіг, який наразі становить близько 500
млн дол. Про це заявили прем’єр-міністри двох країн Володимир Гройсман
та Павел Філіп. Зустріч прем’єрів відбулася в рамках роботи саміту ГУАМ у
Кишиневі.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман:
Більшість питань, які не вирішувалися роками, сьогодні зняті з порядку
денного. Мова про облаштування спільних пунктів пропуску, про реалізацію
інфраструктурних проектів, про об’єднання енергосистем і екологічні
питання, які є важливим елементом поступового розвитку двох країн.
(...) Глави урядів відзначили, що обидві країни мають розвивати
відносини шляхом реалізації існуючої Дорожньої карти, передусім в сфері
транспорту, укріплення енергобезпеки, модернізації прикордонної
інфраструктури, поглиблення співпраці в екологічній сфері.
Глава Уряду Молдови Павел Філіп:
Питання екології будуть обговорювати на рівні експертів в найближчі
тижні.
Під час переговорів підписано міжурядовий Протокол до
двосторонньої Угоди про міжнародне автомобільне сполучення від 20
березня 1993 року. Протокол урегульовує питання здійснення регулярних
міжнародних перевезень і збільшує кількість днів, дозволених для
перебування на території Молдови екіпажам транспортних засобів.
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Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів у Верховній Раді назвав ключові
пріоритети для бюджетного фінансування у 2019 році (Урядовий портал).
Основою для визначення пріоритетних напрямів бюджетного
фінансування став макропрогноз на 2018-2020 року та принцип
середньострокового бюджетного планування, який вперше запроваджений
чинним урядом на всіх рівнях бюджетної системи.
Вперше уряд запропонував трирічне планування бюджету, що дає чіткі
макроекономічні орієнтири для бізнесу та інвесторів, дозволяє краще
планувати великі інфраструктурні проекти. Серед пріоритетних напрямків
фінансування на 2019 рік ми визначили безпеку і оборону,
енергоефективність, інфраструктуру, АПК, децентралізацію, соціальний
захист, освіту і охорону здоров'я, культуру. Це виконання зобов'язань Уряду
щодо розпочатих реформ, які ми проводимо.
Ключові результати за підсумками бюджетного фінансування у
попередні роки у соціальній сфері, освіті та медицині.
Уряд виконує попередньо взяті на себе зобов'язання: створено 35,6
тисячі додаткових місць у дитячих садочках у 2017-2018 роках, 25,2 млн
рецептів відшкодовано за програмою «Доступні ліки» з початку дії програми,
500 тисяч українських родин скористалися програмою «теплі кредити» за 4
роки дії програми.
У 2019 році уряд пропонує виділити додаткові кошти для освіти та
соціальної сфери.
Уряд передбачив 166,5 млрд грн на фінансування пенсійного фонду та
242 млрд грн на розвиток освіти, з них модернізацію початкової школи 1
млрд грн. Зарплати вчителів зростуть: без категорії – 6871 грн + 568 грн, 1
категорії – 9050 +749, вищої категорії – 9648 грн +799 грн.
Продовження фінансування розпочатих програм та реформ є ключовим
фактором у подальшому зростанні добробуту громадян та підвищенні рівня
соціально-економічного захисту громадян України.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна
і Китай планують подвоїти товарообіг і розглядають можливості
співпраці в агросекторі, будівництві та енергетиці (Урядовий портал).
Україна та Китай планують подвоїти взаємний товарообіг – до 10 млрд
дол., а також розглядають нові можливості співпраці в агросфері,
будівництві, передусім інфраструктурних об’єктів, в енергетиці та інших
сферах.
(...) Потенціал відносин двох країн щороку глибшає, і сфер взаємного
інтересу стає більше.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Проект
бюджету на 2019 рік зберігає всі програми розвитку (Урядовий портал).
Офіційна інформація
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Поданий урядом вчасно і згідно з вимогами законодавства проект
Державного бюджету на 2019 рік зберігає пріоритети і програми розвитку,
які вже реалізуються.
Це і дороги, і підтримка фермерів, і наші ініціативи в охороні здоров' я,
енергоефективність тощо. Це збалансований бюджет, який дасть країні ріст.
Він нагадав, що Уряд розраховує зростання економіки наступного року
на рівні 3 % і інфляції – менше 8 %.
Єдине питання, яке непокоїть, – питання боргу. Це колосальне
випробування. І спільно з міжнародними партнерами ми шукаємо м'яке
рішення.
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем
Ситник пояснив, що Міжнародні інституції дуже активно підтримували
створення антикорупційних органів в Україні, зокрема НАБУ (24 канал).
Дуже важко переоцінити ту допомогу і ту підтримку, яку вони
надавали. Вони були з нами у найважчі часи, до прикладу, коли була чергова
спроба знищити НАБУ у грудні 2017 року. Однак у операційну роботу вони
не втручаються, мені важко це допустити, адже ці люди зовсім по-іншому
підходять до цих процесів.
НАЗК викрило 55 посадовців на умисному неподанні декларацій
(unn.com.ua).
Національне агентство із запобігання корупції виявило ознаки
умисного неподання декларацій ще 7-ма посадовцями. У той же час з
початку 2018 року кількість умисних зволікань із поданням декларацій
сягнула 55-ти випадків. Про це повідомила прес-служба Агентства. (...).
Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів зазначив, що капітальні інвестиції в
І півріччі 2018 року зросли на 26,6 %, а рівень тіньової економіки
скоротився до 32 % (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України).
Макростабілізація економіки дає бізнесу та інвесторам впевненість у
завтрашньому дні, а орієнтованість уряду на реформування економіки –
позитивні сигнали як іноземним інвесторам, так і українським бізнесменам.
Вони [інвестори та підприємці] стали більше вкладати в український
бізнес. Капітальні інвестиції в І півріччі 2018 року зросли на 26,6 % проти І
півріччя 2017 року. Майже половина з 207 млрд грн була інвестована в нове
обладнання, машини та інвентар.
Офіційна інформація
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Підприємці інвестують й виходять з тіні. За розрахунками
Мінекономрозвитку, рівень тіньової економіки у І півріччі 2018 року
зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 3 відсоткові
пункти і склав 32 % від обсягу офіційного ВВП.
Це великий прогрес порівняно з піком тінізації економіки, який припав
на 2014 рік. З того часу і до сьогодні тіньова економіка скоротилася на 11
відсоткових пунктів. Це результат дії великої кількості чинників: скорочення
ЄСВ, підняття мінімальної заробітної плати, реформування сфери державних
фінансів, дерегуляції та багато чого іншого.
Подальше зростання української економіки України має відбуватися
через залучення інвестицій, продовження структурних економічних реформ,
інновацій та модернізації виробництва, підтримку малого та середнього
бізнесу та збільшення обсягів експорту.
Децентралізація та реформа державного управління
Віце-прем’єр-міністр-Міністр регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що доходи місцевих бюджетів за
9 місяців зросли до 167,6 млрд грн (Урядовий портал).
За 9 місяців 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 25,0 %, або
на +32,7 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року та
склали 167,6 млрд грн.
Зокрема, податку на доходи фізичних осіб надійшло 98,1 млрд грн, що
більше від надходжень січня-вересня минулого року на +26,1 %. Із 12
регіонів, що мають темпи приросту ПДФО вищі за середній показник по
Україні, 4 регіони забезпечили приріст понад 28 %.
Плата за землю – 20,4 млрд грн. Із 19 регіонів, що забезпечили темп
приросту плати за землю вище середнього по Україні (2,6 %), більше 10 %
забезпечили 4 регіони.
Фактичні надходження єдиного податку – 20,2 млрд грн (зросли на +4,3
млрд грн, або на +26,8 %).
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що Асоціація ОТГ
підтримує запровадження системи державного нагляду за діяльністю
органів місцевого самоврядування (Урядовий портал).
Відбувся конструктивний і відвертий діалог з представниками
Асоціації об'єднаних територіальних громад, нашими надійними партнерами
щодо реформи децентралізації. Важливий результат – Асоціація ОТГ
виступає за якнайшвидше завершення реформи місцевого самоврядування –
вже до 2020 року.
Офіційна інформація
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Місцеві вибори мають відбутися на новій адміністративнотериторіальній основні. Ключове завдання у цьому питанні – посилити
роботу по затвердженню перспективних планів, аби ми якнайшвидше
вийшли на 100 % покриття областей громадами. А далі прийматимемо
рішення про адміністративне об’єднання громад відповідно до уже
затверджених перспективних планів! Також Асоціація підтримує
запровадження системи адміністративного нагляду за діяльністю органів
місцевого самоврядування та позитивно оцінює реформу первинної
медицини і вже бачить цей позитив у громадах. (...).
Маємо прискорити прийняття закону щодо посилення контролю за
органами ДАБІ на місцях (Урядовий портал).
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко:
У понеділок на погоджувальній нараді з керівниками парламентських
фракцій буде внесений до порядку денного проект закону 7266/1 «Про
регулювання містобудівної діяльності» (щодо передачі, припинення або
тимчасового зупинення повноважень органів державного архітектурнобудівельного контролю). Він дасть можливість підсилити контроль за
органами архітектурної інспекції, які отримали повноваження на місцевому
рівні.
Прийняття Парламентом закону дасть можливість інвестору і
законослухняному забудовнику рухатися в рамках діючого законодавства і
не перебувати під тиском чиновників. З іншого боку – примусить інших
забудовників будувати за європейськими правилами і нормами.
Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що відтепер
українці можуть обирати оптимальну систему індивідуального обліку
тепла (Урядовий портал).
Встановлення розподільного обліку теплової енергії дасть можливість
кожному українцю заощаджувати споживання тепла і платити виключно за
власним лічильником. Вибір споживачами оптимальної системи
індивідуального обліку здійснюється за технічної можливості інженерних
систем й економічної доцільності для кожного будинку.
Постанова розроблена Мінрегіоном на виконання Закону «Про
комерційний облік теплової енергії та водопостачання».
(...) Для системи обліку за допомогою приладів-розподілювачів
необхідно, щоб їх встановили не менше як 50 % мешканців
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багатоквартирного будинку. Оплата встановлення
здійснюється коштом споживачів – власників квартири.

такої

системи

Німеччина готова виділити 40 млн євро на фінансування програми
енергоефективності в Україні (Західна інформаційна корпорація).
Надана німецькою стороною допомога чітко узгоджується із
Середньостроковим планом пріоритетних дій уряду і сприяє поширенню
енергоменеджменту в українських громадах, ефективному впровадженню
реформ у сфері енергоефективності, імплементації Директиви ЄС «Про
енергоефективність», реалізації інвестиційних проектів із реконструкції
підстанцій.
На сьогодні сторонами ведеться підготовка нових проектів, які
сприятимуть енергетичній модернізації українських індустріальних
підприємств щодо зниження викидів парникових газів, застосуванню
ресурсозберігаючих концепцій під час проектування, будівництва та
експлуатації будівель, створенню інституційних передумов для
запровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів,
підтримці уряду України в реалізації та стратегічному розвитку
Національного фонду енергоефективності та концепції S2I.
Реформа системи національної безпеки та оборони
Президент України Петро Порошенко висловив вдячність за
значний внесок Сполучених Штатів у розвиток української армії
(Цензор.НЕТ).
На сьогодні від США ми отримали понад 1 млрд американських
доларів на підтримку безпеки. Підтримку реформ сектору національної
безпеки та оборони України, підтримку закону про національну безпеку та
його впровадження, що робить нашу армію сумісною з американською та
НАТО.
Реформа правохоронної системи
У Нацполіції буде створено управління для допомоги
правоохоронним органам у розкритті злочинів із кіберелементом
(Урядовий портал).
Новий підрозділ увійде до складу Департаменту кіберполіції.
Планується, що управління надаватиме підтримку не тільки поліцейським, а
й іншим правоохоронним структурам. Про це йшлося 3 жовтня під час
зустрічі Голови Національної поліції Сергія Князєва та керівника кіберполіції
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Сергія Демедюка з Міністром Великої Британії з питань безпеки паном
Беном Воллесом.
Перший заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної
поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що поліція України успішно
реформується (Цензор.НЕТ).
З 2016 року правоохоронна система починає відновлюватися, триває
реформування МВС. Ми перетворюємося в міністерство європейського
рівня. І злочинність відступає, йде на спад.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що система
авіаційної безпеки запрацює на території всієї країни протягом двох
років (Цензор.НЕТ).
Наразі ми працюємо над великим вертолітним проектом. Він базується
на новій системі взаємодії всіх служб МВС. Це сервіс і безпека для простих
громадян. Це санітарна авіація, якої у нас зараз не існує, транспортування
тяжкохворих, вивезення людей із зони надзвичайних ситуацій.
Протягом двох років ця система запрацює на всій території країни.
Серед основних завдань – охорона кордону, особливо морського,
забезпечення спеціальних функцій пожежників, поліцейських і гвардії. Цей
ступінь можливостей запрацює в Україні до кінця року. Донецька область
теж у цьому переконається.
Реформа освіти
МОН: набула чинності нова інструкція з діловодства для закладів
загальної середньої освіти (Міністерство освіти і науки України).
Відтепер кожна школа створюватиме власну інструкцію з діловодства
на основі типової, зник перелік обов’язкової ділової документації, оскільки за
новими правилами його визначатиме педагогічна рада кожного закладу,
натомість МОН надало рекомендований перелік документації, в якому на
22 % менше документів, ніж у попередньому обов’язковому. Відповідна нова
Інструкція з діловодства для закладів загальної середньої освіти набула
чинності сьогодні, 5 жовтня 2018 року, до Дня працівника освіти.
В. о. Голови Фонду державного майна Віталій Трубаров заявив, що
уряд затвердив умови продажу державного пакета акцій ПАТ
«Центренерго» (Урядовий портал).
3 жовтня уряд затвердив умови продажу державного пакета акцій
публічного акціонерного товариства «Центренерго». Конкурс з продажу за
принципом аукціону заплановано на кінець листопада 2018 року.
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Кабінет Міністрів України затвердив умови продажу державного
пакета акцій ПАТ «Центренерго», його вартість становить 5,984 млрд
гривень.
Відповідно до рішення Уряду, у триденний термін Фонд державного
майна доопрацює разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та
Міністерством фінансів умови продажу, які будуть невід’ємною частиною
договору і обов’язковими до виконання майбутнім власником.
Процес приватизації «Центренерго» рухається у чіткій відповідності до
затвердженого графіка, і вже в середині жовтня буде офіційне оголошення
про прийом заявок від потенційних інвесторів. У кінці листопада виходимо
на конкурс з продажу.
Програма розвитку українського експорту
Британський Уряд включає укладання торговельної угоди з
Україною до своїх пріоритетів (Урядовий портал).
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Міністром
Великої Британії у справах Європи та Америки Аланом Данканом під час
робочого візиту до Лондона.
(...)
Сторони
торкнулися
питання
співпраці
України
з
Північноатлантичним альянсом.
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе:
Цьогорічний Саміт НАТО підтвердив перспективу України стати
рівноправним членом Альянсу, а Україна, своєю чергою, розпочала процес
внесення поправок до Конституції, що закріплять членство в НАТО та ЄС як
стратегічний курс України.
(...) Є проблеми з видачею британських віз для українців, частка відмов
у візах у розмірі 14 % та затримки у видачі британських віз не відповідають
рівню співпраці двох країн.
Міністр Великої Британії у справах Європи та Америки Алан
Данкан висловив готовність звернутися до своїх колег, відповідальних за
візовий напрям, щодо вдосконалення візових процедур для українців.
(...) Хоча наразі основні зусилля Великої Британії сфокусовані на
перемовинах з ЄС щодо виходу Об`єднаного Королівства, Лондон
усвідомлює важливість підтримки України та стратегічного підходу у
відносинах із нею.
Говорячи про перспективи посилення торговельно-економічної
співпраці двох країн, Віце-прем’єр-міністр привітала рішення Уряду Великої
Британії включити майбутню угоду про торгівлю між Великою Британією та
Україною до своїх пріоритетів на період 2018-2019 років.

Офіційна інформація

31

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

27 вересня − 10 жовтня 2018 р.

20-28 лютого 2015
Україна збільшила імпорт вугілля (Корреспондент.net.).
За дев'ять місяців вугілля було імпортовано на суму $2 млрд 191,755
млн. Це на 15,4 % більше, ніж в січні-вересні минулого року.
Україна в січні-вересні 2018 року збільшила імпорт кам'яного вугілля і
антрациту на 20 % (2 млн 605,829 тис. тонн) у порівнянні з аналогічним
періодом 2017 року - до 15 млн 640,564 тис. тонн.
Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів зазначив, що експорт українських
товарів за 7 місяців 2018 року склав 26 млрд доларів (Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України).
Внаслідок цілеспрямованої політики Уряду щодо розширення
експортних можливостей для українських експортерів вдалося компенсувати
втрати ринків, пов'язані з агресією Росії проти України.
(...) Врешті-решт це [модернізація виробництва за рахунок
імпортованого обладнання] підвищує конкурентоздатність української
продукції на зовнішніх ринках. Це перехід від політики виживання до
політики економічного розвитку через лібералізацію економіки, підтримку
експортерів та малих підприємців, а також зменшення тиску на бізнес. Я
впевнений: чинна економічна політика довела свою ефективність.
Експорт товарів з України за перші 7 місяців 2018 року зріс на
12,7 % і склав $26,9 млрд (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України).
Структура експорту української продукції за різними товарними
групами протягом перших 7 місяців 2018 року:
(...) ЄС залишається найбільшим торговельним партнером України.
Експорт товарів до країн Європейського Союзу зріс на 18,7 % у порівнянні з
7 місяцями 2017 року і становив близько $11,3 млрд. При цьому його питома
вага у загальному експорті товарів з України за підсумками 7 місяців 2018
року складає 42,1 %.
Окрім ЄС, Україна найбільше продавала своїх товарів за перші 7
місяців 2018 року до Росії (8 % від загального обсягу експорту), Туреччини
(5,8 %), Індії (5,2 %), Китаю (4,2 %), Єгипту (4,1 %).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку
затвердила п'ятирічну стратегію своєї діяльності в Україні (Дзеркало
тижня).
Головними пріоритетами банку стануть інвестиції у сферах торгівлі,
енергетики, приватизації та інфраструктури.
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ЄБРР буде приділяти особливу увагу проектам, в яких інвестиції
будуть поєднуватися з просуванням реформ у таких сферах, як приватизація,
енергетична безпека і ефективність, фінансовий сектор, торгівля та
інфраструктура.
Також ЄБРР сприятиме стимулювання участі приватного сектора в усіх
галузях та подальшої комерціалізації компаній державного сектору. Банк
також продовжить підтримку впровадження сучасних підходів до закупівель
в державному секторі та ефективного управління.
У Києві відбулося четверте засідання Комітету Асоціації між
Україною та ЄС (Урядовий портал).
Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе:
З моменту підписання Угоди Україна та ЄС встановили справжнє
партнерство. Ще ніколи Україна та ЄС не були так близько один до одного,
як зараз. Угода про асоціацію з Європейським Союзом має величезну
трансформаційну силу і вже дає відчутні позитивні результати.
Угода про асоціацію та Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС
створили правову основу для подальшої інтеграції. (...) 4 засідання Комітету
Асоціації дозволяє чітко сформулювати на основі визначених пріоритетів
перспективи економічної та галузевої інтеграції з ЄС, робота над
результатами якої продовжиться на засіданні Ради Асоціації, запланованому
на грудень.
(...).
Директор з питань Європи та Центральної Азії Європейської
служби зовнішньої діяльності Томас Майр-Гартінг запевнив, що ЄС
дотримується зобов'язання всебічно підтримувати Україну на шляху
імплементації Угоди, та висловив сподівання, що впровадження реформ буде
надалі відбуватися з не меншим темпом, ніж зараз.
Зона вільної торгівлі ГУАМ стане помітним поштовхом
економічного розвитку наших країн (Урядовий портал).
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман:
Запуск повноцінної зони вільної торгівлі між державами – членами
ГУАМ (регіонального об'єднання чотирьох держав – Грузії, України,
Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова – за демократію та
економічний розвиток) дасть помітний поштовх економічного розвитку всіх
країн – учасниць об’єднання.
Зона вільної торгівлі дасть ефект. У нас уже добра основа – маємо
збільшення товарообігу (між Україною та країнами ГУАМ) минулого року на
52 %, а за 7 місяців цього року понад 30 % зростання. Потенціал великий,
треба знімати бар’єри. Тим більше, що у нас дружні і братні відносини.
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Більше, ніж половина громадян України вважає, що країні
необхідно бути членом Євросоюзу. Про це свідчать результати
опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька
Кучеріва та Київським інститутом соціології (Цензор.НЕТ).
За даними опитування, більшість українців (52 %) вважає, що Україні
необхідно стати членом Європейського Союзу. Водночас близько третини
респондентів (34 %) з цим не згодні, ще 15 % не змогли визначитися зі своєю
позицією.
Результати опитування показують, що в Україні існують регіональні
відмінності у ставленні українців до членства в ЄС: найбільше хочуть бачити
Україну в ЄС на заході і в центрі країни (79 і 58 % відповідно), при цьому в
більшості своїй не поділяють євроінтеграційних прагнень українці на півдні і
сході країни (58 % і 57 % відповідно).
Основними перевагами членства в ЄС, згідно з опитуванням, українці
вважають підвищення рівня життя людей 38 %, сприяння в боротьбі з
корупцією – 27 % і вільне пересування за кордон – 26 %.

Реформа охорони здоров’я
Наступного року в Україні запустять програму «Безкоштовна
діагностика» (Цензор.НЕТ)
Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк:
Сьогодні базові аналізи та дослідження можна зробити в сімейного
лікаря. Але часто для якісно поставленого діагнозу потрібні додаткові
дослідження, які роблять у поліклініці або лабораторії. Там пацієнтам
доводиться платити і, як правило, нелегально.
Уникнути витрат допоможе програма «Безкоштовна діагностика», яку
запустять з другої половини 2019 року.
За направленням вашого сімейного лікаря ви зможете проходити
рентген, УЗД, мамографію, ехокардіографію серця та інші аналізи та
діагностичні процедури в будь-якому медзакладі за вашим вибором. Послуги
оплатить Національна служба здоров’я.
У 2019 році в Україні відбуватиметься реформа спеціалізованої
медичної допомоги (Цензор.НЕТ).
Заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк:
Зміни в системі охорони здоров’я почалися і вони продовжаться.
Майже кожен другий зміг вільно обрати свого лікаря. Це – абсолютно новий
вибір лікаря, який подобається. Ми повністю змінили модель оплати роботи
лікаря. Це вже стало практикою і ми бачимо реальний рівень доходів лікаря.
Лікарі стали отримувати зарплату 10, 12 15 тисяч гривень, а було 4 – 5 тисяч.
Вона була у всіх однакова, а тепер залежить від його роботи. На наступний
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рік закладено реформу спеціалізованої медичної допомоги. У 2019 році
реформа відбуватиметься там.
Наступного року розпочнуться зміни в системі надання екстреної
медичної допомоги зокрема, щодо переобладнання автомобілів «швидких» та
навчання медичних працівників.
Програмою «Доступні ліки» вже скористалися 6,6 млн українців
(Цензор.НЕТ).
Найбільшою
популярністю
програма
користується
у
Дніпропетровській області – близько 620 тисяч українців отримали рецепти
на «Доступні ліки», у Харківській – понад 550 тисяч, у Львівській – понад
530 тисяч і у м. Київ – понад 420 тисяч пацієнтів.
Цьогоріч попит на ліки за програмою «Доступні ліки» зріс на 30 %. Від
початку 2018 року для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2
типу та бронхіальної астми пацієнти отримали ліки за 12,5 млн рецептів на
суму понад 600 млн грн.
Також відчутно збільшилася кількість аптек, що беруть участь у
програмі. У грудні 2017 року препарати за програмою видавали у 6761
аптечному закладі, зараз їх можна отримати у 8003 аптеках.
Нині за програмою можна отримати 261 препарат, з них 59 – повністю
безоплатно. 202 препарати українці можуть отримати в аптеці з незначною
доплатою. В середньому ця доплата становить близько 30 % від вартості
препарату.
Заступник Міністра охорони здоров’я Роман Ілик:
Урядова програма «Доступні ліки» продовжує динамічно набирати
оберти. Ми починали програму з 153 препаратів загалом, з яких 23 були
безоплатними. За півтора року роботи ми збільшити вибір для пацієнтів
майже у два рази. Правила програми привабливі як для пацієнтів, так і для
аптек та виробників. Тому якісне та ефективне лікування хворих під
постійним наглядом лікаря стає все більш доступним нашим громадянам.
З квітня 2017 року, коли почала працювати програма «Доступні
ліки», українці отримали ліки за понад 26,5 млн рецептів (Міністерство
охорони здоров'я України).
За інформацією підрозділів охорони здоров’я в областях, вже понад 6,6
млн українців скористалися програмою «Доступні ліки». Найбільшою
популярністю програма користується у Дніпропетровській області – близько
620 тисяч українців отримали рецепти на «Доступні ліки», у Харківській –
понад 550 тисяч, у Львівській – понад 530 тисяч і у м. Київ – понад 420 тисяч
пацієнтів.
(...) Нині за програмою можна отримати 261 препарат, з них 59 –
повністю безоплатно. 202 препарати українці можуть отримати в аптеці з
незначною доплатою. В середньому ця доплата становить близько 30 % від
вартості препарату.
Офіційна інформація
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Заступник Міністра охорони здоров’я Роман Ілик:
Урядова програма «Доступні ліки» продовжує динамічно набирати
оберти. Ми починали програму з 153 препаратів загалом, з яких 23 були
безоплатними. За півтора року роботи ми збільшити вибір для пацієнтів
майже у два рази. Правила програми привабливі як для пацієнтів, так і для
аптек та виробників. Тому якісне та ефективне лікування хворих під
постійним наглядом лікаря стає все більш доступним нашим громадянам.
У затвердженому Урядом бюджеті на 2019 рік вже закладено 1 млрд
грн на програму «Доступні ліки». Також у планах Міністерства оновлення
механізмів роботи програми. Передусім, щоб пацієнти могли також
отримувати рецепти у своїх лікарів, що працюють у приватних закладах або
здійснюють свою діяльність як ФОП – у наступному році адміністрування
програми буде передано до Національної служби здоров’я. Оновлення
програми також передбачає обов’язкове запровадження електронного
рецепта.

Пенсійна реформа
Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що вік
виходу на пенсію залишається незмінним для тих, хто в повному обсязі
виконує умови пенсійної програми (Міністерство соціальної політики
України).
Ми провели пенсійну реформу зберігши базовий пенсійний вік і для
жінок, і для чоловіків. Вік виходу на пенсію був поставлений у залежність від
виконання умов пенсійної програми. Якщо ви повністю виконали умови
пенсійної програми – ви йдете в 60 років на пенсію, якщо ви виконали
частково – то в 63 роки, а якщо виконали на мінімальному рівні – то в 65
років. У людей є вибір. Якщо людина не сплачує внески до Пенсійного
фонду, або не працює, то чому вона має йти в 60 років? Той хто працював
має йти раніше на пенсію ніж той, хто цього не робив

Офіційна інформація
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Лікарі, які активно підписують декларації зі своїми пацієнтами, вже
мають істотне зростання зарплати.
Наведу приклади двох Центрів первинної медико-санітарної допомоги
на Полтавщині та Житомирщині. Обидва заклади підписали договори з
Національною службою здоров’я та перейшли на фінансування за принципом
«гроші йдуть за пацієнтом». Тут зарплата лікарів зросла з 5-10 тис. грн до
15 тис. грн (Volodymyr Groysman).
Народні депутати підтримали у 1 читанні законопроект №5670-д Про
забезпечення функціонування української мови як державної. Наступний
крок – доопрацювати до 2 читання та ухвалити в цілому. Проект закону
покликаний передусім захистити права тих, хто хоче говорити українською
та отримувати нею інформацію та послуги. Закон не зазіхає на звичні мовні
практики більшості населення, натомість забезпечує повноцінну можливість
вибору мови спілкування для громадян, усуває перешкоди для переходу на
українську. Щоб уникнути маніпуляцій ‼ Дія законопроекту не поширюється
на мову приватного спілкування та релігійних обрядів (Реанімаційний Пакет
Реформ - РПР).
Україна та Польща тісно співпрацюють у двох реформах –
децентралізація і енергоефективність. Це питання транскордонного
співробітництва, розвитку Карпатського регіону та гірських територій,
інфраструктури, підсилення громад, залучення інвестицій, реалізації
енергоефективних проектів тощо. Тож, переконаний, що у наших країн є
перспективне майбутнє з реалізації спільних проектів.
Про це під час спілкування з польськими журналістами заявив Віцепрем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
України Геннадій Зубко (Мінрегіон).
На сьогодні наказами Мінрегіону затверджено 512 проектів нового
будівництва амбулаторій у всіх регіонах. Це: амбулаторії монопрактики на 12 лікаря без житла (155 об’єктів), амбулаторії монопрактики на 1-2 лікаря з
житлом (152 об’єкти), амбулаторії групової практики на 3-4 лікаря (188
об’єктів), ЦПМСД на 5-7 лікарів (17 об’єктів). Регіони рухаються за
визначеним календарним планом і вже розпочато будівництво 27 нових
сучасних медичних амбулаторій Про це за результатами селекторної наради з
регіонами щодо стану будівництва нових амбулаторій заявив Віце-прем’єрміністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
Геннадій Зубко (Мінрегіон).
Новини з соціальних мереж
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(Слово і Діло)
Голова Комітету економістів України Андрій Новак:
МВФ хоче від України гарантій у вигляді остаточно затвердженого
бюджету, що цілком зрозуміло. Кредитори пам'ятають минулорічну історію,
коли після ухвалення держбюджету в першому читанні в нашої влади
раптово виникла ідея вдвічі підвищити мінімальну зарплату. Й у МВФ
хочуть бути впевненими, що нічого такого між першим і другим читаннями
цього разу не станеться.
Тому перш ніж давати Україні гроші, МВФ хоче побачити ухвалений
бюджет. МВФ чудово розуміє, що інакше можуть бути сюрпризи, які істотно
змінять структуру фінансового документа.
Гроші МВФ переважно йдуть на обслуговування зовнішнього боргу й
частково на поповнення золотовалютних резервів. Однак без грошей МВФ
Україна зможе обслуговувати свій зовнішній борг щонайменше півроку, як і
внутрішній. Далі вже буде дуже складно. І потрібно пам'ятати, що від
співпраці з МВФ залежить також отримання Україною 1 мільярда від ЄС.
Тому Кабміну та Верховній Раді потрібно вже зараз почати ворушитися, щоб
не ухвалювати бюджет «під ялинку».
Жорстка позиція МВФ має стимулювати владу України не затягувати з
ухваленням бюджету на 2019 рік.
Щодо ймовірного дефолту, то він настане тоді, коли Україна не зможе
виконувати свої зобов'язання щодо державного боргу. Поки про дефолт не
йдеться.
Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег
Устенко:
Країна входить в пік політичного циклу й навряд чи таке можливо, що
наші депутати не будуть піаритися на цьому документі. Для депутатів
держбюджет, його витратні статті – це завжди засіб піару, а зараз ще більше в
зв'язку з політичним циклом. Тому всі макроекономічні параметри, які
начебто непогані, за них може й потрібно було б похвалити Кабмін і
прем'єра, але ці показники перебувають у серйозній зоні ризику.
Малоймовірно, що вони не будуть піддані ревізії з боку депутатського
корпусу.
Нвряд чи бюджет залишиться в такому вигляді, як зараз. Списи
ламатимуться довго. І якщо попередні бюджети ухвалювалися «під ялинку»,
то не факт, що з цим буде так само. Радше навпаки, всі тягнутимуть до
самого кінця.
(Слово і Діло)
З початком осені ціна на бензин за тиждень піднялася на 2 гривні – до
30 гривень за літр.
Експертний погляд
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Директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич:
Останній стрибок цін пов'язаний із подорожчанням нафти на світовому
ринку. Якщо нафта надалі дорожчатиме, то ціни ще зростуть. Однак, скоріш
за все, нафта більше не зростатиме в ціні, а більшу загрозу в подальшій
перспективі становить девальвація. Немає передумов, щоб гривня
зміцнювалася надалі, макроекономічні показники відсутні.
До яких параметрів подорожчає бензин, прогнозувати складно, тому
що може бути кілька моделей. Умовно кажучи, якщо нафта 85 доларів за
барель, а курс – 29 гривень за доллар. Тобто при зміні цих двох складових –
світових цін на нафту й курсу – змінюватиметься ціна на АЗС. Можуть ціни
на А-95+ досягти й 40 гривень за літр, але, звичайно, не найближчим часом і
залежно від того, яким буде курс та ситуація на ринку нафти.
Не виключено, що за деякий час, якщо девальвація буде, наприклад,
дуже стрімкою, на АЗС можуть бути цінники й 40 гривень за літр бензину.
Хоча це далека перспектива.
В різних регіонах України ціни можуть відрізнятися з кількох причин.
Перш за все це пов’язано з платоспроможністю населення. Це
традиційні аграрні області. У сільськогосподарських регіонах грошей не
вистачає. По-друге, велика частка сірого ринку, є різні схеми. Натомість є
регіони, де, навпаки, високі ціни, це так звані преміальні регіони – Київ,
Одеса, де в споживачів більша платоспроможність, споживачу важливий і
маркетинг, і щоб АЗС була гарною.
Саме через це ціни на пальне різні, хоча логістична складова
приблизно однакова. Дрібні мережі, розуміючи цю специфіку, тим більше
вона формувалася не сьогодні, а довгі роки, намагаються стримувати
зростання цін.
Також на встановлення різних цін у регіонах впливає фактор
конкуренції. Адже є регіони, де окремі мережі пов’язані з фінансовопромисловими групами, зокрема «Приват» у Дніпрі. Раніше були такі
прецеденти, що через відсутність конкуренції було домінування «Привату» й
був встановлений контроль за АЗС у Дніпрі.
Член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій
Корольчук:
Мережі загалом мають одну ціну, а от різні заправки в Одеській чи
Херсонській області, наприклад, можуть мати різні. Там представлені
регіональні групи. Вони можуть продавати ресурс дешевше, наприклад.
Активізувався сегмент контрафакту. Не можна говорити, що він поганий,
якщо порушень немає, але це корупція, не сплачені податки. Це злочин.
Контрафактний бізнес ще більше набере обертів, якщо ціни
зростатимуть.
Для нас ситуація з цінами на пальне не дуже оптимістична, адже
максимум за цінами на нафту, які ставили, був 80 доларів за барель. Раніше
прогнози на 2019 рік були, що до середини року ціна дійде до 90 доларів за
барель, але зараз уже прогнозують 100 доларів.
Експертний погляд
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Існують свої причини цього: санкції Ірану, позиція США щодо Ірану,
військові дії в Сирії, конфлікт із Туреччиною, позиція ОПЕК, які не хочуть
нарощувати видобуток нафти. Однак зараз може бути відкат. На кінець року
може бути 80 доларів. Якщо вище, то виникне ще одна проблема –
спекулянти.
Нафта в 2014 році впала в ціні, тому що з ринку пішли спекулянти. Є
припущення, що спекулянти мають стосунок до США. Коли США почали
нарощувати видобуток нафти, відразу з’явилися спекулянти, які почали
наганяти ціну.
Для нас надалі негативні прогнози, адже ціни на АЗС, які вже зараз є на
рівні 33,95-34,95 гривні за літр бензину, очікувалися до кінця року. До кінця
2018 року ціни на пальне зростуть у середньому ще на 1,5-2 гривні. Дизель
також додасть до 2 гривень до середньої ціни. Пропан-бутан зросте до 17-18
гривень. Усе залежить від конкретної мережі АЗС, адже є такі, які
позиціонують себе як преміум-класу, проте загалом нічого хорошого не
очікується.
Влада виявилася банкрутом у цьому питанні. Тішили себе думкою, що
нафта падатиме вічно, а коли почала зростати, зробили вигляд, що нічого не
відбувається. Немає ані резерву нафтопродуктів, ані можливості хоча б трохи
знизити ціну, купувати десь дешевшу нафту, переробляти. Це здешевило б
для споживача бензин на 1,5 гривні максимум. Це хоча б щось, але на 85%
ми залежні від імпорту. Нічого не було зроблено.
(Центр політико-правових реформ)
У Верховній раді відбувся круглий стіл, на якому обговорювалося
скасування депутатської недоторканності.
Голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг:
Депутатська недоторканність є частиною європейської конституційної
традиції, проте в кожній країні це питання вирішується по-різному. Окрім
того, у висновках Венеціанської комісії 2015 року зазначено, що повне
скасування депутатської недоторканності може бути небезпечним для
функціонування та автономії парламенту в політичній системі із вразливою
демократією, якою є Україна.
Експерт Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко:
Скасування депутатської недоторканності не на часі. Проте, зважаючи
на обіцянки парламентарів, варто змінити вектор дискусії: що ми можемо
запропонувати натомість? Сьогодні ми потребуємо нової конструкції, яка, з
одного боку, зможе убезпечити опозиційних депутатів від політичного тиску
та переслідування, а з іншого – дасть можливість ефективно розслідувати
злочини, до вчинення яких причетні народні депутати.
Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко:
Скасування депутатського імунітету в Україні передчасне через
загрози послаблення парламентаризму та порушення балансу гілок влади в
умовах тяжіння інституту президента до авторитаризму та низької
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конституційної культури. Депутатський імунітет однозначно треба
звужувати, а не скасовувати, а зміни до ст. 80 Конституції України мають
бути сформульовані таким чином, щоб у разі скоєння народним депутатом
злочину правоохоронні органи мали можливість проводити розслідування та
вживати всі необхідні заходи, у тому числі слідчі дії за участю парламентаря.
Проте вони не повинні перешкоджати народному депутату виконувати його
повноваження у Парламенті. Сьогодні нам варто активізувати дискусію
навколо питання, як обмежити депутатську недоторканність без її повного
скасування.
(Слово і Діло)
Доктор юридичних наук, експерт Центру політико-правових
реформ Борис Малишев:
Керівництво НАБУ та САП щонайменше півроку в стані особистісного
несприйняття один одного. Це негативним чином впливає на те, як працюють
детективи НАБУ та прокурори САП. Там є певний особистий конфлікт, який
підігрівається всередині країни політичними елітами та правоохоронними
органами.
На додачу напередодні вибори, а суди, в яких перебувають справи
НАБУ та САП, тим більше не розглядатимуть їх. Справи й раніше
гальмувалися, а зараз тим більше.
Відповідно, немає вироків суду, немає результатів щодо корупціонерів,
відшкодованого до бюджету майна, грошових коштів від корупційних
злочинів. Чимось похвалитися буде важко
В звіті основний акцент буде на створенні Антикорупційного суду та
внесенні змін до КПК щодо надання права на прослуховування детективам
НАБУ. Основний посил – що потрібно зробити для подолання корупції. Про
результати буде складно говорити в умовах відсутності суддівських справ та
протистояння із САП.
(Слово і Діло)
Генеральний директор Української асоціації постачальників
торговельних мереж Олексій Дорошенко:
На ринку ЄС ми складаємо близько 3% усього експорту
сільгосппродукції. Наприклад, якщо ЄС нам дозволить на мільярд доларів
додатково експортувати безмитно, то для них це буде менш ніж 1% усього
експорту.
Для них це взагалі нічого. Але ми ж бачимо, що для нас торгівля з ЄС –
це фактично 1% нашого ВВП. Відповідно, ця угода не зовсім вигідна для нас.
На той момент вона була вигідною. Але на сьогодні ми розуміємо вже всі
обмеження, які є досить серйозними.
Не варто зациклюватися лише на ЄС. Наприклад, ми здійснюємо
поставки меду, за якими ми завжди вибираємо квоти за перший тиждень, а
далі постачати не можемо. Коли почали вивчати інші ринки, то виявилося,
що постачати можна й до США, де взагалі вартість мита становить менш ніж
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один долар за кілограм. Фактично, це та ж сама безмитна торгівля, але це
інший ринок, на який потрібно виходити.
Перш за все цим має займатися МЕРТ, яке, грубо кажучи, має брати за
руку наших експортерів і виходити на ринки. У нас цього немає. З відходом
Микольської взагалі ускладнилося все. А коли ми говоримо, за рахунок чого
може зрости українська економіка, то це промислове виробництво або за
рахунок експорту. Внутрішньому ринку за таких зарплат і доходів особливо
немає на що розраховувати. Єдине, на що ми можемо покладатися, – це
експорт. Тому ми в такому стані приречені ще на багато років вперед.
Ринок ЄС міг би стати каталізатором розвитку, але не більше, тому що
вони не дуже раді нас там бачити.
Коли в 2014 році ми втратили РФ, яка становила 40% усього експорту,
це було можливістю, але тепер можливості потрібно розширювати шляхом
переговорів з ЄС про збільшення безмитних квот або зниження.
Інше питання, що якщо з великою економікою намагаються
домовитися про відкриття ринків, ризик бути в програші великий. Великі
економіки завжди беруть у полон нерозвинені економіки. Ми приречені у
випадку з ЄС до того, що поки будемо сировинним придатком.
Нещодавно ЄС вимагав відкрити ринок лісу, тому що їм це вигідно.
Але чому вони не можуть брати у нас оброблену деревину?
Поки наш головний покупець – це Близький Схід, ми знаємо, як там
працювати. Азія – це нові ринки, які не схожі, але ємні. Зараз усі
намагаються вийти на ринки Азії, але це складно, оскільки там інша
ментальність, переваги, смаки щодо продукції.
Ми не завжди розуміємо, чого вони хочуть. Ну й часто ми там
неконкурентні. Там економіки пішли на багато років уперед. Нам потрібно
шукати свою нішу там, але це той випадок, коли держава має докласти свою
руку до експорту. Виступити в ролі провідника, як це було в розвинених
країнах. Вони й стали розвиненими, тому що допомагали бізнесу виходити на
зовнішні ринки. В нас цього не роблять.
(Новое время)
Важливою тенденцією світової економіки в 2018 році є десинхронізація
– нерівномірність зростання.
Академик НАН Украины Богдан Данилишин:
Слід враховувати два чинники. По-перше, Україна – ринок, що
розвивається. Для таких у МВФ помітили закономірність: «чинники на
кшталт нестабільності чи уповільнення зростання економіки в
індустріальних країнах, які торгують з країнами, що розвиваються,
статистично значущі та позитивно корелюють зі зростанням економіки
партнерів, що значно пояснює їх уповільнення». Нинішнє уповільнення
зростання в країнах, що розвиваються, може бути прелюдією до тривалого
періоду більш низьких темпів у світі в цілому. Україні та подібним на неї
країнам доведеться визнати, що досягти колишніх високих темпів зростання
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без підвищення продуктивності та переходу до більш високотехнологічних
видів виробництва не вдасться. А тому перш ніж критикувати темпи
зростання українського ВВП, слід мати на увазі, що невдовзі вони
здаватимуться не такими вже й слабкими. Вирішення проблеми – у
технологічній модернізації української економіки.
Треба зважати і на розмір української економіки. Питома вага нашого
ВВП в світовому – 0,12%. Ми – мала відкрита економіка. Та ще з невеликим
внутрішнім ринком. Ситуація сумна: кілька років поспіль Україна разом з
Молдовою є останніми в Європі за купівельною спроможністю на особу.
Відставання від середнього показника по країнах ЄС – десятикратне.
Самодостатній внутрішній ринок – умова, необхідна для захисту від
зовнішніх шоків. Нам потрібні амбітні програми імпортозаміщення,
стимулювання споживчого попиту з акцентом на вітчизняну продукцію.
Позитивною для економіки України повинна стати кон’юнктура
основних експортних ринків. Занизившись у березні до $560 за тонну,
середні світові ціни на сталь відновились: у вересні сягнули $600. Та ж
ситуація з цінами на залізну руду: після березневого падіння до $54 за
тонну – до вересня зросли до $59. Світові ціни на пшеницю цьогоріч
зростають добре: зараз – $240 за тонну.
Це обнадіює: в короткостроковій перспективі човен української
економіки не розгойдають хвилі штормів на ринках країн, що розвиваються
та можливе уповільнення зростання в США і Китаї. Тим паче, що найбільше
штормить у Латинській Америці – з нею в нас економічні зв’язки незначні. З
іншого боку, це підкреслює недоліки експортно-сировинної моделі
економіки України – стриманий оптимізм базується переважно на
сприятливій кон’юнктурі зовнішніх ринків. Уявіть, що буде, коли вона
зміниться.
Економічне зростання України поки лише слідує тенденціям світової
економіки. А тому реформи, які вже йдуть і які в планах, слід зробити
«технологічними». Тобто такими, де головна мета – перехід економіки
України до сучасних технологічних укладів. Тільки так човен української
економіки перестане безвольно дрейфувати у морі міжнародної економіки.
(Слово і Діло)
Верховна Рада має розглянути скасування недоторканності.
Політичний аналітик Дмитро Купира:
Якщо
позитивно
розглядатиметься
скасування
депутатської
недоторканності, то політики відкладуть набуття чинності для наступного
скликання, не для себе. Скасувати недоторканність доведеться, тому що далі
стає дедалі більш незручно викручуватись, адже всі давали такі обіцянки і всі
не виконали обіцяного. Громадськість уже починає це помічати. Нардепи
змушені це робити, є суспільний запит.
Однак скасовувати імунітет будуть не для себе, зрозуміло, що політики
хочуть користуватися тим захистом, який надає мандат.
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Серед депутатів дійсно є ті, для кого імунітет не грає жодної ролі, але є
й інші – ті, хто перебуває під тиском влади, а депутатська недоторканність
допомагає їм у роботі.
Це також слід враховувати. Тому що після скасування буде посилення
впливу правоохоронних органів на діяльність депутатів. Якщо дивитися на
крок вище, то той, хто контролюватиме правоохоронні органи, матиме вплив
на депутатський корпус.
Крім того, є ще одна категорія – депутати, які в хорошому сенсі
користуються недоторканністю, оскільки або критично діють, або
висловлюються щодо влади, яка б і хотіла натиснути на таких нардепів, але
імунітет не дає.
Є ще одна частина – ті, хто використовує недоторканність у своїх
бізнес-інтересах, вигороджують себе, якщо скоїли злочини. Вони
представляють клуб найбагатших в Україні. Якщо депутатської
недоторканності не буде, є шанс, що звільняться 70-100 місць, за які не
боротимуться бізнесмени. Більше для них не буде потреби й користі від
депутатства. В цьому великий позитив.
Якби недоторканність скасували, то це б розширило можливості для
тих, хто реально хоче займатися політикою, але, наприклад, має менше
коштів, щоб провести компанію в окрузі, ніж бізнесмен.
Частина бізнесменів вирішують свої питання в парламенті, їм просто
потрібен імунітет, а подальша робота парламенту їх не цікавить. Країна від
цього втрачає. Адже насправді навіть одна людина, один депутат може щось
змінити, якщо хоче й має намір ефективно працювати.
(Слово і Діло)
Разумкова Василь

Директор економічних програм Центру
Юрчишин:
Були якісь очікування, що Україна та МВФ домовляться, але зараз
досить чітко зрозуміло, що буде бюджет – буде розмова. Бюджет раніше
Нового року навряд чи буде, а за два-три місяці до виборів ніхто жодних
грошей нам не надаватиме. В цій ситуації краще бути більш раціональними,
ніж і надалі очікувати, що раптом щось станеться.
Зараз, не маючи траншу, економіка України тримається на внутрішніх
ресурсах. З листопада почнеться поступовий, але впевнений приплив
ресурсів в Україну під вибори. Майже під кожні вибори Україна отримує
досить відчутні вливання з-за кордону.
Винятком цей рік і початок наступного не буде. Ба більше, цьогоріч
можна очікувати більш серйозного притоку валюти. Після президентських
виборів приплив не має припинитись, оскільки автоматично включиться
парламентський марафон.
Уже економічні агенти живуть в умовах того, що цей мільярд або
півтора ми не отримаємо. Хвиля девальвації, яка була наприкінці серпня-на
початку вересня, скоріш за все, й відбувалася через те, що було проведене
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певне коригування очікувань економічних агентів. Тому не видно, чому
найближчим часом отримання або неотримання траншу може вплинути на
курс.
Експеpт з питaнь пенсії Гpигopій Oвчapенкo зазначає, що в
Україні хочуть запровадити «другу пенсію»: як діятиме нова
накопичувальна система (Точка Доступу).
Від нoвoгo poку уpяд плaнує зaпpoвaдити дpугий pівень пенсійнoї
системи. Це oзнaчaє, щo чaстину зapплaти будуть відpaхoвувaти дo нoвoгo
нaкoпичувaльнoгo фoнду. Тaм poстимуть відсoтки. І нa стapoсті кoжнoму з
укpaїнців oбіцяють дві пенсії.
Мoлoдим укpaїнцям пpoпoнують пoдбaти пpo дpугу пенсію.
Oбoв’язкoвo ця системa зaпpoвaджується для тих, хтo не дoсягнув 30–35
poків.
Aби не шoкувaти людей, спoчaтку це буде 2 %. Якщo зapплaтa
зpoстaтиме – щopoку сумa відpaхувaнь тaкoж збільшувaтиметься, aле не
більше 15 %.
Зaвдaння цієї системи – збільшити poзміp зaoщaджень щoнaйменше
вдвічі. Щoб зaбезпечити мінімaльнo дoстaтній pівень для пенсіoнеpів.
Oтpимaти дpугу пенсію мoжнa буде не paніше, ніж після дoсягнення
пенсійнoгo віку. У paзі вaжкoї хвopoби чи виїзду нa пpoживaння зa кopдoн
усі нaкoпичення мoжнa буде oдpaзу зняти з paхунку. Aбo ж зaлишити у
спaдoк. Дo тoгo ж сaмoстійнo мoжнa буде oбpaти, oтpимувaти гpoші
пoжиттєвo чи впpoдoвж кoнкpетнoгo пеpіoду.
Нa жaль, у цієї кoнцепції немaє пpямих гapaнтій пoвеpнення цих
кoштів. Хoчa б суму внесків.
Експеpти зaзнaчaють, зaпpoвaдження нoвoгo нaкoпичувaльнoгo фoнду
неминуче. Aдже сьoгoдні в Укpaїні близькo 12 мільйoнів пенсіoнеpів. І
невдoвзі їх буде більше, ніж укpaїнців, які пpaцюють. І тoді пpoстo не буде
звідки плaтити пенсії.
Європейські експерти зазначають, що прогрес України в
імплементації реформи держуправління заслуговує на високу оцінку сам
по собі і в порівнянні (Урядовий портал).
Оцінювання сфери держуправління в Україні програмою SIGMA
дозволяє говорити про помітний прогрес. Бали, поставлені Україні, в цілому
кращі, ніж середні бали західно-балканських держав-кандидатів і
потенційних кандидатів на вступ до ЄС.
До такого висновку прийшли експерти проекту ЄС «EU4PAR» Угіс
Сікс і Грегор Вірант, аналізуючи недавно опублікований звіт SIGMA,
повідомляє видання «Дзеркало тижня».
Згадані експертами країни були оцінені SIGMA в 2017 році.
Порівнюючи Україну з іншими державами, в яких використовувалася
Експертний погляд
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аналогічна методика оцінювання, можна говорити про суттєвий прогрес
української системи держуправління.
Експерти відзначають, що наприклад, Грузія надихнула Україну на
багато змін, проте в сфері формування і координації державної політики
Україна набирає таку ж кількість балів або навіть більше за всіма
показниками.
Вони також вказують, що в сфері держслужби та управління
людськими ресурсами Україна отримала вищі бали, ніж в середньому
західно-балканські держави, а в сфері організації системи центральних
органів виконавчої влади бал України набагато вище.
Європейські фахівці також відзначають, що виплата ЄС перших
траншів бюджетної підтримки в держбюджет України, зокрема у вересні
цього року, свідчить про прогрес в реалізації Стратегії реформування
держуправління в Україні.
Міністр Кабінету Міністрів України, голова Офісу реформ
Олександр Саєнко:
Ми вперше отримали повне та об’єктивне оцінювання стану справ у
сфері державного управління України. І це дуже важливо для ефективного
планування реформи держуправління, яку впроваджує уряд. Ми вже
розпочали оновлення Стратегії реформування держуправління, враховуючи
численні рекомендації SIGMA. І наступну оцінку SIGMA вже можна
використати як оцінювання реалізації оновленої Стратегії.
На думку експертів, Україна зробила два великих стратегічних кроки
до сучасного та ефективного держуправління. У 2015 році був прийнятий і
вже виконується закон «Про державну службу». А в червні 2016 року було
прийнято Стратегію реформування держуправління України на 2016-2020
роки та План заходів щодо її реалізації, запроваджено рамки координації,
контролю і звітності.
У цілому експерти вважають, що звіт SIGMA є стартом і дорожньою
картою для подальшого реформування держуправління.

Експертний погляд
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України
Міністр молоді та спорту Ігор Жданов, 9 жовтня, під час робочої
поїздки на Донеччину, узяв участь у відкритті молодіжного центру
«Імпульс» у м. Світлодарськ (Урядовий портал).
За підтримки Міністерства та місцевих органів влади, самоорганізації
молоді відбувається активна розбудова мережі молодіжних центрів. Він
поділився своїми позитивними враженнями від молодіжної інфраструктури
на Волині, Вінниччині, в Одесі, Чернігові, Дніпрі та інших містах.
Сучасні молодіжні центри працюють у Донецькій області, яка є
лідером у цьому процесі. Зокрема, у звільнених від бойовиків Слов’янську та
Краматорську.
Світлодарськ – особливе місто, на лінії розмежування. «Імпульс» –
перший у Світлодарську молодіжний центр, і я впевнений, що саме тут
народжуватимуться цікаві та потрібні ідеї для розбудови мирного життя».
(...) Плануються різноманітні майданчики, а саме: робота із дітьми та
молоддю з фізичними обмеженнями, відкритий простір для проектної
роботи, творча майстерня для мистецького розвитку, вуличний простір для
відпочинку.

Офіційна інформація
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
На Кіровоградщині кожен п’ятий безробітний переселенець
працевлаштований у сфері сільського господарства (21-й Канал).
Протягом січня – серпня 2018 року отримували послуги служби
зайнятості області 185 внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідку
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509
«Про облік внутрішньо переміщених осіб», з них 149 осіб мали статус
безробітного.
Служба зайнятості області сприяла працевлаштуванню 46 внутрішньо
переміщеним особам (ВПО). Кожен п’ятий безробітний з числа ВПО, був
працевлаштований за направленням державної служби зайнятості у сфері
сільського, лісового господарства, кожен шостий у сфері переробної
промисловості, кожен сьомий у сфері, торгівлі та ремонту транспортних
засобів і тимчасового розміщення й організації харчування.
Станом на 1 вересня 2018 року статус безробітного мали 55 ВПО, з
них 35 осіб отримували допомогу по безробіттю (середній розмір якої
становив 2164 грн).
Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості,
представники жіночої статі (74,5 %).
Вікова структура безробітних з числа ВПО є наступною: частка молоді
у віці до 35 років серед переселенців становить 52,7 %, питома вага осіб
віком до 45 років – 27,3 %, старше 45 років – 20,0 %.
У Краматорську відкрили другий гуртожиток для внутрішньо
переміщених осіб (Краматорська міська рада).
(...) Виконавчий комітет Краматорської міської ради в рамках
впровадження програми Європейського Союзу «Підтримка політики
регіонального розвитку в Україні», яка фінансується Європейським Союзом,
реалізує проект «Забезпечення житловими умовами найбільш вразливих
ВПО та жителів міста Краматорськ, які опинилися під впливом конфлікту».
Житло для ВПО надається у трьох відремонтованих міських гуртожитках на
вулицях Уральській, Шури Назаренка та Рибінській. На реалізацію проекту
витрачено 1 849 500 євро: 1 653 791 євро – кошти ЄС, 195 867 – євро кошти
місцевого бюджету.
Влітку було відкрито перший гуртожиток по вул. Шури Назаренка із 32
квартирами, де проживатимуть 95 осіб, що постраждали внаслідок конфлікту
на Донбасі. Сьогодні дане нове життя другому об’єкту.
У День міста новим маріупольцям вручили ключі від квартири
(Маріупольська міська рада).
Регіональні ініціативи
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Мер міста Вадим Бойченко та народний депутат України Олег Ляшко
вручили ключі від квартир переселенцям. Їх отримали шість сімей –
педагоги, лікарі та викладачі. Вони будуть жити у будинку, розташованому
по вулиці Красномаякська. Його реконструювали під соціальне житло.
Загальний обсяг інвестицій в проект склав близько 20 млн грн.
На Донбасі органи студентського самоврядування впроваджують
стратегії розвитку (Громадський Простір).
22 вересня Студентським братством Луганської області була
презентовано результати громадської ініціативи з підвищення ефективності
студентського самоврядування 12 ВНЗ Луганської та Донецької областей, що
переїхали з окупованих територій.
В липні експерти ГО «Студентське братство Луганської області»
завершили розробку моделі Стратегії розвитку органу студентського
самоврядування. Розроблений проект Стратегії містить дієві кроки по
створенню сталих механізмів розвитку студентського самоврядування,
підвищення обізнаності студентів щодо захисту власних прав та розвитку
ОСС, як незалежної платформи для студентських ініціатив.
Протягом липня – вересня, представники організації проводили
інформаційну та консультаційну роботу з органами студентського
самоврядування з метою розробки планів дій по впровадженню та адоптації
моделі Стратегії розвитку, зараз ця робота активно ведеться у 12 ВНЗ, які до
кінця року затвердять свої Стратегії розвитку на майбутні 3 роки.
Цю діяльність організовано ГО «Студентське братство Луганської
області» в рамках «Програми сприяння громадській активності
«Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходів в рамках проекту є
винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково
відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або
уряду США.
Мінсоцполітики незабаром представить новий порядок соцвиплат
переселенцям (УНН).
Заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір:
Міністерство соціальної політики розробляє новий порядок
забезпечення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та
незабаром оприлюднить свої пропозиції.
Міністерством опрацьовується новий порядок забезпечення соціальних
виплат внутрішньо переміщеним особам. У найкоротші терміни ми вийдемо
на зміни до законодавства та надамо їх громадськості для ознайомлення та
надання пропозицій.
При цьому, наразі, першочерговими для міністерства є питання
забезпечення виплати поточних пенсій ВПО та врегулювання питання виплат
за минулий період.
Регіональні ініціативи
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Засідання комісії з питань виплат ВПО (Селидівська міська рад).
28.09.2018, о 08.15 в приміщенні виконкому Селидівської міської ради
під головуванням першого заступника міського голови Інни Терещенко
відбулося засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних
виплат внутрішньо переміщеним особам.
На засіданні було розглянуто 51 подання управління соціального
захисту населення на призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам.
Прийнято рішення про:
– призначення (відновлення) пенсій та соціальних виплат 46 заявникам;
– відмову в призначенні (відновленні) пенсій та соціальних виплат
5 заявникам.
На Христинівщині відбулось засідання комісії щодо призначення
соціальних допомог внутрішньо переміщеним особам (Христинівська
районна державна адміністрація Черкаської області).
Днями в райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з
питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам під головуванням першого заступника голови
райдержадміністрації Володимира Валюка. Участь в засіданні взяли керівник
апарату райдержадміністрації Станіслав Пилипишин, начальник управління
соціального захисту населення Світлана Ісакова, директор Христинівського
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна
Маріщак, спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрації.
На комісії розглянуто заяви від осіб, які тимчасово проживають на
території Христинівського району в зв’язку з переміщенням із зони
антитерористичної операції, та звернулися до управління соціального захисту
населення щодо призначення (відновлення) щомісячної адресної допомоги на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
На підставі поданих документів та актів обстежень матеріальнопобутових умов проживання внутрішньо переміщених осіб, комісія прийняла
позитивні рішення щодо призначення (відновлення) виплати усім заявникам.
Соціальний захист внутрішньо переміщених громадян на
Чернігівщині (Департамент соціального захисту населення Чернігівської
обласної державної адміністрації).
Станом на 27 вересня 2018 року органами соціального захисту
населення області обліковано 8375 внутрішньо переміщених осіб або
5637
сімей.
У Полтаві проживає 7 817 внутрішньо переміщених осіб (МІСТО).
На засіданні Полтавського міськвиконкому директор Полтавського
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ольга Буднікова
Регіональні ініціативи
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прозвітувала про виконання Міської програми соціальної підтримки сім’ї
дітей та молоді Полтави.
При Центрі працює Служба соціальної підтримки внутрішньо
переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції. На цей час у Полтаві перебуває 7817 осіб, з них
1596 дітей, які охоплені соціальною підтримкою.
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
(Верховна Рада України).
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Григорій Немиря провів зустріч з Послом
Греції в Україні Георгіосом Пукаміссасом.
Сторони обговорили ситуацію в Україні та захист прав і свобод
людини в нашій державі, зокрема внутрішньо переміщених осіб і громадян
України, які перебувають на тимчасово окупованій частині території Донбасу
та в анексованому Криму.
У цьому зв’язку Посол запевнив у підтримці суверенітету і
територіальної цілісності України та наголосив на необхідності захисту прав
і свобод усіх громадян нашої держави.
Рада Європи розпочала ініціативу на підтримку переселенців в
Україні (Укрінформ).
Йдеться про реалізацію плану дій Ради Європи щодо України на 2018–
2021 роки, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
У Раді Європи заявили, що виконання плану дій має забезпечити
поліпшення захисту внутрішньо переміщених осіб, яких нині зареєстровано
близько 1,5 млн. Це найбільша кількість серед країн-членів Ради Європи, а
також дев’ятий показник серед інших країн світу.
Зокрема, план РЄ передбачає поліпшення надання послуг в інтересах
внутрішньо переміщених осіб; зміцнення їхніх прав на проживання та
доступу до судочинства; допомогу у працевлаштуванні.
Як зазначили у Раді Європи, бюджет на виконання плану дій щодо
України становить 25,5 млн євро. Зокрема, йдеться про трастовий фонд,
внески до якого роблять такі країни та організації, як Євросоюз, Чехія, Данія,
Угорщина, Ірландія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Нідерланди, Норвегія,
Польща, Румунія, Швеція, Швейцарія та Туреччина.
250 мільйонів євро спрямує ЄС на підтримку переселенців,
впровадження енергоощадних заходів та просування реформи
децентралізації (Харківська обласна рада).
Під час зустрічі голова Харківської обласної ради Сергій Чернов та
Глава Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі обговорили конкретні
напрями співпраці, взаємодії та допомоги. Зокрема, за словами пана Посла,
50 млн євро ЄС планує спрямувати на підтримку переселенців в Україні,
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100 млн євро – на запровадження енергоощадних заходів, 100 млн євро – для
просування реформи децентралізації.
Глава Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі:
Робота всього Представництва ЄС в Україні направлена на просування
реформ в Україні, задля чого мобілізовано значний обсяг коштів на конкретні
напрямки й програми.
Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов:
Чимало в Україні вже зроблено для покращення життя людей, але ще
більше потрібно зробити, щоб комплексно модернізувати країну, покращити
соціальні умови найбідніших верств населення та запобігти виїзду з країни
молодих людей, – сказав Посол Європейського Союзу в Україні. Так, ЄС
започаткував новий проект у розмірі 50 млн євро, аби допомогти
переселенцям і тим, хто постраждав внаслідок конфлікту.
Чимало країн Євросоюзу, надають допомогу регіону у вирішенні
питань, пов’язаних з перебуванням тут тисяч внутрішньо переміщених осіб.
Свого часу обласна рада спільно з волонтерами розробила комплексну
державну програму допомоги переселенцям. Адже це загальноукраїнська
проблема, а не лише Харківщини. Досі програма не ухвалена. Відтак, щороку
область змушена відволікати близько 400 мільйонів гривень від галузевих
програм розвитку краю, аби надавати медичні, освітні та інші послуги
переселенцям.
Під час спілкування сторін йшлося про шляхи зміцнення економіки
Харківщини.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
1 мільйон 109 тисяч українців повинні отримати справжнє місцеве
самоврядування та право на розвиток. Саме стільки людей проживає у 133
об’єднаних територіальних громадах, які очікують на рішення Центральна
виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine про призначення
виборів.
Попередній склад Центрвиборчкому не спромігся на це вольове
рішення. Тому питання виборів в ОТГ стане тестом для #новаЦВК на
доброчесність та політичну незалежність. А результат покаже на
спроможність її членів діяти в інтересах громадян.
Більше деталей - у колонці нашого експерта Ivan Lukerya
(Реанімаційний Пакет Реформ - РПР).
Актуальний коментар: Президент підписав закон щодо умов
забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб. Президент
України Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» щодо умов
забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб.
«Луганщина вже п’ятий рік потерпає від збройної агресії РФ. В умовах
бойових дій наш регіон зіткнувся з гострою проблемою забезпечення житлом
переселенців. Завдяки цьому закону ми отримуємо новий механізм допомоги
людям. Дякую Президенту України та всім хто працював над цим
документом за небайдуже та відповідальне ставлення до долі українців», –
наголосила заступник голови облдержадміністрації Ольга Лішик.
Відповідно до закону серед інших соціально незахищених категорій
громадян, правом на надання соціального житла мають і внутрішньо
переміщені особи з інвалідністю та члени їх сімей (при цьому члени сім’ї
внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю беруться на квартирний облік
разом із нею незалежно від місця такого обліку). Вони можуть стати на
відповідний облік, якщо не мають іншого житла для проживання на
підконтрольній українській владі території або житло яких зруйновано
(знищене) або пошкоджене до стану, непридатного для проживання,
внаслідок проведення антитерористичної операції (Луганська обласна
державна адміністрація).
Президент підписав Закон щодо доступу осіб з особливими освітніми
потребами до освітніх послуг. Президент Петро Порошенко підписав Закон
«Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з
особливими освітніми потребами до освітніх послуг».
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Закон передбачає імплементацію та реалізацію міжнародних та
європейських стандартів щодо захисту прав та законних інтересів осіб з
особливими освітніми потребами та приведення вищезазначених
законодавчих актів у відповідність з нормами актів міжнародного права та
базового Закону України «Про освіту». Реалізація Закону сприятиме
розвитку та соціалізації осіб з особливими освітніми потребами.
Документ передбачає внесення змін до Законів України «Про загальну
середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну
освіту» в частині забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами
на здобуття освіти, отримання психолого-педагогічних та корекційнорозвиткових послуг у закладах освіти. Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування (Луганська обласна державна
адміністрація).
Через ЦНАПи області суб’єкти господарювання та громадяни
отримали майже 235 тисяч послуг . На Луганщині створені та діють 20
центрів надання адміністративних послуг. З них 11 районних, чотири міських
та п’ять центрів Біловодської, Білокуракинської, Новопсковської, Троїцької
селищних та Чмирівської сільської рад, які обслуговують об’єднані
територіальні громади.
У рамках реалізації Програми ПРООН«Відновлення і розбудова миру»
та за фінансової підтримки Європейського Союзу у ІІІ кварталі завершено
капітальний ремонт декількох приміщень центрів, їх оснащено всім
необхідним обладнанням, меблями, створено зручні та доступні умови для
отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних
адміністративних послуг, забезпечено запобігання проявам корупції та
усунення посередництва під час їх надання
Так, 20 липня ЦНАП Марківської райдержадміністрації перемістився
до сучасно відремонтованого приміщення, у якому створені комфортні умови
як для споживачів послуг, так і персоналу, який працює в центрі.
24 липня відбулося відкриття ЦНАПу Білокуракинської селищної ради.
Центр спроектовано та побудовано з урахуванням сучасних технологій та
вимог. Зокрема, у центрі облаштована паливна система з енергозберігаючим
котлом, встановлені енергозберігаючі вікна та двері, фасад оздоблений
теплоізоляційними матеріалами. Біля центру облаштований дитячий
майданчик.
З 8 серпня розпочав діяльність новостворений центр надання
адміністративних послуг Троїцької селищної ради, яким надається 93 види
адміністративних послуг.
Крім того, на теперішній час вже відремонтовані приміщення для
центрів Новоайдарської райдержадміністрації та Красноріченської селищної
ради Кремінського району, відкриття яких заплановано у ІV кварталі 2018
року.
Новини з соціальних мереж
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Протягом січня-вересня поточного року через центри суб’єктам
господарської діяльності та громадянам надано 234,1 тис. адміністративних
послуг. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року цей показник зріс на
9,2 %.
Кількість видів адміністративних послуг, що надавалась через центри,
становила від 49 (у центрі Білокуракинської селищної ради) до 166 (у центрі
м. Сєвєродонецьк).
Найбільша кількість видів послуг надавалась через центри
Сєвєродонецька (166), Біловодської селищної ради (133), Кремінної (122),
Марківського (116), Попаснянського (113) та Новопсковського (112) районів.
Через ЦНАПи надаються найбільш популярні адміністративні послуги
у сферах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців; речових прав на нерухоме майно; земельних питань;
вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні
громадянином 25- і 45-річного віку.
Адміністративні послуги у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця
проживання/перебування особи, згідно з чинним законодавством, надаються
через всі міські центри та центри, які обслуговують ОТГ.
Для 16 ЦНАПів області придбано 20 комплектів обладнання для
оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки та
документів, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та
містять безконтактний електронний носій. Це надасть змогу громадянам у
найближчий час отримувати послуги з оформлення паспортних документів
через ЦНАПи області (Луганська обласна державна адміністрація).
Президент підписав Закон щодо збереження українських лісів та
запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів. Президент
Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та
запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів».
Згідно із Законом в декілька разів підвищено штрафи за незаконну
рубку і знищення лісових культур та молодняка. Відповідні зміни вносяться,
зокрема до Кодексу України про адміністративні правопорушення,
Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу
України та Закону України «Про особливості державного регулювання
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та
експортом лісоматеріалів».
Водночас Уряду доручено розробити комплексну програму
відновлення лісового фонду України та визначити першочергові обсяги робіт
щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту
від шкідників і хвороб, інших лісогосподарських заходів.
Впровадження норм Закону дозволить зберегти екологічну безпеку
України та створить дієвий механізм запобігання вчиненню злочинів,
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На реформу «Нова українська школа» містам і районам області
виділено понад 15 мільйонів, – брифінг. Про впровадження в області
реформи «Нова українська школа» на брифінгу для ЗМІ сьогодні доповів
директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Юрій Стецюк.
Загалом цьогоріч області передбачено майже 30 мільйонів на освіту. Так,
14191,9 тис. гривень освітньої субвенції направлені на придбання засобів
навчання та навчального обладнання: шкільні автобуси, пристрої для ЗНО з
іноземних мов, комп’ютерну техніку для перших класів, обладнання
інноваційного навчально-тренінгового центру, кабінети природничих та
математичних дисциплін, для кабінетів української мови в російськомовних
школах.
На «Нову українську школу» з держбюджету спрямовано 15157,6 тис.
гривень. 40 % цієї суми передбачено на закупівлю дидактичних матеріалів
для перших класів, 40 % – сучасних меблів для перших класів. 20 % –
комп’ютерного обладнання, пропорційно до кількості закладів освіти з
першими класами.
Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
наголосив, що усі кошти, одержані Луганщиною за цим напрямом, біли
розподілені по містах і районах ще у червні. Вже на територіях відповідні
рішення щодо співфінансування повинні прийматися на сесіях місцевих рад.
Після цього розпочалися процедури закупівлі. На сьогодні закупівлю
завершено на 65 %. У декількох містах і районах ще тривають процедури
торгів або очікується поставка.
Він нагадав, що цьогоріч на Луганщині відкрилися 326 перших класів,
з них 301 – з українською мовою навчання. 25 російськомовних перших
класів, загалом, зосереджені у Лисичанську та Сєвєродонецьку. Один з них у
Кремінському районі.
До перших класів пішли 5972 учні. Українською навчаються 5333 з
них. Стосовно інклюзивної форми навчання Юрій Стецюк зауважив, що
сьогодні у 56 школах функціонують 103 такі класи, де отримує знання 221
дитина.
На території області здійснюють перевезення 137 шкільних автобусів,
якими користуються 5785 учнів. Минулоріч придбано 20 одиниць
відповідного транспорту, на що витрачено 17850,0 тис. гривень з обласного
бюджету та 2359,1 тис. гривень – з державного. Наразі залишається потреба у
24 автобусах. У планах на поточний рік – придбання п’яти з них, два з яких
вже нещодавно отримано (Луганська обласна державна адміністрація).
Луганщина серед лідерів будівництва нових амбулаторій. Про це
сьогодні за результатами селекторної наради з регіонами щодо стану
Новини з соціальних мереж
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будівництва нових амбулаторій заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
Наразі наказами Мінрегіону затверджено 512 проектів нового
будівництва амбулаторій у всіх регіонах. Це амбулаторії монопрактики на 12лікаря без житла (155 об’єктів), амбулаторії монопрактики на 1-2 лікаря з
житлом (152 об’єкти), амбулаторії групової практики на 3-4 лікаря (188
об’єктів), ЦПМСД на 5-7 лікарів (17 об’єктів).
Будівництво в областях триває за визначеним планом. Вже розпочато
будівництво 27 нових сучасних медичних амбулаторій. Також запроваджено
щотижневий моніторинг з фотофіксацією ходу будівництва.
За словами високопосадовця, лідери за цим напрямом Кіровоградська,
Дніпропетровська, Харківська, Луганська і Рівненська області. Зокрема, по
багатьох проектах вже отримано документи щодо права власності на
земельні ділянки, оголошені тендери на будівництво, визначені генпідрядні
організації. Водночас деякі області досі не оформили земельні ділянки для
будівництва нових об’єктів та не затвердили проектну документацію для
початку реалізації проектів (Луганська обласна державна адміністрація).
Відбулася
чергова
передача
земель
сільськогосподарського
призначення об’єднаним громадам Луганщини. В області триває процес
передачі земель у комунальну власність шести об’єднаним територіальним
громадам, який має завершитися до кінця 2018 року.
Наприкінці вересня Головним управлінням Держгеокадастру у
Луганській області передані земельні ділянки державної власності:
- Новопсковській селищній ОТГ у кількості 40 земельних ділянок
загальною площею 511,0488 га, розташованих за межами населених пунктів
на території Новопсковської селищної ради, Осинівської сільської ради
Новопсковського району Луганської області
- Привільській сільській ОТГ у кількості 48 земельних ділянок
загальною площею 442,5552 га, розташованих за межами населених пунктів
на території Привільської та Вівчарівської сільських рад Троїцького району
Луганської області
- Білокуракинській селищній ОТГ у кількості 119 земельних ділянок
загальною площею 3322,1376 га, розташованих за межами населених пунктів
на території Білокуракинської селищної ради, Демянівської, Нещеретівської,
Олексіївської, Лизинської, Бунчуківської, Курячівської сільських рад
Білокуракинського району Луганської області (Луганська обласна державна
адміністрація).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(Пента)
Голова правління в Центр прикладних політичних досліджень
«Пента», політолог Володимир Фесенко:
На відміну від минулорічної ситуації, на цей раз цей закон був
проголосований спокійно (без шумових ефектів і блокування трибуни) і
великою кількістю голосів. Чому? Два можливих пояснення. По-перше,
напевно, постаралися наші західні друзі. Зокрема, тим хто був проти, були
сигнали: можете голосувати проти, але не заважайте.
Друга причина полягає в тому, що за минулий рік багато депутатів
переконалися, що ніяких прямих і катастрофічних наслідків від цього закону
немає.
Він виконує суто процедурну і тактичну роль у складній політичній грі
навколо Мінських угод.
(Слово і Діло)
Політолог Петро Олещук:
Якщо ми пролонгуємо (дію особливого статусу, − ред.) й Росія виконає
домовленості, то з неї знімуть санкції, а ми одержимо гангренозне ОРДЛО в
складі з амністованими бойовиками та зруйнованими містами, але окремим
статусом. Отже, програємо.
Виникає питання, що може Росія. Може чекати, поки пропхає до урядів
ЄС достатньо своїх маріонеток, ті знімуть із неї санкції «просто так». І
виграти. Може запхати ОРДЛО в Україну, домогтися зняття санкцій. І
виграти.
При цьому не потрібно апелювати до того, що «санкції розвалять
Росію». За постійно зростаючих цін на газ це вже не смішно. За нинішніх цін
на енергоносії в них точно вистачить грошей на зброю та бойовиків.
Звісно, найрозумніша українська дипломатія, як завжди, знайде
чудовий вихід із ситуації. Хоча про що тут говорити? Бідні й слабкі завжди
програють. Потрібно бути багатим і сильним. Але як бути багатим, постійно
себе обкрадаючи, й сильним – ослаблюючи?
(Телеканал новин «24»)
Дипломат, експерт «Майдану Закордонних Справ» Олександр
Хара:
Закон пов'язаний із мінськими угодами, які були підписані внаслідок
двох катастроф України на фронті – в Іловайську і Дебальцевому.
Домовленості не відповідають Конституції України і взагалі суперечать
життєвим інтересам української нації.
Експертний погляд
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Свого часу закон про особливий статус Донбасу був ухвалений, щоб
відтермінувати наступ російського агресора, тому що існувала така
ймовірність. Україна – унітарна держава. Стаття 5 Конституції говорить про
те, що виключно право народу змінювати конституційний лад. І рішення про
так звані автономії, які хоче бачити Росія в Україні, може бути прийнято
тільки на всеукраїнському референдумі. І ніяк не окремим законом.
Якщо Україна демократична держава, то ми не можемо паплюжити
свою Конституцію, незважаючи на зовнішній тиск і загрозу
широкомасштабної війни. Крім того, не може бути амністії всім без винятку
колабораціоністам, що фактично передбачено цим законом. Це породжує
безкарність. Навіть правозахисники вважають це неправильним.
Путіну, який не рахує своїх солдатів – на Донбасі чи в Сирії, байдужа
доля російськомовних громадян України. А автономія Донбасу – фіговий
лист для того, щоб прикрити бажання Кремля обмежити наш суверенітет.
Поки Путін не досягне цієї мети або не зрозуміє, що це нереально, війна
продовжуватиметься. Тому жоден закон чи поступки України не є
вирішальними.
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Прогнози
МВФ прогнозує зменшення держборгу України до 53 % ВВП за
5 років (Zaxid.net).
Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження рівня сукупного
боргу України до 53 % ВВП до кінця 2023 року. Про це 10 жовтня
повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на доповідь організації Fiscal
Monitor.
У доповіді, зокрема, зазначається, що за розрахунками МВФ, в 2018
році держборг України у підсумку складе 70,5 % ВВП, тоді як до 2023 року
заборгованість скоротиться до рівня 53 %. Водночас, за оцінками МВФ,
дефіцит Держбюджету до 2023 року скоротиться до 2,1% ВВП. Як
повідомлялося, Мінфін прогнозує зростання граничного розміру
гарантованого державою боргу до кінця 2018 року до 747,6 млрд грн з 579,4
млрд грн, передбачених у держбюджеті на 2017 рік.
Раніше МВФ також дав прогноз шодо знецінення гривні. За оцінкою
відомства, щороку гривня девальвуватиме на 5–6 % й відповідно долар
коштуватиме: 2018 рік – 27,07 грн, 2019 рік – 28,655 грн, 2020 рік – 29,925
грн.
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Інфографіка
(Volodymyr Groysman)
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(Децентралізація
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