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Головні новини
Для лікарів створили освітню онлайн-платформу – Accelerator of
Medical Information.
На accemedin.com медики зможуть знайти довідкову інформацію або
пройти навчальний курс.
Зокрема, тут є навчальні та екзаменаційні тести, міні-відеолекції в
межах навчальних програм, протоколи лікування з інтерактивними
елементами, рекомендації клінічного фармаколога. Окрім того, у інтерфейсі
медичного акселератори передбачена можливість спілкуватись у чаті та
робити власні нотатки.
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що Україна підписала Меморандум з
французькою компанією RTE з розвитку енергетичних мереж.
Підписання Меморандуму про співробітництво між НЕК «Укренерго» і
французькою компанією RTE щодо розвитку енергетичних мереж є
ключовою подією для українського енергоринку. Це дозволить
імплементувати інноваційні рішення, які здатні вивести українську
електроенергетику на якісно новий рівень розвитку.
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що французькі компанії зацікавлені у
проектах з енергоефективності та відновлювальної енергетики.
На сьогодні Франція відіграє одну з ключових ролей у розвитку
«зеленої енергетики» в Європі та в усьому світі. Тож для України є важливим
залучення французьких компаній, які працюють у цьому напрямку. Наразі
інвестиційний потенціал України у галузі відновлювальної енергетики ми
оцінюємо в 12 млрд євро.
До України прибула Перша офіційна торговельна місія США: вивчати
перспективні об'єкти для інвестицій.
9 жовтня у Києві Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр
економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів зустрів Першу
офіційну торговельну місію Міністерства торгівлі Сполучених Штатів
Америки, яка прибула для пошуку перспективних об'єктів для інвестицій в
Україні.
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій Зубко наголосив, що в Україні почалася масштабна
реалізація регіональних стартапів.
Вперше презентуються і запускаються регіональні проекти за
секторальної підтримки ЄС. Це означає, що держава-Україна сприяє
регіональному розвитку через ДФРР, через субвенції, через впровадження
Державної стратегії регіонального розвитку.
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Міжнародний валютний фонд погодив із українською владою нову
програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного
фінансування.
Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням,
вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році.
Передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та
реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про додаткове виділення
100 млн грн у 2018 році на програму «Теплі кредити» за програмою
енергоефективності.
Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко:
На «теплі кредити» додатково виділили цього року 100 млн грн.
Відповідну постанову схвалили сьогодні на засіданні уряду.
Новий Дисциплінарний статут Нацполіції набув чинності.
Закон визначає повноваження поліцейських і їхніх керівників, види
заохочень, дисциплінарних стягнень. Крім того, визначено порядок
застосування дисциплінарних стягнень та їхнє оскарження.
Армія переходить на нову систему харчування.
Працівник Головного управління розвитку і супроводу
матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Місюра:
Сьогодні почався процес переходу військових частин на нову систему
харчування. Сьогодні 72 бригада імені Чорних запорожців спробувала
оновлене меню. Загалом 12 частин ЗСУ вже перейшли на нову систему
харчування.
У 2019 році в рамках розпочатої реформи охорони здоров'я українців
очікує низка змін.
Всі комунальні медичні установи країни, де працюють сімейні лікарі,
терапевти і педіатри, з січня 2019 року перейдуть на оплату за послуги за
контрактами з Нацслужби здоров'я.
Інші події:
Президент Петро Порошенко підписав закон України «Про внесення
змін до закону України «Про житловий фонд соціального призначення» щодо
умов забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб.
Цей документ сприятиме забезпеченню реалізації права взяття на
соціальний квартирний облік осіб з числа внутрішньо переміщених.
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Аналітичний коментар
С. Горова
с.н.с. ФПУ
канд. наук із соц. комунік.
Нова програма МВФ – нові перспективи?...
Уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду та
українська сторона досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки
економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного
фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року, що спливає у березні
2019 року.
«Нова програма stand-by з запрошеним доступом до SDR 2,8 млрд
(еквівалент 3,9 млрд доларів) послужить основою для економічної політики
влади у 2019 році», – йдеться у повідомленні на сайті МВФ. Згідно з ним,
угода підлягає затвердженню менеджментом фонду і схваленню його радою
директорів (https://www.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-i-mvf-dostiglisoglasheniya-po-novoy-programme-pochti-na-chetyremilliarda-dollarov1181308.html. – 2018. – 19.10).
Слід зазначити, що нова програма МВФ stand-by має менший перелік
вимог до структурних реформ в Україні, ніж програма розширеного
фінансування EFF на 17,5 мільярда доларів, що діяла досі.
«Ми розуміємо, що метою нової програми є надання Україні
фінансування в складний електоральний період 2019 року; вона буде сприяти
підтримці політики, спрямованої на збереження макроекономічної
стабільності. Програма враховує політичні реалії і тому буде менш
амбіційною у порівнянні з поточною програмою МВФ в тому, що стосується
вимог щодо структурних реформ», – йдеться в повідомленні агентства
Standard & Poor's Global Ratings.
В агентстві зазначили, що темпи проведення реформ в рамках
виконання вимог програми розширеного фінансування МВФ (Extended Fund
Facility - EFF), затвердженої у 2015 році, сповільнилися, і з березня 2017 дію
програми було призупинено. «Ми вважаємо, що після проведення
парламентських виборів процес формування коаліції, ймовірно, буде
утруднений. При цьому не виключено, що новий уряд може поставити під
питання умови програми МВФ і вимагати проведення додаткових
переговорів. Проте, з огляду на обмежені можливості України залучати
зовнішнє фінансування і значні потреби в погашенні валютного боргу в
найближчі два роки, ми прогнозуємо, що вимоги МВФ будуть виконані», –
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відзначили
в
агентстві
(https://24tv.ua/ru/mvf_v_novoj_programme
_snizil_trebovanija_k_reformam_v_ukraine_s_p_n1051503. – 2018. – 23.10).
У Міжнародному валютному фонді впевнені, що реалізація реформ та
збалансована макроекономічна політика приведуть Україну до економічного
успіху. Представник фонду в Україні Йоста Люнгман зазначив, що
структурні реформи, які були розпочаті у 2014 році, включаючи реформи
фінансового і енергетичного секторів, а також створення інститутів по
боротьбі з корупцією. Він так само звернув увагу на важливість продовження
цих реформ для зміцнення економіки й залучення необхідних інвестицій.
«Протягом останніх чотирьох років продемонстровано, що Україна рухається
в
правильному
напрямку»,
–
додав
Йоста
Люнгман.
(https://korrespondent.net/ukraine/politics/4025579-v-mvf-nazvaly-sekretuspekha-dlia-ukrayny. – 2018. – 25.10).
При цьому, Міжнародний валютний фонд просить уряд і парламент
України прийняти проект бюджету–2019 в цілому до 1 грудня поточного
року. Причина - протягом грудня аналітики фонду мають намір оцінити
здатність України погашати зовнішні борги.
Глава уряду Володимир Гройсман уточнив, що кредитор очікує від
України фіксації в бюджеті дефіциту «з дуже чіткими джерелами його
погашення». В. Гройсман зазначив, що в разі невиконання даної умови також
і Євросоюз, і Всесвітній банк можуть відмовити Україні у фінансовій
допомозі.
При цьому, показовим є те, що у Національному банку назвали нову
програму з МВФ позитивним результатом для України і вважають за
можливе отримання першого траншу до кінця поточного року. «Ця програма
корисна для нас тим, що ми в рік подвійних виборів, які нас очікують,
президентські й парламентські, будемо знаходитися в програмі з
Міжнародним валютним фондом», - пояснив глава НБУ Яків Смолій,
наголошуючи на тій обставині, що умови нової програми будуть простішими
, ніж в попередньої (http://ukrrudprom.com/digest/Novaya_programma_MVF_
dlya_Ukraini_spasenie_ili_zapadnya.html. – 2018. – 29.10).
Слід підкреслити, що за прогнозами міжнародного рейтингового
агентства S & P Global Ratings, в наступному році наша країна отримає в
рамках нової програми близько 3 мільярдів доларів, а також доступ до
додаткового фінансування з боку міжнародних організацій, включаючи
Євросоюз і Всесвітній банк. Все це разом з випуском єврооблігацій
дозволить Україні і українцям пережити пікові виплати за зовнішніми
валютними боргами у 2019-2020 роках, які становлять близько 5,5 мільярда
доларів або 4,5% ВВП країни.
Особливо слід відзначити те, що в експертних колах називають новий
кредит важливою підмогою, щоб наша країна пережила майбутній рік
подвійних виборів без економічних потрясінь і з відносно стабільним курсом
гривні.
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Багато фахівців назвали ключовою перевагою нової програми – сигнал
для світової спільноти, що Україна залишається партнером МВФ навіть
в розпал політичного сезону. «Основним ризиком для макрофінансової
стабільності у 2019 році є нездатність України рефінансувати виплати за
зовнішнім боргом. У разі отримання траншу від МВФ, додаткового
фінансування від інших міжнародних фінансових організацій, а також
можливого виходу на зовнішні ринки запозичень, цей ризик нівелюється», –
пояснив голова ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек.
За його словами, нова програма буде сприяти стабільності валютного
ринку, так як його волатильність знизиться завдяки активному
рефінансування держборгу і збереженню збалансованої фіскальної політики.
Старший аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб зазначив, що крім майже
чотирьох мільярдів доларів фінансування від МВФ наша країна при успішній
реалізації нової програми зможе залучити додаткові кошти від інших
партнерів, включаючи два мільярди макрофінансової допомоги від
Єврокомісії, а також кошти від розміщення єврооблігацій. «Мова може йти
ще сумарно про 3-4 мільярди доларів. Якщо прогрес в реалізації нової
програми stand-by з МВФ буде досягнутий, то курс до кінця року може
залишитися у межах 28,5 гривень за долар, а в наступному році - в межах
29,5 гривень за долар», – прогнозує він.
Представник Українського товариства фінансових аналітиків Віталій
Шапран вважає, що сенс нової програми - усунути ймовірність дефолту в
період виборів у наступному році. На його думку, МВФ не має прямого
впливу на курс гривні, який фундаментально
залежить від цін на
український експорт та інтенсивність надходжень валюти в країну від
працюючих за кордоном співгромадян (http://ukrrudprom.com/digest/Novaya_
programma_MVF_dlya_Ukraini_spasenie_ili_zapadnya.html. – 2018. – 29.10).
Аналітики S & P в своїх коментарях підкреслюють, що МВФ послабив
вимоги до України. «З огляду на обмежені можливості України залучати
зовнішнє фінансування і значні потреби в погашенні валютного боргу в
найближчі два роки, ми прогнозуємо, що вимоги фонду в цілому будуть
виконані», – додають в агентстві (https://www.segodnya.ua/economics/enews
/kakimi-budut-novye-dengi-ot-mvf-yakor-sroki-usloviya-1182600.html. – 2018. –
26.10).
На думку багатьох фахівців, нова угода між Міжнародним валютним
фондом та Україною допоможе зміцнити бюджет та продовжити програми
реформ. Крім того, ця програма врятувала Україну від «катастрофи в
макрофінансовому плані», заявив спеціальний представник Державного
департаменту США з питань України Курт Волкер. «Ця угода у
довгострокових інтересах України, як економічних, так і з позиції зміцнення
бюджету, реформ. Ця співпраця може мати дуже позитивні результати в
довгостроковій перспективі», – сказав К. Волкер.
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За його словами, Україна отримає відчутну фінансову підтримку. Це
дозволить уряду продовжувати здійснювати свою діяльність: надавати
послуги, демонструвати на глобальному ринку сильну і стабільну позицію. З
точки зору макрофінансових і бюджетних вигод для українського уряду
досягнення домовленості з МВФ дуже важливо.
Дипломат додав, що негативні результати відсутності угоди з МВФ
Україна почала б відчувати вже в січні-лютому 2019 року
(https://www.segodnya.ua/economics/enews/programma-mvf-spasla-ukrainu-otkatastrofy-volker-1183686.html. – 2018. – 29.10).
В експертних колах говорять і про те, що продовження співпраці з
МВФ дозволить зберегти курсову стабільність до кінця року на рівні 28,5
грн / $ 1, а також дозволить зберегти курсову стабільність на 2019 рік.
При цьому, відсутність угоди з МВФ заважає інвестуванню в
Україну. Керівник ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж
в своєму коментарі зазначив: «Прем'єр-міністр заявив, що без угод з МВФ
Україна стикається з фінансовими труднощами. А коли у держави труднощі,
то немає й мови про середовище, куди хотіли б приїжджати інвестори. Ми
незалежні від МВФ. Україна є акціонером ЄБРР, так само як і МВФ, але ми
працюємо абсолютно по-різному. Ми зосереджуємося на розвитку
приватного сектора, роботі над державними проектами. Ми не кредитуємо
бюджет уряду. Але, знову ж таки, незрозумілість навколо макроекономічної
стабільності, відсутність угоди з МВФ заважає хорошому інвестуванню. А
значить, і рішенню наших клієнтів приїхати в Україну», – сказав Ф.Маліж
(https://censor.net.ua/video_news/3094003/otsutstvie_soglasheniya_s_mvf_mesh
aet_investirovat_v_ukrainu_rukovoditel_ebrr_v_regione_malij_video. – 2018. –
29.10).
Фахівці також вважають, що зараз Україні необхідно прийняти
правильний бюджет з правильним дефіцитом. Тобто, видаткова і дохідна
частини держкошторису не повинні бути роздутими, а дефіцит не може
перевищувати 2,5% від ВВП (більше 90 млрд грн.). У першій редакції
бюджету, яку парламент ухвалив минулого четверга, дефіцит закладений на
рівні 2,3%. Так, за словами виконавчого директора Міжнародного фонду
Блейзера Олега Устенка: «це - основна умова для того, щоб рада директорів
МВФ зі свого боку прийняла позитивне рішення. До тих пір, поки немає
бюджету, рішення по Україні прийнято не буде. А значить, і грошей теж не
буде. Але знаючи і розуміючи, як працює парламент, можна припустити, що
досягти компромісу буде не просто, проте - можливо», – підкреслив
О. Устенко.
Експерти акцентують увагу на тому, що остаточного рішення з боку
МВФ поки не було. Економіст Тарас Козак підкреслив, що «традиційно Фонд
дає відразу до третини, а іноді і до половини від усієї суми. Тобто я думаю,
що першим платежем ми отримаємо приблизно $ 2 млрд, може бути, $
1,5 млрд через якийсь час буде перегляд виконаних Україною зобов'язань і
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другий транш. Він буде, як мені здається, через півроку. Орієнтовно - влітку
2019-го, між виборами», - пояснює експерт. Т. Козак додав, що оскільки ця
програма розрахована на 14 місяців, то цілком імовірним є й третій транш.
Його нам потрібно буде чекати вже на початку наступної осені. «Але
ймовірність, що ми візьмемо всі транші, дуже низька. Навіть за тією
програмою, яка ось тільки закінчилася, ми отримали чотири транші (за
графіком планувалося 12 траншей на загальну суму $ 17,1 млрд). Та й то це
рекорд – зазвичай ми отримуємо перший відразу, другий напружено, а третій
вже
рідко»,
–
підсумував
економіст
(https://www.segodnya.ua/economics/enews/kakimi-budut-novye-dengi-ot-mvfyakor-sroki-usloviya-1182600. html. – 2018. – 26.10).
Слід підкреслити, що ще до затвердження нова програма ключового
кредитора почала працювати. Зразу після анонса МВФ урядова делегація
вирушила на зустріч з інвесторами в Лондон, Нью-Йорк та Бостон, а вже 26
жовтня стало відомо про розміщення двох випусків єврооблігацій України на
2 мільярди доларів . Ставка прибутковості п'ятирічних облігацій на 750
мільйонів склала 8,994%, десятирічних облігацій на 1,250 мільярда доларів 9,75% річних. Розрахунки за новим випуску повинні відбутися 1 листопада.
У Міністерстві фінансів України констатували, що у процесі збору
заявок зацікавленість у придбанні нових українських облігацій висловили
майже чотири сотні інвесторів на загальну суму 4,9 мільярда доларів, що в
2,5 рази перевищує обсяг розміщення.
Експерти називають проведену операцію цілком успішною,
враховуючи поточні умови на міжнародних ринках, геополітичну та
економічну нестабільність в Україні, а також майбутні вибори
(http://ukrrudprom.com/digest/Novaya_programma_MVF_dlya_Ukraini_spasen
ie_ili_zapadnya.html. – 2018. – 29.10).
У Міністерстві фінансів України констатували, що в процесі збору
заявок зацікавленість в придбанні нових українських облігацій висловили
майже чотири сотні інвесторів на загальну суму 4,9 мільярда доларів, що в
2,5 рази перевищує обсяг розміщення.
Експерти називають проведену операцію цілком успішною,
враховуючи поточні умови на міжнародних ринках, геополітичну та
економічну нестабільність в Україні, а також майбутні вибори
(http://ukrrudprom.com/digest/Novaya_programma_MVF_dlya_Ukraini_spasen
ie_ili_zapadnya.html. – 2018. – 29.10).
При всьому при цьому, звертають на себе увагу й критичні коментарі
експертів. Так, деякі з них вказують на:
1. Формування боргової ями. За їх словами, кредитних коштів
МВФ на обслуговування вже наявного держборгу України в сумі близько 75
млрд. дол. й на хоч якийсь розвиток економіки Кабміну не вистачає. У
прийнятому
Верховною
Радою
проекті
держбюджету–2019
на
обслуговування боргу (а кредитор не тільки МВФ) закладено трохи більше
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14 млрд дол. (при курсі 29,4 грн. / дол.). Відповідно, нові борги. Крім того,
вказують експерти, Кабмін погодив розміщення акцій «Нафтогазу України»,
попередньо «забравши» у нього 90% запланованих надходжень до
держбюджету (25,1 млрд грн.). Крім того, Мінфін готується розмістити
єврооблігації України на міжнародному ринку під величезні відсотки. «Уряд
України, намагаючись в швидкому порядку залатати боргову діру, готується
випустити єврооблігації під надвисокі відсотки: п'ятирічні – під 9,25%,
десятирічні - під 10%. Це неприпустимо!» - повідомив Гриценко на своїй
сторінці в Facebook. Але, згідно з експертною інформацією, це - відбувається:
Україна розміщує єврооблігації на 2 млрд. дол. Обсяг розміщення 5-річного
траншу складе 750 млн. дол., 10-річного – 1,25 млрд. Термін погашення –
лютий 2024-го. У вересні минулого року Україна розмістила 15-річні
єврооблігації на 3 млрд. дол. З прибутковістю 7,375%. Одночасно з
розміщенням нового випуску Мінфін України викупив єврооблігації з
погашенням в 2019-м і 2020 року на загальну суму 1,576 млрд дол.
(https://zn.ua/energy_market/ukraina-mvf-kukushka-hvalit-petuha-za-to-chtohvalit-on-kukushku-298339_.html. – 2018. – 27.10).
2. Значне подорожчання «тепла». Незважаючи на те, що одночасно
з підвищенням ціни газу уряд виділив 14 млрд. грн. на енергоефективність утеплення будинків, заміну вікон та модернізацію систем доставки
теплоносіїв, що має принести 60% економії споживання тепла, підвищення
цін на газ викликає ланцюгову реакцію. Міністр соціальної політики Андрій
Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду можуть бути підвищені на
16%. З 1 грудня. У листопаді будуть перераховувати. Істотний нюанс полягає
в тому, вважають фахівці, що реальна вартість газу, тепла та гарячої води
залежить не тільки від домовленостей Кабміну з МВФ. Значною мірою на
ціни для споживачів в конкретному населеному пункті можуть впливати
громади через свої бюджети, субсидуючи якусь частину цін / тарифів.
Енергорегулятор (НКРЕКУ) встановлює, можна сказати, базові тарифи для
кожного газо-, тепло- і водопостачальні підприємства. Далі – справа місцевої
влади і соціальних статей держбюджету (https://zn.ua/energy_market/ukrainamvf-kukushka-hvalit-petuha-za-to-chto-hvalit-on-kukushku-298339_.html.
–
2018. – 27.10).
При цьому, звертає на себе інформація і про те, що, згідно з новим
звітом Міжнародного валютного фонду, Україна є найбіднішою країною
Європи (https://ru.tsn.ua/ukrayina/otchet-mvf-ukraina-samaya-bednaya-strana
-evropy-1232496.html. – 2018. – 12.10).
У жовтневому огляді світової економіки (World Economic Outlook),
який підготував Міжнародний валютний фонд також йдеться про те, що у
найближчі роки економіка України буде зростати меншими темпами, ніж
прогнозували раніше. Зокрема, МВФ поліпшив нинішній показник ВВП
України - він складе 3,5% замість раніше прогнозованих 3,2%. У наступному
році економіка зросте на 2,7% (попередній прогноз – 3,3%), у 2020-му – на
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3,4% (замість 4%). У той же час, зросте безробіття. У 2018-му воно складе
9,4%, у 2019-м – 9,2% (https://ru.tsn.ua/groshi/mvf-uhudshil-prognoz-rostaekonomiki-ukrainy-1230462.html. – 2018. – 09.10).
Однак, необхідно підкреслити, що нова програма МВФ важлива для
України, оскільки поточна закінчується весною 2019 року - в розпал виборчої
кампанії з виборів глави держави. І важливо, що Фонд все ще вірить
українській владі, яка за чотири роки освоїла менше половини коштів
поточної програми.
О. Трохименко
м.н.с. ФПУ
канд. іст. наук
Реформа НУШ в дії: прогресивність намірів та гальмування
практичного втілення
З 1 вересня в Україні офіційно стартувала реформа середньої освіти із
промовистою назвою – Нова українська школа (НУШ). Передбачалося, що
понад 448 тисяч першокласників мали сісти за нові парти в оновлених
класах. Наразі ні для кого не є секретом, що кардинальних змін українські
школи потребують уже давно. Більше того, з кожним роком ця потреба все
збільшується. Запущеність низки проблем, котрі мають українські школи
нівелює всі точкові зміни, на котрі спромоглися за ці роки окремі вчителі та
МОН України.
Портал «Реанімаційний Пакет реформ» наводить кілька промовистих
цифр про стан української освіти:
– Під час дослідження «Моніторинг сприйняття прогресу реформ», яке
Kantar TNS провело для Національної ради реформ рік тому, 67% опитаних
відповіли, що школа має вчити застосовувати знання на практиці та ставити
цілі, але тільки близько 10% сказали, що школа це справді робить.
– Ажіотаж у медіа викликали цьогорічні погані результати ЗНО з
математики. Ось, що написано у звіті Українського центру оцінювання якості
освіти: «Половина тестованих під час спрощення раціональних виразів
припустилися суттєвих помилок, зумовлених поганим знанням формул
скороченого множення та правил скорочення дробів». (…) У звіті УЦОЯО
можна знайти такі ж факти і щодо інших предметів. Володимир Бахрушин,
експерт групи Реформа освіти та науки Реанімаційного Пакету Реформ,
радник Міністра освіти і науки говорить, що невтішними є результати ЗНО
не лише з математики. Проаналізувавши результати тестувань за 2008, 2014
та 2018 роки, він доходить висновку, що насправді за останні десять років
українська освіта ані погіршилась, ані покращилась – вона просто лишилась
на тому самому незадовільному рівні.
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– Чимало українських шкіл не є безпечними для учнів, адже там панує
атмосфера насилля. За минулорічними даними ЮНІСЕФ, 67% українських
школярів віком від 11 до 17 років стикалися з цькуванням. 24% учнів
постраждали від булінгу, а 48% з них нікому про це не розповідали. Також,
за інформацією МОН, у 2017-2018 навчальному році шкільні психологи
отримали близько 109 тисяч звернень через цькування учнів.
Вчителі та шкільні адміністрації перенавантажені паперовою роботою,
через що втрачають мотивацію та не мають достатньо часу, щоб приділяти
увагу якісному навчанню учнів і розвитку школи (Реанімаційний Пакет
Реформ).
Концепція НУШ – перший документ реформи, який визначив основні
засади нової освіти, вивів у світло поняття «педагогіка партнерства». В її
основі – те, що батьки і школа є однаково важливими суб’єктами освітнього
процесу та мають спільну мету: дитина, якій подобається навчатись, і яка
потім зможе реалізувати себе і бути щасливою завдяки знанням і навичкам,
отриманим у школі (Реанімаційний Пакет Реформ). Це говорить про те, що
батькам і учителям необхідно співпрацювати, а не як часто вважають –
розмежовувати обов’язки та перекладати відповідальність на інших.
Безперечно найважливішим фактором шкільної освіти для подальшого
розвитку особистості, котрий десятиліттями ігнорують наші вчителі, це
здатність застосовувати отримані знання. Тому, одним із девізів реформи є
практикоорієнтованість освіти.
Щоб цього досягти, МОН заклало в новий закон «Про освіту» (набув
чинності 28 вересня 2017 року). Компетенетність – це «динамічна комбінація
знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших
особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися,
провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність». Говорячи
простими словами, компетентність – це те, як людина вміє застосовувати
знання в подальшому навчанні, роботі і побуті.
Згаданий вище закон закріпив такі 10 рівнозначних компетентностей:
 вільне володіння державною мовою;
 здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та
іноземними мовами;
 математична компетентність;
 компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 інноваційність;
 екологічна компетентність;
 інформаційно-комунікаційна компетентність;
 навчання впродовж життя;
 громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями
демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового
способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 культурна компетентність;
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підприємливість та фінансова грамотність (rpr.org.ua). Детальніше
дивись «Концептуальні засади реформування середньої школи» за
посиланням http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf .
Важливо наголосити та усвідомити, що ця реформа передбачена на
десятиліття. Було створено цілий календар реформи від червня 2016 року до
січня 2026 року, котрий можна переглянути за посиланням
http://nus.org.ua/about/calendar/. Календар поетапно ілюструє плани реформи.
Яким буде майбутній випускник нової української школи детально можна
дізнатися за посиланням http://nus.org.ua/about/graduate/. Однак, безумовно,
ми маємо пам’ятати, що це лише бажаний результат.
З початку нового навчального року тривалість уроку в початкових
класах буде в межах 35-40 хвилин. У першому класі домашніх завдань не
буде. У другому домашка з'явиться, але її виконання за часом не повинно
перевищувати 45 хвилин, в третьому – не більше 1 години 10 хвилин, а в
четвертому – не більше півтори години.
Оцінки відтепер будуть тільки з третього класу. До цього про успіхи
дитини можна буде дізнатися з її «свідоцтва досягнень». У ньому вчитель
описово повідомлятиме батькам про учня – наприклад, писати, що той
«виявляв самостійність в роботі» або «був доброзичливим». Крім того, для
кожного малюка заведуть портфоліо, де будуть всі проекти і роботи,
виконані в школі (Сьогодні.ua).
Набір цього року стане першим, який буде вчитися 12 років замість 11
за новими підручниками і стандартами. Замість заучування інформації
школярі здобуватимуть певні компетенції – вчитися соціальній взаємодії,
застосування знань на практиці, критичного мислення, творчості. Всі
предмети в усіх класах вестимуть українською мовою. Початкову освіту (з 1
по 4 клас) можна отримати і мовою нацменшини, але з одночасним
вивченням державної мови. Також з цього року деякі школи стануть
інклюзивними. Батьки зможуть написати заяву про інвалідність у їх дитини, і
вона отримає можливість вчитися нарівні з іншими дітьми в інклюзивному
класі. Вчителю в такому класі можуть дати помічника (Сьогодні.ua)
Радник міністра Оксана Макаренко роз’яснює: «Законодавство вже
дозволяє брати помічника вчителя. Навчання проходять педагоги, в тому
числі – дистанційний курс. Окрім того, міняється сама система:
відкриваються по всій Україні ресурсні центри, де навчаються корекційні
педагоги, які надають послуги із розробки із індивідуальних програм». На
переконання О. Макаренко, із точки зору методичної підготовки українські
школи готові, більш гострим може бути адаптація таких дітей у класах і у
суспільстві загалом. «Дуже важливо про це говорити багато, щоб цих дітей
не цькували у школах. Розробляється багато практичних порад і для вчителів,
і для батьків», – зауважує радниця міністра (Радіо Свобода).
Як зазначає журналіст Тетяна Висоцька: « …вчителеві буде дуже
непросто. Робота за такими високими стандартами вимагає надзусиль. Адже
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йому треба не тільки застосувати нові методики і осягнути новий підхід до
навчання. А зробити головне – відмовитися від такої звичної совковості, її
авторитарної оціночності, стати модератором і партнером, а не лідером і
істиною» (Новое время).
Після ознайомлення із онлайн-платформою для вчителів початкових
класів журналіст Тетяна Висоцька розповідає: «Реєстрація на онлайнплатформі Ed-Edera справді дуже проста. Навчання побудовано грамотно і
виважено – це 5-12 хвилинні відеоролики, в яких доброзичливі вчителіметодисти за допомоги зрозумілої графіки «накачують» знаннями. Після
кожного ролика – кілька питань для перевірки засвоєння матеріалу. А бали за
відповіді потім складають таблицю успішності.
Саме навчання складено у шість модулів. Після кожного також
модульний контроль, така собі контрольна робота. Питання непрості, часто
про тонкощі, а тому слухати уроки у півуха і готувати на кухні особисто в
мене не виходить. Треба більшої концентрації. Якщо набрати понад 60%
балів, отримуєш сертифікат про навчання.
Мені до кінця ще пара модулів. Але вже зараз я точно усвідомлюю, що
це – таки воно, я дочекалася. Це нарешті – справжня реформа, а не звична
для наших широт гра в імітацію» (Новое время).
Тетяна Висоцька також зазначила, що згідно реформи вчителі будуть
змушені пережити «внутрішню революцію», та усвідомити, що школа має
концентруватися на потребах дитини та бути гуманною по відношенню до
неї. «Коротше кажучи, це мрія, а не школа. Думаю, якщо навіть половина з
цього всього піде в активний ужиток – це уже буде здійсненою реформою» –
зазначила Тетяна Висоцька (Новое время).
Надзвичайно актуальним є аспект, що завдяки нововведенням, у
батьків з’явилась можливість контролювати фінанси школи. Згідно зі
статтею 30 закону «Про освіту», школа серед іншого зобов’язана публікувати
на своєму сайті або сайті засновника (для комунальних шкіл це місцеві ради)
звіти щодо надходження і використання коштів. Це, до того ж, є забороною
збирати будь-які благодійні внески (зокрема і батьківські) у готівці:
прозвітувати можливо тільки за кошти, що мають документальне
підтвердження (Реанімаційний Пакет Реформ).
Проте, варто зауважити, що для того щоб отримати можливість
користуватися всіма благами НУШ треба щоб дитина у школу спочатку
потрапила. І тут батьки стикнулися із новим випробуванням: ідеєю МОН
зараховувати першокласників у першу чергу до шкіл, за якими закріплений
будинок, в якому ті зареєстровані, тоді як до інших шкіл натомість можна
потрапити «за наявності вільних місць».
Проект цього наказу розкритикували правозахисники, вказуючи на
дискримінацію та корупційні ризики, зокрема – через незрозумілий принцип
цього територіального розподілу: за однією школою могло бути закріплено
кілька будинків, а за іншою – кілька вулиць. Результатом дискусії стало те,
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що перелік документів, яким батькам пропонували довести своє місце
проживання, спочатку розширили, а в ухваленому варіанті порядку
зарахування до шкіл – взагалі прибрали (місце проживання пропонують
вказувати у заяві батьків), розповіла Радіо Свобода менеджерка з адвокації
Центру інформації про права людини Альона Луньова (Радіо Свобода).
Як наслідок, окрім загальновідомої проблеми із недостатньою
кількістю якісних шкіл додалася ще одна важлива проблема. Відомим
фактом є те, що ринок оренди житла в Україні є переважно «сірим»,
орендодавці не мають бажання підписувати договір та сплачувати податки.
Як наслідок, облік дітей та прогнозування їх кількості у школах стає
неможливим, а для батьків це додаткова перепона на шляху відправлення
дитини до школи.
Радниця міністра освіти і науки України Оксана Макаренко запевнила,
що: «Якщо хтось не дійшов до школи, то це теж не проблема. Вони можуть
звернутися до свого районного управління освіти – і воно допоможе знайти
школу. Місць у школах вистачає на всіх. У більшості шкіл по Україні – по
10-15 дітей у класі. Просто наповнюваність нерівномірна», – каже радниця
міністра. (Радіо Свобода). Однак, тут не враховано той факт, що знову ж
таки, у батьків просто може не бути можливості віддати свою дитину у більш
віддалену школу.
Як і при будь-яких якісних змінах на початку стоїть питання про
фінансування цих змін. У Києві на впровадження концепції Нової
української школи виділили понад 150 мільйонів гривень, що в середньому
дорівнює 6,3 тисячі гривень на кожного першокласника. Про це повідомляє
Київська міська державна адміністрація. «Держава нам виділила майже 70
млн грн. Місто ж мало віднайти решту – 30 відсотків. Але ми збільшили
нашу частку в 6,5 разів! І виділили на втілення цієї концепції безпрецедентну
суму – понад 150 млн гривень», – заявив мер Києва Віталій Кличко. За його
словами, на ці кошти кожен район облаштовує у школах класи, де
встановлюють нові парти, «живі підлоги», сучасні меблі, комп’ютери, а для
вчителів – сучасні робочі місця з необхідною технікою (Громадське).
Загалом, до старту реформи в Україні почали готуватись ще рік тому,
коли був прийнятий новий закон про освіту: запровадили нові підходи у
пілотних школах у низці регіонів. У квітні уряд виділив регіонам цільову
освітню субвенцію для закупівлі навчального обладнання, меблів,
комп'ютерів. Однак на початок навчального року школярі, вчителі та батьки
стикнулися із проблемою наявності підручників, парт та низки інших
обіцяних нових матеріалів. Затримку міністр освіти і науки Лілія Гриневич
пов'язує з обмеженими поліграфічними потужностями України та із
експертизою підручників Інституту модернізації змісту освіти, яка, згідно з
висновками міністерства, виявилася неякісною. «Ми не можемо як
міністерство допустити до друку підручники з історії України для 10 класу і
5 класу, у деяких з яких присутня абсолютно радянська історіографія.
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Підручники з громадянської освіти відправили на доопрацювання (…) Краще
ми на них ще почекаємо», – пояснила Гриневич. За її словами, інститут не
впорався зі своїми обов'язками, тому після аудиту відбудеться реорганізація
установи, що передбачатиме звільнення усіх співробітників та проведення
повторних конкурсів на посади. А експертизу підручників передадуть іншій
установі – Навчально-методичному центру з питань якості освіти
(Корреспондент).
Радник міністра освіти і науки України Іванна Коберник зазначила:
«Уряд виділив цільову субвенцію на закупівлю нового обладнання та
дидактичних матеріалів для школи – це мільярд гривень, який був
пропорційно розподілений між усіма областями згідно з кількістю дітей,
кількістю шкіл і кількістю класів. І цей мільярд мав бути розподілений таким
чином: 40% на нові навчальні матеріали, 40% – на нові меблі, зокрема,
мобільні одномісні парти, і ще 20% – на закупівлю нового комп’ютерного
обладнання». (…) «Але, на жаль, ця субвенція використана на близько 70%
зараз по Україні. Тобто не зважаючи на те, що гроші на рахунки обласних
влад надійшли ще сім місяців тому, ще не всі закупили ці фабрики друку, і це
– відповідальність місцевої влади» Далі радник наголошує, що «так само
була виділена додаткова цільова субвенція на оснащення кабінетів
української мови у школах національних меншин. Також вчителям
української мови у школах національних меншин, згідно з постановою
Кабінету міністрів, має виплачуватися максимальна надбавка – 30%. Для них
також були організовані додаткові курси підвищення кваліфікації» (Радіо
Свобода). Разом з тим, у соціальній мережі Facebook обурені батьки
нарікають на відсутність наявності обіцяних «новинок». Будь то нові книги,
парти, інтерактивна техніка, розвиваючі іграшки і т. п.
У рамках офіційної співпраці із «Deutsche Welle», видання
«Кореспондент» опублікувало матеріал, в якому експерт групи з реформи
освіти та науки «Реанімаційного пакету реформ», засновник освітньої
платформи «Прометеус» Іван Приймаченко робить висновок, що реформа
«Нова українська школа» забуксувала ще на старті, оскільки уряд накреслив
хороший план реформ, однак не достатньо подбав про його реалізацію. На
його думку, дуже мало уваги було приділено реальним спроможностям
інституцій і людей втілити плани. «Бо плани намалювали, презентували, і це
добре. Але ж все це має хтось робити. І всі ці люди, починаючи з Інституту
модернізації освіти і завершуючи місцевими чиновниками та громадами,
вони мають знати і мати необхідні навички, щоб оперативно схвалювати і
друкувати підручники чи брати субвенції і проводити тендери для закупівлі
меблів», – зауважує Іван Приймаченко. Він упевнений, що окрім необхідних
компетенцій виконавчі реформ повинні мати активну позицію і бажання
втілювати реформу. Наразі, на переконання експерта, цього не відбулося
(Корреспондент).
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Отже, як бачимо, теоретично реформа української школи має
надзвичайно багато позитивних та актуальних на сьогодні речей. Однак, на
превеликий жаль, практика показує, що далеко не завжди чудові ідеї
можливо впровадити у життя. Як наслідок, схема, за якою мала поетапно
працювати реформа дала низку різноманітних збоїв. І їх вже доводиться
виправляти в умовах реального шкільного часу. Очевидно, що деякі зміни є
зовсім непопулярними як серед деяких вчителів, такі і серед адміністрації.
Для провадження кожної із нововведень шкільної реформи, як і будь-якої
іншої в нашій державі, необхідно буде подолати великий спротив, особливо
на місцях. Тому прогнозування «що з цього вийде» здається надто завчасним.

Р. Жангожа
с.н.с. ФПУ
д-р політ. наук
Кишиневский саммит ГУАМ в контексте трансконтинентального
проекта «Один пояс – один путь»
5 октября текущего года состоялась встреча премьер-министров странчленов организации Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы (ГУАМ),
основанной в 1997 году в формате корпоративного союза по деверсификации
поставок и транзита углеводородного сырья на рынки стран Европы. На
недолгий период в 1999 году в состав организации вошел и Узбекистан,
однако покинул ее уже в 2005 году. Дополнительной целью деятельности
организации было развитие демократии, социально-политических институтов
и экономики. Но именно вопросы сотрудничества по оптимизации поставок
и транзита углеводородного сырья были определены в качестве
первоочередной задачи.
В декларации участников молдавской встречи было подчеркнуто, что
«страны-члены будут и далее прилагать усилия для повышения
привлекательности и конкурентоспособности ГУАМ, как важного
связующего звена, соединяющего Европу и Азию».
По мнению премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, государствачлены ГУАМ должны поддерживать более эффективное экономическое
сотрудничество и оптимизировать транспортные коммуникации для
увеличения объемов поставок углеводородного сырья, а также товарной
массы. «Мы очень позитивно развиваем экономическое сотрудничество, но в
то же время наша оценка заключается в том, что мы используем совместно
только 50% нашего экономического потенциала», – отметил Бахтадзе.
На встрече также обсуждались вопросы развития и углубления
экономических связей стран-членов ГУАМ с другими региональными
корпорациями и международными партнерами. Был под подписан Протокол
о сотрудничестве между таможенными службами стран-членов организации,
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в котором отмечались совместные мероприятия по борьбе с
правонарушениями при перемещении товаров воздушным транспортом через
государственные границы. На саммите обсуждалась и возможность отмены
роуминговых тарифов внутри ГУАМ.
При всем различии социально-политической и экономической
инфраструктури стратегий развития государств-членов этой организации,
обращает на себя внимание то обстоятельство, что все они подвержены
конфликтам, связанным с их территориальной целостностью: Грузия,
Азербайджан, Молдова –замороженными (Абхазия, Южная Осетия – Грузия,
Приднестровье – Молдова, Нагорный Карабах – Азербайджан, Украина – в
фазе открытых военных действий). По итогам заседания, Грузия, Украина,
Азербайджан и Молдавия пришли к соглашению, что будут продвигать в
ООН проект резолюции о конструктивном разрешении замороженных и
«горячих» конфликтов.
Что же касается процессов демократизации внутреннеполитических
условий, о которых упоминалось при написании совместных деклараций
стран-членов ГУАМ, то следует отметить, что за время обретения
независимости в этих странах была существенно раздеформирована
инфраструктура национальных экономик. Национальные экономики всех
четырех страны в значительной мере зависят от денежных переводов,
поступающих от миллионов «гастарбайтеров», выехавших на чужбину с
целью заработков. Однако эта суровая реальность не находит должного
отражения в статистических отчетах и в официальных документах.
Для адекватного понимания того, чем было вызвано возникновение
межгосударственного объединения необходимо вспомнить: с какой целью
создавался ГУАМ? В первую очередь, как межгосударственный
корпоративный
проект,
сдерживающий
российскую
политикоэкономическую экспансию и альтернативный от России путь по
транспортно-коммуникационному маршруту Восток – Запад. Причем, когда
страны-участники проекта используют термины «пояс» или «путь», то
имеется ввиду не только собственно транспортная или логистическая
составляющая проекта, но и энергетическая и – шире, информационнокоммуникационная и общеэкономическая.
Экономически, страны евразийского региона действительно могут и
должны стать ближе – посредством введения нормативно-правовой базы и
тарифных ставок свободного перемещения товаров и торговли в рамках
ГУАМ, посредством более тесного экономического сотрудничества, под
эгидой Ассоциации делового сотрудничества, считает украинская сторона в
лице премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
В свою очередь, премьер-министр Молдовы Павел Филип объявил
важным достижением страны принятие резолюции ООН о выводе
российских войск из Приднестровья: «Мы убеждены, что найти мирные
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решения территориальных конфликтов будет легче, если в стране не будет
чужих войск и вооружения» – заявил он.
Несколько неуверенно презентовала свою позицию Грузия. С одной
стороны, оккупация значительной части ее территории страны и
«принуждение» ее к лояльности к России создает определенные осложнения
в отношениях с Россией, сегодняшняя власть страны в значительной мере
обязана своей политической победе России, а значит – должна
расплачиваться за нее определенными ограничениями при решении
внешнеполитических вопросов. С другой стороны – важность получения
углеводородного сырья из Азербайджана делает страну безусловным членом
межгосударственного проекта.
Что касается позиций Азербайджана, то его представитель на саммите
ГУАМ ограничился, вполне ожидаемыми, общими и ни к чему не
обязывающими заявления, суть которых была посвящена необходимости
более тесноготоргово-экономического сотрудничества.
В контексте краткого обзора внешнеполитических ситуаций, в которых
находятся страны межгосударственного проекта ГУАМ, нельзя не заметить
определенные просчеты некоторых выступлений с трибуны саммита. Так,
спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, по-сути, игнорировавший
особенности внешнеполитических нюансов двухсторонних отношений
стран-участников ГУАМ с Россией, во многом провокативно, объявил
Украину, Грузию и Молдавию «щитом Европы против России», чем создал
опредеоенную напряженность со стороны участников саммита.
Подводя предварительные итоги кишиневского саммита стран ГУАМ,
приходится констатировать его малую эффективность, определившуюся в
общих, необязывающих ни к чему, декларациях. Но, справедливости ради,
необходимо отметить и то, что транснациональный проект ГУАМ, как
самостоятельный экономический корпоративный проект, с возникновением
трансконтинентального мега-проека «Один пояс – один путь»,
инициированного Китаем, утратил свою самостоятельность. Однако,
благодаря новым членам мега-проекта (Китай и страны центральноазиатского региона), ГУАМ, как суб-региональная политико-экономическая
структура, получил новый мощный импульс. Преимущества и
революционные перемены, которые несут в своем содержании
транснациональный проект «Один пояс – один путь», содержат в себе
масштабные перспективы, сопоставимые с легендарным «Планом Маршала».
Экономические эксперты ООН считают, что интеграция национальных
экономик стран, вошедших в интеграционный проект «Один пояс – один
путь» умножат их ВВП на несколько порядков.
Основываясь на этих предварительных прогнозах, можно однозначно
утверждать, что возникшая геостратегическая ситуация, связанная с
трансконтинентальным проектом «Один пояс – один путь» выступает
историческим вызовом для Украины. Вопрос стоит прямо: готовы ли

20

Блогосфера

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

11 − 31 жовтня 2018 р.

20-28 лютого 2015
украинские политико-экономические институты и предпринимательские
круги выйти на качественно новый уровень экономического мышления,
профессиональной квалификации, а также политической воли для адекватной
реализации задач нового многократно расширившегося формата условий и
способов действий.
Не следует также забывать, что серьезными конкурентами Украины как
страны-транзитера товарной продукции из Китая, стран АтлантическиТихоокеанского региона (АТР), стран Центральной Азии и в обратном
направлении, готовы выступить Турция, которая анонсировала транспортнокоммуникационный макро-проект «Босфор-2», а также Болгария и Румыния,
готовые предоставить свои портовые терминалы для перевалки транзитных
грузов на рынки стран Европейского союза. В этой ситуации надежность и
оперативность при перевалке транзитных грузов, а также высокая степень
экономической привлекательности, должны стать важнейшими аргументами
украинской стороны.
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Державний секретар Міністерства інформаційної політики
України Артем Біденко:
В п'ятницю в Берліні відбулася церемонія нагородження однієї з
найпрестижніших премій в сфері дизайну та реклами – RedDot Award. Для
України це був вечір перемог – не тільки визнання бренду UkraineNow, але й
Гран-прі, багато нагород best of the best.
І нарешті – про Україну заговорили в заключному слові на фінальній
церемонії – про війну, про виклики, про реформи та бажання мінятися. (…)
Звичайно ж, це перемога великої команди – Уряду, який підтримав
єдиний бренд, британських радників, які запропонували концепцію Ukraine
Now, усіх учасників Комісії з популяризації України в світі, а також всіх, хто
вірить в перемоги України (UkraineNow – перемога в Берліні).
Народний депутат України Геннадій Ткачук:
Уряд нa чoлi з Вoлoдимирoм Грoйсмaнoм, як зaвжди, чiткo викoнує
взятi зoбoв’язaння тa пoкaзує eфeктивнi рeзультaти рoбoти. Пoкaзники зa 9
мiсяцiв дiяльнoстi в 2018 рoцi гoвoрять сaмi зa сeбe – нaцioнaльнa eкoнoмiкa
стaбiльнo зрoстaє, пiдвищується сoцiaльний зaхист нaсeлeння.
Зa рeзультaтaми II квaртaлу пoтoчнoгo рoку ВВП зрiс нa 3,8 %
пoрiвнянo з aнaлoгiчним пeрioдoм минулoгo рoку. Зa 9 мiсяцiв 2018 рoку дo
дeржбюджeту нaдiйшлo мaйжe 675 млрд. гривeнь, щo нa 89 млрд. грн.
бiльшe, нiж зa aнaлoгiчний пeрioд 2017 рoку. Крiм тoгo, вжe дaє eфeкт
зaпoчaткoвaнa урядoм прoгрaмa бoрoтьби з кoнрaбaндoю. Тaк, в сiчнi-сeрпнi
цьoгo рoку нaдхoджeння вiд митницi склaли 231,4 млрд грн. В жoвтнi
сeрeдньoдeннi нaдхoджeння вiд митних плaтeжiв зрoсли нa 22,8 % i склaли
1,76 млрд гривeнь.
Сeрeд гoлoвних прioритeтiв уряду зaлишaється зaбeзпeчeння
oбoрoнoздaтнoстi дeржaви тa бeзпeкa грoмaдян. Нa сeктoр бeзпeки i oбoрoни
цьoгoрiч спрямoвaнo 117,98 млрд грн. Зрoстaють видaтки нa зaкупiвлю i
мoдeрнiзaцiю вiйськoвoї тeхнiки. Зaвдяки цьoму в 2018 рoцi Збрoйнi Сили
oтримaли 2057 oдиниць нoвoгo тa мoдeрнiзoвaнoгo oзбрoєння i вiйськoвoї
тeхнiки. В прoeктi бюджeту-2019 нa цi цiлi зaклaдeнo мaйжe 17 млрд грн., щo
нa 612,7 млн. грн. бiльшe, нiж в пoтoчнoму рoцi. Крiм тoгo, в цьoму рoцi
вiйськoвi oтримaли 667 нoвих квaртир, a учaсникaм AТO видiлeнo 19779
зeмeльних дiлянoк. В нaступнoму рoцi Уряд пooбiцяв зaбeзпeчити
вiйськoвим мiнiмaльну зaрплaту нa рiвнi 10 тис. грн.
Щo стoсується пiдтримки eнeргoeфeктивних зaхoдiв, тo нa «тeплi»
крeдити уряд цьoгoрiч видiлив 400 млн грн., крiм тoгo нa цe будe видiлeнo
щe дoдaткoвих 100 млн. грн. Зa 4 рoки дiї прoгрaми її учaсникaми стaли
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пoнaд 500 тисяч укрaїнських рoдин, якi впрoвaдили зaхoди з
eнeргoeфeктивнoстi вaртiстю 6,7 млрд грн тa eкoнoмлять eнeргoрeсурсiв в
eквiвaлeнтi гaзу близькo 230 млн м3 щoрiчнo. Дaнa урядoвa прoгрaмa будe
пoдoвжeнa i нaступнoгo рoку.
Тaкoж уряд викoнує oбiцянку дo 2020 рoку лiквiдувaти чeргу у дитячi
сaдки. У минулoму рoцi чeргa дo дитсaдкiв скoрoтилaся нa 40,2 %. В
пoтoчнoму рoцi в дeржaвi ствoрeнo пoнaд 16 тис. нoвих мiсць в дитсaдкaх.
Зaгaлoм зa 2017–2018 рoки кiлькiсть нoвих мiсць зрoслa мaйжe нa 36 тисяч.
Крiм тoгo, цьoгoрiч булo ствoрeнo 539 iнклюзивних груп в дитсaдкaх i 402
iнклюзивнo-рeсурснi цeнтри.
Спoстeрiгaємo i суттєвi змiни у гaлузi oхoрoни здoрoв’я. В Рaмкaх
мeдичнoї рeфoрми пoнaд 600 мeдзaклaдiв вжe пiдписaли угoди з
Нaцioнaльнoю службoю здoрoв’я, щo дoзвoляє мaти бiльшe мoжливoстeй для
пiдвищeння зaрплaт лiкaрям, придбaння нeoбхiднoгo мeдoблaднaння,
пoкрaщeння oбслугoвувaння грoмaдян. Лiкaрi тaких зaклaдiв пoчaли
oтримувaти вдвiчi, a в дeяких зaклaдaх i втричi вищi зaрплaти. Крiм тoгo, з
липня 2019 рoку кoжeн укрaїнeць змoжe прoйти бeзкoштoвну дiaгнoстику зa
нaпрaвлeнням свoгo лiкaря, a тaкoж oтримaти кoнсультaцiї у вузьких
спeцiaлiстiв. В прoeктi бюджeту-2019 нa цe зaклaдeнo 2 млрд. грн.
Щo стoсується aгрaрнoгo кoмплeксу, тo впeршe зaвдяки урядoвим
iнiцiaтивaм бюджeтну пiдтримку змoгли oтримaти нe тiльки вeликi
сiльськoгoспoдaрськi пiдприємствa, a й нeвeликi фeрмeрськi i привaтнi
гoспoдaрствa. Грoмaдяни, в чиїх гoспoдaх нaрoдились тeлятa, oтримaють нa
кoжнoгo пo 2500 гривeнь, якщo вигoдують йoгo дo 1 рoку. Фiнaнсoву
пiдтримку вжe oтримaли 103,8 тис сeлян. нa зaгaльну суму 144,3 млн. грн. Як
нaслiдoк – пoгoлiв’я ВРХ стaбiлiзoвaнo, a сeрeднiй нaдiй нa кoрoву зрiс нa 2,4
%. В нaступнoму рoцi нa рoзвитoк твaринництвa уряд плaнує видiлити 4
млрд. грн.
Вeлику увaгу уряд придiляє будiвництву дoрiг. Стaнoм нa кiнeць
жoвтня вiдрeмoнтoвaнo вжe 1020 км дeржaвних дoрiг, щo склaдaє близькo 80
% вiд плaну рoбiт нa oб'єктaх, зaплaнoвaних дo кiнця рoку. Зaгaлoм цьoгo
рoку будe вiдрeмoнтoвaнo близькo 1600 км дeржaвних дoрiг. Нaрaзi
викoнуються рoбoти нa 331 oб’єктaх, у тoму числi нa 52 мoстaх тa
шляхoпрoвoдaх. Тeмпи викoнaння рoбiт нa 30 % вищi, нiж в aнaлoгiчнoму
пeрioдi минулoгo рoку. Цe гoвoрить прo систeмнiсть плaнувaння, прoвeдeння
тeндeрiв i викoнaння рoбiт нa дoрoгaх дeржaвнoгo знaчeння. В 2019 р нa
дoрoги будe видiлeнo 55,1 млрд грн. щo нa 7,4 млрд. грн. бiльшe, нiж цьoгo
рoку.
Тaкoж уряд прoдoвжує рeфoрму дeцeнтрaлiзaцiї. Цьoгoрiч булo
рoзпoчaтo прoцeс пeрeдaчi зeмлi пoзa мeжaми нaсeлeних пунктiв у влaснiсть
грoмaд. Нa сьoгoднiшнiй дeнь вжe 479 OТГ oтримaли у кoмунaльну влaснiсть
938 тис. гa зeмeль сiльськoгoспoдaрськoгo признaчeння. Дo кiнця рoку
зeмлю oтримaють усi 665 OТГ, ствoрeнi у 2015–2017 рoкaх. Рiшeння Уряду
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щoдo пeрeдaчi дeржзeмeль у кoмунaльну влaснiсть нe лишe нaдiляє OТГ
дoдaткoвим пoтужним рeсурсoм, aлe i нaклaдaє нa них пiдвищeну
вiдпoвiдaльнiсть щoдo йoгo рaцioнaльнoгo викoристaння.
Пoпeрeду пeрeд дeржaвoю стoять нoвi зaвдaння i виклики. Aлe вжe
зaрaз ми бaчимo, щo уряд нa чoлi з Вoлoдимирoм Грoйсмaнoм зaклaв мiцний
фундaмeнт для пoдaльших пeрeтвoрeнь. В крaїнi зaбeзпeчeнo стaбiльний
рoзвитoк eкoнoмiки, щo дaє змoгу прoдoвжити рoзпoчaтi рeфoрми (Уряд
В.Гройсмана заклав міцний фундамент для подальшого розвитку держави).
Експерт Асоціації УМДПЛ та Реанімаційного Пакету Реформ
Євген Крапивін:
У неділю, 7 жовтня, офіційно набере чинності новий Дисциплінарний
статут Національної поліції України. Відповідний документ № 4670 було
ухвалено Верховною Радою ще 15 березня цього року, після чого він «лежав
на підписі» у Президента до 4 липня. Зрозуміло, щоб дата підписання була
гарна – день Національної поліції. Відповідно до перехідних положень на
набрання чинності відводилось 3 місяці, які нарешті сплинули й відтепер
поліцейські будуть відповідати за дисциплінарні проступки за новими
правилами.
Попередній Дисциплінарний статут суттєво не змінювався з 1990-х рр.
та надавав необмежену дисциплінарну владу керівництва над своїми
підлеглими, тобто можливість одноособово притягнути до відповідальності
за проступки. При цьому реальних механізмів захисту у самого
поліцейського від таких дій начальства не було. (…)
З 7 жовтня старий Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ
2006 року втрачає чинність в частині поширення на поліцію. (…)
Що змінюється?
За великим рахунком новий Дисциплінарний статут не такий і новий,
хіба що за формою. Насправді із правової точки зору у ньому повторено
немало положень попереднього статуту органів внутрішніх справ. Проте за
змістом є кілька позитивних нововведень, а саме:
1. Службове розслідування буде проводитись дисциплінарною
комісією, яка готує висновок щодо наявності в діях поліцейського складу
дисциплінарного проступку (ст.15 Закону). Уже потім за рішенням
дисциплінарної комісії керівник накладає відповідне стягнення на підлеглого
(раніше такі дії керівник щодо свого підлеглого міг робити одноособово).
Такі зміни, відповідно, продовжують загальний напрямок вдосконалення
механізмів розслідування державою. До прикладу, дисциплінарні проступки
прокурорів розглядає Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія (КДКП),
адвокатів – КДКА, а суддів – Вища рада правосуддя (ВРП).
2. До складу дисциплінарної комісії можуть також входити
представники громадськості, які мають бездоганну репутацію, високі
професійні та моральні якості, суспільний авторитет (ст. 15 Закону). Порядок

24

Блогосфера

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

11 − 31 жовтня 2018 р.

20-28 лютого 2015
їх залучення, як і порядок формування дисциплінарної комісії в цілому, має
ще ухвалити Міністерство внутрішніх справ України. Така можливість
впливу громадськості на кадрові рішення завершує ланцюг нових механізмів
контролю за діяльністю поліції, які прямо передбачені Законом «Про
Національну поліцію» (2015 р.), а саме: поліцейські комісії, атестаційні
комісії, дисциплінарні комісії. Справедливо зауважити, що мною особисто
разом із групою експертів та народних депутатів вносилася немала кількість
поправок (228) до Статуту, серед яких і поправка про обов’язковості
включення громадськості у дисциплінарні комісії (в провадженнях, де є
скарги на порушення прав і свобод людини). Втім, на жаль, вона була
відхилена. Виходить, наразі така можливість залишиться лише дискреційною
(простою мовою: є можливістю діяти на власний розсуд) нормою у
законодавстві.
3. Поліцейському нарешті забезпечується право на захист під час
проведення службового розслідування (ст. 18 Закону). Реалізується це право
через можливість надавати письмові пояснення щодо обставин вчинення
дисциплінарного проступку та докази правомірності своїх дій. Хоча раніше
таке теж фактично було можливо, прямо законодавством це не
передбачалося, отже, всі пояснення і докази могли не братись до уваги. Тепер
же у документі з'являється клопотання про долучення цих документів до
матеріалів розслідування. І найголовніше – поліцейський має право
користуватись правничою допомогою, тобто його інтереси може
представляти адвокат, повноваження якого підтверджені копією свідоцтва
про право на зайняття адвокатською діяльністю, ордером та копією договору
із представником. Враховуючи тяжкість окремих стягнень (насамперед,
звільнення зі служби в поліції) цілком логічно довірити свій захист
професійному юристу, який користується під час службового розслідування
тими ж правами, що й поліцейський (за виключенням окремих випадків, де
ними можна скористатись лише самостійно). До речі, таке право чітко
закріплене в Резолюції ПАРЄ №690 91979 «Декларація про поліцію». В
пункті 9 Резолюції однозначно встановлено: «При відкритті дисциплінарного
чи кримінального провадження проти офіцера поліції, він має право бути
почутим і право на адвокатський захист». Можна говорити про гармонізацію
нашого законодавства із європейським.
4. В новому Законі уточнено поняття службової дисципліни, загальні
положення і термінологію приведено у відповідність до Закону «Про
Національну поліцію» 2015 року. Оскільки Конституція України гарантує,
що виключно законами встановлюються діяння, які є дисциплінарними
правопорушеннями (п. 22 ч. 1 ст. 92), тобто у відповідному законі має бути
вичерпний перелік діянь, що утворюють склад дисциплінарного проступку.
Новий Статут закріплює поняття «службова дисципліна, яка окрім загальних
обов’язків поліцейського, визначених ст. 18 Закону «Про Національну
поліцію», зобов’язує дотримуватись конкретних положень Закону. Це

25

Блогосфера

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

11 − 31 жовтня 2018 р.

20-28 лютого 2015
можуть бути й етичні правила, але тут йдеться і про доволі конкретні норми
– наприклад, дотримуватися правил носіння однострою та знаків розрізнення.
Як не дивно, до цього моменту притягнути поліцейського до
відповідальності за приховування жетона, було вкрай складно. Тепер же,
виглядає так, що один рядок у новому Статуті може змінити ситуацію на
краще. (…)
За своєю роллю Дисциплінарний статут є інструментом захисту для
самого поліцейського від свавілля керівництва та, водночас, інструментом
захисту своїх прав громадянами, яким завдано шкоду неправомірними діями.
В будь-якому випадку він захищає самого поліцейського від безпідставних
звинувачень будь-якими особами, а також від зловживань з боку керівництва.
Тобто є частиною так званого «професійного статусу поліцейського», який
гарантує йому незалежність від сторонніх впливів та можливість сумлінно
виконувати свою роботу. Як не дивно, наше законодавство ще не знає такого
терміну, а питання соціального забезпечення, оплати праці, захисту від
безпідставних звинувачень, дискутуються у доволі у викривленому
контексті. Водночас як європейські країни, так і США, давно захистили
професію і тим самим підвищили рівень довіри до поліції. (…)
Ймовірно, що новий Статут підвищить якість таких розслідувань. Але
ще більш ймовірно, що у самого поліцейського є більше прав у захисті від
свого керівництва, якщо те вирішило застосовувати «неформальні» методи
впливу. Як на мене, користь від нового Закону найбільше проявиться
найперше серед лав самої поліції. Хоча кінцевим споживачем її послуг є
населення, яке теж «відчує на собі» позитивний вплив нового Статуту поліції
(Відповідальність для поліцейських: вступають у силу нові правила).

Голова Гадяцької районної державної адміністрації Олексій
Матюшенко:
Нещодавно представники Світового банку завітали до Гадяцького
району, щоб перевірити ефективність впровадження медичної реформи. Ця
організація неодноразово надавала підтримку Полтавщині, зокрема і
Гадяччині, у рамках реформування медичної галузі.
Представники організації перевірили усі можливості телемедицини у
нашому районі. Також відвідали Сарську амбулаторію загальної практики
сімейної медицини, що обслуговує понад 2500 жителів.
В амбулаторії працюють фахівці своєї справи. Нам вдалося
укомплектувати медзаклад сучасним обладнанням. Тут маємо прилади для
проведення аналізів, дефібрилятори, кардіографи.
Для наших гостей, лікарі продемонстрували маршрут обслуговування
пацієнта: від отримання картки-ідентифікатора до лікування у Гадяцькій
центральній районній лікарні.
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Також приємною несподіванкою для іноземців стало те, що у ЦРЛ
відсутні черги. Пацієнти можуть записуватися на прийом до лікаря через
електронну мережу.
Всі відділення медзакладу оновлені сучасним обладнанням: цифровий
рентген-апарат та цифровий флюорограф, що дає можливість проводити всі
необхідні сучасні дослідження та процедури. Ще одним важливим моментом,
що дозволяє пацієнтам заощаджувати кошти,ми повністю відмовилися від
плівки, тепер всі знімки зберігаються на єдиному сервері.
Фахівці первинної та вторинної ланок надання медико-санітарної
допомоги на конкретних прикладах продемонстрували роботу системи
«Електронний пацієнт» на рівні сімейної медицини, поліклінічної та
стаціонарної допомоги району. До слова, нашій електронній системі досі
немає аналогів в Україні.
Я щиро пишаюся тим, що наш район беруть за основу для галузі
медицини. Аналогів системи «Електронний пацієнт» немає в Україні. З
підтримкою Світового банку ми й надалі готові вдосконалювати медичну
сферу у нашому районі, щоб кожен мешканець відчув на собі переваги
медичної реформи. Головна наша мета — якісна і доступна медицина для
кожної людини (Представники Світового банку відзначили програму
«Електронний пацієнт»).

Журналіст, Кирил Сазонов:
Отже, крига скресла. В Україні таки стартує велика приватизація, про
яку з надією говорять вже ніяк не менше десяти років. І стартує велика
приватизація з дуже знакового об'єкта, про який не раз писали в ЗМІ –
державної компанії Центренерго. Ціна питання на старті – 6 мільярдів
гривень. Це на старті. Щоб оцінити масштаби досить однієї цифри – загальна
встановлена потужність електростанцій компанії становить 7575 Мвт (це
близько 15 % від встановленої потужності всієї електроенергетики України).
У самому рішенні Кабінету міністрів відразу два цікавих кейса.
Перший –сам факт старту великої приватизації, причому в досить швидкому
темпі. Згідно з рішенням Кабміну, в триденний термін ФДМУ допрацює
разом з Мінекономрозвитку та Мінфіном умови продажу, які будуть
невід'ємною частиною договору і є обов'язковими до виконання майбутнім
власником, каже в.о. глави Фонду державного майна України (ФДМУ)
Віталій Трубаров. Втім, ніякої «пожежної тривоги» в загальній картині
немає. Сам процес приватизації Центренерго був затверджений заздалегідь і
просувається відповідно до графіка. В середині жовтня буде офіційне
оголошення про прийом заявок від потенційних інвесторів, а в кінці
листопада плануємо вийти на конкурс з продажу.
Варто зазначити, перед початком великої приватизації уряд
«потренувалося» на об'єктах малої. Процес курирував міністр Кабінету
міністрів Саєнко і з поставленим завданням він впорався непогано. За його
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словами, мала приватизація вже принесла до державного бюджету 173 млн
грн. У порівнянні з результатами до 2014 року показники в десятки разів
більше. Приклад від міністра – один з об'єктів виставлявся за 35 тис. грн, а
продали його в результаті за 1 млн 123 тис. грн. Тобто ціна об'єкта
збільшилася в 32 рази. В чому секрет? У прозорих аукціонах через систему
Прозорро. Все – не потрібно винаходити велосипед, просто продавати
держвласність на відкритому аукціоні, а не виписувати «інвестиційні умови»
під конкретного покупця. Ну і якщо виходить зробити держпідприємства
прибутковими, то і на аукціоні за них можна отримати набагато вищу ціну
(…) (Приватизація Центренерго. Крига зрушила).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
ЄС вітають зусилля уряду України щодо відновлення Стратегії
реформування держуправління (Wschodnik, Польща).
Про це йдеться в заяві представництва ЄС:
Європейський союз уважно стежить за розвитком останніх подій з
впровадженням реформ державного управління в Україні. Досягнуто
значного прогресу, проте потрібно зробити ще більше. ЄС підтверджує
готовність і надалі надавати фінансову підтримку в держбюджет України.
Так, на основі вже наявних хороших результатів у 2018 році було виділено
15,5 мільйона євро.
Крім того, ЄС підтримує зусилля українського уряду щодо оновлення
Стратегії реформування державного лідерства. Європейський Союз також
підтримує покращену процедуру найму нових посадових осіб на посади
фахівців з реформ.
Незважаючи на те, що відновлювані джерела енергії все ще
перебувають на стадії розвитку в Україні, останніми двома роками
спостерігається бурхливий розвиток проектів з відновлюваної енергії
(bne IntelliNews, Великобританія).
За даними Української асоціації відновлюваних джерел енергії
кількість ліцензій на постачання поновлюваних джерел енергії в Україну
зросла з 131 у 2015 році до 230 у цьому році.
Відновлювані джерела енергії стали розвиватися завдяки так званих
«зелених тарифів», державних субсидій, спрямованих на збільшення
інвестицій у відновлювану енергію.
Іноземні інвестори також виявили інтерес до поновлюваних джерел
енергії. У Нікополі, де ДТЕК створив свій сонячний завод потужністю 200
МВт, канадська компанія TIU Canada планує розпочати експлуатацію
сонячної електростанції потужністю 10,7 МВт у січні. Норвегія Scatec Solar
оголосила в червні, що незабаром розпочнеться будівництво двох сонячних
парків у Черкаській області загальною потужністю 83 МВт. Український
бізнесмен Василь Хмельницький завершив будівництво сонячної
електростанції потужністю 18 МВт у Херсонській області. У жовтні ДТЕК
також підписав другий договір з США про постачання обладнання для
Приморської вітрової електростанції у Запорізькій області. Також відомо про
будівництво 1МВт сонячної електростанції в «зоні відчуження» Чорнобиля,
що було результатом партнерства між українською компанією «Родина» та
німецькою компанією Enerparc AG.
Основною причиною розвитку відновлюваної енергетики в Україні є
гарний регуляторний режим та гарантії від держави інвесторам.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Також держава не обмежує доступ до мережі, і створила дуже прозорі
та чіткі процедури з'єднання з мережею.
Україна розпочала амбіційну енергетичну реформу, яка планує
відмовитися від діючих тарифів, щоб замінити їх аукціонною системою.

Сполучені Штати очікують продовження антикорупційних реформ
в Україні (Voice of America, США).
Заступник державного секретаря США – керівник Бюро
Держдепартаменту з питань протидії міжнародному наркотрафіку та
розвитку правоохоронної системи Кірстен Медісон:
Ми чекаємо зусиль по впровадженню реформи. Це незалежні
антикорупційні інститути, які дуже важливі в цьому процесі. Ухвалення
законодавства з питань освіти Вищого антикорупційного суду було
важливим етапом. Наступним кроком є створення повноцінного
функціонального незалежного і ефективного Антикорупційного суду в
Україні, і ми очікуємо, що Україна зробить певні кроки в цьому напрямку
незабаром, як це було обіцяно.
Для інтеграції в Європу, залучення інвестицій і розвитку своєї
економіки Україна повинна виконати зобов'язання і викорінити корупцію,
яка суперечить принципам і ознаками демократичного суспільства.
Українська влада докладає неймовірних зусиль у проведенні реформ і
перетворення старої правоохоронної системи в сучасну і ефективну
організацію, здатну забезпечити безпеку громадян.
До останнього моменту в українській армії існувало
дискримінаційне ставлення до жінок у військовій сфері та їх заслуг.
Підписаний Президентом закон № 6109 зрівнює права обох статей і
забезпечує рівні можливості для кар'єри для чоловіків і жінок в армії
(The Koz Times, Канада).
Цей документ вважається прогресивним і орієнтований на найкращу
міжнародну практику. Як і стандарти НАТО, які реалізуються Україною.
Процес лібералізації військової служби для жінок розпочався після
початку війни на Донбасі. У 2016 році Міністерство оборони дозволило
жінкам отримати близько звання 100 майорів, офіцерів та молодших
офіцерів, які раніше були недоступними. Зараз жінки можуть служити в
армії як водій, гренадер, кулемет, снайпер, зайняти посаду заступника
командира розвідувальних груп або бути командувачем бойової машини
піхоти.
Це був значний прогрес у налагодженні прав при службі в армії.
Принцип рівності вирішили закріпити закон в цілому.
12 жовтня президент підписав підписаний Верховною Радою у вересні
Закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на
військовій службі в збройних силах та інших військових формуваннях.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Мета полягає в ліквідації дискримінації в армії на підставі сприяння
гендерній рівності в структурах. Прихильники прийнятого закону вважають,
що закон усуває «особливий» дискримінаційний підхід до жінок, військових
та значно розширює можливості для кар'єри.
Тепер жінки виконують військові обов'язки на рівній основі з
чоловіками за винятком випадків, передбачених законодавством про захист
материнства та дитинства, а також забороною дискримінації за ознакою
статі.
Закон № 6109 означає початок рівного доступу до посад та військових
звань. Заслужено отримувати вищі пенсії та зарплати на основі стажу. Також
застосовувати свої навички без обмежень.
Україна проводить прогресивні реформи в збройних силах. Заохочення
жінок, рівноправність між чоловіками й жінками – світова практика, яка
показує свої плоди в арміях Сполучених Штатів, Ізраїлю, Норвегії та сил
НАТО.

Директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови
Сату Кахконен заявив, що Україні потрібно продовжувати реформи (The
Bobr Times, США).
Для зростання ВВП нам потрібні реформи в економіці. Це головна
причина, чому країні необхідно продовжувати реформи. Протягом останніх
чотирьох років багато зробило, і зараз не час зупинитися.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що
підписав закон, який закріплює для армії та поліції вітання «Слава
Україні! – Героям слава!» (Wschodnik, Польща).
Підписав ухвалений Верховною Радою закон про внесення змін до
статутів ЗСУ щодо введення військового вітання – Слава Україні! Героям
слава!
Переконаний, це відновлення історичної справедливості! Ми
повернули українському війську наше традиційне вітання!
Президент Петро Порошенко заявив, що реформа освіти в даний
час є однією з найважливіших реформ в країні, і перші зміни вже можна
побачити в початкових школах (MENAFN, Йорданія).
Виховання та формування майбутньої особистості залежить від двох
чинників – батьків і вчителів. Якщо ви запитаєте мене, яка реформа
найважливіша, я відповім – це освіта. Хто має сумніви в цьому – підіть і
подивись на сучасних першокласників, які навчаються за програмою «Нова
українська школа». Подивіться, як вони бігають у школу, тому що їм це
подобається. Подивіться, як вчителі зустрічають їх. І це вже величезні зміни,
що відбуваються, оскільки вони вже виховуються по-іншому.

Огляд зарубіжних ЗМІ

31

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

11 − 31 жовтня 2018 р.

20-28 лютого 2015
Чотири українські міста Кам'янець, Чертков, Житомир та Львів
планують повністю перейти на використання поновлюваних джерел
енергії до 2050 року (Wschodnik, Польща).
Нові енергетичні плани та кліматичні стратегії міста будуть інтегровані
з вже існуючими програмами. Участь у цій угоді дасть містам доступ до
міжнародних фондів, які допоможуть фінансувати реформу.

Огляд зарубіжних ЗМІ
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман про звіт роботи за 9
місяців: Це не бравада про успіхи, а огляд того, що зроблено і які
завдання попереду (Урядовий портал).
Кабінет Міністрів України продовжує традицію щоквартального
звітування про роботу, і черговий звіт – за 9 місяців – це не перелік самих
лише успіхів, а реальний огляд ситуації в країні, оцінка того, що зроблено, і
визначення завдань на найближчі періоди.
Статистичні показники доводять – економіка Україна стабільна,
динаміка її розвитку позитивна. Суттєві зміни проходять у більшості сфер, у
тому числі в фіскальній. Після впровадження заходів боротьби з
контрабандою надходження з митниці зросли з 1,33 млрд на день до 1,75
млрд на день. Плюс близько 400 млн надходить тепер щодня.
Управління державною власністю, теж динамічно змінюється.
Формуються професійні наглядові ради на найбільших державних компаніях,
запроваджуються нові принципи менеджменту. Ми запровадили систему
електронних торгів для малої приватизації. Вже провели 203 успішні
аукціони з підвищенням ціни в середньому вдвічі. Тобто на 203 об’єктах
будуть нові господарі, будуть створені нові робочі місця. Ми виконали план
по надходженнях від оренди. І бачимо у цій сфері серйозний потенціал.
Так, завдяки перевіркам додатково укладені понад 47 тис. договорів
між роботодавцями та працівниками.
Програми підтримки агропідприємств також спрацювали. Ми будемо
продовжувати фінансування цього напряму. Єдине, бачимо окремі
бюрократичні бар’єри, передусім у сегменті підтримки фермерів. Тож маємо
спільно – фермери, уряд – здолати цей виклик.
Енергозабезпечення – в центрі постійної уваги уряду. Україна
забезпечена паливом на поточний опалювальний сезон. І, що найголовніше,
ціна на газ в найближчі місяці – до кінця опалювального сезону –
підвищуватися не буде. А програма субсидій захистить всіх, кому потрібна
буде адресна допомога.
Суттєвими є результати реформи системи охорони здоров’я (...).
Обороноздатність фінансується ритмічно – відповідно до планів. Ми
вже профінансували 118 млрд грн. Вироблено понад 2 тис. одиниць
озброєння. Всі програми формуються і фінансуються відповідно до розписів.
Окремо хочу сказати про соціальний захист військовослужбовців.
Розподілено 667 квартир, виділено 19,8 тис. ділянок учасникам АТО.
Завершується жовтень, і завдання – якісно завершити 2018 рік і увійти
спокійно у 2019 рік. І тут важливо ухвалити реалістичний і правдивий
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Державний бюджет. Маю надію, до 1 грудня Україна отримає збалансований
реалістичний Державний бюджет. Це б означало, що ми прогнозовано і
якісно будемо дивитися в 2019 рік.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна
стає серйозним гравцем на ринку авіаперевезень (Урядовий портал).
Україна стає серйозним гравцем на європейському ринку
авіаперевезень. І в цьому контексті важливо посилити роль столичного
аеропорту «Бориспіль», як регіонального хаба, та опрацювати спільно з
міжнародними партнерами можливості розвитку регіональних аеропортів.
За даними Державної служби статистики, у транспортному сегменті
саме галузь авіаперевезень демонструє стабільне зростання. До кінця року
абсолютний показник пасажиропотоку очікується на рівні близько 20 млн
пасажирів.
Вже сьогодні третина авіаперевезень – це транзитні пасажири, які
обирають Київ місцем пересадки. І це добрий знак для реалізації «хабової»
стратегії.
Одночасно важливий і розвиток регіональних аеропортів. Одеса, Львів,
Харків, Херсон – там так само зростає пасажиропотік. Нам треба робити
глобальну програму їх розвитку. Буду пропонувати конкретні проекти
розбудови летовищ міжнародним партнерам. Держава, міжнародні установи і
муніципалітети – разом можемо зробити програми розвитку і дати там нову
якість обслуговування. Українці це відчують.
Міжнародний валютний фонд погодив із українською владою нову
програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного
фінансування (Радіо Свобода).
Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням,
вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році.
Передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та
реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.
Після того, як Верховна Рада затвердить бюджет на 2019 рік з
урахуванням рекомендацій МВФ, угоду має розглянути Виконавча рада
Фонду.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман: ми співпрацюємо з
фінансовими партнерами, аби віддати борги, а не наростити їх (Урядовий
портал).
Уряд України вважає необхідним продовження співпраці з
міжнародними фінансовими організаціями задля забезпечення політики
виплати боргів і зниження навантаження на бюджет, а не нарощування
запозичень.
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Ми працюємо з фінансовими ринками світу, аби віддати кредити, які на
нас поклали минулі уряди протягом 2005-2013 років. Зараз ми щороку
платимо 5 млрд дол. в якості обслуговування (взятого тоді) боргу.
Державний секретар Федерального МЗС Німеччини Вальтер
Лінднер заявив, що розвиток відносин з Україною залишається однією з
ключових тем зовнішньої політики Німеччини (Урядовий портал).
Вальтер Лінднер перебуває в Україні на чолі делегації державних
секретарів шести міністерств. Починаючи з 2014 року, це вже четвертий візит
державних секретарів Німеччини в Україну, направлений на підтримку
прямого діалогу з профільними міністерствами. Цьогорічний візит
здійснюється в рамках підготовки до візиту в Україну Федерального
канцлера Німеччини Ангели Меркель. (...).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заяив, що
ухвалення збалансованого бюджету гарантуватиме системність змін у
державі (Урядовий портал).
Ми передбачили всі сфери, які будемо підтримувати. Мова про безпеку
і оборону, освіту, охорону здоров’я, розбудову доріг, питання
енергоефективності, розвитку децентралізації. Головне, аби бюджет
залишався збалансованим. І зараз треба уникнути популізму і роздування
видатків.
І наше завдання – утримати стабільність і забезпечити додаткове
зростання. За умов прийняття правильного і збалансованого бюджету можна
гарантувати системність змін.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман – інвесторам: ви
потрібні Україні, і Україна потрібна вам (Урядовий портал).
Обраний урядом орієнтир зростання економіки в 5 і більше відсотків
вимагає залучення серйозного масиву інвестицій, і всі вони можуть бути
успішними. Отже, не тільки Україні потрібні інвестори, а й інвесторам
потрібна Україна – як майданчик ефективного і результативного
підприємництва.
Більшість урядових реформ – фундаментальні. Вони проводяться в
пострадянській країні. Але їх мета – розкрити той потенціал, який Україна
має.
Наш справжній економічний ріст має бути більше 5 %. Для цього
потрібно вийти на достатній рівень інвестицій, а отже, побудувати достойний
інвестиційний клімат. У нас є потенціал, починаючи від космічних
технологій до надр… Ми зрушили з місця багато сфер життя, і зараз вони
напрацьовують свою спроможність.
Серед найбільш затребуваних перетворень – це реформа
децентралізації, формування антикорупційної інфраструктури, соціальні
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зміни, передусім у пенсійній системі, дерегуляцію, завдяки якій скасовано
вже понад 700 нормативних актів.

Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко розповів про домовленості
у Білорусі (Урядовий портал).
Одна з головних тем – проведення Першого Форуму регіонів України
та Білорусі, який відбудеться 25-26 жовтня у Гомелі. На ньому планує взяти
участь 13 областей України і близько 60 підприємств. Ми очікуємо
підписання до 20 угод як на місцевому і обласному рівнях, так і
міжурядовому. Це важливе питання, адже регіональне співробітництво
сьогодні дає можливість залучати інвестиції, збільшувати туристичний потік,
обмінюватись досвідом і інформацією та здійснювати кооперацію.
За його словами, розвиток кооперації став також одним з ключових
питань на засіданні Міжурядової комісії. Сьогодні близько 8 білоруських
підприємств вже працює на території України, але для нас важливі і поставки
української продукції до Білорусі. Йдеться про поставки продукції АПК,
металургії тощо. (...).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
У ДБР оголошено конкурси на 103 посади, серед них – 65 слідчих
(Урядовий портал).
Оголошено конкурси на 103 посади у Державному бюро розслідувань,
із них на 61 посаду – до центрального апарату та на 42 посади – до семи
територіальних управлінь Бюро.
Зокрема, ДБР шукає кандидатів на 65 посад слідчих: 39 – до
центрального апарату та 26 – до територіальних управлінь.
Директор ДБР Роман Труба:
Це посади, які залишилися вакантними після першої хвилі конкурсного
добору. Оголошення нових конкурсів не вплине на початок відкриття
проваджень.
Також серед посад, на які оголошено конкурс, – перший заступник
Директора територіального управління Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Мелітополі.
Документи можна надсилати поштою або приносити особисто за
адресою м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15 (Державне бюро розслідувань).
Термін подачі документів – з 29 жовтня по 24 листопада включно.
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Децентралізація та реформа державного управління
Віце-прем’єр-міністр
–
міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що децентралізація
перетворила регіони на інвестиційні хаби (Західна інформаційна
корпорація).
Сьогодні Україна не тільки як держава – інвестиційний хаб, а всі її
регіони вже є інвестиційними хабами, маючи повноваження, ресурси і
відповідальність. І це тільки початок.
Завдяки реформі децентралізації, ми сьогодні на Форумі говоримо про
підсилення регіональної співпраці, економічних та інвестиційних
можливостей. Кожен наш регіон може продукувати і поставляти свою
продукцію не тільки в свій регіон і по Україні, а ще й до країн Європейського
Союзу. Ми маємо можливість спілкуватись в напрямку енергетики,
машинобудування, АПК, трубної продукції і металургії.
Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Юрій Голик заявив, що реформа децентралізації влади має завершитися
до 2020 року (Цензор.НЕТ).
Петро Порошенко – перший президент, який віддає повноваження і
ресурси на місця, децентралізує їх, а не концентрує на всеукраїнському рівні.
І кожна громада отримує все необхідне для розвитку за власним планом і
згідно з власними бажаннями і баченням.
Ми лідери за кількістю організованих громад, і до 2020 року ми хочемо
завершити процес їх створення. Після цього ми передамо їм всі наші знання
та досвід. Кожен житель ОТГ має знати ім'я голови своєї громади і не
зобов'язаний знати ім'я прем'єр-міністра, бо голова уряду займається
макроекономікою і не займається проблемами села Петриківка.
У Петриківці ми побудували дві школи, будуємо стадіон, амбулаторію,
чистимо річку, робимо дороги. Ми хочемо, аби цим займався голова ОТГ.
Ми хочемо, аби ОДА теж була децентралізована. Крім того, децентралізації
підлягає і Укравтодор, й інші центральні органи виконавчої влади, адже за
все, що відбувається на цій землі, мають відповідати ті, хто тут живе. Тому
децентралізація повинна відбутися. Вона вже довела, що вона ефективна.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що громади мають
сформувати власні культурні стратегії (Урядовий портал).
Децентралізація культури – це можливість для громад набути власної
ідентичності, розбудувати культурні простори на рівні регіонів – з одного
боку, з іншого – отримати від цього максимальний економічний ефект. Ми є
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європейською нацією зі своєю автентикою, багатою культурною спадщиною,
і нам є що показати світу.
Сьогодні держава і Український культурний фонд фінансують
культурні стартапи. Вони можуть працювати набагато глибше на економіку
країни, ніж будь-яке підприємство. Це новий простір для розвитку, який
покаже нашій молоді – хто ми є, куди рухається країна і чим нам потрібно
конкурувати у світі. І це конкуренція не тільки між областями в аспекті
відновлення і реконструкції історичних будівель. Це відновлення і створення
нових культурних традицій нашої держави. (...).

Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що децентралізація
перетворила регіони на інвестиційні хаби (Урядовий плортал).
Завдяки політичній волі Президента України Петра Порошенка була
розпочата реформа децентралізації, яка вже дала відчутний результат.
Сьогодні Україна не тільки як держава – інвестиційний хаб, а всі її регіони
вже є інвестиційними хабами, маючи повноваження, ресурси і
відповідальність. І це тільки початок.
Завдяки реформі децентралізації, ми сьогодні на Форумі говоримо про
підсилення регіональної співпраці, економічних та інвестиційних
можливостей. Кожен наш регіон може продукувати і поставляти свою
продукцію не тільки в свій регіон і по Україні, а ще й до країн Європейського
Союзу. Ми маємо можливість спілкуватись в напрямі енергетики,
машинобудування, АПК, трубної продукції і металургії.
На Форумі присутні представники 17 регіонів України і 6 областей
Білорусі. А також біля 100 українських і білоруських підприємств. Вже
підписано контрактів про міжрегіональне співробітництво на суму 100 млн
дол., і це стало можливим завдяки ініціативі Президентів України і Білорусі
провести Перший Форум регіонів двох країн.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко наголосив, що в Україні
почалася масштабна реалізація регіональних стартапів (Урядовий
портал).
Вперше презентуються і запускаються регіональні проекти за
секторальної підтримки ЄС. Це означає, що держава-Україна сприяє
регіональному розвитку через ДФРР, через субвенції, через впровадження
Державної стратегії регіонального розвитку.
Йде мова про реалізацію 70 регіональних стартапів у 16 областях. Це
проекти регіонального розвитку, які стали переможцями конкурсу й виграли
можливість отримати фінансування за рахунок коштів Програми з
секторальної підтримки ЄС, залучених до державного бюджету. Найбільше
переможців у Львівській області – 12 та Хмельницькій області – 10. Також
перемогли 10 проектів МОН. По 1 проекту захистили Миколаївська,
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Донецька, Рівненська, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Луганська
області. Перемогли і по 1 проекту Мінагрополітики та Мінрегіону. Загальна
сума фінансування – 616, 1 млн грн. (...).

Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що кожна громада
України має стати локальним інвестиційним хабом (Урядовий портал).
Найголовніше і найцінніше в нашій країні – не земля і дороги, а
освічені та працелюбні українці, які готові приносити прибутки своїй
державі, залучати інвестора і розвивати свої громади.
Завдяки впровадженню реформи децентралізаці, за 4 роки в Україні
сформувалось 838 ОТГ, в яких проживає понад 8 млн громадян. По
перспективних планах – 1206 об’єднаних громад. Остаточна кількість може
бути на рівні 1300–1400 ОТГ. І це не кінцева наша зупинка. Нам дуже
важливо, щоб ці громади ставали потужними, об’єднували свій ресурс і
рухались уперед. Ми маємо забезпечити для всіх українців – у кожному місті,
у кожній громаді – гідний рівень життя, якість медицини і освіти, безпечне і
комфортне середовище. Наша головна ціль – розвиток людського потенціалу,
зростання індексу регіонального людського розвитку.
(...) Крім розроблених стратегій, визначених цілей і завдань, кожна
громада має арсенал інструментів, якими необхідно розумно скористатись і
стати дійсно інвестиційними хабами. Це постійно зростаючі бюджети,
державна підтримка у понад 40 млрд грн, створений Фонд
енергоефективності, впровадження smart-спеціалізації регіонів, підтримка
МФО тощо. І щоб скористатись розумно всіма цими інструментами,
необхідна велика робота над собою. Насамперед – остаточне подолання
патерналізму. Плюс – постійне навчання і адаптування до постійних змін,
впровадження проектного менеджменту на рівні управління.
Дерегуляція та розвиток підприємництва

Кабінет Міністрів України підготував до приватизації 10 великих
об'єктів державної власності (Цензор.НЕТ).
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман:
Ми затвердили вже 10 об'єктів великої приватизації, до яких ми будемо
залучати кращі інвестиції в Європі і світі. (...) Ми найняли найкращих топрадників, визнаних у всьому світі, які будуть допомагати нам здійснювати
інвестиції в державну власність.
Вже впроваджена електронна система для приватизації малих об'єктів
державної власності.
За кілька місяців ми вже провели 203 успішні аукціони. Вони були
абсолютно конкурентно продані. (...) Ми отримали дохід у бюджет 280 млн
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грн. Що важливо, електронні торги дають середнє підвищення стартової ціни
удвічі. Найбільше зростання в 32 рази.
Ми виконали план надходжень від оренди за 2018 рік, мобілізувавши
1,075 млрд грн.

До України прибула Перша офіційна торговельна місія США:
вивчати перспективні об'єкти для інвестицій (Урядовий портал).
9 жовтня у Києві Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр
економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів зустрів Першу
офіційну торговельну місію Міністерства торгівлі Сполучених Штатів
Америки, яка прибула для пошуку перспективних об'єктів для інвестицій в
Україні.
Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного
розвитку і торгівлі України Степан Кубів:
Двостороння торгівля Україна – США невпинно зростає – товарообіг за
8 місяців 2018 року уже збільшився на 16 % і склав $2,6 млрд. Спільний
інтерес наших країн лежить у площині агробізнесу, енергетиці,
інфраструктурі, ІТ, промисловій співпраці. Ми також розпочали процес
приватизації за новим прогресивним законодавством, що створює виняткові
інвестиційні можливості і для американських компаній.
Американські компанії вже зараз ведуть активну діяльність в Україні і
є надійними партнерами для українського бізнесу.
Американські компанії вже привезли з собою в Україну власні
технології і завдяки наявності в Україні кваліфікованого персоналу зуміли
досягти чудових результатів. Ми продовжимо системні реформи в Україні,
поліпшення інвестиційного клімату, дерегуляцію та посилення прав
інвесторів. Певен, що наша співпраця матиме ще більше вагомих результатів
та перемог.
Успішно працює Українсько-американська рада з торгівлі і інвестицій,
створено українсько-американські Робочі групи з питань сприяння розвитку
двосторонньої торгівлі, інвестицій, захисту прав інтелектуальної власності,
сільського господарства, усунення технічних бар’єрів у торгівлі.
Україна та ЄБРР започатковують нову стратегію взаємодії, –
зустріч Глави Уряду з віце-президентом Банку (Урядовий портал).
Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку
започатковують нову стратегію взаємодії, яка передбачає реалізацію
довготривалих і фінансово великих проектів як на рівні приватного сектору,
так і на рівні державного управління. Відповідні домовленості були досягнуті
під час зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Віцепрезидентом ЄБРР Аленом Пію. Віце-президент Банку представив нового
регіонального директора Банку - Маттео Патроне, який замінить на цій
посаді Франсіса Маліжа. Він також подякував Володимиру Гройсману за той
рівень лідерства, який дозволяє нарощувати обсяги співпраці.
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(...)
На думку співрозмовників, процеси приватизації, в тому числі великих
об’єктів, активізація співпраці на рівні муніципалітетів та в секторі
інфраструктурних проектів. Так, вже до кінця року ЄБРР планує підписати
низку
практичних
домовленостей
з
ПАТ
«Укрзалізниця»
та
держпідприємством «Украерорух». (...).

В Україні відбулося понад 200 успішних аукціонів з продажу
об’єктів малої приватизації (Західна інформаційна корпорація).
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов:
Мала приватизація вимагала прийняття 64 підзаконних актів, які
ухвалили КМУ та ФДМУ. Старт реальних торгів малої приватизації відбувся
два місяці тому. Рівень успішності аукціонів становить понад 50 %.
Ми бачимо, що ціни станом на сьогодні у середньому зростають на
83% стосовно стартової, і це абсолютно прекрасні показники.
Сьогодні об’єкти малої приватизації продають через більш як 30
майданчиків. Ще кілька майданчиків перебувають на стадії акредитації.
Ми провели понад 200 реально успішних аукціонів. Рекорд – це 32
успішні аукціони, які відбулися в один день.
У планах – до кінця року залучити до бюджету кілька мільярдів
гривень завдяки малій приватизації.
Важливим елементом Східного партнерства має стати
поглиблення галузевої взаємодії (Міністерство закордонних справ
України).
Під головуванням Високого представника ЄС із закордонних справ та
безпекової політики Федеріки Могеріні та за участі міністрів закордонних
справ держав-членів ЄС, країн-учасниць ініціативи СхП та Комісара ЄС з
питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення
Йоганнеса Гана пройшла зустріч, де головними темами дискусії були стан
виконання «20 досягнень до 2020 року» та перспективи подальшого розвитку
Східного партнерства, зокрема у контексті наближення 10 річниці заснування
цієї зовнішньополітичної ініціативи ЄС.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін:
У контексті розвитку СхП після 2020 року важливим елементом
ініціативи має стати поглиблення галузевої взаємодії між ЄС та трьома
асоційованими партнерами з метою їх подальшої галузевої інтеграції до ЄС.
Закликаю ЄС бути амбітним, реагувати на прагнення партнерів,
представити до десятої річниці Східного партнерства конкретні проекти з
максимально відчутними результатами для суспільства, а також
започаткувати дискусію щодо майбутнього СхП.
(....) На полях засідання відбулися зустрічі Павла Клімкіна з Міністром
закордонних справ Великої Британії Джеремі Хантом, Міністром
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закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, Генеральним секретарем
ЄСЗД Хельгою Шмід.

Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
У
Кабінеті
Міністрів
України
очікують,
що
Фонд
енергоефективності розпочне свою повноцінну роботу у першому
кварталі 2019 року (Західна інформаційна корпорація).
Віце-прем’єр-міністр
–
міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
За маршрутним планом, який ми прописали з міжнародними
партнерами, запуск Фонду енергоефективності очікується в І кварталі 2019
року. Ми вже спрямували 1,5 мільярда гривень до статутного капіталу
Фонду, і 3 мільярда гривень надали міжнародні партнери. Вже у I кварталі
2019 року, за попередньою домовленістю з Представництвом ЄС, ми маємо
відпрацювати і показати пілотний проект, яким чином фінансуватимуться
готові продукти для ОСББ.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що французькі
компанії
зацікавлені
у
проектах
з
енергоефективності
та
відновлювальної енергетики (Урядовий портал).
На сьогодні Франція відіграє одну з ключових ролей у розвитку
«зеленої енергетики» в Європі та в усьому світі. Тож для України є важливим
залучення французьких компаній, які працюють у цьому напрямку. Наразі
інвестиційний потенціал України у галузі відновлювальної енергетики ми
оцінюємо в 12 млрд євро.
(...) Такі французькі компанії, як ENGIE, Total-Eren та Akuo Energy, вже
висловили свою зацікавленість брати участь у широкомасштабних проектах у
сфері енергоефективності, розвитку відновлювальної енергетики в Україні.
Це дозволить Україні в майбутньому не тільки зменшити енергоспоживання і
модернізувати комунальні підприємства, але і відмовитись від класичних
енергоносіїв. Для нас важливе залучення французьких технологій також і в
напрямку впровадження енергоефективності у житловому секторі.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що Україна
підписала Меморандум з французькою компанією RTE з розвитку
енергетичних мереж (Урядовий портал).
Підписання Меморандуму про співробітництво між НЕК «Укренерго» і
французькою компанією RTE щодо розвитку енергетичних мереж є
ключовою подією для українського енергоринку. Це дозволить
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імплементувати інноваційні рішення, які здатні вивести українську
електроенергетику на якісно новий рівень розвитку.
(...) Під час зустрічі також було досягнуто домовленості про
впровадження кращих IT-технологій в сфері електроенергетики. Ще один
спільний проект – впровадження технологій ремонту високовольтних ліній
без відключення напруги. RTE один з визнаних у світі власників цієї
технології, і компанії планують використовувати досвід Франції в Україні.
(...).
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко зазначив, що важливо
забезпечити принцип прозорості у роботі Фонду енергоефективності
(Урядовий портал).
Вкрай важливо забезпечити принцип прозорості в діяльності Фонду
енергоефективності. Всі нормативно-правові документи, рішення щодо
процедур та пакетів послуг, які будуть надаватись ОСББ і багатоповерховому
сектору Фондом енергоефективності, прийматиме сформована у листопаді
наглядова рада Фонду. За маршрутним планом, який ми прописали з
міжнародними партнерами, запуск Фонду очікується в І кварталі 2019 року.
(...) Ми вже спрямували 1,5 млрд грн до статутного капіталу Фонду, і 3
млрд грн надали міжнародні партнери. Вже у I кварталі 2019 року, за
попередньою домовленістю з Представництвом ЄС, ми маємо відпрацювати і
показати пілотний проект, яким чином фінансуватимуться готові продукти
для ОСББ. В подальшому буде відпрацьовано юридичну процедуру з
державними банками, які виступатимуть фронт-офісами в роботі ОСББ і
Фонду енергоефективності.
IFC і Світовий банк вже напрацювали методичний посібник, який є
своєрідною покроковою маршрутною картою для ОСББ щодо роботи з
Фондом енергоефективності.
Державна регуляторна служба України не погодила проект
постанови Кабінету міністрів про підвищення цін на газ для населення
(Радіо Свобода).
У рішенні служби зазначено, що прийняття проекту порядку у
запропонованій редакції може призвести до монополізації ринку природного
газу НАК «Нафтогаз України», невиконанню Україною її обов’язків за
договором про заснування Енергетичного співтовариства, а також що в
документі відсутній аналіз регуляторного впливу на ринкове середовище,
забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та
держави, а також обґрунтування відповідності проекту принципам
регуляторної політики. У службі наголосили, що розробники постанови не
дотрималися принципів державної регуляторної політики, визначених
законодавством.
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Уряд актуалізував План заходів щодо реалізації Концепції
розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року (Урядовий портал).
Оновлений План заходів покликаний посилити прозорість
газовидобувного сектору і покращити якість його регулювання.
Передбачається перейти на електронний формат обміну інформацією між
видобувними компаніями та органами влади, створити портал з доступом до
інформації про українські ресурси.
Очікується також розробка нової версії Кодексу про надра, який
кодифікує і впорядкує правила діяльності у видобувній галузі.
Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон:
Україна крок за кроком покращує умови для інвестицій у
газовидобувний сектор. Парламент прийняв закони, які впроваджують
стимулюючу ренту та гарантують її п’ятирічну недоторканність,
спрямовують частину коштів на розвиток громад у видобувних регіонах,
полегшують дозвільні процедури. У червні 2018 р. уряди України і Канади
підписали лист про наміри щодо запровадження кращих практик управління
видобувною галуззю.
Уже незабаром очікується перехід на електронні аукціони для видачі
ліцензій на розробку нафтогазових надр, а також спрощення доступу до
геологічної інформації. Все це наближає Україну до її цілі – стати
енергетично незалежною та ресурсно самодостатньою.

Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що Україні
необхідно близько 10 тисяч енергоаудиторів (Урядовий портал).
Енергоменеджери і енергоаудитори – нова генерація фахівців, яких
ніколи не було в Україні. Але саме ви можете зробити нашу країну справді
незалежною через шлях енергоефективності. І сьогодні країна потребує
близько 10 тисяч таких спеціалістів. На цьому, виступаючи перед студентами
НТУ «Дніпровська політехніка».
Сьогодні вже 31 ВНЗ України долучився до підготовки
енергоаудиторів. Це професія майбутнього, адже саме енергоаудитор –
необхідний елемент повномасштабної енергомодернізації житлових
будинків. Перспективи для діяльності надвеликі: це ОСББ, які
працюватимуть з Фондом енергоефективності; мешканці багатоповерхового
сектору, які звернулися до фахівця з ціллю проведення заходів з
енергоефективності і оцінки їх якості; державні будівлі, які відповідно до
Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» мають отримати
обов’язковий енергетичний сертифікат. Скажу більше, в майбутньому
держава стимулюватиме і підтримуватиме проведення енергоаудиту для
транспортного сектору і промисловості.
На сьогодні енергомодернізації підлягає близько 70 % житлового
сектору України. А це близько 30 млрд євро інвестицій на найближчі 10
років. Якщо говорити про промисловість, муніципалітети і соціальну
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інфраструктуру – це величезні кошти, які завдяки вам можуть бути
інвестовані в Україну.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про додаткове
виділення 100 млн грн у 2018 році на програму «Теплі кредити» за
програмою енергоефективності (Цензор.НЕТ).
Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко:
На «теплі кредити» додатково виділили цього року 100 млн грн.
Відповідну постанову схвалили сьогодні на засіданні уряду.
Це дасть можливість українцям отримати допомогу від уряду на
енергомодернізацію житла.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив підвищення цін на
газ (Корреспондент.net).
Уряд обрав варіант для виконання умов МВФ, який можна
компенсувати субсидіями родинам, не спроможним повністю сплачувати
комунальні платежі.
Україна без кредиту Міжнародного валютного фонду не уникне
дефолту, а тому змушена була виконати його умову й підвищити ціну на газ.
Ціна на газ. У нас було тільки два варіанти: або мінімальне
підвищення, про яке ми домовилися, або дефолт, галопуюча інфляція,
знецінення всіх заощаджень. Ми вибрали варіант, який можна компенсувати
субсидіями. Щоб незахищені люди не відчули підвищення.
Кредит МВФ потрібен не для того, щоб брати нові борги, це для того,
щоб віддавати старі. Адже щороку на їх обслуговування ми витрачаємопо $5
млрд. (...).
В Україні заснували партнерство у сфері енергоефективності та
використання альтернативного палива на цементних заводах (Державне
агентство з енергоефективності та енергозбереження України).
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук із виконавчим
директором Асоціації виробників цементу України «Укрцемент» Романом
Скільським започаткували співпрацю щодо стимулювання реалізації
енергоефективних проектів, у тому числі з використанням альтернативного
палива для цементних печей з дотриманням екологічних норм.
Водночас сміття – це неоціненний та невикористаний досі ресурс для
генерації електричної та теплової енергії, а також виробництва SRF-палива.
Отже, Агентством спільно з Укрцементом планується опрацювання
можливостей стимулювання використання SRF-палива на базі цементних
заводів повного циклу.
Також передбачається залучення фахівців Укрцементу до роботи над
механізмом стимулювання промислових підприємств до енергоефективності.
Офіційна інформація

45

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

11 − 31 жовтня 2018 р.

20-28 лютого 2015
У проекті Державного бюджету на 2019 рік закладено 2 млрд грн
на енергоефективність (Урядовий портал).
Уряд стабільно фінансує проекти із скорочення споживання
енергоресурсів, що є важливим кроком на шляху побудови енергонезалежної
держави. В проекті бюджету на наступний рік передбачено фінансування
Фонду енергоефективності на рівні 1,6 млрд грн. Завдяки цим коштам
українці зможуть отримати допомогу на енергомодернізацію власних осель.
Наступного року також буде подовжено державну програму надання
«теплих кредитів», на яку виділяється 400 млн грн. Ця програма вже довела
свою ефективність: за 4 роки дії її учасниками стали понад 500 тисяч
українських родин, які впровадили заходи з енергоефективності вартістю 6,7
млрд грн та економлять енергоресурсів в еквіваленті газу близько 230 млн м3
щорічно. Видатки з державного бюджету склали близько 2,3 млрд гривень.
У 2018 році на програму виділено 400 млн грн, цією допомогою
скористалися більше 115 тис. родин.
Реформа системи національної безпеки та оборони

У проекті держбюджету на 2019 рік на потреби армії передбачено
100,6 мільярда гривень (Цензор.НЕТ).
Директор департаменту фінансів Міністерства оборони України
Сергій Дяченко:
На грошове забезпечення і заробітну плату наступного року планується
виділити 55,6 мільярда гривень (збільшено приблизно на 40 % порівняно з
2018 г.), на озброєння і військову техніку (закупівлю, модернізацію,
проведення НДДКР, капремонт, забезпечення зв'язком) – майже 17 мільярдів,
на будівництво (капремонт) військових об'єктів, будівництво (придбання)
житла для військовослужбовців – 4,1 мільярда гривень.
Армія переходить на нову систему харчування (Кореспондент).
Працівник Головного управління розвитку і супроводу
матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Місюра:
Сьогодні почався процес переходу військових частин на нову систему
харчування. Сьогодні 72 бригада імені Чорних запорожців спробувала
оновлене меню. Загалом 12 частин ЗСУ вже перейшли на нову систему
харчування.
Решта 50 військових частин перейдуть на нову систему харчування
протягом найближчих чотирьох днів.
До оновленого раціону військовослужбовців додали банани, ківі,
кавуни, ананаси, йогурти і соки.
Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав
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та можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової
служби в Збройних силах України та інших військових формуваннях»
(Цензор.НЕТ).
Реалізація Закону сприятиме підвищенню рівня правового захисту
військовослужбовців-жінок, сприятиме збільшенню кількості жінок на
військовій службі, зокрема на вищих військових посадах.
Законом надаються рівні можливості особам обох статей щодо
укладення контракту на проходження військової служби та визначається, що
жінки можуть укладати контракт на проходження військової служби до
досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
Також закріплюється принцип, за яким жінки проходять військову
службу на рівних засадах із чоловіками, що передбачає рівний доступ до
посад і військовий звань та рівний обсяг відповідальності під час виконання
обов’язків військової служби.
Президент України Петро Порошенко заявив, що підписав закон,
яким в українській армії і поліції вводиться привітання «Слава Україні»
(Цензор.НЕТ).
Парламент підтримав пропозиції президента – ухвалив закон, і я його
підписав – про зміни у військових статутах щодо військового привітання.
«Слава Україні» є сьогодні абсолютно природним для кожного українського
воїна і для кожного українського громадянина.
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що підписав закон
про нове вітання в українській армії та поліції (Цензор.НЕТ).
Підписав ухвалений Верховною Радою Закон про внесення змін до
статутів ЗСУ № 9036, про введення воєнного вітання – «Слава Україні!
Героям слава!».
Переконаний, це відновлення історичної справедливості! Ми
повернули українській армії наше традиційне вітання!
Президент Парламентської Асамблеї НАТО Раса Юкнявічєнє
заявив, що сьогодні не тільки Україна потребує НАТО, але й сам Альянс
потребує України (Урядовий портал).
Ми високо цінуємо готовність України провести весняну сесію
Парламентської Асамблеї НАТО у 2020 році. Переконана, що все відбудеться
на найвищому рівні, але й сам Альянс потребує України.
Ми готові ділитися власним досвідом щодо набуття членства в
Альянсі. Майже 11 років з моменту подання заявки потрібно було Литві, аби
стати членом НАТО.
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе:
Також було обговорено низку питань політичного та практичного
характеру. Україна спільно з Альянсом працюватиме задля відновлення
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політичного діалогу високого рівня у форматі Комісії Україна-НАТО, який
наразі заблокований угорською стороною. Питання двостороннього формату,
на жаль, угорці використовують на багатонаціональній платформі НАТО, де
основним принципом взаємодії є консенсус. Задля конструктивного діалогу з
Угорщиною для України надзвичайно важлива у цьому питанні участь 28
інших членів НАТО, що, безумовно, матиме більшу вагу в конструктивному
діалозі з Угорщиною щодо імплементації мовної статті Закону України «Про
освіту.
Визначальною, на мою думку, є спільна робота Уряду, Парламенту та
Президента щодо відображення національної мети – членства в ЄС та НАТО
– на державному рівні, у законодавчих актах, зокрема, в Конституції
України. Очікуємо, що закон про відповідні зміни до Конституції буде
ухвалено уже в кінці цього року.
Сторони обговорили широке коло питань взаємодії України з НАТО.
Зокрема, йшлося про парламентський вимір співпраці та роль Уряду України
в підготовці та проведенні весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО у
2020 році, яка вперше буде проведена у Києві. (...).
Реформа правохоронної системи
Українські поліцейські проходитимуть підготовку за інтенсивною
програмою Федеральної поліції Австралії (Урядовий портал).
Програма включає в себе управління розслідуваннями тяжких
злочинів.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
В українській поліції 140 тисяч працівників. Наші ключові партнери у
напрямку їх професійної підготовки – США, Канада та ЄС. Досвід Австралії
у підготовці поліцейських кадрів, особливо у напрямку розслідування тяжких
злочинів – буде цінним для українських правоохоронців.
Коледж Федеральної поліції Австралії знаходиться у місті Канберра. В
ньому проводять повну підготовку поліцейських кадрів – від рекрутів до
старших офіцерів. Базовий рівень підготовки триває шість місяців. Подальша
тривалість навчання варіюється в залежності від обраної кваліфікації.
Керівник Департаменту навчання та розвитку Федеральної поліції
Австралії Кайлі Фловер:
Головний принцип роботи коледжу – навчання людей та передача
практичних навичок. При цьому важливим є культурний розвиток
поліцейських. Після випуску курсантів наші працівники продовжують
спостерігати за випускниками через їх безпосередніх координаторів на
місцях роботи.
У австралійської поліції також є міжнародний навчальний центр у
Джакарті (Індонезія). Центр забезпечує програмну підготовку для всіх
міжнародних партнерів.
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В Україні з 8 жовтня 2018 року в місцях концентрації ДТП та на
аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні
поліцейські почнуть використовувати засоби для контролю за
дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів – пристрої
вимірювання швидкості TruCam (Цензор. НЕТ).
Патрульна поліція використовуватиме TruCam тільки з розміщенням
дорожніх знаків, які повідомляють про фото- та відеофіксацію порушень на
ділянках автодоріг міжнародного значення і в містах з підвищеним рівнем
аварійності внаслідок перевищення швидкості.
У місцях фіксації порушень швидкісного режиму будуть перебувати
службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.
Для запобігання зловживань і корупційних ризиків пристрій TruCam
містить алгоритм шифрування AES, що робить неможливим втручання в
роботу системи і будь-яке коригування даних.
Новий Дисциплінарний статут Нацполіції набув чинності
(Цензор.НЕТ).
Закон визначає повноваження поліцейських і їхніх керівників, види
заохочень, дисциплінарних стягнень. Крім того, визначено порядок
застосування дисциплінарних стягнень та їхнє оскарження.
Статут передбачає кілька нововведень. Зокрема, це стосується
проведення службового розслідування.
Відтак відповідно до ст. 15 цього закону, проведення службових
розслідувань за фактом порушення поліцейським службової дисципліни
здійснюють дисциплінарні комісії. У складі дисциплінарних комісій можуть
також бути представники громадськості, які мають бездоганну репутацію,
високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.
Згідно зі ст. 18 (забезпечення поліцейському права на захист), під час
проведення службового розслідування поліцейський має право на захист, що
полягає в можливості надавати письмові пояснення щодо обставин вчинення
дисциплінарного проступку і доведення правомірності своїх дій.
Поліцейський також має право користуватися юридичною допомогою.
Програма розвитку українського експорту

12 великих американських компаній їдуть в Україну шукати
об’єкти для інвестицій та вивчити можливості великої приватизації
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).
24 жовтня 2018 року Степан Кубів, Перший віце-прем’єр-міністр –
Міністр економічного розвитку і торгівлі України зустрівся з заступником
Міністра міжнародної торгівлі США Гілбертом Капланом.
Офіційна інформація
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Під час зустрічі обговорювалися пріоритети торговельно-інвестиційної
співпраці між Україною та США, зокрема приватизація як інструмент для
залучення інвестицій.
(...)
Заступник Міністра міжнародної торгівлі США Гілберт Каплан:
Інвестиції в Україну є одним з важливих векторів уваги
американського бізнесу. Каплан розповів українській делегації, що
наприкінці жовтня з метою пошуку цікавих інвестиційних можливостей до
України вирушає Перша офіційна торгова місія, яка включатиме 12 великих
американських компаній. Вони ставлять за мету знайти для себе в Україні
вигідні можливості для інвестиції, зокрема із застосуванням приватизації як
одного з механізмів.
Це – перша сертифікована [офіційна] торгова місія з США до України і
закликав українських колег якнайкраще прийняти американські компанії в
Україні.
Сторони обговорили посилення співпраці американської та української
торговельних
палат
та
інші
питання
торговельно-економічного
співробітництва, насамперед, потенціал щодо заміщення імпортних
російських товарів на ринку України, зокрема промислових товарів,
інноваційної продукції та ін.

Україна збільшила експорт фруктів і ягід на 40% протягом січня вересня 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року
(Дзеркало тижня).
Всього за 9 місяців було експортовано плодів і ягід на 157 мільйонів
доларів. Найбільше було продано горіхів – на 69 млн доларів, експорт
волоського горіха зріс з 13 тис. тонн до 20 тисяч тонн. на 61 млн доларів
продано заморожених плодів і ягід, і на 10 млн доларів – яблук і груш, їх
експорт виріс з 9 тис. тонн до 29 тис. тонн.
Найбільше фруктів продано в Польщу ( на 32,3 млн дол.) у Францію –
на 11,7 млн дол., у Білорусь експортовано продуктів на 10,9 млн дол.., в
Нідерланди – на 8,8 млн доларів, до Німеччини – 7,4 млн доларів і в Італію –
на 7,2 млн доларів. При цьому яблука купують переважно Білорусь – 43%,
Молдова – 20% та Швеція – 10%. В цілому за три квартали 2018 року
позитивне сальдо зовнішньої торгівлі плодами та ягодами склало 75 млн
доларів.
У новому сезоні українські яблука почали експортувати на ринки
Іспанії, ОАЕ, Кувейту і Катару. Середня ціна яблук нового врожаю при
експорті склала 810 доларів за тонну.
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Україна отримає безвіз з Катаром: озвучено дату (znaj.ua).
Офіційна інформація
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21 жовтня, стало відомо, що українці зможуть вільно відвідувати ще
одну країну. Так, 2 листопада набуде чинності Угода про безвізовий режим
між Україною та Катаром. Про це повідомляє департамент консульської
служби Міністерства закордонних справ.
2 листопада набуває чинності Угода між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Держави Катар про взаємне скасування візових вимог, підписана
20 березня в місті Доха.
Згідно з положеннями документу, українці, які користуються
паспортами громадянина України для виїзду за кордон (біометричними і не
біометричними), і громадяни держави Катар, які користуються звичайними
паспортами, можуть в'їжджати, перебувати, їхати перетинати транзитом
територією держави іншої сторони без віз за умови, що тривалість їх
перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.
При цьому в МЗС зазначили, що паспорти туристів повинні бути дійсні
терміном не менше 6 місяців з дати в'їзду на територію держави іншої
сторони. Громадяни України та Катару, які мають намір в'їхати на державну
територію іншої сторони на строк, що перевищує 90 днів, незалежно від мети
поїздки, зобов'язані отримати відповідну візу.
При цьому варто уточнити, що рішення набирає чинності через 30 днів
після того, як дипломатичні канали отримають офіційне підтвердження про
те, що всі внутрішньодержавні процедури для безвізового режиму виконані.
Реформа охорони здоров’я

Для лікарів створили освітню онлайн-платформу – Accelerator of
Medical Information (Західна інфрмаційна корпорація).
На accemedin.com медики зможуть знайти довідкову інформацію або
пройти навчальний курс.
Зокрема, тут є навчальні та екзаменаційні тести, міні-відеолекції в
межах навчальних програм, протоколи лікування з інтерактивними
елементами, рекомендації клінічного фармаколога. Окрім того, у інтерфейсі
медичного акселератори передбачена можливість спілкуватись у чаті та
робити власні нотатки.
Кожне заняття займає від 15 хвилин на день, а навчальні курси
тривають від 1 до 6 місяців, залежно від ресурсу (установи, організації), які їх
створюють, від специфіки курсів та індивідуальних здібностей лікаря і його
особистого вибору режиму отримання персонального розвитку.
Всі навчальні програми, перш ніж з’явитися на платформі, проходять
погодження з професійними асоціаціями лікарів.
МОЗ створило підприємство з прозорих закупівель ліків (Західна
інформаційна корпорація).
Офіційна інформація

51

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

11 − 31 жовтня 2018 р.

20-28 лютого 2015
Новостворене підприємство закуповуватиме за кошти держбюджету
ліки за стратегічними програмами (вакцини, інфекційні захворювання), а
також патентовані дороговартісні ліки.
Крім того, воно буде працювати з ринком щодо зниження цін,
об’єднувати місцеві закупівлі, проводити рамкові закупівлі, формувати і
вести електронні каталоги, а також підвищувати рівень професійності в сфері
закупівель ліків та медвиробів.
Також планується запровадити електронний каталог лікарських засобів
та медичних виробів, який буде мати вигляд онлайн-магазину у системі
ProZorro. Це дозволить медичним закладам зручним способом, без
бюрократичного навантаження самостійно купувати ліки та медичні вироби.

Кабмін заклав у Держбюджет на 2019 рік 2 млрд грн на медичне
обстеження для українців (Цензор.НЕТ).
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман:
До Держбюджету-2019 уряд заклав 2 млрд грн на медичне обстеження
для українців. Так, після направлення від свого лікуючого лікаря пацієнт
зможе безкоштовно зробити: рентген, УЗД, мамографію, ехокардіографію,
здати аналізи, пройти обстеження у вузьких фахівців.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в
системі охорони здоров'я відбуваються фундаментальні трансформації
(Цензор.НЕТ).
В системі охорони здоров'я відбуваються фундаментальні
трансформації, хоча за деякими напрямами не все йде гладко. Але 20 млн
українців вже уклали договори з лікарями, тому отримують нову якість
послуг, а понад 20 тис. лікарів вже отримують зарплати в 2-3 рази більше,
ніж були до реформи.
У 2019 році в рамках розпочатої реформи охорони здоров'я
українців очікує низка змін (Цензор.НЕТ).
Всі комунальні медичні установи країни, де працюють сімейні лікарі,
терапевти і педіатри, з січня 2019 року перейдуть на оплату за послуги за
контрактами з Нацслужби здоров'я.
В 2018 році в електронній системі охорони здоров'я медустанови
можуть тільки підписувати декларації про вибір лікаря й укладати договори з
Нацслужби здоров'я. У 2019 сімейні лікарі, терапевти і педіатри перейдуть на
електронний документообіг: електронні медична карта пацієнта, рецепти на
«Доступні ліки», направлення до вузьких спеціалістів, лікарняні листи.
До кінця 2019 сімейні лікарі працюватимуть без паперу.
Наступний етап після реформи первинної ланки розпочнеться з другої
половини 2019 року – програма «Безкоштовна діагностика». Це 80 % потреби
пацієнта з діагностики у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, найбільш
необхідні безоплатні дослідження і аналізи, консультації вузькопрофільних
Офіційна інформація
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спеціалістів. За направленням сімейного лікаря, терапевта і педіатра пацієнти
зможуть проходити такі обстеження як рентген, УЗД, мамографія,
ехокардіографія серця та інші безоплатно у будь-якому медзакладі, який
уклав договір з Нацслужбою здоров’я. Таким чином, на нову модель
фінансування почнуть переходити поліклініки, які є закладами
спеціалізованої амбулаторної допомоги.
Ще одне велике завдання, яке стоїть перед Міністерством охорони
здоров’я та Нацслужбою здоров’я – розробка державної програми медичних
гарантій на 2020 рік, яка вперше буде ухвалена разом з Державним
бюджетом на 2020 рік. Вона включатиме всі рівні надання медичних послуг,
які оплачуватиме Нацслужба здоров’я у 2020 році за принципом «гроші
йдуть за пацієнтом».

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що
сімейного лікаря вже обрали 19,5 млн українців (Цензор.НЕТ).
Сьогодні виповнюється рік з моменту, коли Верховна Рада
проголосувала за документ, який дав старт медичній реформі.
За півроку 19,5 млн українців обрали своїх лікарів. Запрацював
принцип «гроші ходять за пацієнтом».
Завдяки цьому процесу зарплата лікарів в Україні зросла. Наприклад,
ще у вересні лікар Бахмута отримував трохи більше 7 тисяч, то в жовтні –
понад 17 тисяч.
Медичну реформу очікує низка нових програм.
У бюджеті МОЗ України на 2019 рік вдалося вивільнити додаткові
кошти на лікування рідкісних (орфанних) захворюваннь (Цензор.НЕТ).
Це кошти, зекономлені завдяки ефективним закупівлям і плануванню
за іншою програмою. Фінансування за програмами орфанних захворювань
наступного року збільшено на 226 млн грн і загалом становить 1,8 млрд грн.
У 2019 році на 10 % буде збільшено фінансування закупівель ліків для
громадян з орфанними захворюваннями. Серед них –– хвороба Гоше,
легенева артеріальна гіпертензія, бульозний епідермоліз, муковісцидоз
дорослих. Передбачається, що у 2019 році пацієнти з фенілкетонурією,
ідіопатичною сімейною дистонією будуть забезпечені необхідним
лікуванням на 100 % (згідно з потребою, яку декларували регіони), а
пацієнти з мукополісахаридозом – на 85 %.
Крім того, у бюджеті на 2019 рік вперше виділено кошти для дорослих
з ювенільним ревматоїдним артритом (ЮРА) і первинними імунодефіцитами
(ПІД). Раніше пацієнти з цими діагнозами забезпечувалися лікуванням лише
до 18 років.
МОЗ України вже у 2018 році на 55 % більше закупило ліків для
лікування легеневої артеріальної гіпертензії, а за рахунок заощаджених
коштів 2016 року вдалося на 100 % забезпечити потребу за напрямом
«Орфанні метаболічні захворювання та мукополісахаридоз».
Офіційна інформація

53

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

20-28 лютого 2015

11 − 31 жовтня 2018 р.

В Україні є всі вакцини, зазначені в Національному календарі
щеплень (Цензор.НЕТ).
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун:
Усі вакцини, необхідні для імунізації згідно з календарем щеплень, у
країні є. За кошти державного бюджету закуповуються вакцини, що входять
до Національного календаря щеплень. Це вакцини від 10 інфекційних хвороб:
гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця,
кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції. Всі вакцини надаються безкоштовно.
МОЗ: Що змінилося за рік після прийняття закону про медичну
реформу (Міністерство охорони здоров'я України).
(...) Вже з січня 2018 року Міністерство охорони здоров’я розпочало
впровадження змін в охороні здоров’я. А саме першого етапу реформи –
нового механізму фінансування медичних закладів, що надають первинну
медичну допомогу. Адже сімейні лікарі, терапевти і педіатри є медиками, до
яких найперше мають звертатися українці.
(...) Національна кампанія з вибору сімейних лікарів, терапевтів та
педіатрів стартувала в квітні 2018 року. Вперше українці змогли вільно
обирати лікаря, без прив’язки до місця «прописки». За сім місяців майже 20
млн українців підписали декларації про вибір своїх лікарів. А це означає, що
майже кожен другий українець вже має лікаря, якому довіряє і до якого може
звернутися з будь-якими проблемами зі здоров’ям або дізнатися, як вести
здоровий спосіб життя і не хворіти. У будь-який момент можна змінити
лікаря, підписавши декларацію з іншим.
Медичні заклади, які уклали договір з Нацслужбою здоров’я, отримали
фінансову свободу та можуть самостійно розпоряджатися своїм бюджетом,
вони не обмежені тарифною сіткою чи штатним розписом. Це дозволило
головним лікарям переглянути зарплатну політику. У лікарів, які ефективно
працюють, заробітна плата зросла до трьох разів. Якщо раніше лікарі
«первинки» отримували до 5 тис грн, то вже після перших оплат Служби
ефективні заклади змогли підвищити зарплати своїм лікарям до 15 тис. грн.
Суттєво підвищилися і заробітні плати молодшого медичного персоналу.
Які зміни в охороні здоров’я чекають на українців наступного року?
Усі комунальні медичні заклади країни, де працюють сімейні лікарі,
терапевти і педіатри, з січня 2019 році перейдуть на оплати за послуги за
контрактами з Нацслужбою здоров’я.
У 2018 році в електронній системі охорони здоров’я медзаклади
можуть тільки підписувати декларації про вибір лікаря та укладати договори
із Нацслужбою здоров’я. У 2019 році сімейні лікарі, терапевти і педіатри
перейдуть на електронний документообіг: медична картка пацієнта, рецепти
на «Доступні ліки», направлення до вузьких спеціалістів, лікарняні листи. До
кінця 2019 року сімейні лікарі працюватимуть без паперу.
Офіційна інформація
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Наступний етап після реформи первинної ланки розпочнеться з другої
половини 2019 року – програма «Безкоштовна діагностика». Це 80 % потреби
пацієнта з діагностики у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, найбільш
необхідні безоплатні дослідження і аналізи, консультації вузькопрофільних
спеціалістів. За направленням сімейного лікаря, терапевта і педіатра пацієнти
зможуть проходити такі обстеження, як рентген, УЗД, мамографія,
ехокардіографія серця та інші безоплатно у будь-якому медзакладі, який
уклав договір з Нацслужбою здоров’я. Таким чином, на нову модель
фінансування почнуть переходити поліклініки, які є закладами
спеціалізованої амбулаторної допомоги.
Ще одне велике завдання, яке стоїть перед МОЗ та Нацслужбою
здоров’я – розробка державної програми медичних гарантій на 2020 рік, яка
вперше буде ухвалена разом з Державним бюджетом на 2020 рік. Вона
включатиме всі рівні надання медичних послуг, які оплачуватиме Нацслужба
здоров’я у 2020 році за принципом «гроші йдуть за пацієнтом».
«Пакунок малюка» – важливий соціальний проект: які
рекомендації надає МОЗ (Міністерство охорони здоров'я України).
З 1 вересня в Україні стартував масштабний проект «пакунок малюка».
До 2020 року – у пілотному режимі. Це означає, що Міністерство соціальної
політики, що реалізує цей проект, буде вивчати відгуки батьків, соціальних
служб, місцевих органів влади і вносити необхідні зміни. Зі свого боку МОЗ
України і надалі надаватиме рекомендації, щоби речі були максимально
корисні для здоров’я новонародженої дитини.
«Пакунок малюка» – це новий формат безповоротної соціальної
допомоги для кожної дитини, яка народжується в Україні. Це масштабний
соціальний проект, що стартував одночасно по всій Україні, щоб усі
українські немовлята отримували підтримку від держави незалежно від
регіону проживання або рівня матеріальної забезпеченості. МОЗ України
надало експертну підтримку проекту в частині забезпечення здоров’я
новонародженого.

Пенсійна реформа
Уряд має видати компенсації пенсіонерам, чиї пенсії нижчі за
прожитковий мінімум (Цензор.НЕТ).
Президент України Петро Порошенко:
Я твердо переконаний, що нам треба зараз дати відповідне доручення
уряду під час формування бюджету, щоб тим, хто отримує пенсії менші за
прожитковий мінімум, було компенсовано з бюджету, щоб вони мали
можливість отримувати те, що забезпечує їхнє нормальне життя.

Офіційна інформація
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе розповіла жителям
Житомирщини про можливості, які надає євроінтеграція (Урядовий
портал).
Житомирщина розвиває тісні торговельні зв’язки з країнами
Європейського Союзу. У першому півріччі цього року область експортувала
до ЄС продукції на 217 мільйонів доларів США, що складає 64,1 %
загального обсягу експорту області. «Це означає, що переважна більшість
підприємств
переорієнтували
своє
виробництво
під
потреби
найвимогливішого ринку світу. Очевидно, що це не просто про гроші, а й про
якість і конкурентоспроможність.
(...) за останніми даними, Житомирщина посідає третє місце серед усіх
областей України за легкістю ведення бізнесу, а 87,5 % іноземних інвестицій
в економіку Житомирської області – з ЄС. А європейські інвестиції – це не
просто гроші. Це європейські правила гри, нові технології, зрештою
європейські умови праці на підприємствах з європейським капіталом.
Важливою залишається підтримка Євросоюзом тих проектів, які
демонструють причинно-наслідковий зв`язок між реформами та добробутом і
вчать людей більшій відповідальності за себе, громаду, країну.
(...) В області працюють численні проекти за участі ЄІБ, ЄБРР і
Світового банку, завдяки яким вдалося втілити заходи з енергоефективності.
Житомиряни отримали нові тролейбуси, куплені за підтримки ЄБРР. А в
квітні наступного року в Житомирі має бути запущена перша черга сонячної
електростанції. Важливою є співпраця житомирських вишів з ЄС у сфері
освіти. Зокрема, в Житомирському технологічному університеті успішно
реалізовано проект «Еразмус Мундус».
Заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації
Ярослав Лагута:
Євроінтеграція – це не щось абстрактне, а це реальні процеси, які
відбуваються в області та впливають на долі конкретних людей. Він також
наголосив на тому, що не варто говорити, що «Україна іде в Європу»,
оскільки Україна історично та географічно є частиною Європи. Проте
українцям варто активно запозичувати європейський досвід.
Присутні на конференції підприємці розповіли, як реалізують на
практиці можливості, які надає Угода про асоціацію та Зона вільної торгівлі з
ЄС.
Керівник комерційного відділу компанії БЕТЕК Андрій
Борисенко:
Регіональнініціативи
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Компанія розпочала бізнес у 2010 році і має найбільші плантації ягід
лохини в Україні. Ми ретельно вивчаємо і стежимо за технологіями
вирощування ягід не тільки в Україні, а й за її межами, і дійшли до висновку,
що житомирська земля найбільш сприятлива для вирощування ягід лохини .
Окрім того, наша компанія є одним із найбільших постачальників свіжих ягід
до країн Євросоюзу. Із власного досвіду можу сказати, що експорт до ЄС – це
реальність, просто потрібно бути максимально відкритим, мати терпіння та
дотримуватись європейських стандартів, які насправді дуже логічні. (...).

Регіональнініціативи
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Українська економіка вийшла на стабільний ріст. Тепер завдання
Уряду – максимально його підсилити. Маємо такі показники:
Українська економіка зросла на 3,8% у ІІ кварталі 2018 року.
Експорт українських товарів зріс на 12,4% (за 8 місяців 2018 року
порівняно з аналогічним періодом 2017 року).
Рівень тіньової економіки країни постійно зменшується. Зараз він
31,9% до ВВП країни.
Середня зарплата стабільно зростає. У жовтні 2018 року – 9 042 грн.
І головне, усе вироблене економікою України ми реінвестуємо в якість
життя громадян (Volodymyr Groysman).
Децентралізація культури – це можливість для громад набути власної
ідентичності, розбудувати культурні простори на рівні регіонів – з одного
боку, з іншого – отримати від цього максимальний економічний ефект. Ми є
європейською нацією зі своєю автентикою, багатою культурною спадщиною
і нам є що показати світу – Геннадій Зубко на відкритті міжнародної
конференції «Коли територія набуває ідентичності» у рамках фестивалю
«Жовтень у Жовтні» (Децентралізація).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Завдяки медичній реформі зарплата лікарів збільшується не тільки в
регіонах. Наведу приклад двох комунальних медичних закладів Києва.
У першому зарплата педіатрів зросла з 7-8 тис. грн до 18-19 тис. грн. У
другому зарплата терапевтів була 10-11 тис. грн, стала 20 тис. грн.
(Volodymyr Groysman)
Вперше в історії коаліції РПР ми розробили Дорожню карту реформ на
5 років. Вона представляє оновлене експертне бачення пріоритетів
реформування і розвитку країни на 2019-2024 роки у 21 сфері державної
політики. І 30 жовтня розпочалося місячне публічне обговорення проекту
Дорожньої карти реформ на 5 років. Знайомтеся з усіма напрямами реформ у
новині під постом та залишайте свої коментарі та бачення розвитку країни по
кожному блоку тут http://bit.ly/2RpvT3Z (Реанімаційний Пакет Реформ РПР).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
28 «Мене надихають наші реформи. Зараз стільки можливостей, я хочу
долучитися до них», – говорить студентка Української Академії Лідерства.
Новини з соціальних мереж
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Я зустрівся з цими хлопцями та дівчатами. Вони тільки закінчили
школу, а вже розуміються на політичних та економічних процесах в Україні.
Це та сама «свіжа кров», про яку багато говорять. Нам дуже потрібні такі
молоді амбітні люди, з новими підходами, ідеями. Приходьте працювати в
органи влади, будемо разом змінювати країну на краще (Volodymyr
Groysman).

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
За 4 роки децентралізації ми передали громадам і фінанси, і
повноваження. Власні доходи місцевих бюджетів зросли у 2,8 разів. Зараз
місцева влада має величезні можливості для розвитку. За гроші, які з’явились
на місцях, будуються садочки, школи, ремонтується інфраструктура та
дороги.
Але якщо ви бачите, що у вашому місті лише висаджують ялинки, а
дороги та лікарні не ремонтують, не будьте байдужими. Висувайте вимоги,
контролюйте на що витрачаються гроші з місцевих бюджетів. Адже ніхто
краще за жителів громади не знає, що потрібно для розвитку їхнього регіону
(Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
У держбюджет-2019 ми заклали 2 млрд грн на безкоштовні медичні
обстеження для українців. Після направлення від свого лікаря пацієнт зможе
безплатно зробити:
Рентген
УЗД
Мамографію
ехокардіографію
здати аналізи
пройти обстеження у вузьких спеціалістів
Програму плануємо запустити з 1 липня 2019 року (Volodymyr
Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Завдяки медичній реформі зарплати лікарів зростають у 2-3 рази.
Фактично, це доплата за індивідуальний підхід, клієнтоорієнтованість.
Недарма новий принцип роботи називається «гроші ходять за пацієнтом». У
спеціаліста тепер більше відповідальності, бо він став вашим особистим
лікарем (Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Уряд продовжує на 2019 рік програму «Доступні ліки». Українці й
надалі отримуватимуть препарати від серцево-судинних захворювань,
діабету 2-го типу та бронхіальної астми безкоштовно або з невеликою
доплатою.
Новини з соціальних мереж
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Наступного року програма перейде до Національної служби здоров’я
(НСЗУ). Служба буде підписувати договори з аптеками, відшкодовувати
вартість ліків, розподіляти гроші між регіонами.
Також, з 1 квітня 2019 року «Доступні ліки» почнуть відпускати за
електронним рецептом. Його номер приходитиме в смс-повідомленні на
телефон пацієнта (Volodymyr Groysman).

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Уряд продовжує на 2019 рік програму «Доступні ліки». Українці й
надалі отримуватимуть препарати від серцево-судинних захворювань,
діабету 2-го типу та бронхіальної астми безкоштовно або з невеликою
доплатою.
Наступного року програма перейде до Національної служби здоров’я
(НСЗУ). Служба буде підписувати договори з аптеками, відшкодовувати
вартість ліків, розподіляти гроші між регіонами.
Також, з 1 квітня 2019 року «Доступні ліки» почнуть відпускати за
електронним рецептом. Його номер приходитиме в смс-повідомленні на
телефон пацієнта (Volodymyr Groysman).
Дніпропетровщина серед лідерів з впровадження реформи сільської
медицини, ініційованої Президентом України Петром Порошенком. Тут вже
почалось будівництво 18 нових амбулаторій у сільській місцевості. До кінця
2018 року в області буде введено в експлуатацію вже 4 об’єкти.
Про це під час відвідування будівництва амбулаторії у селі Іванівка
Петриківського району на Дніпропетровщині наголосив Віце-прем’єрміністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
УкраїниГеннадій Зубко (Мінрегіон).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Сьогодні звітували про те, що нам вдалося зробити за 9 місяців 2018
року. Регулярно показуємо результати роботи Уряду українцям. Люди мають
розуміти, що відбувається в країні, яка реальна ситуація.
Ріст
економіки
У другому кварталі 2018 року економіка зросла на 3,8% при плані 3%. Також
зростає наш експорт товарів.
Енергонезалежність
За 9 місяців цього року вже видобуто державними компаніями 15,45 млрд
кубів газу. У газосховищах накопичено 16,33 млрд кубів. Це означає, що на
опалювальний сезон палива вистачить.
Енергоефективність
З наступного року впроваджуємо Державний фонд енергоефективності, з
бюджетом приблизно 14 млрд грн. Ці гроші підуть на утеплення
багатоповерхівок, нормальні теплові пункти, енергоефективні вікна, дахи,
фасади. Такі рішення дадуть до 60% економії споживання тепла.
Новини з соціальних мереж
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Детінізація ринку праці . Ми взяли за мету детінізувати зарплати в
Україні. Завдяки нашим діям було додатково укладено 47 тис. трудових угод
з працівниками. Це означає, що всі ці люди будуть більш захищеними після
закінчення трудового стажу.
УкраїнаБезКонтрабанди
Після впровадження заходів боротьби з контрабандою надходження від
митниці зросли з 1,338 млрд грн до 1,757 млрд грн на день. Фактично, це
плюс близько 420 млн грн щодня.
Результати роботи Уряду у кожній конкретній сфері можна побачити в
нашій презентації (Volodymyr Groysman).

Прем'єр впевнений - децентралізацію не спинити
Децентралізація продовжується. Зокрема, створено вже більше 800
об’єднаних, самодостатніх громад, у яких живе близько 7 млн людей. Отже
процес вже незворотній. Так, треба децентралізацію підсилювати і є ще
багато технічних питань. Але загалом ця реформа є успішною, – Прем’єрміністр України Володимир Гройсман (Децентралізація).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Європейський банк реконструкції і розвитку запроваджує нову
стратегію співпраці з Україною. Наша історія взаємин – це понад чверть
століття, більше 400 спільних проектів і 12,5 млрд євро інвестицій. Уже до
кінця цього року ЄБРР планує підписати угоди по лінії ПАТ «Укрзалізниця»
та «Украерорух».
Як зазначив віце-президент ЄБРР Ален Пію, з яким мав сьогодні
зустріч, Банк зацікавлений в альтернативній енергетиці, концесійних
проектах, співпраці в банківському секторі та в розвитку інституту бізнесомбудсмена.
P.S. Під час зустрічі познайомився з новим регіональним директором
ЄБРР. Маттео Патроне в листопаді замінить на цій посаді Франсіса Маліжа,
який працюватиме в хед-офісі Банку, але залишається великим
прихильником нашої країни (Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
У наступному році ми перейдемо до реформи екстреної медицини. На
це з держбюджету-2019 буде виділено 922,5 млн грн. Пілотний проект
реформи запустимо у 5 областях: Вінницькій, Донецькій, Одеській,
Полтавській, Тернопільській та в місті Києві.
Закупимо спеціалізований санітарний транспорт.
Проведемо програми підготовки інструкторів для підвищення
кваліфікації. Підвищимо
зарплату
медикам,
які
пройшли
перекваліфікацію. Закупимо спеціальне навчальне обладнання. Окрім
фінансування пілотних проектів реформи загалом у держбюджеті-2019
передбачено 6 млрд грн на екстрену допомогу (Volodymyr Groysman).
Новини з соціальних мереж
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Ми зробили підбірку найбільш важливих подій про реформи за цей
тиждень. У дайджесті ви знайдете цікаві інфографіки та презентації, новини
та анонси, а також можливості для вас, як долучитися до творення реформ.
Переглянути дайджест можна тут: http://bit.ly/2Jcn8aZ (Реанімаційний Пакет
Реформ - РПР).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Комісія з відбору незалежних членів Наглядової ради Фонду
енергоефективності закінчила прийом документів від кандидатів.
З початку оголошення конкурсу – 10 вересня – отримано 56 заяв від
претендентів. Переважна більшість – це чоловіки – 46 кандидатів, і 10 –
жінки. Вікова категорія учасників – від 30 до 56 років:
до 30 років – 2 кандидата;
31-45 років – 38 кандидатів;
46-55 роки – 13 кандидатів;
старше 55 років – 4 кандидати.
Дуже цікавою виявилась «географія» представництва кандидатів –
документи подали 16 іноземців: з Канади, Німеччини, Угорщини, Литви,
Франції, Чехії, Данії, Польщі, Великобританії. А також 40 – з України.
Бажаю всім кандидатам успіху у проходженні етапів конкурсного
відбору! Вже скоро переможці матимуть змогу долучитись до потужного
проекту – роботи Фонду енергоефективності та разом з нами і нашими
європейськими
партнерами
впроваджувати
в
Україні
реформу
енергоефективності! Рухаємось далі! (Геннадій Зубко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Європейський інвестиційний банк пропонує Україні співпрацювати в
розвитку інновацій і реалізації проектів модернізації промисловості та
міської інфраструктури.
Добру новину повідомив віце-президент Банку Вазіл Гудак. Ми
зустрілися сьогодні вранці під час Київського економічного форуму, а
ввечері більш детально обговорили майбутні плани.
У портфелі банку зараз 18 проектів з Україною на понад 5 млрд євро.
Домовилися вже в грудні представити дорожню карту виконання існуючих і
майбутніх проектів (Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Я звик бачити реальні проблеми, ставити конкретні задачі і їх
виконувати. Саме такий підхід наша команда закладала в Держбюджет-2019.
Це реалістичний бюджет, але водночас – це бюджет розбудови країни.
Новини з соціальних мереж
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Медична реформа змінює підхід до лікування пацієнтів та дає
можливість хорошим лікарям отримувати більші зарплати за якісну роботу.
Такі теми були головними на сьогоднішньому засіданні Кабміну.
Більше подробиць дивіться в нашому Урядовому відео щоденнику
(Volodymyr Groysman).

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Наступного року ми профінансуємо всі важливі реформи та зміни в
державі, які розпочали раніше.
Безпека
і
оборона
+31,7
млрд
грн
Модернізуємо військову техніку та підвищуємо зарплати українським
бійцям. Нові дороги +7,4 млрд грн . За 2016 – 2018 роки ми побудували та
відремонтували 6500 км українських доріг. Наступного року ми будемо
ремонтувати дороги ще більшими темпами.
Соціальні видатки +14,8 млрд грн. Будемо підвищувати мінімальну
зарплату, монетизувати субсидії та запускаємо автоматичну індексацію
пенсій. Охорона здоров’я +8,4 млрд грн. Продовжуємо реформу первинної
ланки, переходимо до змін в екстреній медицині. Також у 2019 році
фінансуємо безкоштовні обстеження за рекомендацією сімейного лікаря.
Освіта +28 млрд грн. Продовжуємо реформу Нової української школи,
модернізуємо шкільний простір, техніку, змінюємо дидактичні матеріали.
Підтримка аграріїв 7,9 млрд грн. Продовжуємо програми підтримки
тваринництва, здешевлення закупівлі української сільгосптехніки, розвиток
невеликих фермерських господарств.
Культура 5,5 млрд грн. Продовжимо суттєву підтримку українського
кіно. Також будемо відновлювати культурні об’єкти (Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Зустрівся з Президентом Парламентської асамблеї НАТО Расою
Юкнявічєнє. Приємно, що візит в Україну став одним із перших її
закордонних візитів на посаді Президента ПА
З 2008-го по 2012-й рік Раса Юкнявічєнє була міністром оборони
Литви, тож як ніхто інший розуміє, наскільки близькою є російська агресія.
Реакція цивілізованого світу має бути адекватною, адже Україна на
Сході захищає спільні європейські цінності (Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Нова українська школа буде дружньою до дитини та сучасною. Цього
року ми розпочали зміни, наступного продовжимо реформувати освіту. Для
цього виділяємо кошти на: Оснащення класів зручним приладдям та купівлю
нових меблів.
Забезпечення шкіл комп’ютерами та інноваційними навчальними
матеріалами. Підвищення кваліфікації вчителів, щоб педагоги були готові
навчати дітей за новими методика (Volodymyr Groysman).
Новини з соціальних мереж
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Завдяки медичній реформі лікарі почали отримувати значно більші
зарплати. Принцип «Гроші ходять за пацієнтом» працює просто: чим більше
лікар підписав декларацій з пацієнтами, тим вищий його дохід.
Однак, змінюється не лише фінансова площина взаємовідносин.
Недарма, лікар, з яким підписаний договір, стає «своїм». Це інше ставлення
до пацієнта, інший рівень уваги та довіри (Volodymyr Groysman).
Зараз важливим є показати стандарти якісної медицини у сільській
місцевості. Ми говоримо про будівництво 512 нових амбулаторій. В розрізі
регіонів їх кількість різна. Найбільше, у Хмельницькій – 27, Львівській – 47,
у деяких областях по 25-30 проектів. Про це в ефірі 5 канал заявив Віцепрем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
України Геннадій Зубко (Мінрегіон).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД

(Радіо Свобода)
У деяких господарствах відмовилися збирати врожай яблук, бо
порахували, що його вигідніше залишити гнити на деревах.
Фермер Іван Ярмолюк:
Українські садівники – це великі мрійники, які, попри все, з року в рік
намагаються насаджувати нові дерева, експериментувати з сортами та
технологіями. Цього року в їхній справі невдача: виростили надто високий
врожай і не можуть збути за цінами, які б покрили витрати. Яблука деякі
торговельні мережі закуповують по 3 гривні за кілограм. Це з доставкою до
них, це з ПДВ, це з логістикою. Тобто тут ми можемо заробляти в кращому
разі 1 гривню-1 гривню 30 копійок, а собівартість виробництва кілограма
яблук складає від 3 до 4 гривень. Збитковість величезна. Частина моїх колег
не збирає врожай, бо передбачають, що ціни не буде і в подальшому. А сам
збір і подальше зберігання потребує витрат. Є ще яблуко «некондиція» –
впало, вдарилось. Таке ми, звісно, не веземо на базар, в магазини. Але в
минулі роки ми на ньому заробляли хоч 2-3 гривні, менше собівартості, але
хоч щось. Цього року за нього дають справді копійки, і їх ще треба поділити
на того, хто збиратиме ці яблука. 10-15 копійок у залишку – це смішно. І
страшно.
Колеги призупиняють закладку нових насаджень плодових. А якщо не
вкладати кошти в нові насадження, буде дефіцит. Закладка 1 гектару саду
коштує від 20 до 40 тисяч доларів США. Уявляєте! Окупність – через 6 років,
але це за умови, коли ринок більш-менш прораховується. А зараз він не
прораховується. Призупинені всі закладки. Нашого запалу поменшало,
перспектив на яблуко ми не бачимо на кілька найближчих років. Ми
пережили вже не одну кампанію, коли викорчовувались сади. На порозі ще
однієї стоїмо. Дуже швидко час плине, і через 3-5 років матимемо дуже
високі ціни або тільки іноземні яблука на полицях.
Голова
асоціації
фермерів
Дніпропетровщини
Анатолій
Гайворонський:
Невтручання держави може призвести до тяжких наслідків. Садоводи
потребують допомоги, і це важливо, бо на наступний рік можемо залишитись
з одними імпортними плодами. Отут має втрутитись Антимонопольний
комітет, аби ці ціни були більш прогнозовані. Не можна ж так: коли
перевиробництво яблук – і всі переробники зразу скинули ціни. А сік-то вони
продають за колишніми цінами або й дорожче, а яблуко закупляють за
копійки.
Економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та
сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак:
Експертний погляд
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Чи була прогнозована ця ситуація? Вперше про це я говорив на
яблучній конференції в серпні 2017 року. Потім повторював у грудні. Ну й з
січня регулярно попереджав. Я прогнозував ціну на рівні 5 гривень за якісне
яблуко. Зараз вона саме така і є – якісне відсортоване яблуко дуже радісно
мережі купують по 5-6 гривень за кілограм.
Щодо ціни – яблука всі різні. І наші виробники, на жаль, не завжди це
розуміють. Дуже багато людей взагалі не розуміють концепцію того, що є
товаром. Я поясню. Яблуко в саду – це навіть не сировина. Сировиною
яблуко стає, коли його зібрали і заклали на зберігання. І воно залишається
сировиною, допоки його не відсортують, не упакують належним чином і не
доставлять покупцю (оптовику або мережі). Відповідно, 99% українських
виробників займається виробництвом сировини, і ніколи не вкладало коштів
у виробництво товару, або готової продукції.
Щодо промислового яблука, то це взагалі не товар, а відходи
виробництва. Якщо цікаво, то я детально пояснював в блозі, чому це яблуко
не має перспектив в майбутньому.
Щодо скорочення світового попиту на яблуко, я теж говорю вже кілька
років. Причин багато, але головна полягає в тому, що яблуко витісняють
снеки (перекуси), які є зручнішими, і тому, що з’являється багато інших
фруктів. Найбільше «давить» яблуко розмаїття ягід.
Проблема в тому, що ми, маючи унікальні умови для вирощування
преміального яблука, яких немає в більшості країн світу, вирощували абияке
яблуко багато років. Чому так було? Бо Росія забирала все. Їм не важливо
було, яке це яблуко, як воно відсортоване і т.п.
Ті сорти, що користувалися попитом в Росії, на жаль, нецікаві вже
давно більше нікому в світі. І ті технології, які дозволяли вирощувати
непреміальне яблуко, не дозволяють нічого заробити зараз в інших країнах.
Але сьогодні є виробники в Україні, які отримують за своє яблуко
навіть до 15-20 грн/кг, експортуючи його в країни Азії, та по 10-15 грн/кг,
експортуючи до ЄС та Близького Сходу. І на це яблуко є попит, бо воно
якісне, чудово забарвлене, відсортоване та запаковане відповідним чином.
Відповідно, нічого, крім бажання, не заважає вирощувати таке яблуко.
Україна має доступ до землі та води, а також унікальний клімат для
отримання забарвленого яблука. А також дешеву робочу силу (дуже
дешеву!), дешевшу електроенергію, дешевші пально-мастильні матеріали.
Ми є конкурентними порівняно з будь-якою країною світу.
Фермери багато років мали дуже великі прибутки від виробництва
яблук. Їм ніхто не заважав інвестувати в виробництво якісного яблука.
Звичайно, у нас є ще одна ментальна проблема, яка заважає успішному
експорту – це недовіра одного фермера до іншого. Вони не можуть і не
вміють кооперуватися, що робить їх слабкими на міжнародних ринках. Бо всі
інші провідні експортери активно кооперуються. А наші конкурують один з
одним замість конкурувати з іноземними постачальниками.
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Але якщо говорити конкретно про яблуко, то наш вихід – це
виробництво якісного продукту! А не сировини. Й активний експорт до Азії.
Зараз зробити особливо немає чого, насправді. Немає продукту – нічого
не продаси. У нас десертного яблука 500 тисяч тонн, а у поляків кілька
мільйонів. І та ж біда.

(Радіо Свобода)
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 24 жовтня запевнив, що у
поточному опалювальному сезоні ціну на газ вже не підвищуватимуть.
Раніше уряд вирішив із листопада підняти ціни на блакитне паливо для
населення на 23,5%, щоб Україна могла отримати кредит від Міжнародного
валютного фонду.
Народний депутат України Григорій Шверк:
У будь-якому разі країна має відстоювати своє бачення того, що має
відбуватися. Але коли будь-яка людина йде позичати гроші, очікувати того,
що той, хто ці гроші надає, дослухається до будь-яких ваших побажань – це
трохи оптимістично. Як кажуть, хто платить, той і музику замовляє. Чи
достатньою мірою уряд сьогодні відстоює державні позиції? Ми ж не є
учасниками цих перемовин – на 100% не розуміє ніхто, що там точно
відбувається. Але дуже невигідно уряду загалом наразі підіймати ціни для
населення – вибори наближаються. Я на 100% впевнений, що якби була
можливість цього не робити, то цього не робили б.
Наступного року нам треба МВФ й іншим кредиторам віддати близько
3 мільярдів доларів. Це без відсотків. Якщо не беремо грошей, то маємо з
інших програм витягнути ці гроші і віддати. Це означає, що немає грошей на
армію, на соціальні потреби, на медицину, освіту і таке інше. Або сказати:
все, не сплачуємо – дефолт! То ж або дефолт, або беремо гроші на тих
умовах, на яких погоджується сьогодні МВФ.
Це ж меморандум, який ми як країна вже підписали. Насправді
важливо не те, що ми читаємо, а як це прочитав МВФ, бо він дає гроші.
Наразі сплачуємо відсотки за гроші. Якщо беремо за меншими відсотками,
ніж брали раніше, то це ще трохи в плюс. Казати, що співпраця з МВФ – це
гарно чи погано, то це залежить від того, наскільки ми виконуємо це
завдання – реформувати економіку за той час, який ми купили за гроші МВФ.
І ще МВФ надає нам деякі поради, які зазвичай є дуже якісними. Єдина
можливість сьогодні не працювати з МВФ – дефолт або піти до Кремля.
Якщо у нас не буде ринкової ціни на газ, у нас ніколи не з’явиться
велика кількість продавців. Нинішня ціна не є ринковою, вона нижча, ніж
була. Буде ринок – ціна буде вищою, ніж наразі, але нижчою, ніж вона була
при нерегульованій монопольній ціні.
Президент «Українського аналітичного центру» Олександр
Охріменко:
Ще в 2016 році був ухвалений закон про ринок газу для населення.
Уряд України умисне його не виконав – монополіст. У 2017 році це треба
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було зробити. Але тоді треба ліквідувати «Нафтогаз». Страшно не хочеться.
Такий монополіст – дуже добре. Зараз маємо монопольну ціну. Вона
завищена. Наприклад, беремо польську зарплату, віднімаємо податки.
Середня статистика, скільки поляк платить за комунальні послуги – всьогона-всього 16%. А в Україні – 40%!
У нас на сьогодні борги за несплату комунальних послуг – 38 мільярдів
гривень. Ніколи в Україні такого не було. Колись було 11 мільярдів. А
піднімуться ціни, буде 40, 50, 60 мільярдів. А потім буде 100 мільярдів. І тоді
буде колапс повний.А після цього, не знаю, хто буде прем’єр, але сяде і
скаже: «папєрєднікі» винні! Дефолт у нас був у 2015 році. Коли Яресько
реструктуризувала – це називається дефолт.
Помилка МВФ у тому, що ніколи не вивчають економіку країни, якій
дають. Дають поради, як в США. Греція виконала всю програму МВФ.
Навіть фахівці МВФ говорять, що Греція може вийти з кризи після 2056
року! Аргентина. Те ж саме. Бразилія. Угорщина відмовилася від кредиту
МВФ. Іспанія відмовилася, Ірландія. У Південній Кореї спрацювала інша
ситуація – вона інтегрована в світову економіку. Україна на сьогодні
слабенько інтегрована. Будь-яка порада МВФ – кожна провальна. Радили нам
чистку банківської системи. Говорили, що після цього будуть у нас дешеві,
прості кредити. Після цього повний розвал, бізнес не кредитується, а вартість
кредитів! Боротьба з корупцією. Корупція ж виросла, а не впала.
Згідно з даними МВФ, наступного року треба буде погасити з
відсотками майже 6 мільярді доларів – 5,9 мільярда. Гастарбайтери на
територію України за 6 місяців цього року офіційно перерахували 9
мільярдів, в в кінці буде 12. Якби розмістили на території України нормальні
цінні папери для населення у валюті, то і МВФ погасили би, і Світовому
банку.
Інвестиційний банкір Сергій Фурса:
По-перше, немає жодного монополіста на ринку газу. Уряд змушує
«Нафтогаз» продавати дешевше. Заберіть цей обов’язок у «Нафтогазу»
продавати дешевий газ – буде там ринок чудовий. Зараз ніхто не хоче
приходити, бо ціна вдвічі нижча, ніж на ринку промислових підприємств.
Держава дотує усіх споживачів газу, бо «Нафтогаз» не доотримує той
прибуток, який міг би отримати. Не було б у нього зараз зобов’язань
продавати газ населенню, пішов би експортувати цей газ, заробляв би
набагато більше, заробіток йшов би у бюджет – всі були б задоволені. Доки
дотації існують, економіка неефективна.
Якщо кажемо про країни, яким допоміг МВФ – будь ласка. Країни, які
виконували зобов’язання – Туреччина і Польща. І зараз вже не потребують
допомоги МВФ.
Щоб позбутися залежності від МВФ, треба просто один раз повністю
виконати програму МВФ. МВФ – це кредитор останньої інстанції. Коли ніхто
не дає більше грошей, дає тільки МВФ. МВФ приходить і рятує. Не обіцяє
нікому дешеві кредити, європейські зарплати, він рятує від повного краху, як,
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наприклад, зараз сталося у Венесуелі. Венесуела не пішла до МВФ.
Венесуела робить все, що бажають, щоб було зроблено, українські популісти.
На даний момент ціна газу для населення – 8550, а в промисловості –
десь 12000-13000 за 1000 кубометрів. Тому ще, звісно, доведеться піднімати
ціну. Єдиний випадок – якщо впаде ціна на нафту і на газ. І те, що каже
Гройсман, що не будуть піднімати в цьому опалювальному сезоні – у цьому
більше не будуть – так. А далі – не факт.
(Слово і Діло)
Кандидат економічних наук Євген Невмержицький:
На сьогодні катастрофічних наслідків для економіки через підвищення
цін на газ на 23,5% не буде. Нічого особливо страшного не станеться. Наша
економіка відчувала набагато більші труднощі за останні чотири роки,
особливо в період із 2014 до 2016 року. Тоді економіка втратила більш ніж
половину ВВП. Це катастрофічний удар, проте економіка вистояла й останні
два роки ми вже маємо відносну стабільність, щонайменше припинилося
падіння й почалося зростання, нехай на 3%. Відповідно, говорити, що буде
значний виток інфляції, не варто.
На сьогодні має місце тіньовий обіг капіталу в економіці, який
становить, за різними оцінками, близько 50% ВВП. Це величезна сума.
Безумовно, уряд має важелі, щоб зменшувався цей відсоток, якщо
політика уряду буде спрямована на повернення в легальне поле.
Щодо субсидій, то сама ситуація, коли субсидії необхідні більшій
частині населення, говорить про те, що цей підхід не є збалансованим і
раціональним. Фактично, це поїдання бюджетних коштів. Коли гроші з
бюджету безпосередньо надходять до кишень монополістів, які володіють
енергетичними підприємствами, – це пряма цинічна корупція. Відповідно,
продовжувати таку ситуацію далі не можна.
Якби були знижені ціни на комунальні послуги до таких, які населення
зможе самостійно оплачувати, й не доводилося виділяти гроші з бюджету на
покриття підвищених цін, то це дало б колосальну економію.
Якщо пустити ці гроші на розвиток енергетичної галузі, то бюджет
отримає зростання. Сам факт вирішення питання за рахунок субсидій і
підвищення цін на комунальні послуги шкодить економічній безпеці й стає
непосильним тягарем для економіки.
Ця ситуація не дозволяє економіці вільно розвиватися. Виправдання,
що МВФ вимагає збільшення субсидій, – однобокий підхід у тому аспекті,
що МВФ не може виставляти одиничну вимогу. МВФ може вимагати
збалансованого бюджету, налагодження економічних процесів. Це
маніпуляція, яка лобіюється монополістами, які володіють енергетичними
підприємствами.
(Слово і Діло)
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Підвищення цін на газ для населення, ймовірно, призведе до
збільшення кількості отримувачів субсидій, які можуть бути надані у
монетизованому варіанті.
Експерт «Реанімаційного пакета реформ» Святослав Павлюк:
З 1 січня очікується, що люди, які подаватимуть нові заявки на
отримання субсидій, зможуть отримати виплати в грошовій формі. Другий
етап – після опалювального сезону, починаючи з квітня-травня. На кінець
року, з наступного опалювального сезону, передбачено, що вже всі виплати
будуть у монетизованій, грошовій формі.
Трохи змінені норми нарахування субсидій, але зараз збільшиться
кількість субсидіантів у зв’язку з підвищенням цін на газ. У цій ситуації
поставити під сумнів можна тезу про те, що в сімейному бюджеті витрати на
утримання житла та опалення не мають перевищувати 15%. Це трохи дивно.
Навіть у багатших країнах ця цифра значно більша. Однак так визначено
законом.
У травні було запроваджено норму що власники будинків, великих
квартирних площ виключалися із субсидій. Нещодавно ухвалили уточнення
до цього пункту. Ідеться не про загальну площу. Є люди, в яких опалювальна
площа менша, ніж загальна, тому субсидіантів у цьому сегменті може
з’явитися трохи більше.
Кількість субсидіантів зросте. Вона не може не зрости, якщо ми
піднімаємо вартість газу й тепла. Число не буде піковим, як було, але зросте.
Разом із тим постановою Кабміну зазначено, що 80% доходів «Нафтогазу»
вилучатимуться, принаймні так обіцяє віце-прем’єр. Таким чином, бюджет
отримає гроші, щоб ці субсидії виплачувати.
Без фінансування в мільярдних об’ємах енергоефективності,
різноманітних програм у цій сфері проблему ми не подолаємо. Ми мусимо
розірвати коло високий тариф-висока платіжка-висока субсидія. Тому що
навіть якщо високі тарифи, але є енергоефективність, платіжка менша. Це
діяльність на п’ять-шість років, але це потрібноа починати. Те фінансування
на теплі кредити в 400 мільйонів, яке маємо цього року, ганебне. Має бути не
менш ніж 10 мільярдів на рік. Якщо довести швидко житловий сектор до
нормального стану, то цифру потрібно піднімати до 30.
Найбільша проблема, яка зараз виникає, полягає в тому, що
формування тарифів на тепло процедурно відстає від формування тарифу на
газ на 20-60 днів.
Зараз усі теплокомуненерго країни в ситуації, коли вони з 1 числа
отримують газ за новою ціною, а тепло продають за старою. Процедура
встановлення тарифу передбачає щонайменше 20-45 днів, якщо через
НКРЕКП – 2 місяці. Фактично, вони працюють собі у збиток. Тому затримка
з боку уряду з цим рішенням б’є по місцевих бюджетах, які змушені гасити
касовий розрив, замість того, щоб, наприклад, ремонтувати будинки.

(Слово і Діло)
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Лікар, член організації «Українська асоціація сприяння охороні
здоров'я населення» Андрій Гук:
Ще в період 2004-2005 років був запропонований закон про
загальнообов’язкове медичне страхування. Ідеться про те, що здоров’я
кожної людини має бути застраховане, наголосив він.
Більшість країн іде шляхом використання бюджетно-страхової моделі.
Бюджет використовується на боротьбу з епідемією, профілактику
вакцинування, невідкладні стани – травми, гострі хвороби. Пацієнт має
отримати послуги в повному обсязі, щоб стабілізувати стан. Далі наступають
інші медичні потреби, які мають покриватися за рахунок бюджетного
страхування. Бюджетне страхування – це додаткові кошти до того, що вже є в
бюджеті України.
В цьому питанні головне завдання – знайти баланс, де пацієнт буде
зацікавлений і роботодавець – також, а при цьому не буде серйозного
податкового пресингу.
Це завдання парламентарів, оскільки зараз потрібно знайти таку схему.
Є різні законопроекти, а свого часу їх було до 10. Наразі 4 закони
зареєстровані. Всі вони відрізняються.
Чи це буде державний Фонд страхування, чи будуть приватні страхові
компанії? Потрібно знайти компроміс для того, щоб була зрозумілою
ситуація з оплатою. Наприклад, умовно кажучи, пацієнт доплачує на місяць
300-500 гривень зі своїх доходів, і це дає можливість відповідного покриття.
Звичайно, що це не може бути безмежно. В разі, якщо людина хоче безмежну
страховку, має бути інша програма. Однак це вже не обов’язкове, а
добровільне медичне страхування. В такому разі потрібно зменшити
податковий тиск.

(Слово і Діло)
Економіст Борис Кушнірук:
Є сподівання, що народним депутатам вистачить відповідальності
ухвалити державний бюджет на 2019 рік до першого грудня, як це й
передбачено Бюджетним кодексом.
Неухвалення держбюджету означатиме не лише саботаж співпраці
України із західними країнами. Це також унеможливить підвищення розміру
пенсій і зарплат учителям. Це також не дозволить забезпечити фінансування
низки програм у медичній сфері, пов'язаних із цільовим фінансуванням
діагностики хвороб: мамографія, рентген, ультразвукова діагностика тощо.
Також буде заблоковане фінансування реформи екстреної медичної
допомоги.
Головне, що мають усвідомлювати народні депутати, – уряд не зможе
дозволити собі завищені прогнози доходів і, відповідно, видатків
держбюджету. Цього не сприйматиме МВФ, держбюджет має бути
реалістичним. Далеко не завжди можна погодитися з рекомендаціями МВФ.
Але без такого цербера нам, на жаль, поки що не обійтися.
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Економічний експерт Олег Гавриш:
Держбюджет потрібно ухвалити вже в листопаді, оскільки від цього
залежить, чи буде в нас кредит. МВФ без ухваленого бюджету грошей не
дасть. Якщо затягнемо «під ялинку», почнеться інфляція й нескінченне
ослаблення гривні. Кредит ми мали отримати ще в березні. При цьому в січні
в нас розрахунок за газ, піде багато грошей. Це може закінчитися
ослабленням гривні. Щоб її утримати, потрібні будуть гроші МВФ на
поповнення резервів.

(Центр прикладних політичних досліджень «Пента»)
Голова правління Центру прикладних політичних досліджень
«Пента», кандидат філософських наук Володимир Фесенко:
Насправді це був вибір між двох зол: або підвищення ціни на газ, або
ризик дефолту і як мінімум дворазова девальвація гривні. Так що у
Гройсмана не було іншого виходу. За будь-яких інших обставин він
спробував би уникнути цього непопулярного рішення. І півтора року він
тягнув з виконанням цього зобов'язання перед МВФ.
Уряд, звичайно, спробує компенсувати і нейтралізувати негативні
соціальні та політичні ризики цього рішення через субсидії. Але негатив все
одно залишиться: критика вже є, буде і зростання соціальної напруги.
Чи можна було за ці півтора року почати велику приватизацію,
запустити ринок землі і в підсумку обійтися без кредиту МВФ і його вимог?
З одного боку, так. Але з іншого, і до приватизації, і до ринку землі ставлення
неоднозначне. З різних причин значна частина населення сприймає це
негативно. У цьому сумний парадокс ситуації: позиція МВФ щодо
українських реформ не збігається з суспільними настроями. Народ хоче
одного, а МВФ – протилежного.
Так чи інакше, вирівнювання цін було неминучим – його відкладали
практично два десятиліття, але воно все одно відбулося. Проблема в
іншому – як зменшити навантаження на бюджет. Ситуація ненормальна в
тому плані, що на підвищення ціни на газ доводиться реагувати збільшенням
субсидій і вони стають таким само вантажем на бюджет, як і дефіцит
пенсійного фонду.
(Левый берег)
Співробітництво МВФ з Україною віддбуватиметься за програмою
stand-by.
Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр
Паращій:
Перше, що хотілося б зауважити щодо програми stand-by – вона
передбачає набагато коротші строки повернення кредиту. Якщо за
програмою розширеного фінансування запозичені кошти повертаються
протягом десяти років, за програмою stand-by країна мусить повернути гроші
вже за п’ять років.
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Це однозначно мінус, адже ми знаємо, що майже в усіх боргів України
встановлено дуже короткий термін повернення – до десяти років. Нам було
би бажано суттєво його подовжити – до 50 або навіть 100 років, як у
розвинених країнах. Програма stand-by, на жаль, зовсім не сприяє
розтягуванню виплат по нашим кредитам.
З іншого боку, треба розуміти, що ця програма потенційно закриває
наші потреби на потенційно найскладніший політичний період 2019 року.
Вона дає теоретичну гарантію, що міжнародні фінансові організації від нас
не відвертаються, незважаючи на всі політичні ризики. Також вона буде
грати роль мотиваційного фактору для нашого уряду, щоб той не зовсім
забував про програму реформ і те, що попри усі політичні процеси, що нас
чекають, треба продовжувати працювати над змінами на краще.
Третє, що можна зауважити: рейтингове агентство Standard & Poors,
яке, найвірогідніше, має кращий доступ до даних щодо Меморандуму
(особисто я його ще не мав можливості побачити), зауважило, що нова
програма має менш насичений реформами порядок денний.
Тобто вона більш гнучка для нашого уряду, вимагатиме менше
непопулярних дій, а отже, є адекватною нашому політичному часу і більше
здійсненною для українського уряду. В цьому, на мою думку, полягає
основний її позитив.
Ми знаємо, що досі жодна програма міжнародної підтримки у нас до
кінця не вибиралася, і, на жаль, попередня програма розширеного
фінансування не стала винятком. Але у stand-by шанси вищі: не тому, що
уряд буде більш успішним, а тому, що вимоги від Міжнародного валютного
фонду будуть дещо скромніші.
Це означає, що у Сполучених Штатах Америки готові сприяти
поточному уряду пережити весь цей політичний процес і запобігти суттєвій
зміні політичного курсу. Очевидно, що для США та Заходу загалом це дуже
важливо, і програма stand-by є втіленням їх побажань щодо України.

(Левый берег)
Старший керуючий директор International Investment Partners
LLC, засновник громадської організації «Розвиток» Сергійй Носенко:
Я вважаю, що «очищення банківського ринку» завдало економіці
країни колосальної шкоди, це було чисте зло. Фактично НБУ зачистив
український банківський ринок від українських же банків, віддавши його на
відкуп міжнародним (в тому числі російським) і держбанкам, а тепер те саме
хочуть зробити і з ринком страхування.
У разі, якщо НБУ вдасться пролобіювати ухвалення закону про спліт,
дрібні і середні компанії класичного страхового ринку будуть змушені
припинити роботу, і їх місце займуть великі міжнародні страховики.
Я знаю, що в українських медіа часто спостерігається прямо таки
екстаз з нагоди приходу в країну великих міжнародних операторів, будь то
кава, футболки або меблі для кухні. І я ніколи не розумів причин такого
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захоплення: чому вам подобається бути найманими працівниками в чужих
корпораціях, а на свої системні компанії ви дивитеся з презирством?
Першим варіантом відповіді на це питання є «комплекс
меншовартості» – той самий, який змушує вас вірити, що міністр фінансів
будь-якої країни колишнього соцтабору впорається із завданнями краще, ніж
хороший спеціаліст з України.
Другий варіант – це комуністичне мислення. Відібрати, поділити,
розпродати. Атака на страховиків створить турбулентність на страховому
ринку, посилення вимог призведе до низки банкрутств і знову будуть
втрачені мільйони і мільярди гривень. Постраждають в першу чергу рядові
клієнти. Справа в тому, що держава гарантує депозити фізосіб в сумі до 200
тисяч гривень – а на страховому ринку ніяких гарантій немає, крім виплат по
ОСАГО. Банкрутство або відкликання ліцензії страхової компанії – це втрата
всіх премій. І допускати цього не можна.
Я не знаю, чому професійне співтовариство не готове чинити опір
цьому регуляторному концтабору. Можливо, люди деморалізовані тим, що на
їх очах розкуркулювали власників банків. Але ж минуло вже більше 3 років, і
всі бачать, що політика НБУ призвела тільки до того, що в прірву полетіли
мільярди гривень національного капіталу, які могли би працювати в
економіці. І в результаті Україна не отримала ні припливу інвестицій, ні
кредитів на розвиток.
Нацбанк, чиєю основною функцією повинна бути монетарна, хоче
стати мегарегулятором. Він сам розробляє норми регулювання, сам стежить
за їх виконанням, і, користуючись статусом незалежного державного органу,
є абсолютно безконтрольним.
Замість того, щоб системно реформувати галузь і розмежувати
регулюючі функції і контролюючі між різними структурами, таким чином
мінімізувавши корупційні ризики, парламент збирається консолідувати в
одних руках колосальний обсяг влади і повноважень.
Це справжнісінький соціалізм. Якщо законопроект приймуть, Україна
відкотиться років на 20 назад у розвитку страхового ринку. Але 20 років тому
компанії класичного страхового ринку мріяли про те, щоб стати №1, а тепер
будуть мріяти піти якомога швидше.
(Центр політико-правових реформ)
Доктор юридичних наук, директор з наукового розвитку Центру
політико-правових реформ Микола Хавронюк:
І Президент України, і голова Ради (Національної ради з питань
антикорупційної політики, – ред.), імовірно, вважають, що проблеми корупції
в Україні зникли. Але таке ставлення до роботи Ради є досить дивним на
фоні того, що наразі: стара Антикорупційна стратегія частково вичерпала
себе, та й загалом застаріла, нова Антикорупційна стратегія не ухвалена, а
розроблений проект відверто недосконалий; між основними суб'єктами
антикорупційної діяльності (НАЗК, НАБУ, САП) час від часу відбуваються
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чи то бійки, чи то війни, у які втягнуті і суди, і громадськість; Державне
бюро розслідувань, яке має розслідувати, зокрема, службові злочини, досі так
і не створене, а процес його створення супроводжується скандалами;
контроль електронних декларацій здійснюється, як і раніше, в ручному
режимі; частина суб'єктів декларування вимагають для себе і лобіюють через
суб'єктів законодавчої ініціативи можливості уникнути електронного
декларування; темпи створення Вищого антикорупційного суду виглядають
незадовільними; у місцевих судах розгляд справ про корупційні злочини
тягнеться роками; закон про викривачів корупції не розглянуто навіть у
першому читанні; журналісти викривають усе нові й нові корупційні
оборудки високопосадовців, а ті все частіше залишаються непокараними…
Існують ще десятки проблем, до вирішення яких Президент України і
Національна рада з питань антикорупційної політики могли б підштовхнути
своєю політичною волею: організувати розробку і внести відповідний проект
закону або заблокувати ухвалення небезпечного закону, потурбуватися про
необхідні ресурси, зібрати ворогуючих за великим круглим столом, хоча б
поцікавитися станом справ, зробити ще хоча б щось.
(Центр політико-правових реформ)
Експерт Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда:
Стратегія судової реформи, схвалена президентом у травні 2015 року,
передбачила укрупнення судових округів, яке, як декларувалося, мало стати
одним зі способів підвищення ефективності судів.
У грудні 2017 року президент видав указ, яким ліквідував 27
апеляційних судів. Натомість було утворено 26 «нових» судів. Фактично
відбулося лише перейменування. Тільки апеляційні суди міста Києва і
Київської області об’єднали в один – Київський апеляційний суд. Подібні
укази були видані щодо апеляційних адміністративних та господарських
судів, а також щодо місцевих судів.
Ці укази залишалися тільки на папері, аж поки «нові» апеляційні суди
не наповнилися суддями. 28 вересня цього року президент перевів декілька
сотень суддів у новостворені апеляційні суди. У таких судах провели збори
суддів, обрали керівництво і визначили день початку діяльності.
До 30 вересня переведення суддів було компетенцією президента. Він
здійснював це на підставі подання Вищої ради правосуддя. Декларувалося,
що це тільки церемоніальне повноваження глави держави.
Вища рада правосуддя запропонувала президенту перевести до
«нових» апеляційних судів 882 суддів, які пройшли кваліфікаційне
оцінювання. Однак глава держави перевів не всіх, а 731 суддю. Тобто 10%
суддів без будь-яких пояснень опинилися «за бортом».
Ні, їх не звільнено. Просто вони не будуть здійснювати правосуддя, але
отримуватимуть винагороду. Іншими словами, внаслідок такої вибірковості
президента платники податків оплачуватимуть… нерозгляд судових справ.
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За однією з версій, переведення не отримали судді, які могли скласти
конкуренцію головам судів. Це виглядає правдоподібно, якщо взяти до уваги,
що більшість «нових» судів очолили саме голови «старих» судів.
Здебільшого судді обрали їх на безальтернативній основі. А це означає,
що Адміністрація президента, готуючи проект указу про переведення,
швидше за все, тісно співпрацювала з головами судів. Таким чином могли
бути усунуті конкуренти та «незгідні».
Отже, Адміністрація президента отримала лояльних голів судів, які
зможуть керувати судами ще шість років (два строки по три роки). І це
незважаючи на те, що закон передбачає неможливість обиратися на одну й ту
саму посаду більш як два строки поспіль.
Більшість голів судів уже не вперше уникнули застосування цього
обмеження, маніпулюючи законом (то їх призначали, а не обирали; тепер це
не та сама посада, а посада голови іншого суду тощо).
(…) Також з незрозумілих причин шість «нових» апеляційних судів (у
Вінниці, Одесі, Сумах, Черкасах, Чернівцях, а також один апеляційний
адміністративний суд) залишаються без суддів, хоча Вища рада правосуддя і
вносила президенту подання про переведення до них суддів. Тому там поки
продовжують функціонувати «старі» суди.
(…) Якщо дотримуватися Конституції, то спочатку мав відбутися
конкурс, у якому, крім суддів, могли б узяти участь також адвокати і
науковці. І лише потім щодо тих суддів, які не перемогли в конкурсі, можна
було вирішувати питання про переведення до інших судів, де є вакантні
посади. Власне, за таким сценарієм відбувалося формування нового
Верховного Суду. Як наслідок відсутності конкурсів у місцеві та апеляційні
суди, бачимо лише перетасування в чинному складі суддів, а не оновлення
суддівського корпусу.
Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка відбирає та оцінює суддів, за
час своєї діяльності в нинішньому складі, а це майже чотири роки, завершила
лише один (!) конкурс – до Верховного Суду, та й то зі значними
маніпуляціями. Водночас жодного оновлення складу місцевих та
апеляційних судів за цей час не відбулося. Спостерігаємо лише відтік кадрів
або «підвішення» їх у стані невизначеності. Навантаження на суддів зростає,
розгляд справ затягується, а десятки судів взагалі завмерли без суддів.
Процедури ліквідації та створення нових апеляційних судів на практиці
стали простим перейменуванням, що супроводжувалося значними
незручностями для людей та зміцненням політичного впливу на суди. І це
лише початок, оскільки найближчим часом подібні процеси торкнуться і
місцевих судів.
Ми не відкидаємо ідеї реорганізації судів – вона потрібна для
підвищення ефективності судочинства й оновлення суддівського корпусу,
однак її імплементація проводиться зовсім з іншими цілями. Якщо все
відбудеться так само, як і з апеляційними судами, то негативні наслідки
будуть ще більш відчутними.
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(Дзеркало тижня)
Доктор економічних наук, професор Анатолій Гальчинський:
Необхідно в першу чергу вирішувати питання, пов'язані з формуванням
розвиненого ринку, що володіє дієвими механізмами саморегулювання.
Ринку, в якому інновації не впроваджуються, а конче необхідні. У нас такого
ринку немає. Ми його ще не створили. Безпосереднім атрибутом
пострадянської економіки (не тільки у нас, але і в інших країнах цієї групи) є
адміністративний ринок, де домінують обмежуючі бар'єри, не мережева
система конкурентних зв'язків, а вертикальна ієрархія, система «свій-чужий»,
цінові та ресурсні маніпуляції. Отримуючи від цього чималі дивіденди,
державна бюрократія зацікавлена в консервації подібного стану. Висновок
очевидний: в системі пріоритетів економічної стратегії проблемою номер
один є забезпечення реальної трансформації адміністративного ринку в зрілу
ринкову структуру, перед створенням якої ми зупинилися. Потрібно
вирішувати в першу чергу завдання надійного захисту приватної власності.
Це вихідна позиція дієздатності ринку. У Німеччині є ділянки землі, якими
сім'ї володіють з XIII-XIV століть, незважаючи на війни, зміни меж,
політичні новації. Ми ж за показником захисту прав приватної власності
займаємо 128-е місце з 137 країн світу.
Блок проблем економічної стратегії потребує структурні, перш за все у
сфері промисловості, перетворення. Це та сфера, де ринок сам все зробити не
в змозі. Необхідна дієва промислова політика. Зрозуміло, що мова повинна
йти в першу чергу про перспективи постіндустріальних перетворень,
освоєння високотехнологічних виробництв, реалізацію наявного у нас
потенціалу в цій сфері.
У
промисловій
політиці
особливо
значуща
стратегія
реіндустріалізації – якісного оновлення на новій високотехнологічній,
насамперед енерго- та ресурсозберігаючій, на основі базисних галузей
економіки, що формують ядро промислового потенціалу нашої країни.
У світовій економіці виокремлюються три групи країн: країни з
акцентами на переважний розвиток високотехнологічних виробництв у сфері
інформатики й комунікацій; країни, де домінує виробництво енергетичних і
сировинних ресурсів, і країни з орієнтованим значною мірою на експорт
потенціалом базисних галузей. Їх називають «новими центрами
неоіндустрії». Попит світового ринку на продукцію цих галузей завжди був і,
поза сумнівом, залишиться в майбутньому динамічно високим.
Україна може і повинна не просто закріпитися серед країн цієї групи,
але і зайняти в ній лідируючі позиції. Для цього поки ще зберігаються
необхідні передумови. Влада чомусь цю проблему навіть не згадує.
(Слово і Діло)
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19 жовтня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив,
що уряд змушений підняти ціни на газ для населення на 23,5% у рамках
співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Експерт із питань енергетики Сергій Дяченко:
Проблема буде більше в сільській місцевості. У багатоквартирних
будинках, де обладнана газова колонка, плитка, значних проблем не буде
порівняно з іншими видами комунальних послуг. У сільській місцевості для
тих, хто використовує котли, підвищення – це серйозний удар. Особливо з
огляду на забезпечення наших пенсіонерів.
Важливо, щоб спрацювала зараз система субсидування, тому що нова
система поки не відрегульована.
Однак масових неплатежів очікувати не варто. Розшарування вже
давно відбулося. Хто може платити, той платить, хто ні – вже погано
платить. Навряд чи щось радикально зміниться в цьому сенсі.
В принципі, це не такий великий виток цін. Скоріш за все, буде якесь
збільшення неплатежів. Але такого, що підвищили ціни майже на 25% і
пропорційно на 25% зростуть неплатежі, не буде. Вже є поділена структура
споживачів на тих, хто платить, платить погано й не платить. Ця структура
залишиться. Неплатежі збільшаться, але не масово, й не буде такого, що сума
боргів зростає пропорційно.

(Слово і Діло)
Політолог Віктор Небоженко:
Після чудового, мужнього й чесного Майдану-2014, потужного сплеску
надій на майбутнє й масового ентузіазму Україна до 2018 року, несподівано
для себе, опинилася на краю глибокої прірви.За ці кілька нещасних років
країна раптом опинилася між трагедією й катастрофою. Рідкісний випадок в
історії Європи. Парадоксальний стан цілої країни, який триває вже кілька
років. Ми – «заморожена Україна».
Ми не можемо рухатися вперед, адже цьому люто й успішно чинить
опір олігархічна влада, витягаючи з України останні сили, але стояти на
місці, занурюючись у трясовину, також вкрай небезпечно. І ми не знаємо, чи
це історичний глухий кут, чи маятник Фуко.
Тому зараз в України три проблеми. По-перше, влада впевнена, що
населення України слабке й безпорадне, тому з ним можна робити що
завгодно.
Від занурення у злидні до постійної жахливої брехні, маніпулювання й
позбавлення майбутнього цілі покоління. У замороженому стані з Україною
можна робити що завгодно.
По-друге, це дійсно так. Ми слабкі, безпорадні й розгублені. Вічне
минуле, що триває, яке приходить до нас у різному вигляді, замінило нам
живу, динамічну сучасність і сильне майбутнє. Це не застій, а трагедія цілої
країни, яка не відчуває себе живою.
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По-третє, зміни в країні відбудуться несподівано і для влади, і для
населення України. Але все це несе не лише нові шанси для України, а й нові
небезпечні проблеми, з якими вона раніше не стикалася.

(Слово і Діло)
Експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко:
Підвищення цін на газ було єдиним виходом. МВФ вимагає створення
ринку, а ринку немає, тому що немає єдиної ціни. Це потрібно, тому що
єдина ціна створює умови для насичення ринку.Іншого виходу не було.
Потрібна була єдина ціна. По-перше, вирішується цінова проблема, тобто
буде ціна, що залучить інвесторів. Спочатку приходять трейдери. У нас зараз
ринок досить монополізований, складно увійти на ринок. З іншого боку, не
диверсифіковані джерела. Якщо раніше була монополія «Газпрому», то зараз
досить вузьке коло постачальників з Європи.
Після підвищення цін має бути чітка робота із залучення інвесторів.
Далі приходять трейдери, попрацювавши близько року, придивившись до
ринку, вони починають інвестувати, в нашій ситуації – у видобуток.
Наприклад, великі компанії, такі як Shell, можуть прийти відразу у
видобуток, але дрібнішим компаніям потрібно зрозуміти ринок,
попрацювати.
В подальшому насичення ринку може призвести до падіння цін, тому
що ринок перегрітий в Європі і в нас, як наслідок, ціни завищені. Ми зараз є
заручниками підвищення світових цін на нафту. Щоб це питання вирішити на
нашому ринку, в нас два шляхи – або диверсифікація джерел імпорту, або
збільшення власного видобутку. Щоб збільшити видобуток, потрібно
створити ринок, отже, одна з умов створення ринку – єдина ринкова ціна, що
й зроблено. Потрібно цей шматок проскочити, коли підвищилася ціна, а
ринок ще не насичений.
Зараз важливо не відкладати реформи. Так, це важка реформа, вона
дуже сильно збільшує навантаження на соціальну сферу, але для цього й
існує кредитування на період, коли ціни підвищені, а результату від цього ще
немає.
У цьому сенс кредитування. Перше – макрокредитування. Це в частині
МВФ якраз. Друге – банки, які надають кредити на проекти, ключові для
реформ, стимулюючи приплив приватних інвестицій до цієї сфери. Це
Світовий банк, ЄБРР. Усе це за 3-4 роки в нас має відбутися. Це робота уряду
– мають прийти інвестори. У нас не так багато часу на збільшення власного
видобутку.
(Слово і Діло)
Триває обговорення проекту держбюджету на 2019 рік.
Економічний експерт Олег Гавриш:
Дуже багато депутатських «хотілок» включили. Також передбачене
підвищення мінімальної зарплати, але невелике – на рівні 10%. Це нормальна
Експертний погляд

79

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

11 − 31 жовтня 2018 р.

20-28 лютого 2015
практика. Особливо з урахуванням того, що доведеться домовлятися щодо
кредиту з МВФ, краще не роздувати ці речі.
Приблизно така ж ситуація й щодо підвищення пенсій, соцвиплат
загалом. Підвищення буде, але в розумних межах. По-перше, підвищать
обсяг субсидій. Логічно, адже буде підвищення цін на газ, тарифи на
енергоносії зростатимуть, мінімалка – також.
При цьому, проблема в тому, що роздуте фінансування чиновницького
апарату, особливо на силовиків. Тут бажано знизити витрати, є що
коригувати. Тим більше кількість органів у нас уже зашкалює. Зрозуміло, що
армія важлива й потрібна, її потрібно зміцнювати, ті, хто борються з
реальним тероризмом, також потрібні, але, наприклад, чи потрібні структури,
які додатково перевіряють бізнес? Є свій відділ в СБУ, ГПУ, поліції. Всі,
кому не лінь, займаються перевірками бізнесу. Там потрібно скоротити
чисельність працівників і можна заощадити.
Наприклад, можна залишити Службу фінансових розслідувань і надати
лише їй право на перевірки бізнесу.
Щодо бюджету, то МВФ вимагає якнайшвидшого його ухвалення. Це
пов'язано з тим, що в нас зазвичай відбувається голосування напередодні
Нового року, тому що депутати, які хочуть протягнути свої правки, тягнуть
до останнього, щоб потім пролобіювати свої ініціативи, де вони можуть
розпиляти бюджет і гроші, наголосив він.
Держбюджет потрібно ухвалити вже в листопаді, оскільки від цього
залежить, чи буде в нас кредит. МВФ без ухваленого бюджету грошей не
дасть. Якщо затягнемо «під ялинку», почнеться інфляція й нескінченне
ослаблення гривні. Кредит ми мали отримати ще в березні. При цьому в січні
в нас розрахунок за газ, піде багато грошей. Це може закінчитися
ослабленням гривні. Щоб її утримати, потрібні будуть гроші МВФ на
поповнення резервів.

(Слово і Діло)
Економіст Борис Кушнірук:
Під вибори ми побачимо багато популістичних ідей, кожна з яких
претендуватиме на звання «Дурість року». Тут і «Новий економічний курс», і
мінімальна зарплата 7700 гривень, і зниження тарифів на комунальні
послуги.
Часто ті, хто висуває такі вимоги, навіть не ставлять перед собою
завдання дати відповідь, як це практично реалізувати та яких очікувати
наслідків.
Якщо говорити про мінімальну зарплату в 7700 гривень, то зрозуміло,
що забезпечити це на рівні зарплат бюджетників просто неможливо.
Банально в держбюжеті та місцевих бюджетах не буде на це коштів. Про
ставлення МВФ та інших міжнародних партнерів до таких ідей навіть
говорити складно.
Експертний погляд
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Якщо говорити про бізнес, то для переважної частини малого бізнесу,
особливо за межами декількох найбільших за чисельністю міст України, це
беззаперечний вирок на знищення.
В малого бізнесу просто не буде коштів для таких зарплат і соціальних
виплат на них. Вони будуть змушені або піти в тінь, або ліквідуватися.
Сумно те, що уряд, бізнес замість того, щоб думати, яким чином
створити більш інвестиційно привабливі умови для розвитку економіки,
змушені постійно ще й реагувати на такі дивацтва, які переважно мають
політичний характер.
Ціна товару «робоча сила», як і всіх інших товарів, залежить від попиту
та пропозиції, від корисних якостей товару, від співвідношення до інших
цінностей в економіці. Тому, наприклад, у країнах із великими цінами на
енергетичні ресурси зарплати та доходи населення вищі. Це не відбувається
відразу. Завжди спочатку зростає ціна на енергетичні та інші ресурси. Але
потім неминуче зростає рівень зарплат та доходів населення.

(Слово і Діло)
Економіст Олександр Савченко:
Бюджет на наступний рік фактично є калькою бюджету цього року.
Жодних суттєвих змін не передбачається.
Так, буде підвищення мінімальної зарплати, але незначне. Це означає
ще додаткові податки для малого бізнесу. Триватиме перерозподіл на
користь державних чиновників, кошти забиратимуть у малого бізнесу й
віддаватимуть державним чиновникам. Однак така ж тенденція була цього
року. Тому бюджет-2019 нічого особливо не змінює.
Економічне зростання закладене на рівні статистичної похибки 2,5-3%,
хоча з іншого боку, бюджет реформ у часи виборів просто неможливий, тому
не варто чекати якихось кардинальних змін.
Кошторис цементує те становище, яке сьогодні має українське
суспільство: нічого не змінювати, а що кому належить, так і буде. Це головна
ідея. Фактично, ми втратимо ще один рік, причому не вперше.
Голосування буде досить складним. Він допустив, що деякі фракції
принципово не голосуватимуть, щоб привернути до себе увагу й ускладнити
життя владі. Таким чином вони намагатимуться послабити владу перед
виборами. Навіть цілком можливо, що бюджет не буде ухвалений. Невідомо,
чи вистачить у Порошенка інструментів впливу на опозиційні сили та на
свою фракцію. Зараз почнеться махровий популізм, грубо кажучи».
З іншого боку, для того, щоб проголосувати, депутати вимагатимуть
фінансування на свої округи – дороги, будівництва. Із цього депутати
живуть. Тому бюджет навряд чи буде збалансованим. В принципі, так само,
як і цього року. Ми ж не виконуємо план щодо приватизації, не повертаємо
кошти, які були вкрадені, хоча в бюджеті передбачено, що за рахунок цього
ми фінансуватимемо дохідну частину.
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Ухвалюватимуть, скоріш за все, в грудні. Тим більше є обіцянка уряду
підвищити ціни на газ, а бюджет розроблений на базі старих цін. Дотації
також розраховані на базі старих цін. Будуть ще певні зміни до бюджету.

(Слово і Діло)
Практично під кожні вибори знову постає питання зняття депутатської
недоторканності.
Політолог Олексій Якубін:
Якщо говорити про реальність зняття недоторканності, то все не так
просто. Більшість нардепів розуміють небезпеку такого рішення.
Ось зняли недоторканність, а що далі? В нас, по-перше, немає закону
про опозицію, по-друге, ми бачимо, що владі й зараз не дуже складно
відкривати справи проти депутатів, знімати недоторканність. Вони хочуть
скасувати імунітет для депутатів наступного скликання, але багато хто думає,
що буде, якщо вони опиняться в наступній Раді в опозиції. Тоді в них не буде
навіть такого прикриття, як недоторканність, якщо її скасувати.
З одного боку, депутати піддалися дискурсу про те, що потрібно
скасовувати імунітет, але з іншого – розуміють, що в демократичних країнах
світу недоторканність усе ж є.
Ця тема розігруватиметься, але чи піде депутатський корпус проти
якогось солідарного розуміння загального інтересу? Багато запитань.
Імовірність зараз вища, ніж минулі рази, оскільки йдуть вибори.
Депутати намагаються показати, що вони готові це зробити, але більшість із
них розуміють, що зараз це не на часі. Можливо, порушать питання про
модифікацію, а не скасування. До того ж, якщо системно підходити, то
потрібно прив'язуватися до закону про імпічмент.
(Слово і Діло)
В липні Світовий банк констатував, що якщо в 2014 році за межею
бідності жили 15% населення України, то сьогодні – 25%.
Експерт економічних програм Центру Разумкова Володимир
Сіденко:
В цій ситуації річ не в тому, що в нас є несприятливі ефекти, пов’язані
з веденням бойових дій, які вивели з експлуатації значну частину
економічного потенціалу. Ідеться навіть не про корупцію, олігархат, який
привласнює набагато більше, ніж віддає країні, навіть не про те, що ми
ведемо неправильну політику доходів, соціальні стандарти в нас суто
декларативні.
Ідеться насамперед про те, що Україна постійно зазнає впливу
тенденцій, які призводять до деградації структури економіки. Структура
економіки спрощується. У країні зникає виробництво, яке визначало раніше
профіль країни. Що відбувається в авіабудуванні, ракетно-космічній галузі,
суднобудуванні,
танкобудуванням?
Істотно
скоротилася
хімічна
промисловість. Що натомість? Аграрна економіка?
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Продуктивність праці мізерна, а за розрахунками, наприклад, США ми
поступаємося більш ніж ушестеро. То на які соцстандарти можна при цьому
розраховувати?
Україна перетворюється на країну з типовою економічною структурою,
яка притаманна малорозвиненим країнам світу.
Ніхто не проти, щоб Україна мала розвинений сільськогосподарський
сектор. Однак коли ми фактично стаємо монокультурною країною, яка має
кілька простих аграрних продуктів, що визначають усю нашу присутність у
світовій економіці, на вищі соцтандарти розраховувати не можна.
Україна за показником частки ВВП на душу населення впала нижче за
Молдову й стала найбіднішою в Європі. За показником купівельної
спроможності ми випереджаємо лише Киргизстан, Узбекистан і
Таджикистан, поступаємося Білорусі більш ніж удвічі, а Казахстану та РФ –
утричі.
В нас посилаються на війну, але, наприклад, Китай позбавлений
контролю над Тайванем, для них це також істотна втрата, але це не заважає
Китаю розвиватись. Японія перебуває в тривалому спорі з РФ щодо
незаконної окупації, як вона вважає, її північних територій, але попри
відсутність мирного договору з РФ, Японія є однією з найбільш технологічно
розвинених країн світу. Приклад Ізраїлю також показовий.
Без відповідного технологічного ривку, виникнення сфер, які здатні
підвищити випуск нашої економіки, ми не подолаємо бідність.
Не можна йти далі шляхом експлуатації земельних ресурсів, при тому,
що ми вирощуємо культури, які зазнають ерозії.
Чорна металургія також втрачає конкурентоздатність. Починають
випереджати Туреччина, Китай, які впровадили більш потужні виробництва в
цій галузі.
Крім того, не вирішена проблема розподілу доходів та видатків. За
таких показників ВВП маємо абсолютно нерівномірний розподіл. Бідність
межує з проявами найвищого рівня споживання. Тому ми бачимо на
автошляхах надзвичайно дорогі авто, а в передмісті – будинки, які нагадують
палаци. Це говорить про те, що розподіл ВВП спотворений, адже велика його
частина привласнюється не економічним шляхом, а завдяки позиціям у
владній вертикалі.
(Слово і Діло)
Президент виступив із заявою про те, що Антикорупційний суд буде
сформовано наприкінці 2018-го або на початку 2019 року.
Заступник голови правління Центру політико-правових реформ
Роман Куйбіда:
Зараз вирішується питання щодо допуску кандидатів до конкурсу,
спеціальної перевірки кандидатів та дати іспиту. Після іспиту певний час має
бути на перевірку робіт. Якщо іспити в листопаді, як заявлено, то суд не
сформують до кінця 2018 року.
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ВККС визначила, що до етапу співбесід мають дійти не більш ніж три
особи на одне місце.
Таку кількість робіт є можливість перевірити досить швидко. Після
встановлення результатів іспиту має набути повноважень Громадська рада
міжнародних експертів, яка має місяць на те, щоб ініціювати розгляд
окремих кандидатур, щодо яких є питання, на спільному засіданні з ВККС.
На цьому етапі вона може робити певний відбір. Далі ВККС має провести
співбесіду.
Потім має бути визначений рейтинг, на основі якого ВККС вносить
список переможців до Вищої Ради правосуддя, що також має можливість
поспілкуватися з кандидатами й внести подання президенту.
Є скепсис, що це можна зробити до кінця 2018 року. Скоріш за все,
2019 рік. Після цього має бути вирішене питання щодо виділення
приміщення, реєстрації його як юридичної особи, формування апарату суду.
Ще місяць-два піде на це.
Навряд чи цей суд розпочне роботу раніше березня 2019 року.
Відповідно, вироки залежатимуть ще й від того, наскільки швидко
передадуть справи, наскільки оперативно буде проведене провадження. Хіба
що справи, де буде угода про визнання провини, можуть швидко закінчитися
вироками.
Отже, березень 2019 року – початок роботи, літо/осінь наступного
року – поява та розгляд справ, але це оптимістичний сценарій.
Експерт Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко:
Перші вироки, якщо суд буде сформований на початку наступного
року, можна очікувати не раніше ніж улітку 2019 року. При цьому слід
розуміти, що корупція не подолана в жодній країні світу, але мінімізувати її
можна й потрібно.
Антикорупційний суд як кінцева ланка має спрацювати й дати
результат. Навіть не після перших вироків, адже одиниці нестимуть
відповідальність, але це має спрацювати на запобігання – в нас є система.
Потрібно розуміти, чи дійсно тут будуть гучні справи й покарані особи, які
вчиняють корупційні діяння. Тоді це спрацює як запобігання на наступні
роки.
(Слово і Діло)
Експерт у сфері енергетики Юрій Корольчук:
«Нафтогаз України» не готовий гарантувати поставки газу в
необхідних обсягах для споживачів. Заяви представників «Нафтогазу» не
відповідають дійсності. Це стосується як внутрішніх споживачів – населення
та теплокомуненерго, так і зовнішніх – компаній ЄС, які отримують
російський газ транзитом через Україну.
Щодо населення України це проявляється в зниженні лімітів обсягів
поставок газу для ТКЕ та зниженні тиску газу в системі, що негативно
впливає на забезпечення газом приватних будинків.
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Сьогодні навіть накопичені в підземних сховищах газу до початку
опалювального сезону 16,5 мільярдів кубометрів газу не рятують ситуацію.
Не рятують ані 18, ані 20, ані 22 мільярди кубометрів. Стабільності можна
було б досягти, накопичивши більш ніж 24 мільярди кубометрів.Але такий
обсяг газу сьогодні не затребуваний споживачами України, а в компанії
«Нафтогаз» не має коштів для купівлі ще 7-8 мільярдів кубометрів газу.
Менший обсяг газу, який зараз у ПСГ (16,4 мільярда кубометрів),
створює передумови для повторення в січні-березні 2019 року ситуації зі
зривом транзиту газу, як це було в березні 2018-го.
Виходом із ситуації мали бути довгострокові домовленості
«Нафтогазу» з європейськими компаніями, які закачали б газ до ПСГ
України. Але з боку «Нафтогазу» цього не було зроблено ані в 2018 році, ані
в попередні роки. І тому за все в підсумку платитимуть споживачі України,
додав експерт.
Заяви представників «Нафтогазу» про готовність забезпечити газом
усіх споживачів – це самовпевненість компанії. «Нафтогаз» завжди жертвує
інтересами населення України перед інтересами європейських споживачів.
Власне, так було в березні цього року, коли спроби «Нафтогазу» гарантувати
й не зірвати транзит російського газу до ЄС вилилися в акцію «Прикрути». За
недбалість і прорахунки керівництва «Нафтогазу» довелося розплачуватися
звичайним українцям, яким «прикрутили» тепло теплокомуненерго.
В цьому опалювальному сезоні в «Нафтогазі» також знають, хто
гратиме роль офірного цапа. Ними стануть населення та ТКЕ, які постачають
тепло до приміщень. І в людей будуть не обіцяні нормативами 18-20 градусів
тепла, а істотно менше.
Народ України має платити завищену вдвічі ціну на газ. Народ України
за рахунок економії газу має гарантувати транзит газу до ЄС. Народ України
має оплачувати мільярди гривень премій для «Нафтогазу». А для чого тоді
існує сам «Нафтогаз»? Риторичне питання.

(Слово і Діло)
На АЗС країни стрімко зростають ціни на пальне.
Експерт з питань енергетики Валентин Землянський:
На зростання цін впливає ситуація на зовнішніх ринках і стабільність
нацвалюти. 85% нафтопродуктів, тобто більшу частину, ми імпортуємо.
Відповідно, стабільна валюта – стабільні ціни на стелах АЗС.
Те, що ми бачимо зараз на АЗС, – відгомін девальвації гривні, яка
сталася півтора місяця тому. Це інерційна реакція. Ринок не працює в системі
онлайн щодня. АЗС відкладають підвищення. Повернулася б гривня назад до
26 за долар, якісь 20-30 копійок можна було б відбити, а оскільки курс
зафіксувався на рівні 28 гривень, то ціна пішла вгору.
Щодо ситуації з газом, то ціни зростають на європейських біржах, а
керівництво «Нафтогазу» прив'язалося до спотових спекулятивних цін, тому
ціни для промисловості також зростатимуть.
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Така ціна на біржі, а контракту в нас немає. Якби були мізки, ми б
уклали прямий контракт. Це завжди дешевше. Біржова ціна коливатиметься
завжди – то від фінансових умов, то від цін на нафту. До цього додається
девальвація, оскільки контракти також у валют.
Далі проблема з цінами має вирішуватися не на рівні ринку.
Те, що нам говорять ліберали-інформатори, апелюючи до невидимої
руки ринку, – дурниця, тому що фактично держава самоусунулася. Держава
говорить: ось, це ринок, і вони тут ні до чого, а насправді має включатися в
цей процес. Держава встановлює податки. А в нас встановлений акциз 200
євро на тонну А-95, причому номінований в євро. Відповідно, девальвація
валюти впливає ще й на розмір податків.
Передбачена функція контролю. Держава має стежити за тим, що
відбувається, не шляхом АМКУ, який потім за фактом уже заводить справи,
що нічим не закінчуються,. Має бути діалог. Чим займається Міненерго?
Вугіллям? То шахтарі продовжують страйкувати. Йдеться про переговорний
процес з учасниками ринку. Ніхто не говорить про адміністрування, але
мають якось встановлюватися правила між учасниками ринку та державою в
інтересах споживачів. Ось що могла б робити держава, щоб споживачам було
легше. Але цього немає. Тому нас хитатиме залежно від ситуації.
При цьому прогнози щодо нафти до 100 доларів за барель –
спекулятивні ігри, а в реальності нікому на світовому ринку такі ціни не
потрібні, включаючи США. Тимчасові коливання істотно на ситуацію не
впливають, а нафта буде в межах 80-85 доларів за барель до кінця року. Далі
буде видно, впливають багато факторів, у тому числі геополітичних.
А-95 по 40 гривень за літр навряд чи буде. Діапазон – 33-35 гривень за
літр, якщо продовжаться коливання курсу. Дизпаливо також навряд чи дійде
до 38 гривень. Хіба що спекулятивно. Об'єктивно поки економічних
передумов для апокаліптичних прогнозів немає, в тому числі щодо газу.

(Центр прикладних політичних досліджень «Пента»)
Політолог Володимир Фесенко:
Уряд намагався більше року уникати питання ціни на газ, оскільки
треба було домовлятися про новий транш, про відновлення співпраці з МВФ
в умовах пікових виплат по зовнішньому боргу. Були довгі, достатньо
складні, я би сказав, драматичні переговори з МВФ. МВФ, я нагадаю, ставив
умови про те, щоб підвищення відбулося, вони про це казали ще два роки
тому, ще коли раніше домовлялися з МВФ і це було однією з вимог МВФ, що
ціна на газ усередині України має бути прив'язана до світових цін світовим
ринковим цінам. Проблема, що в нас ринку нема повноцінного, газового
ринку, і відповідно це теж впливає. Але все рівно є прив'язка до світових цін.
Тим більше зараз зростає ціна на нафту, то почала зростати і ціна на газ.
Уряд намагався більше року уникати питання ціни на газ, оскільки треба
було домовлятися про новий транш, про відновлення співпраці з МВФ в
умовах пікових виплат по зовнішньому боргу - це була головна причина,
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чому треба було домовлятися. Ну і ось домовилися. Хоча МВФ ставило
вимогою питання про підвищення на 60%, а домовилися про 23,5%. Але це
вимушене рішення. За інших обставин уряд, влада наврядчи пішли б на таке
підвищення.
У нас наступного року до 40% бюджету піде на погашення
зовнішнього боргу, на осблуговування зовнішнього боргу. Ніколи у нас таких
виплат по зовнішньому боргу не було. Брали в борг при всіх попередніх
президентах, прем'єр-міністрах – більше 10 рокі формувалась ця
заборгованність. Віддавати зараз треба. В цьому році, минулий, наступний
рік – це пікові виплати по зовнішньому боргу. Тому я думаю, що іншого
виходу немає, окрім грошей МВФ, які не йдуть в бюджет. Вони йдуть тільки
Нацбанку і Нацбанк підтримує стабільність валюти, гривні. От якась
наявність спіпраці з МВФ дає змогу брати в борг, щоб розплачуватися з
кредитами, ось в чому проблем

(Центр прикладних політичних досліджень «Пента»)
Верховна Рада не проголосувала за позбавлення депутатської
недоторканності Олександра Вілкула.
Голова правління Центру прикладних політичних досліджень
«Пента», кандидат філософських наук Володимир В'ячеславович
Фесенко:
Коли треба, вони все голосують. Ми це бачили минулого пленарного
тижня. А зараз багато депутатів із коаліції банально перестраховуються:
раптом ситуація поміняється і буде нова влада, чи не застосують таку ж саму
статтю, як щодо Вілкула, проти людей із нинішнього депутатського корпусу.
Чим ближче до виборів, тим складніше буде проголосувати за зняття
недоторканності з будь із кого з депутатів.
(Дзеркало тижня)
Доктор економічних наук, професор, член Ради НБУ, заступник
виконавчого директора Ради директорів МВФ від України (2013–2017)
Олександр Петрик:
Тривалу відсутність доброї новини про виділення довгоочікуваного
траншу МВФ після від'їзду місії Фонду з Києва навряд чи можна вважати
позитивним сигналом як для зовнішніх, так і для внутрішніх інвесторів.
Адже це може означати лише те, що далеко не всі питання співпраці
врегульовано остаточно, і середньострокова перспектива стану економіки
України залишається невизначеною.
І навіть після виділення траншу в рамках можливої нової програми з
Фондом, яка може бути започаткована замість програми розширеного
кредитування, політики України мають пам'ятати, що без прискорення
структурних реформ економіка не зможе зростати достатніми темпами для
того, щоб бути платоспроможною. А кредити дуже скоро доведеться
віддавати.
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Водночас наближення активної фази передвиборної кампанії та
традиційне у такий період бажання політиків виглядати благодійниками для
своїх потенційних виборців лише загострюють очевидні ризики для
макрофінансової стабільності в нашій країні, якої було досягнуто
неймовірними зусиллями протягом важкого періоду 2014–2017 років.
Також поступово стає нестерпною спокуса відмовитися від опіки
ззовні, звільнившись від незручних лещат, необхідних рекомендацій щодо
зменшення фінансових розривів у бюджеті та платіжному балансі, а також
подолання корупції.
(…) Бюджетна політика (України, – ред.) має бути більш стриманою та
не призводити до нарощування державного боргу.
Боротьба з корупцію та структурні реформи (не декларації, а реальні
кроки!) мають бути спрямовані на покращення стану платіжного балансу
(тільки втрати на митниці оцінюються у кілька мільярдів доларів щороку, а
бездіяльність Антимонопольного комітету призводить до зростання цін на
неконкурентних ринках і втрат для бюджету).
Незалежність НБУ має бути гарантована де-факто незалежно від змін у
політичній кон'юнктурі.
Головною запорукою успіху у проведенні реформ є довіра як
інвесторів, так і населення до всіх державних інституцій і тієї політики, яку
вони здійснюють. Зокрема, це стосується і центрального банку та монетарної
політики, яку він проводить.
Будь-який монетарний режим буде неуспішним у разі відсутності
структурних реформ в економіці та узгодженої макроекономічної політики.

(Український кризовий медіа центр)
Державний уповноважений Антимонопольного комітету України
Валерій Полюхович:
На сьогодні немає підстав стверджувати, що різке зростання цін на
пальне зумовлене антиконкурентними узгодженими діями учасників ринку;
диспропорції між зростанням цін на нафту і зростанням цін на роздрібному
ринку нафтопродуктів немає.
У нас зараз є розслідування за ознаками схожих антиконкурентних дій
на роздрібному ринку нафтопродуктів. Учасниками цієї справи є компанії,
які належать до групи WOG, OKKO та Socar. Казати, що конкретно у цей
період мають місце такі самі дії, поки що передчасно. […] Ми не виключаємо
можливості, що при аналізі цифрових даних, які ми отримаємо, у нас будуть
підстави для розгляду цих дій як узгоджених. Проте казати, що зараз масове
зростання цін на ринку, яке має місце, є наслідком антиконкурентних
узгоджених дій, я казав би, передчасно.
Подорожчання пального в Україні співпадає зі світовими тенденціями
на ринку нафтопродуктів. Найбільший пік зростання ціни на нафту був на
початку жовтня, 13,5% від рівня, який був до зростання цін. Пік зростання
цін на дизельне пальне – 10,5%, на бензин – близько 8%. […] Тенденція має
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світовий рівень, і ми, як країна, інтегрована у світовий обіг, також реагуємо
на ці фактории.
Старший експерт з економічних питань DixiGroup Тарас Ткачук:
Маючи ситуацію, коли понад 80% нафтопродуктів в Україні – це
імпорт, ми маємо пряму кореляцію ціни до іноземної валюти, за яку ми, поперше, купуємо цей продукт; по-друге – до якої «прив’язаний» акциз на
пальне. (…) Якщо перевести нинішні ціни у доларовий еквівалент, ми
можемо побачити, що вони практично не зростали, а то й зменшувалися.
Контролювати ціни – так, держава це повинна робити, і цим займається
АМКУ у тому числі. Але регуляція цін – це найстрашніше, що може існувати
в економіці. Регулювання цін майже завжди призводить до заниження цін на
продукт. Чи потрібно це компаніям, чи будуть заходити інвестори за таких
умов – думаю що ні. Ціну має регулювати виключно ринок.
Директор української консалтингової компанії «А-95» Сергій
Куюн:
Вже найближчим часом ціни на бензин почнуть знижуватися.
Позавчора ми бачили падіння на 50 копійок за літр бензину, думаю, на цьому
тижні буде ще зниження. Сумарно, я думаю, вже є потенціал для зниження
цін на бензин на 1,5-2 гривні точно. Чому – тому що ціни на нафту впали вже
нижче 80 доларів за барель, з 85, і ціна на бензин також падає. Щодо
дизельного палива, прогноз менш оптимістичний. Жовтень дуже теплий, це
продовжило сезон активного споживання цього продукту, на що, схоже, не
розраховували постачальники. Тому зараз є певна нестача оптової
пропозиції, і тому ціна на автомобільні партії палива не знижується, а навіть
зростає. Але гадаю ця ситуація вирішиться вже на наступному тижні.
Вимога знизити акцизи на пальне також недоречна, тому що зараз це
основне джерело надходжень до Дорожнього фонду. У нас у цьому році 50%
паливних акцизів іде на формування Дорожнього фонду. (…) З наступного
року це буде 75%, з 2020 року – 100%. Цей механізм тільки починає
працювати, і якщо зараз знизити акцизи на паливо, які і без того у 5-6 разів
нижчі, ніж у Європі – це одразу «зарубати» цю програму
Експерт паливного ринку Леонід Косянчук:
Держава має лише створити рівні умови для усіх гравців ринку, також
відслідкувати виконання законів, які у нас вже існують. Водночас варто
переглянути норму про прив’язку акцизу на пальне до іноземної валюти. Я не
знаю жодної країни, де б акцизний податок нараховувався у валюті сусідньої
країни – це тільки у нас. І якби все ж таки суб’єкти законодавчої ініціативи
змінили це і акциз призначався у гривні – у нас не було б такої великої і
швидкої залежності від забаганок Національного банку.
Головний спеціаліст департаменту нафтогазового комплексу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Світлана
Коляденко-Лінецька:
Вплив зовнішніх факторів на ціни могло б пом’якшити нарощення
обсягів виробництва пального в Україні, але діючі підприємства і зараз
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мають проблеми з попитом на свою продукцію. «Кременчуцький
нафтопереробний завод звертався до Кабміну і до Мінфіну, за його заявами,
що він не може збільшувати виробництво, тому що споживання бензинів
падає, зростає споживання дизельного палива, і тому просить переглянути
ставки акцизного податку.

(Український кризовий медіа центр)
Голова Петриківської об’єднаної громади Дніпропетровської
області Ольга Гавриленко:
Громада довго наважувалася на об’єднання, проте побачивши
результати інших ОТГ, вони не змогли залишитися осторонь і вирішили йти
на вибори. І уже за перший рік роботи Петриківська громада побачила зміни
– із 16 мільйонів гривень бюджет виріс до 80 мільйонів гривень.
Грошей завжди не вистачатиме, – каже голова Петриківської громади,
– Після об’єднання до нас прийшли соціальні об’єкти, які потребують
значної частки бюджету. Проте збільшення бюджету це завдання, яке завжди
стоїть першим. Ми беремо участь у різних проектах, нас підтримує обласна
влада. Також ми розробляємо стратегію розвитку, щоб наша громада була
спроможною.
Стратегію розвитку у громаді почали розробляти у березні цього року.
Анкетування показало, що жителі бачать потенціал громади у туристичній
галузі, розвитку сільськогосподарського бізнесу та переробці продукції.
Також під час розробки стратегії розглядають питання поводження із
твердими побутовими відходами та покращення якості питної води. Уже
зараз підготовка стратегії виходить на фінішну пряму – попереду громадське
обговорення та затвердження депутатами.
Приваблюємо туристів завдяки своєму культурному коду –
петриківському розпису українського народного малярства, який внесено до
списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Петриківський
розпис у громаді всюди – ним оздоблюють стіни в навчальних закладах,
створюють арт-об’єкти на вулицях, організовують майстерні. Малярство
проклало до громади шлях туристам, які мають бажання не тільки побачити
автентичні малюнки, а й під керівництвом майстрів спробувати створити
щось подібне.
До нас часто приїжджають гості – і з різних куточків України, і з-за
кордону. Через розвиток туризму ми плануємо на цьому заробляти. Туристи
приїжджають, купують вироби, відвідують майстер-класи. Ми хочемо
допомогти розвиватися навіть тим майстрам, які просто малюють вдома, щоб
вони не за копійки продавали свої вироби.
Також, зокрема для туристів, у громаді бачать можливість розвитку
рибальства. Є навіть спеціально облаштовані місця для цього. А щоб
розвивати туризм у найбільш результативному темпі, декілька громад
Дніпропетровської області планують налагодити міжмуніципальне
співробітництво. Про написання спільного проекту ведуться перемовини із
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Царичанською, Вакулівською та Покровською громадами. Ми плануємо
спільний проект, адже коли люди їдуть на декілька днів – їм хочеться
побачити набагато більше. А подивитися у нас є на що.

(Український кризовий медіа центр)
Верховна Рада має розглянути проект закону 2456д «Про захист прав
споживачів фінансових послуг». Проект закону пропонує надати регуляторам
фінансового ринку інструменти для захисту прав споживачів фінансових
послуг та передбачає відповідальність для фінансових установ, які надають
нерелевантну інформацію в рекламі та неякісні послуги споживачам.
Керівник проектів Національного банку України Ольга Лобайчук:
Національний банк та інші регулятори вбачають реальну проблему у
тому, що у нас немає компетенції захищати права споживачів, немає
відповідних прав та повноважень, щоб реалізовувати кращі практики
Європейського Союзу, які нам дуже потрібні. (…) Даний законопроект дасть
змогу нам як регулятору мати достатні повноваження для того, щоб
встановлювати рівні правила гри на ринку. Законопроект 2456д, у разі
прийняття, дозволить забезпечити розкриття банками достовірної інформації
про кредитування, встановити контроль за достовірністю
реклами
фінансових послуг та надасть регуляторам можливість можливість
притягнути порушників до відповідальності.
Керівник юридичного напрямку проекту USAID «Трансформація
фінансового сектору в Україні» Тетяна Грищенко:
В Україні ринок фінансових послуг значно менш розвинений, ніж,
наприклад, у Польщі. Серед причин, чому громадяни не користуються
фінансовими послугами – високі відсоткові ставки кредитів, та недовіра
споживачів фінансових установ. За результатами моніторингу впровадження
Закону про споживче кредитування, який набув чинності у червні 2017 року,
здійсненого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору в
Україні» – він є неефективним. Порушення, які нерідко здійснюють
фінансові установи – надання неповної і неправдивої інформації у рекламі
послуг кредитування, стягнення додаткової комісії за дострокову виплату
кредиту.
Щоб закон про споживче кредитування та інше законодавство, що
регулює надання фінансових послуг споживачам, працювало у повному
обсязі, необхідно, щоб регулятори фінансового сектору отримали відповідні
повноваження (…) та інструментарій, зокрема можливість накладати штрафи
за недотримання законодавства про фінансові послуги для споживачів.
Народний депутат Руслан Демчак:
Після початку дій правил, закладених у проекті заокну, можливе
зниження відсоткових ставок кредитів. Ставку може відрегулювати сам
ринок. Якщо ми змусимо банки відкривати дійсну, реальну ставку і клієнт
буде її бачити, ми створимо прозорість та конкуренцію на ринку, і коли
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фінансові установи працюватимуть прозоро – це вплине на зниження рівня
ставки.

(Український кризовий медіа центр)
Громадська рада Національного антикорупційного бюро України
провела моніторингу розгляду справ, переданих НАБУ у суди.
Аналітик та координатор моніторингу Вадим Валько:
За 6 місяців монітори відвідали 123 судових засідання, більшість із них
– у Києві, де розглядається найбільше справ. Із них, 66 засідань (54%) – не
відбулися з різних причин, відбулися – 57 (46%). Зазвичай причина того, що
засідання не відбулося – це, у 64% випадків, відсутність складу суду
внаслідок відпустки суддів або участь суддів в інших провадженнях, що
викликане великою кількістю інших справ на одного суддю. 42% засідань
тривали менше 30 хвилин – також внаслідок перевантаженості суддів
справами. У більшості випадків між 2 засіданнями в одній справі минає від
15 днів до місяця, у деяких випадках – 2 місяці і більше.
Станом на 31 серпня 2018 року, у судах знаходилися 150 справ,
переданих детективами НАБУ. Із них, кінцеві судові рішення винесли у 33
справах. Із них – 21 вирок на підставі угоди, і 2 «реальні» вироки, за якими
осіб було засуджено до позбавлення волі. Один із них зараз оскаржується в
апеляції. У 9 випадках із 33, фігурантів звільнили від кримінальної
відповідальності. У 49 провадженнях ще не розпочали розгляд по суті.
Експерт Центру політико-правових реформ Антон Марчук:
Ми дійшли висновку, що судова система зараз не готова розглядати
провадження у розумні терміни (…) На сьогодні в Україні близько 4600
суддів, які мають повноваження розглядати судові справи. Лише за минулий
рік на їхній розгляд надійшли майже 3 мільйони справ – можна зрозуміти,
скільки справ припадає на одного суддю. Ми також маємо враховувати, що
до розгляду справ, у яких досудове розслідування здійснювало НАБУ, у
першій інстанції, встановлені вимоги, що їх має розглядати колегія із 3
суддів, кожен з яких має не менше 5 років досвіду. Як наслідок, часто немає
складу колегії.
Єдиним способом вирішити проблему є запуск Вищого
антикорупційного суду. Ми вітаємо прийняття закону про вищий
антикорупційний суд. Зараз ключове завдання для усіх, хто долучений до
антикорупційної реформи – сформувати суд із дійсно професійних,
компетентних та незалежних суддів. Для цього дуже важливо забезпечити
належність участь громадськості, зокрема, міжнародних експертів у цьому
процесі. Цей процес має бути якнайшвидшим, щоб вже у наступному році
суд повноцінно запрацював.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій
Кравець:
Те, що моніторинг був вибірковим, не повинне насторожувати –
зазначені проблеми характерні для більшості справ. Наріжна проблема – це
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колегіальність. Ця норма необхідна, щоб забезпечувати неупереджений
судовий розгляд, але у судах першої інстанції не зовсім напрацьований
механізм формування і роботи цих колегій […]. Ми впираємося у питання
створення окремого суду для розгляду наших справ, щоб із ними нарешті
почався рух. Проблеми зі своєчасним розглядом можуть бути і після запуску
вищого антикорупційного суду через велику кількість справ.

(Український кризовий медіа центр)
Директор директорату сім’ї та соціальної підтримки населення
Міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко:
У травні 2018 року було змінено критерії нарахування субсидії, які
враховують не тільки критерій доходу громадян, але і майновий стан, а також
інші характеристики, які стимулюють громадян до офіційного
працевлаштування, декларування доходів, страхування з метою отримання
пенсії.
Серед змін, які запроваджують у системі нарахування субсидій з
початку опалювального сезону – зміна обов’язкової частки платежу за
комунальні послуги у разі, якщо було спожито менше ніж обов’язкова
частка, врахування розміру доходів та майнового стану.
Також зміни передбачають більш адресний характер призначення
житлових субсидій та розширення повноважень комісій при районних
державних адміністраціях та виконавчих комітетах міських рад для
формування індивідуального підходу при нарахуванні субсидії для кожного
домогосподарства. Місцева влада має аналізувати ситуації, коли громадяни
не проживають за місцем прописки або фактично не користуються
зареєстрованим на них майном.
Заступник начальника Департаменту енергоефективності НАК
«Нафтогаз України» Олексій Хабатюк:
Місцева влада має забезпечити чіткість роботи комісії по субсидіям в
часі та уніфікований підхід до процедури нарахування субсидій.
Провідний науковий співробітник і координатор проектів
Інституту економічних досліджень та політичних консультацій
Олександра Бетлій:
В рамках реформи децентралізації місцеві органи влади можуть
розпоряджатися місцевими бюджетами, надаючи допомогу тим громадянам,
які не підпадають під загальні критерії отримання права на субсидію, але
мають об’єктивні причини на неї розраховувати.
(…) Слабкою стороною питання монетизації субсидій наразі є
занепокоєння Міністерства фінансів України щодо того, яким чином можна
гарантувати використання монетизованих коштів за призначенням та
уникнути збільшення боргу за несплату комунальних послуг.
Координатор житлово-комунальних та енергетичних програм
Громадянської мережі «ОПОРА» Тетяна Бойко:
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Перерахування коштів на картку громадянам-отримувачам субсидії, а
не установам які не мають виконувати соціальні функцї, оптимізує всю
систему.
Представник НАК «Нафтогаз України» Олексій Хабатюк:
Існуюча система надання субсидій не стимулює споживачів до
енергоефективності та економії. Наші дослідження показуть, що субсидіанти
та пільговики споживають суттєво більше газу для індивідуального опалення
в квартирах та будинках. Глибокий аналіз показує: ці люди не просто не
вмотивовані економити, їм ще й навіюють, що потрібно «випалити» певний
об’єм, щоб отримати субсидію на наступний сезон. А це абсолютна неправда.
Породжує цю ситуацію система фінансування. Бо гроші на субсидію отримує
не конкретний споживач, а надавач послуг. А це конфлікт інтересів. Надавач
послуг отримав гроші, він же за них продав газ і він же його облікував. Саме
тому ніхто об’єктивно не знає, скільки сьогодні отримав конкретний
споживач – Петренко, Іваненко чи Ви. Цю проблему і вирішує монетизація.
Бо якщо гроші отримає споживач, то він буде їх контролювати. І нікому не
віддасть.
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України
Обліковано 1 521 542 переселенці (Урядовий портал).
Станом на 16 жовтня 2018 року, за даними структурних підрозділів
соціального захисту населення обласних та Київської міської державних
адміністрацій, взято на облік 1 521 542 переселенці з тимчасово окупованих
територій Донецької та Луганської областей.
Мінсоцполітики: Обліковано 1 522 743 переселенці (Урядовий
портал).
Станом на 29 жовтня 2018 року, за даними структурних підрозділів
соціального захисту населення обласних та Київської міської державних
адміністрацій, взято на облік 1 522 743 переселенці з тимчасово окупованих
територій Донецької та Луганської областей.
25 жовнтя у Маріуполі Міністр з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш,
Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович та
Маріупольський міський голова Вадим Бойченко урочисто відкрили
експериментальну
установку
для
очищення
води
на
базі
Старокримської фільтрувальної станції Комунального підприємства
«Компанія «Вода Донбасу» (Міністерство з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб України).
Експериментальна
установка
змонтована
на
майданчику
Старокримської фільтрувальної станції та призначена для зниження і
коригування сольового складу води.
Експериментальна установка має низку переваг, а саме: низький рівень
споживання енергії, відсутність шуму і вібрацій при роботі обладнання, легке
налаштування робочих параметрів і найголовніше – отримання питної води з
заданим солевмістом.
Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб Вадим Черниш:
Вода, що подається до кожної квартири в Маріуполі, надходить з річки
Сіверський Донець, яка декілька разів перетинає лінію розмежування. На
фоні конфлікту в Донецькій та Луганській області інфраструктура
знаходиться не в найкращому стані. Багато важливих інфраструктурних
об’єктів пошкоджено, що в свою чергу заважає відновити або покращити
систему водозабезпечення в Донецькій та Луганській областях, через що
Офіційна інформація
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погіршується якість води і збільшуються витрати. У 2017 році з
держбюджету виділено 1,8 мільярда гривень на вирішення проблем КП
«Вода Донбасу», що забезпечує водою десятки міст по обидві сторони лінії
розмежування Донецької області. Саме Маріуполь знаходиться в самому
кінці
ланцюга
водозабезпечення,
а
тому
вирішення
питання
водозабезпечення міста – результат взаємодії Уряду України, місцевої влади і
міжнародних партнерів. Встановлення експериментальної установки по
очистці води на майданчику Старокримської фільтрувальної станції, це в
першу чергу – зменшення рівня витрат, що економічно вигідно для громади.
(...) На початку червня 2018 р. за координації МТОТ до Дитячого
діагностичного центру Уряд Швейцарії доставив гуманітарний вантаж у
вигляді сучасного медичного обладнання.
Для поліпшення якості послуг на капітальний ремонт Дитячого
діагностичного центру з бюджету міста виділено 18,7 млн грн. серед яких –
10,5 млн грн направлено на капітальний ремонт відділення, ще 8,2 млн грн
спрямовано на придбання сучасного обладнання та облаштування
профільних кабінетів: вузьких педіатрів-спеціалістів, фізіотерапії та
функціональної діагностики.
МТОТ продовжує опікуватися питаннями забезпечення житлом
внутрішньо переміщених осіб. Міська влада Маріуполя приділяє цьому
питанню також багато уваги. З цієї метою Міністр відвідав гуртожиток, де
майже закінчено ремонтні роботи і куди скоро заселяться десятки «нових
маріупольців»
–
внутрішньо
переміщених
осіб.
Реконструкція
двоповерхового гуртожитку проводилась впродовж року по програмі
співфінансування: з держбюджету виділено – 15 млн грн, з бюджету міста –
понад 20 млн грн.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Переселенцям без житла на підконтрольній території дозволили
ставати на квартирний облік (zaxid.net).
В Україні набув чинності закон, який дозволяє ставати на квартирний
облік переселенцям, у яких немає житла на підконтрольних Україні
територіях.
Закон встановлює, що право стати на соціальний квартирний облік
мають внутрішні переселенці, у яких немає житла на підконтрольній
українській владі території. Якщо є нерухомість на окупованих територіях,
на лінії розмежування чи вона напівзруйнована – її не враховують.
Відповідно до чинного законодавства, на облік беруть родини, якщо їх
дохід за попередній рік не зміг би покрити прожитковий мінімум та оренду
житла у відповідному населеному пункті. У випадку із переселенцями при
визначенні такого доходу враховують вартість їхнього майна за
виключенням нерухомості, розташованої в районі ООС або ОРДЛО.
Відновлення програми доступного житла – показник зміцнення
економіки (zagorodna.com).
Кабінет міністрів представив оновлену програму забезпечення
населення доступним житлом. Згідно з умовами, 30 % вартості житла
учасникам програми компенсує держава або місцеві бюджети, а для людей,
які мають пільги, як переселенці і учасники АТО, така компенсація становить
50 %. Що стосується самих змін – зменшено необхідний рівень
середньомісячного доходу сім'ї, що потребує поліпшення житлових умов, з 5
до 3 розмірів середньомісячної заробітної плати в підрахунку на душу
населення відповідно до регіону. Учасники програми мають право придбати
вже готове житло від забудовника. Скасовано комісія Мінрегіону, яка
визначала відповідність відібраних учасників вимогам програми. Розподіл
коштів між регіонами буде відбуватися пропорційно чисельності населення.
Встановлюється вартість 1 кв м доступного житла, яка не повинна
перевищувати граничну. Накладається заборона на продаж отриманого
житла за пільговими програмами протягом трьох років. Інформування про
учасників програми і тих, хто отримує державну підтримку, здійснюватися
через сайт Держмолодьжітла. (...).
Президент Петро Порошенко підписав закон України «Про
внесення змін до закону України «Про житловий фонд соціального
призначення» щодо умов забезпечення соціальним житлом внутрішньо
переміщених осіб (rbc.ua).
Регіональні ініціативи
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Цей документ сприятиме забезпеченню реалізації права взяття на
соціальний квартирний облік осіб з числа внутрішньо переміщених.
Закон розширює перелік категорій осіб, які користуються правом
взяття на соціальний квартирний облік, зокрема таке право надається особам
з числа внутрішньо переміщених осіб, що не мають житла для проживання на
підконтрольній українській владі території.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

П’ять мільярдів гривень українці отримають на утеплення житла.
Урядова програма з енергоефективності, яка в народі отримала назву «теплі
кредити», довела свою ефективність та працюватиме в наступному році. На
безповоротну допомогу населенню для енергомодернізації житла Уряд
заклав до Бюджету 2019 року 2 мільярди гривень, з яких 400 мільйонів
гривень піде на «теплі кредити». 1,6 млрд гривень спрямується у Фонд
енергоефективності, який має запрацювати у першому кварталі 2019 року.
Ще 3 млрд гривень для співфінансування Фонду, який допомагатиме
утеплюватися ОСББ, готові надати наші міжнародні партнери.
У 2018 році безповоротною допомогою від Уряду на
енергомодернізацію житла скористалося понад 118 тис. родин. Українці
активно замінювали газові котли на більш енергоощадні, встановлювали
лічильники, утеплювали свої помешкання. Безповоротно Уряд надавав до 14
тисяч гривень на сім’ю, в залежності від суми, яку родина бере у банку на
енергоефективні заход.
Додатково Уряд у жовтні 2018 року виділив ще 100 мільйонів гривень.
Ці кошти надаватимуться ОСББ для комплексної енергомодернізації їх
будинків. Крім того, завдяки тісній співпраці Уряду з органами місцевого
самоврядування вже четвертий рік поспіль в Україні діють місцеві програми
здешевлення «теплих кредитів» для ОСББ/ЖБК та індивідуальних
домогосподарств. Це дає змогу українцям отримати ще додатково 15-20 %
грошової компенсації.
На сьогодні діє 107 таких програм, що на 23 % більше проти
аналогічного періоду 2017 року. На їх реалізацію у 2018 році виділено майже
115 млн гривень. Це майже на 30 % більше, ніж у 2017 році.
За 4 роки дії програми її учасниками стали понад 500 тисяч
українських родин, які впровадили заходи з енергоефективності вартістю 7
млрд гривень та економлять енергоресурси в еквіваленті газу близько 230
млн м куб. щорічно. Видатки з державного бюджету становили близько 2,3
млрд гривень.
Це у свою чергу дозволило додатково залучити більше 7 мільярдів
гривень інвестицій в економіку України. Адже завдяки зацікавленості
населення в енергоефективності пожвавився ринок виробництва
енергоощадного обладнання і матеріалів, а також ринок послуг з утеплення,
встановлення вікон, заміни газових котлів на твердопаливні тощо.
Розмір платіжки за опалення визначає не стільки ціна гігакалорії,
скільки обсяг споживання. Якщо в будинку відсутні прилади обліку, то
послуги мешканці сплачують за опалення згідно із затвердженими нормами.
Розрахунок таких нормативів формується на базі усередненого споживання у
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місті і не враховує стану будинків та енергоощадної поведінки їх мешканців.
Діряві вікна, незачинені двері чи незасклені вікна під’їздів, надмірні батареї в
коридорах значно впливають на споживання. Утеплені і неутеплені будинки
будуть забезпечувати той самий комфорт за дуже різного споживання
теплової енергії. Тому платіжки за опалення однакових за площею квартир у
різних будинках та ще й з лічильником, і без нього, в одному місті можуть
відрізнятися в рази.
Якщо є хоча б загальнобудинковий лічильник, то платіжка за тепло
формується, виходячи з показників реального споживання тепла пропорційно
площі квартири. Відповідно, чим краще утеплений будинок, якщо в ньому
працює індивідуальний тепловий пункт, є прилади обліку і регулювання, тим
менше він споживає енергії і менші рахунки за опалення отримують
мешканці.
Енергомодернізація житла – єдиний правильний шлях менше платити
за комунальні послуги. На комунальних платежах можна економити від 40 %
до 70 %. Для цього є щонайменше п’ять способів:
– Утепливши будинок, можна досягти економії у сплаті комуналки до
50 %.
– На 15% менше можна платити, якщо замінити старі вікна на
енергоефективні.
– Лічильник тепла дає змогу родині заощадити 20 % сімейного
бюджету. Якщо встановити ще регулятор на радіатор, економія буде
відчутнішою.
– Енергозберігаючі лампочки і датчики руху в сукупності дають змогу
на 70 % менше платити за електроенергію.
– Ощадливе використання води, правильне користування побутовими
приладами – ще одна можливість економити домашній бюджет.
За
матеріалами
Департаменту
інформації
та
комунікацій
з
громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України (Луганська обласна державна
адміністрація).
На Кремінщині реалізуються два комплексних проекти у сфері надання
медичних послуг. Для надання якісних медичних послуг населенню
Кремінського району як на первинному, так і на вторинному рівні розпочата
активна фаза реалізації двох комплексних проектів: «Покращення медичного
обслуговування Кремінської районної територіальної громади шляхом
відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних
медичних послуг» та «Покращення умов надання первинної медичної
допомоги мешканцям Кремінського району».
Їх реалізацію планується провести протягом 2018-2019 років. Наразі
вже відібрано підрядні організації для виконання робіт та укладено
відповідні договори.
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На поточний рік на це передбачено 19121,89 тис. гривень, у тому числі
17209,7 тис. гривень – кошти Державного фонду регіонального розвитку,
1912,19 тис. гривень – співфінансування з місцевого бюджету.
В рамках даних проектів планується зробити капітальний ремонт
будівлі поліклініки, Кремінської міської та Новоастраханської сільської
лікарської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, провести
будівництво огорожі медичного центру (вул. Побєди, 1-а в м. Кремінна)
(Луганська обласна державна адміністрація).

Зміни в освіті дають можливість кожній дитині розкрити свій
потенціал, – Володимир Гройсман на зустрічі з юними винахідниками.
Запроваджені Урядом України зміни в системі освіти, передусім нові
стандарти навчання, направлені на одну ключову мету – дати кожній дитині
можливість розкрити свій потенціал у час нових знань, нових компетенцій і
технологій. Про це сказав Прем’єр-міністр України ВолодимирГройсман під
час зустрічі із школярами-винахідниками, які займаються робототехнікою.
Зустріч відбулася в технопарку UnitCITY, куди завітали розробники
людиноподібного робота Софія – першого в світі робота, який спроектований
з можливістю адаптації до поведінки людей.
Глава Уряду поспілкувався зі школярами і з розробниками Софії,
зазначивши, що будь-які технології створюють все ж таки люди. І завдання
держави – дати можливість отримати потрібну освіту і втілити в життя
найсміливіші технологічні ідеї, які ще 15-20 років тому «були лише в кіно».
«Настає час нових технологій, нових знань, нових компетенцій, –
сказав Володимир Гройсман. – І наше завдання – зробити так, аби в новій
українській школі кожна дитина могла розкрити свій потенціал. Діти в школу
мають йти не як на випробування, а з задоволенням і заохоченням».
Глава Уряду наголосив, що вже зараз більшість світових технологічних
новинок мають українську складову. І цей інтелектуальний капітал потрібно
направляти на створення кінцевого продукту в Україні.
«В усіх провідних розробках світу є частина українського інтелекту. І
зараз час, аби і в Україні створювався продукт. Це важливо. Ми маємо
чудових дітей, які мають широкий горизонт мислення. Це дає нам
перспективу. І освіта тут має надважливе фундаментальне значення, – сказав
Володимир Гройсман. – Я вражений тим, що побачив у дитячих винаходах.
Дитячі розробки ще раз підтвердили, наскільки талановита українська
молодь. І головне – зберегти середовище, де діти можуть розвиватися і
створювати продукти, які змінять наше життя» (Луганська обласна державна
адміністрація).
Щодо формування територіальної громади з центром у
Сєвєродонецьку. На підконтрольній українській владі території Луганської
області є три міста обласного значення – Лисичанськ, Рубіжне та
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Сєвєродонецьк, – до яких у межах реформи децентралізації можуть
приєднатися сусідні селищні та сільські громади.
Нещодавно ухвалений розпорядженням голови облдержадміністрації
перспективний план створення спроможних об’єднаних громад області
передбачає формування Сєвєродонецької ОТГ y складі Cєвєродонецької
міської ради, Борівської, Мирнодолинської, Сиротинської селищних рад та
Боровєнської, Єпіфанівської, Смолянинівської, Чабанівської сільських рад.
Однією зумов, за яких можливе приєднання громад, є відповідність
перспективному плану.
Так, на сесії Сєвєродонецької міської ради 25 вересня розглянуто
пропозицію Сиротинської селищної ради щодо надання згоди на приєднання
відповідної громади до Сєвєродонецької міської громади. B процесі
обговорення виникли запитання, тож у роботі сесії оголошено перерву та
доручено додатково вивчити питання із залученням експертів та шляхом
проведення консультацій.
На початку жовтня відбулось обговорення питання приєднання
суміжних сільських, селищних громад до міської за участі представників
міськради, громадськості, а також начальника управління з питань
нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації Вадима
Лазнікова та директора відокремленого підрозділу «Центр розвитку
місцевого самоврядування» Ігоря Агібалова.
У виступах висловлено підтримку приєднання до міської громади
суміжних сільських та селищних громад, а також занепокоєння позицією
Мирнодолинської селищної ради, яка до цього часу не виявила бажання до
приєднання. У підсумку вирішено продовжити консультації із залученням до
них Мирнодолинського селищного голови та проаналізувати економічні
розрахунки щодо результатів створення ОТГ.
8 жовтня під час наради, яку провів заступник голови
облдержадміністрації Юрій Клименко, депутатами міської ради висловлено
готовність підтримати ініціативу Мирнодолинської селищної ради про
приєднання, якщо вона буде виявлена. Селищний голова висловила сумніви в
доцільності приєднання, які ґрунтуються на тому, що інтереси жителів
селищної громади, на її думку, не будуть враховуватися під час прийняття
рішень міською радою.
Наразі
запропоновано
укласти
тристоронню
угоду
між
Сєвєродонецькою міською радою, Мирнодолинською селищною радою та
Луганською облдержадміністрацією про спільні дії щодо вирішення
проблемних питань Мирнодолинської селищної громади.
Слід зазначити, що місто Сєвєродонецьк оточене землями
Мирнодолинської селищної громади, тому створення Сєвєродонецької ОТГ
неможливо без позитивного рішення селищної ради.
Нагадаємо, що 5 травня 2018 року набрав чинності Закон України від
03.04.2018 №2379-VIIII «Про внесення змін до Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного
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приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст
республіканського, Автономної Республіки Крим, обласного значення». Цим
Законом запроваджено спрощену процедуру створення об’єднаних
територіальних громад навколо міст обласного значення.
Закон визначив територіальні громади міст обласного значення як
потенційно спроможні об’єднані територіальні громади та надав можливість
приєднуватися до таких громад суміжним сільським, селищним громадам без
проведення перших виборів до міської ради (Луганська обласна державна
адміністрація).
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