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Головні новини
В Києві почалося тестування кандидатів, які подали документи на
участь в конкурсах до Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду.
На іспит зареєструвалися 765 кандидатів. У конкурсі до Верховного
Суду беруть участь 525 учасників, до Вищого антикорупційний суд і
Апеляційний палату Антикорупційного суду – 240. До наступного етапу
конкурсу – практичного завдання – допустять по чотири кандидати на місце.
Відповідно кількість претендентів до Верховного суду скоротиться до 312, в
ВАКС і апеляційний палату ВАКС– до 108.
Стартував Національний освітній проект для лікарів сільської
місцевості «Школа сімейного лікаря».
Мета проекту – проведення освітніх заходів для покращення якості
надання послуг у медичних закладах первинної ланки.
Уряд утворив територіальні органи Державної служби якості освіти: у
6 регіонах вони запрацюють у кінці січня, а в решті – впродовж 2019 року.
Державна служба якості освіти (ДСЯО), що централізовано відповідає
за дотримання якості освіти та освітніх стандартів, матиме власне
представництво в кожній області України та м. Києві.
Україна запропонувала Китаю розпочати спільні консультації щодо
передумов створення зони вільної торгівлі Україна-Китай.
8 листопада у рамках робочого візиту до Пекіна (КНР) Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан
Кубів зустрівся з Віце-прем’єром Держради Китаю Лю Хе.
Мінекономрозвитку створило Офіс розвитку малого та середнього
підприємництва.
16 жовтня Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного
розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписав наказ про створення
Офісу розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) при
Мінекономрозвитку. Офіс розвитку МСП працюватиме як консультативнодорадчий орган при Міністерстві, а згодом має стати державним органом,
який надає підтримку підприємцям.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в
Конституції України необхідно внести зміни, які б остаточно закріпили право
громад на об'єднання.
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Зараз потрібен новий інструмент продовження децентралізації. Нам
потрібно оновити концепцію реформування місцевого самоврядування,
затверджену в 2014 році. І наше завдання – бути ініціатором процесу змін до
Конституції в частині розподілу повноважень, субсидіарності тощо.

Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем може бути
підписана вже наприкінці листопада, – зустріч Глави Уряду з
новопризначеним Послом Держави Ізраїль.
Україна та Ізраїль готуються до підписання Угоди про зону вільної
торгівлі, яка суттєво розширить торгові відносини між країнами та дозволить
наростити товарообіг, який наразі становить 1 млрд дол. на рік.
Інші новини:
Європейський Союз та Програма розвитку ООН запускають новий етап
проекту з допомоги прифронтовим територіям Сходу України – «Підтримка
Євросоюзом Сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування,
2018-2022 роки».
Перший внесок становитиме 25 мільйонів євро. Проект спільно
впроваджуватимуть ПРООН, ООН Жінки, Фонд ООН у галузі
народонаселення та Продовольча і сільськогосподарська організація ООН.
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Аналітичний коментар
С. Горова
с.н.с. ФПУ
канд. наук із соц. комунік
А чи були вибори?..
Як повідомляли ЗМІ, з феєрверками, російськими піснями та
величезним триколором у центрі міста завершилися «вибори» у Луганську.
«Святкували» й у Донецьку. Так облаштовувалась поява «глави і депутатів
так
званих
народних
рад»
(https://24tv.ua/ru/kto_pobezhdaet_na_psevdovyborah_na_donbasse_okkupanty_o
zvuchili_familii_n1062029.– 2018. – 12.11). В окупованому Луганську
результати оголосили ще вранці – за кандидатуру Леоніда Пасічника
проголосували 68,3% виборців. В окупованому Донецьку рахували бюлетені
довше, але й тут сюрпризів не сталося – за Дениса Пушиліна проголосували
60,85% виборців.
«Новообрані лідери» – не нові на Донбасі: Денис Пушилін був
спікером так званого парламенту «ДНР» та ще раніше рекламував фінансову
піраміду «МММ». Луганський «глава» Леонід Пасічник до подій на Донбасі
працював у СБУ. У 2007 навіть отримав медаль від президента Ющенка «За
військову службу Україні». Він спочатку очолював так зване міністерство
держбезпеки «ЛНВ». У минулому році тимчасово очолив «ЛНР» після того,
як його попередник Ігор Плотницкий виїхав у Росію.
Слід підкреслити, що Президент України Петро Порошенко жорстко
прокоментував вибори у «ДНР/ЛНР». Він звинуватив Російську Федерацію у
безпосередній участі в організації так званих «виборів». За словами
П. Порошенка, саме участь Росії в фейкових виборах на Донбасі є прямим
підтвердженням
участі
РФ
в
окупації
цих
територій
(https://glavred.info/politics/10026119-ssha-i-ukraina-vossozdayut-komissiyu-postrategicheskomu- partnerstvu.html. – 2018. – 12.11).
Президент України також підкреслив, що жодна цивілізована країна
світу ніколи не визнає так звані «вибори» на окупованому Донбасі
(https://www.rbc.ua/rus/news/rossiyskiy-sud-otkazal-rassekrechivanii-ukazov1541957931.html. – 2018. – 11.11).
Слід нагадати, що напередодні Президент Петро Порошенко закликав
жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не голосувати
на даних «виборах» (https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-prizval-zhiteleyokkupirovannogo-1541875798.html. – 2018. – 10.11).
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Також у Міністерстві закордонних справ України заявили, що
результати «виборів» на окупованому Донбасі не створюють жодних
правових наслідків і не будуть визнані. Міністр закордонних справ України
Павло Клімкін також заявив, що «окупований Донбас, як російська колонія,
не може бути штучно імплантований у цивілізовану і демократичну Україну.
Ми можемо обговорювати перехідні періоди, різні підходи, але не цей
фундаментальний принцип. В Україні буде вільний український
європейський
Донбас»,
–
написав
він
на
сторінці
Twitter
(https://www.rbc.ua/rus/news/litovskogo-gossluzhashchego-hotyat-sudit1542030887.html. – 2018. – 12.11).
При цьому, віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко
заявила, що особи, причетні до організації псевдовиборів на окупованій
частині Донбасу, будуть нести кримінальну відповідальність. До громадян
РФ з числа таких осіб можуть бути застосовані санкції. Представник
українського парламенту також запевнила, що простих жителів Донбасу, які
брали участь в фейкових виборах, правосуддя України переслідувати не
буде. І. Геращенко зазначила, що найчастіше люди брали участь у фарсі під
назвою «вибори» через страх, фактично «під дулами автоматів»
(https://sud.ua/ru/news/ukraine/128675-v-verkhovnoy-rade-rasskazali-obotvetstvennosti-za-uchastie-v-vyborakh-na-donbasse. – 2018. – 13.11).
Речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк в своєму
коментарі також повідомив, що: «за інформацією Головного управління
розвідки Міністерства оборони України, на тимчасово окупованих територіях
Донецької та Луганської областей 11 листопада 2018 року під видом так
званих «виборів» «глав ДНР/ЛНР» і депутатів народних рад республік
«російські окупаційні адміністрації докладали значних зусиль для
приведення до влади свого маріонеткового режиму».
За його словами, на «виборчих дільницях» проводили масштабну
агітацію. «Так, нібито за рахунок так званого республіканського керівництва
відбувався продаж продуктів харчування за зниженою вартістю. Громадянам,
які потребують соціального захисту (пенсіонери, інваліди), на виборчих
дільницях видавалися безкоштовні продуктові набори», – повідомив спікер
Міноборони України.
Він додав, що оператор зв'язку «ЛугаКий» обіцяв абонентам поповнити
картки в разі участі в «волевиявленні». У той же час на працівників
бюджетної сфери здійснювався психологічний вплив шляхом відправки смсповідомлень з погрозами звільнення з робочих місць в разі відмови від
голосування
і
неявки
на
«виборчі
дільниці»
(https://sud.ua/ru/news/ukraine/128651-feykovye-vybory-na-okkupirovannomdonbasse-poyavilis-novye-podrobnosti. – 2018. – 13.11).
Слід підкреслити, що так звані «вибори» в окупованому Донбасі
викликали досить активну реакцію за межами нашої країни. Міжнародні
організації та зарубіжні держави підтримують суверенітет і територіальну
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цілісність України в межах її міжнародновизнаних кордонів і не визнають
проведені «вибори». Кілька показових заяв. Так, офіційний представник
НАТО заявив, що «вибори» на окупованій частині Донбасу суперечать букві
і духу Мінських угод і підривають зусилля щодо мирного врегулювання
конфлікту
(https://gordonua.com/news/politics/v-nato-ne-priznayut-vybory-naokkupirovannoy-chasti-donbassa-i-prosyat-rf-prekratit-podderzhku-boevikov496833.html. – 2018. – 13.11).
Заступник прес-секретаря ООН Фархан Хак також вказав на те, що
«вибори» на окупованій частині Донбасу, які відбулися 11 листопада,
пройшли поза конституційними і правовими рамками України
(https://www.segodnya.ua/politics/vybory-na-donbasse-sostoyalis-v-obhodkonstitucionnyh-i-pravovyh-ramok-ukrainy-oon-1188232.htm. – 2018. – 13.11).
Представник ООН підкреслив, що «імплементація Мінських
домовленостей, які були схвалені Радою безпеки, є основою для мирного
вирішення конфлікту на сході України». Він зазначив, що заступник
генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло 30 жовтня
виступила в РБ ООН і наголосила, що питання виборів, зафіксовані у
Мінських домовленостях як частина всеосяжного пакету дій, обговорюється
в рамках існуючих міжнародних переговорних механізмів. «Будь-які кроки,
які виходять за рамки української Конституції та законодавства, будуть
суперечити Мінським домовленостями. Ми закликаємо всі сторони
утриматися від будь-яких односторонніх дій, які можуть поглибити розкол і
віддалитися від Мінських домовленостей», – підкреслив офіційний
представник ООН (https://dnews.dn.ua/news/695454. – 2018. – 12.11).
Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба
також говорив про те, що проведення так званих «виборів» на окупованих
територіях
Донбасу
порушує
Мінські
угоди
(https://gordonua.com/news/war/kuleba-vybory-v-ordlo-narushayut-minskiesoglasheniya-poetomu-mogut-stat-povodom-dlya-novyh-sankciy-protiv-rf499582.html. – 2018. – 13.11).
Незаконними й такими, що не відповідають Мінським угодами
вважають «вибори» у самопроголошених республіках Канцлер Німеччини
Ангела Меркель і Президент Франції Еммануель Макрон. Меркель і Макрон
вітають продовження дії закону «Про особливий порядок місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» до 31
грудня 2019 року включно і заяву П. Порошенко про необхідність розведення
військ в регіоні Станиці Луганської в Луганській області. Крім того, лідери
Франції і Німеччини наголошують на важливості переговорів на рівні
міністрів закордонних справ щодо питання миротворчої місії Організації
об'єднаних націй (ООН).
Спецпредставник Сполучених Штатів з питань переговорів щодо
України Курт Волкер також запевнив, що ані США, ані Європа ніколи не
визнають фейкові «вибори», проведені Росією на окупованих нею територіях

8

Блогосфера

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

1− 14 листопада 2018р.

20-28 лютого 2015
Донбасу. При цьому він зазначив, що США в цілому підтримують ідею
проведення виборів, і це є частиною Мінських домовленостей. Однак, це
повинні бути вибори легітимних представників місцевої влади, які будуть
проходити на території, де гарантована безпека, свобода пересувань, де діє
свобода вираження думок, а кандидати можуть вільно вести кампанію. «Утім
жодна з цих умов не діє зараз», – зазначив американський дипломат
(https://www.segodnya.ua. – 2018. – 08.11).
Показовими є також заяви посольства Японії в Україні у Facebook та
заява на сайті уряду Канади, в яких повідомляється, що Японія і Канада не
визнають проведені «вибори». «Уряд Японії не допускає будь-яких спроб
змінити ситуацію силовими методами, поважаючи суверенітет і
територіальну цілісність України. Так звані «вибори», які були проведені 11
листопада в «Л/ДНР» не регулюються Мінськими домовленостями, а також
законодавством і нормами України. Уряд Японії не визнає ці «вибори»
дійсними», – підкреслюється у повідомленні.
«Канада приєднується до європейських союзників і Сполучених Штатів
у беззастережному несхваленні незаконних і протиправних виборів, що
відбулися 11 листопада на окупованій Росією частині сходу України, –
йдеться в заяві. – Ці «вибори» є спробою узаконити правління призначених
Москвою російських маріонеток. При відсутності визнаної правової основи і
будь-якого міжнародного моніторингу, що заслуговує на довіру, міжнародне
співтовариство не визнає ці «вибори», – наголошується у заяві з канадської
сторони.
Сейм Литви також засудив проведення незаконних виборів на
окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Як повідомляють
ЗМІ, за резолюцію «Про нелегальні, так звані «вибори» на окупованих
Росією територіях України» проголосували одноголосно 109 членів
парламенту, які перебували в залі засідань у вівторок у Вільнюсі.
При цьому, зовнішньополітичне відомство Румунії закликало
відповідальні сторони приєднатися до діалогу для подолання кризи на сході
України. У Міністерстві закордонних справ Румунії підкреслили, що не
визнають легітимність так званих «виборів» від 11 листопада 2018 року у
контрольованих сепаратистами районах Донецької і Луганської областей на
території України, і рішуче засуджують їх проведення, що істотно
суперечить конституційному ладу України і взятим на себе зобов'язанням в
рамках мінських угод (https://censor.net.ua/news/3096294/rumyniya_ne_
priznaet_vybory_na_okkupirovannom_donbasse. – 2018. – 11.11).
Проведення «виборів» на Донбасі було різко засуджено в експертних
колах. Показово, що у даній ситуації, думки практично одностайні. Основні
моменти, на яких акцентують увагу фахівці, стосуються того, що:
1. Кремль хоче використовувати псевдовибори для визнання
«квазіреспублік». За задумом Кремля, Пушилін і Пасічник замінять
військових, організаторів «Руської весни» й учасників активної фази війни
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(https://24tv.ua/ru/psevdovybory_na_okkupirovannyh_territorijah_chego_hochet_
kreml_ot_ukrainy_n1062273. – 2018. – 12.11).
Політичний експерт Тарас Березовець вважає, що, не пов'язані з
військовими злочинами Пушилін і Пасічник можуть стати в нагоді на
випадок сприятливого для росіян підсумку виборів в Україні. Очевидно, що
вони, як «легітимно обрані» представники т. зв. «народних республік»,
зможуть у разі потреби вступити в переговори з офіційним Києвом уже в
наступному році. Однак, за словами експерта, цей сценарій вже сьогодні
«тріщить по швах» (https://politeka.net/news/politics/793192-scenarij-uzhetreshhit-po-shvam-jekspert-razoblachil-prichinu-vyborov-na-donbasse/. – 2018. –
12.11).
2. Експерти вважають, що так звані вибори в «ДНР» були потрібні, в
першу чергу, помічникові президента Росії Владиславу Суркову, який
планує закріпити в Донецьку цілком лояльного йому Дениса Пушиліна.
«Пушилін потрібен Суркову як гарант збереження (особистого) контролю
над цією територією. З приходом Пушиліна реальний контроль над
господарським та політичним життям «ДНР» отримали Владислав Сурков і
Дмитро
Козак»,
–
йдеться
в
матеріалі
«Нової
газети»
(https://politeka.net/news/society/793170-vybory-v-dnr-okazalis-farsom-ktopoluchit-realnuju-vlast-v-psevdorespublike/. – 2018. – 12.11).
У ЗМІ відзначають також, що всі імпортні та експортні поставки буде
одноосібно здійснювати компанія «Внешторгсервіс», зареєстрована у
Південній Осетії. Пушилін, при цьому, нічим керувати не буде. Реальну
владу і контроль над фінансами отримає «прем'єр-міністр ДНР» Олександр
Ананченко, призначений самим Пушиліним за вказівкою кураторів.
3. Проведення цих «виборів» свідчить про те, що путінський режим
взагалі не має наміру виконувати Мінські домовленості. Все більше помітна
тенденція спроб В. Путіна заморозити конфлікт на Донбасі, щоб за
допомогою цього важеля примушувати Україну до поступок. Так, ветеран
зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан переконаний, що
зусилля російського президента спрямовані, по-перше, на провокації на
східному фронті, а по-друге, на задіяння «п'ятої колони», щоб розколоти
українське суспільство, деморалізувати, дезорієнтувати і демобілізувати
його. При цьому, на думку В. Богдана, масштабних бойових дій з боку
бойовиків «ЛДНР» та російських регулярних військ на Донбасі очікувати не
варто
(https://glavred.info/politics/10025825-general-razvedchik-obyasnilzachem-putinu-vybory-na-donbasse.html. – 2018. – 11.11).
4. РФ цілком навмисне провокує ситуацію на загострення, на зрив
Мінського формату. І тут Росії важливо, щоб не вона, а інша сторона, в
першу чергу України, сама заявила про вихід з мінського формату, тоді у
Росії розв'язуються руки, тому, що зараз санкції накладаються не через
агресію Росії, а за невиконання Мінських домовленостей. При цьому,
вважають українські експерти, звільнити окуповані території України

10

Блогосфера

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

1− 14 листопада 2018р.

20-28 лютого 2015
окрім самої країни не зможе ніхто інший. «Ці вибори організовані
Москвою. І ті дії, які застосовують Європа, США проти Москви, вони дійсно
працюють. Але їх недостатньо. Досить може бути тільки дій України. Це
наша земля, наші люди, наша країна. На жаль, Україна не використовує
достатньо заходів. У цьому і полягала основна проблема», – заявив
військовий експерт Святослав Стеценко (https://newsone.ua/news/politics/
stetsenko-tolko-ukraina-mozhet-osvobodit-okkupirovannye-territorii.html. – 2018.
– 12.11).
Однак, при всьому при цьому, звертає на себе увагу оцінка «виборів»
зарубіжними спостерігачами. Так, депутат Держдуми РФ, спостерігач на
виборах Олексій Журавльов відзначив, що «вибори», які пройшли в
«Луганській Народній Республіці», відповідають всім міжнародним
стандартам. Також представник РФ повідомив, що на виборах спостерігачі
змогли зафіксувати високу явку й черги на дільницях. Крім того, він
підкреслив, що бюлетені для голосування, які видавалися виборцям, були
російською та українською мовами (https://ukraina.ru/news/20181111/1021767
93.html. – 2018. – 11.11).
На думку члена Ради з міжнаціональних відносин при президенті Росії
Богдана Безпалько, вибори повинні продемонструвати Києву, що
«республіки» є такими, що відбулися, державами, які мають намір зберегти
свій статус (https://ukraina.ru/news/20181111/1021715661.html. – 2018. –
11.11).
Колишній заступник міністра національної оборони Греції Костас
Ісіхос, який приїхав в «ДНР» в якості міжнародного спостерігача також
зазначив, що вибори голови та депутатів «Донецької Народної Республіки»
пройшли за європейськими стандартами. Ніяких порушень зареєстровано не
було. «Вибори в ДНР не суперечать Мінському процесу. Сам процес
відповідає демократичним стандартам, прийнятим в європейських країнах», –
сказав К. Ісіхос.
При цьому, і спостерігачі з Франції відзначили, що ніяких порушень не
бачать. «Тут все нормально, справжня демократія», – сказав Квінтіно
Веркрюсс.
ЗМІ також повідомляли, що на виборах в «ДНР» присутні 48
спостерігачів з 14 держав: Російської Федерації, Австрії, Греції, Італії,
Бельгії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Чілі,
Туреччині, Абхазії, Південній Осетії.
На вибори в «Луганську Народну Республіку» прибули 46
спостерігачів з 22 країн: Абхазії, Бельгії, Бразилії, Угорщини, Німеччини,
Греції, Демократичної Республіки Конго, Іраку, Ірландії, Ємену, Канади,
Нідерландів, Норвегії, Палестини, Польщі, Росії, Сербії, Сирії, США,
Туреччини,
Фінляндії,
Південної
Осетії
(https://ukraina.ru/news/20181111/1021715661.html. – 2018. – 11.11).
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Показовим є й коментар прес-секретаря В. Путіна Дмитра Пєскова,
який зазначив, що Москва з розумінням ставиться до проведення «виборів»
на Донбасі, але поки не відомо, чи буде президент РФ вітати «переможців»
голосування (https:// www.segodnya.ua. – 2018. – 12.11).
У Російській Федерації також вважають, що Президент України Петро
Порошенко зобов'язаний почати переговори з «законно обраними» главами
так званих «ЛНР» і «ДНР». Про це сказав перший заступник голови комітету
Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров. Він зазначив, що
це необхідно Україні, для того щоб «остаточно не втратити» окуповані
території. При цьому, В. Джабаров підкреслив, що спроби повернути собі
території «Л/ДНР» силовим шляхом закінчаться дуже сумно. «Наслідки
можуть стати важкими і для всього європейського світопорядку», – сказав
В. Джабаров (https://sud.ua/ru/news/ukraine/128617-kreml-ugrozhaet-ukraine-ies-tyazhelymi-posledstviyami. – 2018. – 12.11).
... Очевидно, що ця заява також не залишиться без відповідного
реагування.
При всьому при цьому, можна говорити й про те, що експертне
середовище в Україні одностайне: «виборів» на окупованому Донбасі не
відбулося, адже проведене «самовиявлення» не відповідає чинному
законодавству України. Міжнародні організації, офіційні представники
зарубіжних держав теж не визнали дані «вибори». Скоріше, можна
прогнозувати, що їх проведення може стати підставою для нових санкцій
проти РФ.
Кушнарьова М.
н.с. ФПУ
канд. філос. наук
Мінсоцполітики та затримки зарплат: хто кого?
Переважна більшість дорослого населення України добре пам’ятає т.зв.
«лихие» 90-ті, вкрай своєрідний час, коли відбувалися якісь неймовірні
суспільні метаморфози, коли людей, котрі колись сиділи за однією партою,
доля розводила на протилежні сторони суспільної піраміди, коли вся країна
перетворилася на один суцільний «базар», на якому всі намагалися чимось
торгувати, тому що треба було чимось жити. Це були часи жорстокі, навіть
безжальні. Не всі ті, хто тоді їздив на дорогих та дуже дорогих авто, їх
пережили.
В термінології економічної науки цей час був знайомою з підручників
«добою первісного нагромадження капіталу». Хто як міг, так і
нагромаджував. Хтось – кинувши пожежну справу, торгував овочами в
Москві, а потім раптом ставав на чолі великого паливного бізнесу. Хтось −
торгував горілкою. Хтось – виконував чиїсь замовлення з усунення з дороги
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тих, хто усуватися не хотів. Хтось − прокручував на якихось більш або менш
таємних рахунках гроші, які мали отримати як зарплату ті, хто, не
отримуючи її, потім з відчаю йшли торгувати на той самий базар. І на погляд
тих, хто не накопичував, а виживав, найпринизливішою та найжахливішою
ознакою тих часів стали саме затримки виплати зарплати.
Потім все якось нормалізувалося, минув час, який, може, й не лікує,
але, принаймні, зменшує гостроту спогадів, країна нібито почала існувати
якщо не стабільно, то спокійно, і тільки іноді особливо емоційні натури з
хорошою пам’яттю казали: «Аби лише зарплату вчасно платили!»
Упродовж останніх років двадцяти переважна більшість в Україні
зарплату справді отримувала вчасно. Іноді в програмах новин траплялася
інформація про те, що десь комусь затримують зарплату, але з погляду
більшості це виглядало як якісь локальні тимчасові непорозуміння. Схоже,
більшість недооцінила масштаби проблеми.
У червні 2018 року працівники «Сумського машинобудівного наукововиробничого об’єднання» пройшли «голодною ходою» центральними
вулицями Сум, вимагаючи виплати 7-місячного (!) боргу із заробітної плати.
Скандуючи «Віддайте наші гроші!», із пустими каструлями і мисками
декілька сотень протестувальників від адмінбудівлі заводу дійшли до міської
адміністрації. Сумська міськрада у відповідь на позачерговій сесії звернулась
до президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради,
генпрокурора і міністра внутрішніх справ із вимогою вжити заходів для
виплати заборгованості зарплатні. «Сумське машинобудівне наукововиробниче об’єднання» є одним з найбільших в Україні та Європі
машинобудівних комплексів з випуску устаткування для нафтової, газової,
атомної та хімічної промисловості (Радіо Свобода).
У липні «Укроборонпром» звільнив директора Миколаївського
бронетанкового заводу Миколу Кістріна через затримку у виплаті зарплат
працівникам підприємства. Завод накопичив борг по виплаті заробітних плат
за два місяці через прострочену кредиторську заборгованість за договорами з
Міністерством оборони України. Як наслідок Державна казначейська служба
не погоджує платежі за поточними договорами з Міноборони.
Раніше через зарплатні борги іншого миколаївського підприємства був
звільнений голова «Укроборонпрому» Роман Романов. Через заборгованість
із зарплати у 58 мільйонів гривень припинив роботу Миколаївський
суднобудівельний завод (Дзеркало тижня).
Ситуація загострилася восени, коли до протестних акцій почали
вдаватися шахтарі. Гірники держпідприємства «Львіввугілля» під стінами
Львівської обласної держадміністрації вимагали виплатити їм борги з
зарплати, адже станом на початок жовтня держава заборгувала шахтам 250
мільйонів гривень за видобуте вугілля. Шахтар Сергій Белінський стверджує,
що «Шахта «Степова» виконала вчора річний план, а ми не можемо отримати
зароблені гроші. (…) Ми вийшли вже на беззбитковий рівень, не просимо у
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держави дати гроші, а їх заробляємо» (Українська правда). У жовтні у
Кривому Розі після зміни близько 40 працівників шахти «Жовтнева», що
входить до складу «Криворізького залізорудного комбінату» – найбільшого в
Україні підприємства з видобутку залізної руди підземним способом,
відмовилися виходити на поверхню, домагаючись виплати заробітної плати в
повному обсязі. Гостру стадію конфлікту вдалося погасити після початку
переговорів з адміністрацією (Українська правда).
Найважча та найнебезпечніша з багатьох точок зору ситуація склалася
на шахті імені Капустіна в Луганській області. 19 жовтня під землею на знак
протесту залишилися 18 гірників першої зміни, потім до них приєдналися 15
шахтарів другої зміни. Заборгованість по зарплаті перед гірниками шахти
ім. Капустіна перевищує 126 млн 862 тис. грн. Ступінь складності ситуації
непрямо підтверджує той факт, що до гірників навіть спустилися голова
Незалежної профспілки гірників України М. Волинець та голова її місцевого
відділення Е. Всеволодський, директор департаменту Міненерговугілля з
видобутку вугілля А. Владиченко, в.о. ПАТ «Лисичанськвугілля»
С. Боярський, директор шахти ім. Р. К. Капустіна Т. Мірошников. І хоча між
протестувальниками та представниками міністерства і керівництвом
підприємства у присутності лідерів профспілки стався діалог, шахтарі
залишилися протестувати. Представник Уповноваженого Верховної Ради з
прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський зазначає,
що «ситуація залишається дуже напруженою». Омбудсмен Людмила
Денисова звернулася до Міненерговугілля та Держпраці щодо необхідності
вжиття невідкладних заходів для виплати заборгованості по зарплаті
(Укрінформ).
Зрозуміло, що наведені вище факти, на жаль, не вичерпують всіх
випадків невиплати зарплат в Україні. Навесні Міністерство юстиції навіть
створило онлайн-реєстр боржників із зарплат. На 1 листопада 2018 року в
ньому значилося 934 підприємства. За інформацією Держстату, станом на 1
серпня 2018 року сума заборгованості із заробітної плати становила 2,73
мільярда гривень. Із цієї суми 1,56 мільярда гривень – заборгованість
економічно активних підприємств. У вересні заборгованість досягла
2,889 млрд гривень, збільшившись на 6,5% в місячному вимірі. В цілому з
початку року заборгованість по зарплатах зросла на 521 млн гривень, що на
22% більше, ніж у січні-вересні минулого року.
Припинення роботи зазначених вище підприємств, що належать до
паливно-енергетичного та оборонного комплексу, є особливо небажаним та й
просто абсурдним у країні, яка змушена зі зброєю в руках захищати власну
землю, а факт величезної затримки зарплати шахтарям на території, що
безпосередньо межує з ОРДЛО, завдає великих збитків самому процесу
врегулювання конфлікту на сході країни та його перспективам. Взагалі, за
умов зниження рівня життя українців, зростання цін на споживчі товари та
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тарифів на комунальні послуги, несвоєчасна виплата зарплати може стати
тим сірником, який може відіграти фатальну роль.
Мабуть, з огляду на все це, Міністерство соціальної політики вдалося
до рішучого нібито кроку − розробило законопроект, згідно з яким
роботодавці змушені будуть сплачувати пеню в разі затримки заробітної
платні. «Директоратом норм та стандартів гідної праці міністерства
соціальної політики розроблено проект закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав
працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати» у
випадку неплатоспроможності роботодавця» (Міністерство соціальної
політики). Зокрема, роботодавця пропонують зобов'язати сплачувати
працівнику пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України за
кожний день у разі затримки понад 15 днів. Законопроект також пропонує
надати працівнику право призупиняти роботу, тобто вдатися до
індивідуального страйку в разі затримки заробітної платні понад 15 днів.
Крім того, законопроектом передбачено виплату компенсації в розмірі трьох
середньомісячних заробітних плат у разі порушення справи про банкрутство
роботодавця чи припинення трудового договору в разі звільнення працівника
до порушення такої справи.
Юрист Лаврентій Царук вважає, що, «незважаючи на штрафи, це
питання продовжує бути актуальним. Можливо, спочатку потрібно було
розібратися, чому не спрацювали ті санкції, які вже є в українському
законодавстві» (Etcetera.media). Фахівець має рацію, адже в загальних рисах
справді питання покарання невиплати заробітної плати регулюються низкою
законодавчих актів, що діють в Україні, а саме, відповідними статтями
Кодексу законів про працю, Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Кримінального кодексу України, які передбачають
стягнення штрафів та кримінальну відповідальність за дії, що спричинили
невиплату зарплати. За словами юриста Володимира Столітнього, ці норми
працюють погано, оскільки працівнику потрібно подавати в суд, щоб
роботодавця оштрафували або завели на нього кримінальне виробництво»
(Вечірній Київ).
Загалом те, що пропонує законопроект, «складно назвати «новаціями»,
оскільки на їх впровадженні профспілки наполягали десятиліттями з огляду
на стандарти МОП і ЄС» (Соціальний рух) та й взагалі, на думку глави
Профспілки будівельників України Василя Андрєєва: «Це менше того, що
вимагали профспілки» (Обозреватель). Як стверджує економічний експерт
Всеволод Степанюк, «частина норм законопроекту вже діють. Новий
законопроект Мінсоцполітики тільки розмиває існуючу законодавчу базу»
(Економічні новини).
Справжніми новаціями можна вважати пеню за затримку зарплати та
право на індивідуальний страйк. Втім, за словами юриста Конфедерації
вільних профспілок України Гліба Колесова, «Побоювання викликає пункт
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про неможливість залишити своє місце роботи тим співробітникам, які
працюють на особливо важливих підприємствах. По суті, у нас найбільші
заборгованості у промисловому секторі – це в основному робота з особливо
небезпечними компонентами, які загрожують навколишньому середовищу і
так далі. Тому під цей пункт підпадають усі категорії працівників, так чи
інакше сюди можна підтягнути взагалі всіх». Зокрема, зазначені норми не
поширюються на працівників, які задіяні у сферах, що забезпечують
життєдіяльність людей. Йдеться про лікарів, правоохоронців, рятувальників,
військовослужбовців та інших категорій. На думку Колесова, «дивним є і
пункт про неможливість покинути своє робоче місце, якщо роботодавець
виплатив 50% від заборгованості. Залишається лазівка – роботодавці можуть
щомісяця виплачувати лише половину зарплати, а другу частину
переноситимуть» (Обозреватель).
Норму нового законопроекту щодо накладення на роботодавця
зобов’язання сплатити працівнику пеню Президент Асоціації «Укрсудпром»
економічний експерт Віктор Лисицький вважає «абсолютно правильною.
Якщо ти так побудував свій бізнес, що у тебе грошей не вистачає на виплату
зарплати своїм працівникам, то бери кредит в банку і розплачуйся з людьми»
(Економічні новини). Всеволод Степанюк ідею як таку теж вважає
правильною, але у реалізації її сумнівається: «Тут є також незрозумілі
моменти. Зокрема, термін виплати зарплати нині визначається на кожному
підприємстві окремо – в індивідуальному порядку. Тому – як, хто і кому
повинен доводити, що виплатити зарплату мали саме того конкретного
числа, а не іншого? Незрозуміло також чому затримка зарплати – це понад 15
днів. Я вважаю, що потрібно за кожен день затримки зарплати одразу
нараховувати пеню, з першого дня» (Економічні новини). З ним до певної
міри солідаризується виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера
Олег Устенко: «З одного боку, карти в руках працівника, роботодавець
зобов'язаний виплачувати гроші вчасно, або, якщо є затримка, то буде пеня,
до того ж є й адміністративна відповідальність. Але з іншого боку, на тлі
безробіття, яке зафіксоване на позначці 10%, що є високим рівнем, слабко
можна собі уявити, що позовів проти роботодавців раптом виявиться дуже
багато. (…) Рівень облікової ставки НБУ низький, і навіть якщо вона
підніметься до 20%, то в середньому, в контексті пені, це буде близько 1,5%,
що нараховуватиметься на зарплату. Якщо затримують зарплату, а, як
правило, це люди з низьким рівнем доходів, то на кожну тисячу гривень, яку
недоплатили, потрібно доплатити 15 гривень на місяць» (Слово і Діло).
З болем насамперед за стан фінансів підприємців оцінює зазначену
норму юрист Ростислав Кравець: «У всіх випадках невиплата зарплати
пов’язана з фінансовими труднощами підприємства. За умисну невиплату
заробітної плати в законодавстві передбачена кримінальна відповідальність.
Введення будь-якого додаткового штрафу відносно підприємства, у якого є
заборгованість перед співробітниками, приведе до його знищення»
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(Etcetera.media). Тобто пан Кравець вважає, що люди повинні працювати для
того, щоб підприємство було, незрозуміло тільки, чим вони та їхні родини
повинні в цей час харчуватися.
Не можна не згадати, що в липні 2017 року Народний депутат Сергій
Каплін
пропонував
законопроект,
спрямований
на
посилення
відповідальності роботодавця в разі затримки виплати зарплати. Цей
законопроект містив ті самі норми про пеню та право на невихід на роботу
(Лойер). З якихось неясних причин цей законопроект не був не тільки
прийнятий, а й розглянутий Верховною Радою, його шлях закінчився на рівні
розглядів у комітетах у тому самому липні 2017 року. Заслуговує на увагу
також той факт, що Сергій Каплін з власної волі приєднався до підземного
страйку гірняків шахти ім. Капустіна.
З огляду на викладене важко не погодитися з економістом Андрієм
Новаком, котрий вважає законопроект передвиборчою технологією влади.
«Те, що про ініціативи Мінсоцполітики ми дізнаємося тільки зараз, говорить
про те, що ми маємо справу з популістською ініціативою напередодні
виборів. Влада хоче продемонструвати нібито свою турботу про простих
громадян» (Київська Русь). Такої ж думки дотримується Олег Устенко:
«Цілком імовірно, що міністр соцполітики намагається набрати якісь
додаткові бали на тлі минулого підвищення тарифів і майбутнього в
короткостроковій перспективі. Потрібно показувати якісь результати, що
начебто йде робота, пов'язана із соціальним захистом населення. Це для них
важливий мотиватор. Таким чином, купується лояльність населення. З
одного боку, удар по тарифах, а з іншого – дбають, щоб нічого поганого не
сталося із затримкою зарплат» (Слово і Діло).
З цим складно не погодитися, хоча, можливо, слід трохи уточнити: не
«купується лояльність населення», а «хочуть купити лояльність населення», а
це все-таки різні речі. Для того, щоби купити лояльність населення, у чинної
влади залишилось замало часу: поки хтось наважиться піти до суду, поки цей
суд щось розгляне, а з огляду на реорганізацію судової системи це
відбудеться не скоро, поки це рішення, навіть якщо припустити, що
роботодавець не знайде гроші на вправного юриста і воно буде на користь
працівників, набуде сили… Як вважає економіст Олександр Охріменко, «З
Кабміну будуть звучати грізні заяви про перевірку всіх роботодавців, але
реально це не допоможе виправити ситуацію. Сьогодні борги по зарплатах
можуть зменшитися, якщо в країні почне рости економіка» (Київська Русь).
Втім, з чим би не були пов’язані затримки зарплати, мабуть, єдиний
однозначний погляд на цю проблему висловив відомий російський
дослідник-правознавець М. Матузов, котрий вважав це «прямим порушенням
права людини на життя».
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Журналістка, письменниця, радник із комунікацій в агенції
E'COMM Зоя Казанжи:
Сергій Милейко – лікар-хірург із міста Корюківки Чернігівської
області. В 2014-2015 роках, в найтяжчий час, перебував і працював в зоні
АТО. Рятував, лікував, допомагав…
Повернувся до своєї лікарні. Невеликі лікарні, як ви і самі знаєте,
мають досить обмежений бюджет. І через це і приміщення не такі, якими
мають бути, і пристойним обладнанням навряд чи можуть похвалитися, і
фінансування чогось, що трохи більше за заробітні плати, стає вселенським
стражданням. А якщо ви запитаєте, коли лікарям надавали житло, то вас
взагалі піднімуть на сміх.
Але два роки тому все почало змінюватися. Багато в чому завдяки
реформі децентралізації в Україні, яку з 2016 року активно підтримує ЄС.
Підтримка реформи відбувається через програму «U-LEAD з Європою» із
загальним обсягом допомоги 102 мільйони євро за 4 роки (2016-2020).
Реформа дозволяє місцевим громад розвиватись та створювати краще життя
навколо себе.
У районному центрі було створено Корюківську об’єднану
територіальну громаду. З’явилась можливість відремонтувати приміщення,
замінити вікна, перекрити дах. Але, найголовніше, було закуплено нове
обладнання для лікування місцевих мешканців.
«Та і саме місто стало гарніше виглядати, – розповідає Сергій. – Мер
орієнтується на потреби людей, що тут живуть, самі жителі активніше
долучаються до перетворень. Багато різних змін відбулося саме за пару
останніх років».
Ось, наприклад, виникла ініціатива громадської організації
«Альтернатива» з приводу створення та обладнання в дитячому відділені
лікарні ігрової кімнати. Ініціативу підтримала місцева влада та ПАТ
«Слов’янські шпалери КФТП». Зараз така кімната вже функціонує, придбані
яскраві та зручні меблі, закуплені ігри.
Крім того, в Корюківці реалізовують спортивні проекти для молоді:
з’явилось нове поле зі штучним покриттям для міні-футболу; перший і поки
що єдиний в області скейт-майданчик; в цьому році відкрили корт для
великого тенісу.
Члени громади, а це місцеві мешканці, дбають про власну безпеку –
встановлені системи відеоспостереження, налагоджене вуличне освітлення.
І, найважливіше, завдяки збільшенню місцевого бюджету, 4 родини
лікарів отримали квартири в новому будинку. В тому числі і родина лікаряхірурга Сергія Милейка.
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Житло для медичних працівників було виділено вперше за 11 останніх
років. І це зараз найкращий сигнал турботи та заохочення молодих
спеціалістів в громадах.
Окрім того, почала збільшуватися зарплата лікарів. Медична реформа,
хоч і не так швидко, але впроваджується в сьогодення (…) (Як медицина
відроджується на місцях: приклад ОТГ з Чернігівщини).

Народний депутат України Геннадій Ткачук:
Протягом кількох останніх років, завдяки зусиллям уряду під
керівництвом Володимира Гройсмана, в Україні значно покращилась
ситуація у дорожній галузі.
А 2018 рік став рекордним за темпами та обсягами дорожнього
будівництва.
З початку цього року в державі відремонтовано та побудовано загалом
близько 3,5 тис. км доріг, що на 1,4 тис. км більше, ніж у 2017 році. Дороги в
Україні тепер будують із гарантією 5 років на поточні середні ремонти, 10 –
на капітальні.
Стaнoм нa кiнeць жoвтня вiдрeмoнтoвaнo вжe 1020 км дeржaвних дoрiг,
щo склaдaє близькo 80 % вiд плaну рoбiт нa oб’єктaх, зaплaнoвaних дo кiнця
рoку.
Загалом цього року на ремонт доріг в країні було виділено понад 45
млрд. грн. На проекти будівництва доріг місцевого значення уряд надав 11,53
млрд. грн. (…)
Дуже важливо, аби державні кошти, виділені на ремонт та будівництво
доріг в країні, були використані ефективно. За дорученням Прем’єр-міністра
України Володимир Гройсмана Державна аудиторська служба проводить
перевірку цьогорічного виконання робіт та використання виділених на них
бюджетних коштів з метою виявлення зловживань у цій сфері (завищені
ціни, недотримання якості матеріалів, порушення технологій тощо). (…)
Наступного року будівництво та реконструкція доріг в Україні
продовжують бути одним з пріоритетів уряду. В проекті Держбюджету на
2019 рік на дороги передбачено 55,1 млрд грн., щo нa 7,4 млрд. грн. бiльшe,
нiж цьoгo рoку. З них 17 млрд. грн. буде направлено на місцеві дороги. Дo 2,5
млрд. грн. збiльшуються видaтки нa бeзпeку дoрoжньoгo руху, щo мaйжe нa 1
млрд. бiльшe, нiж у 2018 рoцi.
Безумовно, аби повністю відновити дороги України, потрібен час.
Однак початок масштабному оновленню дорожньої галузі вже покладено. В
державі діє затверджена урядом п’ятирічна комплексна програма розвитку
автомобільних доріг загального користування державного значення. До 2022
року обласні центри планується з’єднати новими дорогами, які побудовані за
сучасними нормами і з дотриманням вимог безпеки (В Україні триває
масштабне оновлення дорожньої галузі).
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Військовий кореспондент та аналітик Геннадій Карпюк:
У Чернігові, у 8-му навчальному центрі Держспецтрансслужби
Міноборони днями стартував тренінг з вишколу саперів 1-го рівня EOD з
гуманітарного розмінування. Це пілотний проект, у ході якого навчатимуться
15 фахівців – по п’ять представників від Збройних Сил, Державної
спеціальної служби транспорту та ДСНС, рівень підготовки яких засвідчать
дипломи міжнародного рівня.
Курси запроваджено за сприяння Відділу оборонного співробітництва
Посольства США в Україні в межах Програми гуманітарного розмінування
командування контингенту американських Збройних сил у Європі. Ініціатива
переслідує актуальну для Києва мету – системно покращити якість робіт з
розмінування на звільнених теренах українського Донбасу й мінімізувати
мінно-вибухові ризики для тамтешнього населення.
«Гвіздком» урочистої програми початку тренінга стала передача ДССТ
американською стороною спеціального саперного обладнання. Це 20
комплектів з пошуку вибухонебезпечних предметів, зокрема, новітні
металодетектори, допоміжне приладдя, комплекти інженерної розвідки, до
складу яких входить низка ефективних електронних та оптичних приладів.
А навчатимуть працювати українських фахівців на сучасному
обладнанні американські інструктори, які прибули сюди разом із технічною
допомогою, вартість якої оцінюють загалом у суму понад 500 тис. доларів.
Примітно, що згаданими дарунками наші військові користатимуться не лише
з навчальною метою, а й у процесі практичного розмінування. (…)
Метою перебування американских інструкторів в Україні є участь у
процесі інтеграції міжнародних стандартів з протимінної діяльності в
українські військові стандарти. (…)
Зауважимо, що навчальна база 8-го центру підготовки сприяє якісному
навчанню саме саперів. Віднедавна тут починають вишкіл фахівців нового
спрямування – саперів-водолазів. Тут є кілька басейнів як для базового рівня
підготовки, так і більш складного профі-класу у важкому та легкому типах
спорядження. Курс для саперів-водолазів триватиме 4 місяці, де найбільше
часу приділено практичній складовій. (…)
Також у Чернігові я помітив важливий сигнал – в Україні почали
готувати і жінок-саперів, що уможливили останні зміни в законодавстві, які
розширили перелік посад у ЗСУ, які дозволили призначати жінок на такі
бойові посади. Принаймні серед 15 слухачів згаданих курсів є сержант –
представниця Державної спеціальної служби транспорту, яка має стати, до
того ж, інструктором (В УКРАЇНІ ГОТУВАТИМУТЬ ВОДОЛАЗІВСАПЕРІВ
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Європейський Союз у своєму Звіті щодо Асоціації заявив, що
Україна досягла певних успіхів у ряді важливих сфер, однак ще потрібно
посилити деякі реформи, щоб громадяни України могли повністю
скористатися перевагами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (EU
Reporter, Бельгія).
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і
політики безпеки Федеріка Могеріні:
Українська влада проводить важкі, але корисні реформи у дуже
складних умовах. Результати цих реформ дають чіткі переваги для
українського народу: загальна торгівля між ЄС та Україною зросла на 24 % у
2017 році, відкривши нові ринки для українських підприємств, а більше
півмільйона громадян України подорожували до ЄС без віз.
Європейський Союз буде продовжувати супроводжувати та
підтримувати українську владу для здійснення реформ, які вимагає
український народ, одночасно повністю підтримуючи незалежність України,
її територіальну цілісність та суверенітет.
Європейський комісар з питань добросусідства та переговорів
щодо розширення ЄС Йоханнес Хан:
Україна просунулася у ряді важливих реформ протягом минулого року,
включаючи охорону здоров'я, пенсії, децентралізацію, державне управління,
державні закупівлі та навколишнє середовище. Все це є життєво важливим
для виконання Угоди про асоціацію, а отже, і для більш процвітаючої та
стабільної України.
Зараз, в українському передвиборному періоді, важливо зберегти
динаміку реформ і зробити ці зміни незворотними. Неможливо відмовитися
від таких питань, як боротьба з корупцією. Продовження реформ у секторі
економіки та юстиції стануть сильним сигналом не лише для громадян, а й
для вітчизняних та міжнародних інвесторів.
Збройні сили України потрапили в ТОП-10 найсильніших армій
Європи (Business Insider, США).
Американське інтернет-видання Business Insider склало рейтинг
найсильніших армій в Європі. Українська армія посіла в ньому почесне
десяте місце. Зазначено, що оборонний бюджет української армії на рівні
4,88 мільярдів доларів. При цьому згідно з інформацією Global Firepower, в
Україні 1,1 мільйон військовослужбовців, 2214 бойових танків, 39
винищувачів. Загалом на озброєнні української армії 240 літаків та 25 суден
ВМС. Загальний індекс сили України становить 0,5383
Під час складання рейтингу кожну країну оцінювали за
індивідуальними та колективними показниками, такими як географія,
Огляд зарубіжних ЗМІ
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логістичні можливості країни, природні ресурси, промислові можливості.
Окрім того, враховувалася наявність у держави різноманітного озброєння та
військових активів, розвиток країни та інше. Для визначення індексу сили
значення оброблялися за допомогою внутрішньої формули, яка
використовується для встановлення остаточного цьогорічного рейтингу.
Іноді використовуються офіційні або напівофіційні значення.

Президент Турецької Республіки Реджеб Таїп Ердоган заявив, що
Туреччина продовжуватиме зміцнювати відносини з Україною та
підтримує реформи в Україні (AzerNews, Азербайджан).
З року в рік ми все більше зміцнюємо наші відносини і будемо
продовжувати їх зміцнювати. Туреччина підтримує реформи в Україні.
Регіон отримає вигоду від успішного здійснення реформ.
Канцлер Німеччини Анґела Меркель назвала серед пріоритетних
реформ в Україні боротьбу з корупцією, децентралізацію та
приватизацію (The Kozweek, США).
Перша реформа – це механізм боротьби з корупцією. Я вважаю це
однією з найскладніших проблем, яка не вирішується за один день. Тут
потрібно багато чого зробити за допомогою міжнародних експертів, які
мають досвід.
Друга реформа – децентралізація.
Не все можна в Україні вирішувати з Києва. Україна – це величезна
країна. Необхідно передати відповідальність мерам, громадам і також дати
можливість збирати податки, щоб була конкуренція між регіонами, щоб
можна було бачити, хто працює добре, хто погано, кого треба переобрати,
кого зняти.
Третя реформа, приватизація, також важлива, але це не панацея.
Необхідно створити законодавчу основу для приватизації, оскільки я
думаю, що є досить багато державних підприємств в Україні. Вони
тенденційно ще не достатньо ефективні.
Німеччина направить до України спеціального представника з
питань реформ (The Koz Telegram, США).
Президент України Петро Порошенко:
Ми обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва.
Я висловив щиру подяку за практичну допомогу уряду Федеративної
Республіки Німеччина на шляху реформ, які ми разом і невтомно
здійснювали в Україні. На минулому тижні відбувся візит секретарів уряду
Федеративної Республіки Німеччина, який також використовувався для
поглиблення співпраці між нашими урядами та між нашими країнами. З мого
звернення уряд Німеччини вирішив про напрям нашої країни спеціальним
представником щодо реформ у сфері управління та децентралізації Джорджа
Мілбрада.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час
зустрічі з експертами НДІ, що закріпити незворотність реформ і
прозорість виборчого процесу – завдання на 2019 рік (Урядовий портал).
Ключові завдання уряду на 2019 рік, на який заплановано проведення
одразу двох виборчих кампаній, – збереження економічного зростання та
гарантування незворотності реформ.
Перед нами стоять важливі завдання. Головне – забезпечити
стабільність. Ми маємо надсерйозні економічні і фінансові виклики, але ми
робимо багато, аби забезпечити зростання. Друге завдання – не зупинити
реформи. І третє – забезпечити все, що залежить від уряду, для проведення
демократичних і прозорих виборів.
Представники НДІ відзначили, що незворотність реформ – насправді
важлива, особливо в контексті покращення ділового клімату, продовження
децентралізації, яка вже «демонструє значний прогрес». Втім, прозорий
виборчий процес, позбавлений зовнішніх впливів – не менш затребуваний і
очікуваний українським суспільством та міжнародною спільнотою.
Президент НДІ Дерек Мітчелл:
Україна наразі на передовій у боротьбі з російською агресією. І досвід
протидії російському впливу – дуже корисний для всього світу.
У рамках розмови сторони домовилися більш тісно співпрацювати в
найближчому майбутньому – з огляду на ситуацію в Україні, передусім в
контексті виборів, та світі.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман: Просив би
парламентарів ухвалити проект бюджету-2019 вже наступного
пленарного тижня (Урядовий портал).
(...). Важливо, аби бюджет був ухвалений до 1 грудня. Так ми
отримаємо доступ до ресурсів МВФ, ЄС, Світового банку – аби забезпечити
стабільність та обслуговування боргу. Всі пріоритети збережено. Так,
близько 210 млрд виділяється на фінансування армії, підвищення зарплат
безпековому блоку. Мінімальна зарплата тут сягне 10 тис. грн. Зберігаємо
фінансування програм по медицині, освіті. Підвищимо зарплати науковопедагогічним працівникам. Продовжимо програми дорожнього будівництва.
Виділяємо 55 млрд грн. Зберігаємо децентралізацію, місцеві бюджети
отримають плюс 41 млрд грн.
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що перші
результати реформ, що проводяться в країні, будуть відчутні вже
наступного року (Цензор.НЕТ).
У 2019 ми будемо мати перші успіхи в реформі медицини, ми будемо
мати перші успіхи в реформі освіти, ми будемо будувати більше українських
доріг, майже вдвічі більше, ніж це було в 2018 році. Ми зможемо підвищити
соціальні стандарти. Ми зможемо рухатися далі, в тому числі вводити нові
можливості щодо нашої енергетичної незалежності.

ЄС схвально оцінили реформу державного управління в Україні та
залучення інвестицій в сектор держкомпаній (Урядовий портал).
(...). У цьому звіті представники ЄС засвідчили позитивну динаміку
фінансових показників державних підприємств в останній звітний період та
навели статистику, згідно з якою прибутки 100 найбільших державних
підприємств України за результатами діяльності у 2017 році зросли на 38 %.
Досягнутий минулого року рівень прибутку у 44,4 мільярда гривень у
2,2 раза більший, ніж показник 2015 року і у 3,6 раза більший, ніж у 2014
році.
Крім того, наші партнери зазначили, що реформа державних
підприємств рухається по двох напрямах – реформа корпоративного
управління стратегічних державних підприємств, які мають залишатись у
власності держави, і приватизація решти підприємств, що дозволить
зменшити обсяг активів у власності держави.
Звіт ЄС також фіксує прогрес як у напрямі впровадження
корпоративного управління, так і у напрямі підготовки державних об’єктів до
приватизації. (...).
Україна є сильним партнером США, особливо в енергосфері, –
зустріч Глави Уряду з Міністром енергетики США (Урядовий портал).
Україна є сильним партнером США, і ініціативи українського уряду,
передусім в енергосфері, посилають важливе повідомлення Уряду США та
американським інвесторам. Про це йшлося під час зустрічі Прем'єр-міністра
України Володимира Гройсмана з Міністром енергетики США Ріком Перрі.
Він перебуває в Україні вперше.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман:
(...) Наша системна взаємодія з Міненерго США дала можливість
вистояти в той непростий час, і зараз ми нарощуємо обсяги підтримки. Ми
бачимо широкий спектр можливостей для кооперації. Йдеться про видобуток
газу, взаємодію в управлінні ГТС, кооперацію в ядерній енергетиці тощо.
Міністр енергетики Рік Перрі:
Я дуже радий бути в Україні. І хочу запевнити – Україна є сильним
партнером США. Ініціативи Вашого Уряду – щодо лібералізації ринку газу,
удосконалення процедур ліцензування видобутку – посилають важливе
повідомлення Уряду США та інвесторам: Україна серйозно налаштована на
Офіційна інформація
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реформи і на створення енергоресурсного балансу. Цей меседж зрозумілий та
чіткий.
(..). США наразі є країною номер один з видобутку нафти та газу. Тож
українські надра і американські технології можуть дати серйозний
економічний ривок для обох країн, адже йдеться не тільки про
енергозабезпечення, а й про створення нових робочих місць і запровадження
інновацій.

Україна активізує співпрацю з Кувейтським фондом арабського
економічного розвитку (Урядовий портал).
8 листопада, Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко зустрівся з
Генеральним директором Кувейтського фонду арабського економічного
розвитку (КФАЕР) Абдулвахабом Аль-Бадером.
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко:
Ми приділяємо велику увагу розвитку взаємовигідної співпраці з
Кувейтським фондом арабського економічного розвитку в інвестиційній
сфері. Розширення економічних зв'язків з авторитетними кувейтськими
фінансовими установами, а також залучення КФАЕР до реалізації кредитноінвестиційних проектів в України є важливим пріоритетом діяльності нашого
Уряду.
Ми сподіваємося на спільну реалізацію з Кувейтським фондом
арабського економічного розвитку проектів в Україні, особливо у галузі
охорони здоров’я, сільського господарства та будівництва, включаючи
інфраструктурні проекти.
Наразі опрацьовується питання створення відповідної Робочої групи,
до складу якої будуть включені українські експерти з усіх причетних
міністерств та відомств, з метою прискорення налагодження співробітництва
з КФАЕР.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив на тому,
що системна модернізація інфраструктури дасть нову якість розвитку
економіки (Урядовий портал).
Українські дороги, порти і залізниця є точками економічного
зростання. Їх системна модернізація приведе до нової якості економіки і
розкриття нашого великого потенціалу.
Системна модернізація інфраструктури має привести до нової якості
розвитку національної економіки. І Укрзалізниця відіграє тут надзвичайно
важливу роль, адже формує 3 % ВВП і допомагає економіці розвиватися
Сьогодні ми системно підтримуємо залізницю, почали оновлювати рухомий
склад. Значні інвестиції вже направлені на відновлення того, що роками
стояло занедбаним.
Якісна робота залізниці – одне з найактуальніших питань і для
держави, і для бізнесу. Саме тому дуже затребувані нові управлінські,
Офіційна інформація
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технічні і технологічні рішення в логістиці та використанні наявних
основних фондів.

Україна та Боснія і Герцеговина визначили пріоритети
економічного співробітництва у сфері туризму, транспорту енергетики
та аграрного сектору (Урядовий портал).
Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб Вадим Черниш як співголова Міжурядової комісії з питань
торгово-економічної співпраці перебуває в Боснії і Герцеговині. Мета
поїздки – проведення зустрічі співголів комісії за участі заступника Міністра
зовнішньої торгівлі та економічних відносин Боснії і Герцеговини пана Мато
Франжичевича. У рамках обговорень сторони визначили пріоритетні
напрями двостороннього співробітництва, зокрема у сфері торгівлі,
енергетики, аграрному секторі, а також фіналізували Угоду про
співробітництво в сфері туризму.
Зважаючи на висновки другої наради Спільного комітету, що відбулася
в Сараєво 12 жовтня 2012 року, сторони погодилися, що подальші заходи
повинні продовжуватися та бути переглянуті та переорієнтовані: для
досягнення оптимального прогресу, розширення та подальшого зміцнення
довгострокової співпраці. (...).
Конституційна реформа
Вища кваліфікаційна комісія суддів 13 листопада затвердила
результати анонімного письмового тестування на етапі іспиту під час
кваліфоцінювання в межах конкурсів на зайняття вакантних посад
суддів Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду (Цензор.НЕТ).
Так, до виконання практичного завдання допущено 108 кандидатів до
ВАС із 170, 48 кандидатів до Апеляційної палати ВАС із 73, 104 кандидати
до Касаційного адміністративного суду ВС із 129, 64 кандидати до
Касаційного господарського суду ВС зі 105, 54 кандидати до Касаційного
кримінального суду ВС зі 139, 95 кандидатів до Касаційного цивільного суду
ВС зі 152.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України від 12 листопада
2018 року почала кваліфікаційне оцінювання для 566 кандидатів, які
беруть участь у другому конкурсі на посади суддів Верховного Суду, і
для 270 кандидатів, які претендують на посади суддів Вищого
антикорупційного суду (Цензор.НЕТ).
Голова ВККСУ Сергій Козьяков:
Сьогодні – важливий день для майбутнього нового Верховного Суду,
адже під час другого конкурсу ми завершуємо формування найвищого
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судового органу, яке було розпочато у 2016 році. За результатами
кваліфікаційного оцінювання ми оберемо суддів, які допоможуть формувати
в країні нову судову практику. Це також важливий день для всіх, хто доклав
багато зусиль для створення нового суду, що матиме спеціалізацію на
антикорупційних справах.
Оновлення влади та антикорупційна реформа

В Києві почалося тестування кандидатів, які подали документи на
участь в конкурсах до Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду
(Левый берег).
На іспит зареєструвалися 765 кандидатів. У конкурсі до Верховного
Суду беруть участь 525 учасників, до Вищого антикорупційний суд і
Апеляційний палату Антикорупційного суду – 240. До наступного етапу
конкурсу – практичного завдання – допустять по чотири кандидати на місце.
Відповідно кількість претендентів до Верховного суду скоротиться до 312, в
ВАКС і апеляційний палату ВАКС– до 108.
Глава ВККС Сергій Козьяков прогнозує, що список переможців буде
оголошено 15-20 лютого.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що процес
детінізації зарплат набирає обертів і буде продовжений (Урядовий
портал).
Деалізовані Урядом кроки з детінізації заробітних плат помітно
збільшують кількість легально працюючих громадян в Україні. Урядова
кампанія проти нелегальної зайнятості активно стартувала у жовтні – за
ініціативи Глави Уряду і у тісній кооперації одразу кількох відомств:
Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду,
Державної фіскальної служби та Державної служби з питань праці. Так, лише
за місяць кількість легально працюючих громадян зросла щонайменше на
150 тис. осіб. А надходження до Пенсійного фонду до кінця року зростуть
щонайменше на 1,1 млрд грн.
(...). Союзником Кабінету Міністрів у цій боротьбі є легальний бізнес,
який працює у правовому полі, сплачує всі податки і активно підтримує
соціальні програми на своїх підприємствах. Така праця – орієнтир для
підприємців. А на порушників законодавства будуть накладати штрафи. (...).
Децентралізація та реформа державного управління
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що у 2020 році
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маємо завершити ключовий етап реформи децентралізації (Урядовий
портал).
(...). У 2019 році маємо сформувати перспективні плани, стратегії
розвитку регіонів і створити умови для об’єднання і приєднання тергромад.
Прийняти у Парламенті надважливий законопроект №8051 «Про засади
адміністративно-територіального устрою», який звільнить країну від
радянської системи і дасть можливість на рівні громад будувати абсолютно
новий територіальний устрій України. Наступні місцеві вибори-2019 в ОТГ
мають пройти одночасно з виборами до Парламенту.
(...). Маємо завершити ключовий етап реформи децентралізації, щоб
абсолютно всі громадяни України, проживаючи у громадах, не відчували
дискримінації, мали рівний доступ до якісних послуг – в освіті, медицині,
соціальній сфері. А найголовніше – мали можливість будувати своє
майбутнє.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко повідомив, що програмою
«теплих кредитів» скористались 496 тисяч родин (Урядовий портал).
Україні працює 1146 підприємств ТКЕ, які постачають тепло для
населення. На сьогодні вже підключено до опалення – 96,4 % житлового
сектору і 99,3 % соціальної сфери.
Три роки поспіль Уряд працює над стабілізацією фінансового стану
підприємств ТКЕ. Розроблений Мінрегіоном і прийнятий Парламентом закон
№1730 дозволив реструктурувати багатомільярдні борги теплопостачальних
підприємств, які були накопичені у попередні роки. На сьогодні 204
підприємства ТКЕ включено до реєстру щодо реструктуризації і 2,7 млрд грн
штрафів було списано тими, хто своєчасно і активно включився у цей процес.
Крім фінансової стабілізації і напрацювання маршрутної карти з
реформування системи теплопостачання, головне завдання держави –
допомога кожній родині. Це не тільки субсидії зі сплати комунальних послуг,
а першою чергою, можливість проведення термомодернізації для зменшення
споживання. З початку дії програми «теплі кредити» нею скористалися 496
тис. родин. Тільки у 2018 році 122 тисячі родин скористалися можливостями
цієї програми. (...).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за
внесення змін до Конституції України і закріплення права громад на
об’єднання і розвиток територій (Урядовий портал).
Зараз потрібен новий інструмент продовження децентралізації. Нам
потрібно оновити Концепцію реформування місцевого самоврядування,
затверджену в 2014 році. І наше завдання – бути ініціатором процесу змін до
Конституції в частині розподілу повноважень, субсидіарності тощо.
Я все зроблю для того, аби ніхто не наважувався блокувати процес
реформи. Нам потрібно закріпити децентралізацію в Конституції, аби ні у
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кого не виникало бажання зупинити зміни. Децентралізація – це та реформа,
яку люди сприймають, за яку люди борються. Я в 2014 році забезпечив
лідерство у впровадженні реформи. Я забезпечу його і зараз.
Глава Уряду запропонував сформувати робочу групу, яка протягом
місяця опрацювала б перелік питань, які потрібно вирішити в рамках
посилення децентралізації. Серед них – оновлення Концепції реформування
місцевого самоврядування, напрацювання змін до Конституції та інших
законів, формування нових актів Кабінету Міністрів.

Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що уряд визнав
спроможними ще 175 тергромад (Урядовий портал).
Уряд визнав спроможними 175 об’єднаних територіальних громад, у
яких перші місцеві вибори відбулися у 2017–2018 роках, а також громади, де
перші місцеві вибори призначено на 23 грудня 2018 року новим складом
ЦВК.
Відтепер ці громади можуть повноцінно здійснювати свої самоврядні
повноваження! А також це можливість добровільного приєднання до цих
ОТГ. Сьогоднішнє рішення – чергове свідчення незмінної позиції уряду на
підтримку об’єднаних територіальних громад, які повірили в реформу.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в
Конституції України необхідно внести зміни, які б остаточно закріпили
право громад на об'єднання (Цензор.НЕТ).
Зараз потрібен новий інструмент продовження децентралізації. Нам
потрібно оновити концепцію реформування місцевого самоврядування,
затверджену в 2014 році. І наше завдання – бути ініціатором процесу змін до
Конституції в частині розподілу повноважень, субсидіарності тощо.
розпочата урядом реформа децентралізації вимагає активного і
поглибленого продовження, адже точка неповернення змін ще не пройдена і
є процеси, які становлять загрозу досягненню поставленої раніше мети.
Я пам'ятаю, як в 2014 році говорили, що через реформи країна
розвалиться. Як бачимо — ні! Вдала реформа децентралізації — це нові
можливості й згуртованість країни. І зараз досягнутий результат треба
захищати. (…)
Децентралізацію не зупинити. Я продовжу лідерство в цьому процесі й
зроблю все, щоб захистити бажання людей об'єднуватися.
Віце-прем’єр-міністр
–
міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що процес
створення об’єднаних територіальних громад має завершитися до
2020 року (Західна інформаційна корпорація).
Про це під час другої щорічної конференції партнерів DOBRE
«Стратегічний розвиток та інвестиції» наголосив віце-прем’єр-міністр –
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міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій
Зубко, повідомляє прес-служба відомства.
Окрім того, на конференції обговорювали ухвалення закону, який дасть
змогу об’єднувати громади за допомогою адміністративного рішення.
Міністр регіонального розвитку України Геннадій Зубко:
Без цього закону ми не можемо далі рухатись. Без цього закону країна
залишається в адміністративній системі, яка не дозволяє розбудовувати
інфраструктуру, необхідну для якісного життя кожного українця.
Він зазначив, що в Україні планують створити понад 1400 ОТГ.
Міністр регіонального розвитку України Геннадій Зубко:
Ми розраховуємо, що буде приблизно 1400 – 1450 ОТГ. Наразі їх –
1206. І ми ще не бачимо нашу перспективу по Криму, тимчасово окупованих
територіях Донбасу.
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель високо оцінила
реформу децентралізації (Урядовий портал).
Децентралізація – дуже важлива реформа для України, яка дає
повноваження людям і підвищує конкуренцію в місцевому самоврядуванні.
Можу відверто сказати, що різниця між Східною і Західною Україною існує,
як і існує різниця між сільськими регіонами і містами. Але саме реформа
децентралізації дає людям відчути себе господарем своєї області, свого
регіону і свого міста.
Реформа децентралізації покращує фінансовий клімат в регіонах і
податкову складову. І Німеччина підтримує цю важливу реформу разом з
партнерами з Європейського Союзу. Наскільки я можу зараз бачити, у вас є
прекрасний дух співпраці і значні результати реформи.
(...) Програма «U-LEАD з Європою», яка допомагає впроваджувати
реформу
децентралізації,
забезпечує
проведення
на
місцях
висококваліфікованих тренінгів та семінарів, які дають людям надію на
завтрашній день. В українців з’являється віра в майбутнє.
(...) Під час зустрічі у центральному офісі ULEAD учасники
проговорили подальший законодавчий маршрут реформи, який був
напрацьований спільно зі Спеціальним посланником Уряду Федеративної
Республіки Німеччина з питань реформ у галузях урядування та
децентралізації в Україні Георгом Мільбрадтом.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що Франція готова
надати підтримку Україні у впровадженні децентралізації (Урядовий
портал).
Україна зацікавлена у розвитку діалогу з Францією щодо
впровадження реформи децентралізації, яка є пріоритетною для нашої
країни. Малий та середній бізнес Франції вже висловив свій інтерес
співпрацювати з об’єднаними територіальними громадами.
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Цей сегмент французького бізнесу цікавлять невеликі сектори, у першу
чергу – процес переробки. Вони мають сучасні технології, можливості і
готові сьогодні працювати в Україні, отримавши такого партнера, як місцеве
самоврядування.
За результатами проведення VII засідання змішаної Українськофранцузької міжурядової комісії з економічного співробітництва була
напрацьована маршрутна карта щодо механізмів зменшення трудової міграції
з України.
Франція зацікавлена в людському ресурсі, але не в трудовій міграції
українців. Впровадження в Україні реформи децентралізації, створення
якісної інфраструктури, залучення інвестицій з Франції або інших країн, нові
робочі місця та підвищення заробітної плати здатні показати перспективу
молодим українцям жити і працювати, створювати сім’ї і виховувати дітей
саме тут, в Україні.
Дерегуляція та розвиток підприємництва

Мінагрополітики та Світовий банк обговорили проект
«Прискорення інвестицій у сільське господарство України» (Урядовий
портал).
Мінагрополітики відбулася зустріч першого заступника Міністра
аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка з
директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату
Кахконен щодо реалізації проекту «Прискорення інвестицій у сільське
господарство України».
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства
України Максим Мартинюк:
Деякі пункти проекту потребують законодавчого врегулювання, але,
розуміючи всю вагомість співпраці зі Світовим банком та її подальший вплив
на економічну та соціальну сферу України, Уряд і Мінагрополітики будуть
всіляко сприяти реалізації проекту в визначені терміни.
Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України
Сату Кахконен:
Дедлайн для запуску проекту встановлено на лютий 2019 року.
Серед попередньо визначених аграрних компонентів реалізації
проекту: гармонізація українського законодавства до вимог ЄС,
удосконалення
системи
держпідтримки
сільського
господарства,
стимулювання диверсифікації виробництва аграрного сектору, розвиток
сільських територій, посилення спроможності у сфері безпеки харчових
продуктів,
вирішення
логістичних
питань,
поліпшення
якості
землекористування, покращення управління водними ресурсами, покращення
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доступу до сільськогосподарських ресурсів, удосконалення доступу до
фінансових ресурсів та інструментів управління ризиками.

Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем може бути
підписана вже наприкінці листопада, – зустріч Глави Уряду з
новопризначеним Послом Держави Ізраїль (Урядовий портал).
Україна та Ізраїль готуються до підписання Угоди про зону вільної
торгівлі, яка суттєво розширить торгові відносини між країнами та дозволить
наростити товарообіг, який наразі становить 1 млрд дол. на рік. Документ
може бути підписаний вже наприкінці листопада. Про це йшлося під час
зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Надзвичайним
та Повноважним Послом Держави Ізраїль Джоелом Ліоном. Дипломат
приступив до виконання обов’язків наприкінці жовтня. І зустріч з Главою
Уряду стала для нього однією з перших на посаді.
Мінекономрозвитку створило Офіс розвитку малого та середнього
підприємництва (Урядовий портал).
16 жовтня Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного
розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписав наказ про створення
Офісу розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) при
Мінекономрозвитку. Офіс розвитку МСП працюватиме як консультативнодорадчий орган при Міністерстві, а згодом має стати державним органом,
який надає підтримку підприємцям.
Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів:
Уряд визначив, що малий та середній бізнес є одним з наріжних каменів,
які забезпечують економічне зростання України. Створення Офісу розвитку
МСП – один з елементів урядової програми підтримки малого підприємця.
Офіс відіграватиме ключову роль у підвищенні внутрішньої та міжнародної
конкурентоспроможності українських МСП та фізичних осіб-підприємців.
Ми очікуємо на перші відчутні результати роботи Офісу для МСП вже у 2019
році.
Координувати роботу Офісу буде перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України, який відповідає за формування та
реалізацію державної політики в сфері розвитку підприємництва – Максим
Нефьодов. Фінансову підтримку Офісу здійснює Європейський Союз в
рамках проекту FORBIZ та Ініціативи EU4Business.
Посол, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ
Мінґареллі:
Розвиток МСБ є одним з пріоритетних напрямів допомоги ЄС Україні, і
ми вітаємо стратегічний курс українського уряду на розвиток МСП, що
керується принципом «Спочатку думай про мале».
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Завданням Офісу розвитку МСП є розробка програм підтримки малого
та середнього бізнесу, зокрема, полегшення доступу до фінансування та
розвиток інфраструктури підтримки МСП у регіонах.
(...) В Офісі розвитку МСП сьогодні працюють 9 експертів з
різноманітним досвідом та навичками, необхідними для ефективного
виконання завдань двох відповідних секторів – «Координація політики та
інфраструктури підтримки МСП» та «Популяризація підприємництва та
програм підтримки МСП».
Реформа державної служби та реорганізація державних органів

Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко повідомив,
що Німеччина надасть Україні експертну допомогу у питанні
приватизації (Урядовий портал).
Такої домовленості було досягнуто під час зустрічі Прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана з Федеральним канцлером Німеччини
Ангелою Меркель у рамках її візиту до Києва.
Ми домовились про те, що буде окремий експерт від Німеччини, який
буде працювати з робочою групою з питань приватизації.
Держава вперше ґрунтовно підійшла до процесу підготовки до
приватизації великих об’єктів. Ми ставимо консультантів (інвестиційних
радників) для підготовки кожного підприємства до продажу. Він повинен
досконально вивчити фінансовий стан підприємства, провести його оцінку,
всі види аудиту. Оскільки процес підготовки цих підприємств є більш
важливіший, ніж сам факт торгів
(...). На сьогодні найближче до продажу знаходиться «Центренерго».
Процес підготовки рухається за графіком. Аукціон з продажу державного
пакета відбудеться 13 грудня. А наступного року ми вже вийдемо на продаж
наступних об’єктів з цього списку.
Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук із експертами
Європейської економічної комісії ООН розглянули дієві шляхи
стимулювання промислових підприємств до енергоефективності
(Урядовий портал).
Політику та конкретні шляхи підвищення енергоефективності у
промисловості обговорили учасники IX Міжнародного форуму з енергетики
для сталого розвитку, організованого під егідою Європейської економічної
комісії ООН.
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За прогнозами експертів ЄБРР, виробництво електроенергії у світі
зросте удвічі до 2060 року. При цьому буде спостерігатися тенденція до
зменшення використання викопного палива у структурі виробництва
електроенергії.
Тому енергоефективність у промисловості для багатьох країн, у тому
числі України, – невід’ємна складова розвитку економіки.
На сьогодні в Україні промисловість – один з найбільш енергоємних
секторів. На нього припадає близько 30 % всього енергоспоживання; 36 %
викидів СО2.
Для зменшення енергоємності промисловості Держенергоефективності
спільно з Українсько-данським енергетичним центром розробило механізм
державної підтримки підприємств у реалізації заходів із підвищення
енергоефективності та скорочення викидів парникових газів.
Механізм схожий на вже популярну програму «теплих кредитів». За
нашою концепцією підприємство зможе взяти у банку кредит на реалізацію
енергоефективних заходів та «зелених» проектів. Після їх впровадження
передбачається надання підприємству компенсації частини суми кредиту від
держави.
Впровадження цього механізму дозволить:
 стимулювати підприємства до оптимізації енергоспоживання та
використання відновлюваних джерел енергії;
 зменшити викиди CO2;
 створити додаткові високотехнологічні робочі місця;
 підвищити
конкурентоздатність
вітчизняної
продукції
на
внутрішньому та зовнішньому ринку.
Реформа системи національної безпеки та оборони
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що у ЗСУ за
контрактом служать понад 25 тисяч жінок (Західна інформаційна
корпорація).
У Збройних Силах України вже зараз понад 25 тисяч жінок проходять
контрактну військову службу нарівні з чоловіками, з них 3,4 тисячі – на
офіцерських посадах. Такі цифри свідчать, що миротворчий внесок жінок
величезний, і спекуляції на гендерну тему спростовує сама реальність. (…)
Українська армія має надійну опору в наших жінках, які не перестають
тішити нас своїми успіхами. Україна є єдиною державою, яка під час війни
ухвалила Резолюцію Ради Безпеки ООН 1325, що вже має позитивні
результати. Наразі впевнено можемо говорити про успішну реалізацію
Національного плану дій з імплементації цієї резолюції. Тішуся, що кількість
посад, на які можна призначати військовослужбовців-жінок, суттєво
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збільшилася, а відтак маємо вже перших жінок генералів – Людмилу
Шугалей та Оксану Хоменко.
У контексті позитивних гендерних новин маю згадати і про
Міноборони, де у вересні з’явилося 19 гендерних радників у військових
вишах та установах культури. Маю надію, що наступного року такі гендерні
радники почнуть з’являтися у кожній військовій частині та структурних
підрозділах Міністерства оборони та Генерального штабу.

Україна та Катар підписали декларацію про поліцейське
співробітництво (Урядовий портал).
Голова Національної поліції України Сергій Князєв та начальник
поліції Держави Катар генерал-майор Саад бін Джассім аль-Кулайфі
підписали спільну декларацію про наміри між МВС Держави Катар та
Національною поліцією України.
Документом передбачається здійснювати співробітництво у сферах
боротьби зі злочинністю, особливо в її транснаціональних організованих
формах, тероризмом, торгівлею людьми та нелегальною міграцією,
кіберзлочинністю, незаконним обігом наркотиків.
(...) Катар – надійний та послідовний партнер України, який підтримує
на міжнародній арені територіальну цілісність України, зокрема в ООН.
Катар пріоритетний торговий партнер для нашої держави, за минулий рік
товарообіг між державами зріс на 38,3 %. Також Держава Катар – країна № 1
у світі за обсягом ВВП на душу населення, № 1 у світі за обсягами експорту
зрідженого газу і № 3 у світі за розвіданими покладами природного газу.
Реформа правохоронної системи
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував поліцейським
Хмельниччини перший етап великої мотиваційної програми соціального
забезпечення (Урядовий портал).
Мотиваційна програма для поліцейських та рятувальників складається
з трьох етапів. В основі першого етапу – забезпечення поліцейських житлом
та підвищення заробітної плати, другий – програма страхування, а третій –
система професійного розвитку.
Основа нашої системи – компетентний, мотивований поліцейський.
Щоб зміцнити мотивацію до щоденної роботи і особистого розвитку
представляємо перший етап програми. В основі якого лежить забезпечення
поліцейського житлом. Він містить чотири компоненти: перший –
збільшення заробітної плати на 30 %, другий – введення додаткової оплати за
піднайом житла поліцейським, третє – введення системи отримання власного
житла поліцейським після двох років служби на основі іпотеки до 20-річного
пільгового фінансового лізингу з урахуванням повного погашення відсотків з
боку міністерства та бонусного погашення до 40 % лізингу МВС за вислугу
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років. Четвертий – внесення в парламент законопроектів, які захищають
права поліцейського.
Другий етап програми стосуватиметься страхування та медичного
обслуговування поліцейського, третій – сучасної професійної підготовки.
Голова Національної поліції Сергій Князєв:
Ця програма буде стимулювати поліцейського до сумлінного несення
служби.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у
2019-му МВС запускає нові механізми соціального забезпечення
поліцейських і рятувальників (Цензор.НЕТ).
Підвищення заробітної плати, компенсація за наймання квартир і
система фінансового лізингу на придбання власного житла – ось деякі
механізми соціального забезпечення поліцейських і рятувальників, які будуть
введені.
Поліцейські та рятувальники – це ті структури, які є хребтом нашої
державності, ключові учасники нашого державного розвитку. Для нас
головне, щоб кожен був вмотивованим, поважав свою роботу та бачив
перспективи розвитку.
Рішенням КМУ ми підвищили заробітню плату для поліцейського та
рятувальника на 30 %. З першого січня мінімальна зарплата для працівника
ДСНС становитиме дев’ять тисяч гривень, для поліцейського – 9,2 тисяч.
З наступного року ми також вводимо безпрецедентний механізм
фінансового лізінгу. Що мається на увазі? Починаючи з другого року служби
молодий патрульний поліцейський має право заключити договір іпотеки на
двадцять років. У межах цього договору всі проценти щодо нього
сплачуватиме держава.
В проміжку з двох до п’яти років, якщо ви працюєте добре, держава
списує з вас 10 % загальної суми, 5-10 років – 20 %, потім 30 % і всього до 40
% суми списуються державою. При народженні дитини – держава одразу
спише 5 % від суми. Народите другу – ще 5 % спишемо.
Механізм державного лізінгу працюватиме й для тих, хто вже давно
перебуває на службі. Коли ми ухвалимо рішення урядом, кожному з вас
прийдуть роз’яснювальні листи щодо всіх доступних соціальних послуг. Це
той базис, яким я хочу вас мотивувати.
Голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що соціальні
гарантії працівників – найважливіше питання на шляху розбудови відомства.
Раніше ми були державним озброєним органом, а тепер – сервісна
служба. За три роки існування Національної поліції близько 20 тисяч
громадян прийшли служити до нас. З 140 тисяч штатних посад, 20 тисяч з
них – молодь, що сприйняла нашу реформу. Ми маємо забезпечити їх на
належному рівні.
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Реформа освіти

Заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей заявив, що
результат від впровадження нового стандарту початкової школи можна
буде побачити приблизно через два роки (Цензор.НЕТ).
Нова початкова школа почалася цього року і завершується через
чотири роки. Перший результат буде через два роки, після випуску другого
класу. Тоді ми можемо проводити моніторинг і порівнювати.
Для нас важливі цінності, відносини, а також розвиток компетентності.
Без знань компетентності не буде. Упевнений, Нова українська школа буде
цікава для дітей.
Уряд утворив територіальні органи Державної служби якості
освіти: у 6 регіонах вони запрацюють у кінці січня, а в решті – впродовж
2019 року (Міністерство освіти і науки України).
Державна служба якості освіти (ДСЯО), що централізовано відповідає
за дотримання якості освіти та освітніх стандартів, матиме власне
представництво в кожній області України та м. Києві. Відповідне рішення
про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти
ухвалено Кабінетом Міністрів 7 листопада 2018 року.
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич:
Держслужба якості – ідеологічно нова структура. Її основне завдання –
не покарання винних, а допомога закладу, керівництву, вчителям у
підвищенні якості їхньої діяльності та якості результатів навчання учнів.
ДСЯО та її територіальні органи, насамперед, надаватимуть рекомендації
щодо організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти,
проводитимуть інституційний аудит, затверджуватимуть за результатами
експертизи освітні програми шкіл та братимуть активну участь у сертифікації
педагогічних працівників.
Перші територіальні органи планується утворити в 6 регіонах:
Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Харківській областях
та м. Києві. Уже до кінця січня 2019 року Держслужба проведе конкурси на
заміщення вакантних посад керівників та заступників керівників цих органів.
Очікується, що впродовж 2019 року такі структурні підрозділи
Державної служби якості освіти запрацюють в усіх областях України. Наразі
формується також штат центрального апарату ДСЯО.
Усі працівники Держслужби та її територіальних органів матимуть
статус держслужбовців. Як результат, відбір на роботу відбуватиметься на
конкурсних засадах та за низкою жорстких вимог Закону «Про державну
службу».
«Оголошення та умови проведення конкурсів, спеціальні вимоги до
професійної компетентності претендентів на ці посади будуть відкрито
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оприлюднені на офіційних сайтах Державної служби якості освіти та
Національного агентства з питань державної служби. Зараз набір на ці місця
фахових та розумних людей, які зможуть достойно виконувати свою
роботу, – наш найперший пріоритет», – наголосив очільник Держслужби
якості освіти Руслан Гурак.
Програма розвитку українського експорту

Україна запропонувала Китаю розпочати спільні консультації
щодо передумов створення зони вільної торгівлі Україна-Китай
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).
8 листопада у рамках робочого візиту до Пекіна (КНР) Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан
Кубів зустрівся з Віце-прем’єром Держради Китаю Лю Хе.
Учасники зустрічі зосередили обговорення на розширенні торговельноекономічної співпраці Україна-Китай як у межах наявних можливостей, так і
створення нових інструментів.
Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного
розвитку і торгівлі Степан Кубів:
Співпраця з Китаєм є незмінним та стратегічним пріоритетом
зовнішньоекономічної політики України. За 8 місяців 2018 року товарообіг
між Україною та Китаєм склав майже $6 млрд і зріс на 21 %. Але цей обсяг
торгівлі не відповідає наявному потенціалу. У найближчі 5 років можемо
збільшити товарообіг до $20 млрд на рік. Тож нам слід активізувати роботу
за усіма напрямками, які маємо, та опрацювати нові інструменти.
(...). Учасники зустрічі також обговорили співпрацю у рамках
ініціативи Голови КНР Сі Цзіньпіна «Один пояс і шлях», а також співпрацю
у сфері енергетики, як традиційної так і альтернативної, інфраструктурних
проектів, промисловості, машинобудування, сільського господарства та
агроіндустрії, інновацій та цифровізації та інші поточні та перспективні
проекти.
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Україна стане частиною Європи, яка зміцнює ЄС, – зустріч Глави
Уряду з Єврокомісаром Ганом (Урядовий портал).
Україна стане частиною Європи, яка зміцнює європейську спільноту, а
не додає їй проблем. І в цьому контексті співпраця Києва і Брюсселя має
лише поглиблюватися – як з огляду виконання Угоди про асоціацію, так і з
огляду реалізації конкретних реформ та перетворень.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
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Ми рухаємося в бік удосконалення управління, пришвидшення
інтеграції. Ми маємо стати частиною Європи, яка зміцнює ЄС, а не додає
проблем.
Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та
переговорів з розширення Йоганнес Ган:
Хотів би відзначити ваш Уряд за лідерство в реформах. Є сфери, де є
великі успіхи – реформа децентралізації, державного управління. Важливі
досягнення в соціальній сфері – пенсійній системі, охороні здоров’я, освіті.
Зазвичай ці реформи розтягуються в часі, але вам всього за рік вдалося
досягти тут важливих результатів.
Україна і ЄС зможуть реалізувати програму співпраці в рамках надання
макрофінансової допомоги, а також запевнив, що Україна була і залишається
в центрі уваги ЄС та світу. І навіть якщо така увага не завжди носить
виключно позитивний характер, багатьом зрозуміло, що за останні роки
Україна зробила більше, ніж за попередні 20 років.
Під час розмови сторони обговорили широкий спектр питань взаємної
співпраці, торкнулися поточної економічної ситуації, а також планів Уряду
щодо
продовження
реформ,
проведення
прозорої
приватизації,
удосконалення корпоративного управління в держкомпаніях.
Відбулося VII засідання Міжурядової спільної комісії з
економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та
Єгиптом (Урядовий портал).
2 листопада 2018 року відбулося VII засідання Міжурядової спільної
комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною
та Арабською Республікою Єгипет. Співголовами національних частин
Комісії є Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко та Міністр інвестицій
та міжнародного співробітництва Єгипту доктор Сахар Наср.
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко:
(...) Єгипет є нашим головним торговельним партнером серед країн
Африканського регіону. Ми вітаємо встановлення прямих контактів між
українськими та єгипетськими компаніями, насамперед, у сфері реалізації
програм реконструкції та удосконалення виробничих потужностей у
державному секторі Єгипту та зацікавлені розвивати з єгипетськими
партнерами взаємовигідну економічну співпрацю, зокрема, у таких галузях,
як сільське господарство, енергетика, промисловість, транспортна
інфраструктура та логістика, будівництво, освіта, космічні технології,
інформаційні технології, туризм, фармацевтика тощо.
Країни мають усі можливості значно покращити показники
двосторонньої торгівлі, здійснивши необхідні заходи для усунення
торговельних бар'єрів.
За результатами VII засідання Міжурядової спільної комісії з
економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та
Арабською Республікою Єгипет був підписаний Протокол. Ми переконані,
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що Протокол, підписаний за підсумками цього засідання, стане дороговказом
для сторін щодо подальших дій на найближчу перспективу.
Уряд України, державні установи та підприємства готові до
продовження конструктивного діалогу з єгипетськими партнерами з метою
розвитку і практичної реалізації тих домовленостей, які були досягнуті
нашими делегаціями цими днями в Києві.
Також у рамках засідання відбулася церемонія підписання
Меморандуму про взаєморозуміння між Адміністрацією морського порту м.
Одеса та Адміністрацією морського порту м. Александрія та Меморандуму
про взаєморозуміння між Адміністрацією морського порту м. Одеса та
Адміністрацією морського порту м. Думьят.

Реформа охорони здоров’я
Сімейного лікаря обрали вже понад 21 мільйон українців (Західна
інформаційна корпорація).
За 7 місяців кампанії «Лікар для кожної сім’ї» свого терапевта, педіатра
чи сімейного лікаря обрали понад 21 мільйон українців. Найбільш активними
були жителі Полтавської, Хмельницької, Житомирської і Чернігівської
областей – тут декларації зі своїм лікарем підписали понад 60 % мешканців.
На сьогодні до реформи приєднались 40 приватних клінік та 33 лікаріФОП. Загалом уже 623 медичних заклади уклали договори з Національною
службою здоров’я і отримують фінансування за новою моделлю. Лише в
жовтні ці заклади отримали майже 800 млн грн від Нацслужби здоров’я.
Стартував Національний освітній проект для лікарів сільської
місцевості «Школа сімейного лікаря» (Український кризовий медіа центр).
Мета проекту – проведення освітніх заходів для покращення якості
надання послуг у медичних закладах первинної ланки.
Проект матиме дві складові. Практична складова полягатиме у наданні
базової інформації та консультацій, мотивації та підтримці, заохоченні нових
кадрів. Аналітична складова полягатиме у отриманні інформації щодо
використання набутих учасниками навичок
під час навчання та
вдосконаленні майбутніх навчальних програм.
«Школа сімейного лікаря» передбачає проведення навчальних
тренінгів у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Хмельницькому та Львові.
В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що
Україна створює інтегровану інклюзивну медичну систему (Цензор.НЕТ).
В Україні триває докорінна трансформація системи охорони здоров'я.
Ми відходимо від застарілої радянської системи Семашка, яка базувалася на
утриманні медустанов, до моделі, яка орієнтується на пацієнта і медичні
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послуги, які він отримує. Головний вектор нашої трансформації – перехід від
ліквідації наслідків хвороби (стаціонарної допомоги) до роботи «на
випередження» – сильної системи громадського здоров'я та розвиненої
мережі первинної медичної допомоги. Це і є нашими пріоритетами в
державній політиці.
Тепер пацієнти можуть вибрати свого лікаря первинної медичної
допомоги в будь-якій установі, як у державній, так і в приватній за умови, що
ця установа підписала договір з Національною службою охорони здоров'я
України.
Важливе також створення захищеної електронної системи охорони
здоров'я, яка є фундаментом для всіх процесів.
Вона містить дані про всіх пацієнтів, лікарів і медичні установи, які
приєдналися до реформи. Що це змінило? Це дозволило нам звільнити
пацієнтів від тих вимог, яких потрібно було дотримуватися раніше,
наприклад, звертатися тільки до конкретного лікаря, показувати всі особисті
документи.
З початку медичної реформи понад 20 млн українців підписали
декларації зі своїми лікарями. Зарплати багатьох сімейних лікарів, терапевтів
і педіатрів збільшилися в 2-3 рази через введення капітаційної ставки. Тому
лікарі теж зацікавлені в трансформації медицини.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що одним із
результатів системних змін, які проходять в галузі охорони здоров’я,
стало зростання заробітних плат лікарів на первинній ланці надання
допомоги у 2-3 рази (Західна інформаційна корпорація).
Ми вже пройшли непростий шлях. Маємо позитив на первинній ланці –
сімейні лікарі починають отримувати нову зарплату. І хоча вони самі не
вірять, що це назавжди, запевняю – так буде і далі.
Далі потрібно зберегти темп реформи і не відступати від стратегічного
плану, розрахованого до 2021 року.
МОЗ замість головлікаря ввів посади директора та медичного
директора (Цензор.НЕТ).
Із 1 січня 2019 року в Україні функції директора та медичного
директора будуть чітко розмежовані: директор закладу займатиметься
питаннями господарської діяльності, а медичний директор – лише питаннями
медицини. Нікого не звільнятимуть: усі головні лікарі та інші медичні
працівники виконуватимуть свої функції без змін до закінчення терміну дії
їхніх договорів.
Наразі всі функції – і адміністративні, і медичні – в українських
медзакладах виконує головний лікар. Це величезний масив роботи, який у
багатьох розвинених країнах світу виконує два фахівці – генеральний
директор займається ключовими адміністративними питаннями, а медичний
директор курує всі медичні процеси. Такі кадрові рішення вже десятки років
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ефективно діють у всьому світі, зокрема в багатьох країнах-членах
Європейського Союзу. Із січня 2019 року такий механізм буде і в Україні
Згідно з новими правилами, генеральний директор медичного закладу
займатиметься стратегічним плануванням, формуванням бюджету,
координацією роботи закладу та аналізом його економічної ефективності.
Також він має організовувати роботу й ефективну взаємодію всіх
структурних підрозділів, забезпечувати залучення інвестицій тощо. Із 2022
року обіймати посаду директора на конкурсній основі може претендент із
гуманітарною освітою, правознавець, економіст, лікар, керівник.
Із 2019 року в довідник медичних професій буде додано посаду
медичного директора, який займатиметься розробкою і впровадженням
системи безперервного вдосконалення якості послуг у медзакладі, наданням
пацієнтоорієнтованих
послуг,
координацією
взаємодії
підрозділів
медзакладу, впровадженням сучасних методик діагностики та лікування
тощо.
У яких областях найкраще інформують пацієнтів про наявність
безоплатних ліків: найпрозоріші області за версією ресурсу «Є ліки»
(Урядовий портал).
Найбільш повно та регулярно публікують інформацію про наявні ліки,
закуплені за бюджетні кошти, лікарні у Донецькій, Житомирській та
Закарпатській областях. Такі результати показала аналітика ресурсу «Є
ліки» –
загальнонаціонального
онлайн-ресурсу,
створеного
для
оприлюднення інформації про наявність у медичних закладах лікарських
засобів, які пацієнти можуть отримати безоплатно.
У Донецькій області щотижнево оновлюють інформацію 92 % лікарень,
у Житомирській – 94 % лікарень, а у Закарпатській – 95 %.
Аналітична вибірка включала більше 1000 лікарень з 19 областей
України та м. Києва, які тривалий час співпрацюють із проектом «Є ліки».
Усього наразі до ресурсу підключено 1101 лікарню з 21 області.
(...) Наразі «Є ліки» – це найбільший онлайн-ресурс, на якому можна
перевірити наявність лікарських засобів. Щоб підключитись до ресурсу,
необхідно заповнити коротку анкету за посиланням.
Участь у проекті зміцнює потенціал лікарні та готує до впровадження
державного комплексного програмного забезпечення електронної звітності,
над яким триває робота у Міністерстві охорони здоров’я.

Пенсійна реформа
Прем'єр-міністр
України
Володимир
Гройсман
доручив
новопризначеному главі Пенсійного фонду Євгену Капінусу
підготуватися до підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня
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2019 року, а також перерахунку всіх пенсій з 1 березня 2019 року
(Цензор.НЕТ).
Вам потрібно найближчим часом провести аудит Фонду і забезпечити
стабільну роботу пенсійної системи. Два найважливіші завдання: Пенсійний
фонд має бути підготовлений до того, щоб з 1 січня 2019 року вчергове
підвищити пенсії військовим пенсіонерам. А також підготуватися до того,
щоб з 1 березня 2019 року провести перший в історії України масовий
перерахунок і підвищення пенсій всіх інших категорій пенсіонерів. Це
величезна робота, але у вас 4 місяці.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що
підвищення військових пенсій – з 1 січня 2019 року, автоматичне масове
підвищення пенсій громадянам – з 1 березня 2019 року (Урядовий портал).
Вам потрібно найближчим часом провести аудит Фонду і забезпечити
стабільну роботу пенсійної системи. Два найважливіших завдання:
Пенсійний фонд має бути підготовлений до того, щоб з 1 січня 2019 року
вчергове підвищити пенсії військовим пенсіонерам. А також підготуватися
до того, щоб з 1 березня 2019 року провести перший в історії України
масовий перерахунок і підвищення пенсій всіх інших категорій пенсіонерів.
Це величезна робота, але у вас 4 місяці.
Стратегічним для Пенсійного фонду залишається завдання з детінізації
заробітних плат. Завдання Пенсійного фонду не тільки в тому, аби платити
пенсії нинішнім пенсіонерам. Треба дбати про пенсійне майбутнє кожного
громадянина. Розраховую на те, що новий керівник (Пенсійного фонду)
наведе порядок і лад в пенсійній системі України, а діяльність Пенсійного
фонду буде публічною і конструктивною.

Офіційна інформація
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Дніпропетровщина отримала вже майже 5,8 тис. бебі-боксів
(Дніпропетровська ОДА).
Дніпропетровщина отримала вже майже 5,8 тис. «Пакунків малюка». За
планом до кінця року до області надійде ще більше 3,2 тис. наборів. Про це
повідомили в департаменті соцзахисту населення Дніпропетровської
облдержадміністрації.
Бебі-бокси надходять до області з вересня 2018 року. Доставка – двічі
на тиждень. На сьогодні маємо вже майже 5,8 тис. наборів. Це 64 % від
загальної кількості необхідних пакунків. Решту отримаємо до кінця року, –
розповіли в департаменті соцзахисту населення Дніпропетровської
облдержадміністрації.
«Пакунки малюка» – одноразова соціальна допомога. Отримати її
молоді матусі можуть у пологових будинках або в управліннях соцзахисту за
місцем проживання.
У пакунках – все необхідне для дитини у перші місяці життя. Це
памперси, серветки, пелюшки, шапочки, повзунки, матрац, ковдра,
косметичні засоби, термометри. Все це упаковане в коробку із щільного
картону. Є в «Пакунку малюка» й інформаційні матеріали про догляд за
дитиною.
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що на
Кіровоградщині збудовано першу сільську амбулаторію (Урядовий
портал).
За результатами проведеного щотижневого селектора з регіонами – про
стан виконання завдань Президента України та Уряду щодо імплементації
Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного
обслуговування у сільській місцевості» – затверджено 513 проектів нового
будівництва сільських амбулаторій на суму 2,7 млрд грн по всіх областях
України. Заплановано придбання 497 автомобілів для цих амбулаторій.
Наразі по Україні зареєстровано повідомлення про початок
будівництва 81 об’єкта. Маємо різні темпи: деякі регіони рухаються швидко,
а деякі відстають. Області-лідери: Кіровоградська, Дніпропетровська,
Луганська, Харківська та Рівненська. Регіони мають рухатись швидше: як з
точки зору оформлення земельних ділянок, так і з точки зору документації укладання договорів з генпроектувальниками, отримання висновків
експертизи, оголошення тендерів та визначення генпідрядників.

Регіональнініціативи

44

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

1− 14 листопада 2018р.

20-28 лютого 2015
НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

У Кропивницькому відбувся семінар «Енергоефективність – шлях до
економічного зростання». Наш експерт Сергій Пінчук розповів про
особливості законодавства у сфері теплопостачання, а також про новації, які
вступають в дію з кінця 2018 року. Також учасники семінару обговорили
успішні приклади міст, які розпочали впровадження програм з
енергоефективності (Реанімаційний Пакет Реформ - РПР).
Коли в країні відбуваються масштабні зміни, а реформа децентралізації
незворотна – нам потрібна політична підтримка і потужна політична воля –
Президента, Уряду і Верховної Ради, на кшталт 2014 року – коли ми мали
тільки велику амбіцію змінити країну і життя людей на краще. Ми маємо
показати українцям подальшу перспективу розвитку держави і тому ставимо
перед собою не менш складні цілі і завдання.
Про це, виступаючи на Раді регіонального розвитку під головуванням
Президента України, наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко
(Мінрегіон).
Колеги, ми провели публічне обговорення розділів Дорожньої карти
реформ: «Реформа публічної адміністрації та Реформа місцевого
самоврядування й децентралізація влади», які підготували наші експерти
Презентуючи розділ про реформи публічної адміністрації, заступник
голови правління Центр політико-правових реформ, експерт РПР Віктор
Тимощук, зазначив, що зараз відбувається уповільнення темпу реформи та
ідентифікував ряд проблем, які досі є невирішеними:
- неприйняття закону про службу в органах місцевого
самоврядування
- неврегульованість загальної адміністативної процедури
- надмірна централізація адмінпослуг (реєстрації актів цивільного
стану, реєстрації земельних ділянок, реєстрації автомобілів тощо).
Голова Національного агентства України з питань державної служби
Костянтин Ващенко, відзначив важливу роль громадськості в її плануванні
реформи і погодився з тезою, що реформа досі не подолала точки
неповернення. Також він розповів про оновлення компетенцій кандидатів на
держслужбу, до яких крім знання законодавства належать лідерські та
комунікаційні здібності.
Учасники обговорення висловили ряд суттєвих коментарів:
- досягнення KPI органу має бути основою для преміювання
службовців
Новини з соціальних мереж
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- про необхідність зміни статус голів МДА, які минулого року
виведені в так звану президентську вертикаль
- про ризики розширення дискреції при призначенні на вакансії в
держслужбі за результатами конкурсу
- важливість прийняття законопроекту Про публічні консультації.
Під час презентації розділу ДКР «Реформа місцевого самоврядування і
децентралізація влади» директор Інституту розвитку територій, експерт
РПР Юрій Ганущак акцентував увагу на запровадженні нового районного
поділу як необхідному етапі продовження реформи децентралізації,
відсутності просування в напрямку зміни територіальної організації
виконавчої влади, усуненню надмірної диспропорції в доступі громад до
бюджетних коштів.
Координатор центрального офісу реформ при Мінрегіон Ivan
Lukeryaнаголосив на важливості ухвалення закону про публічні консультацій
для забезпечення прав громадян брати участь у вирішенні питань місцевого
значення і упорядкуванні державного контролю за діяльність ОМС.
Учасники обговорення висловили ряд суттєвих коментарів:
- про необхідність виключення політичного впливу представницьких
органів обласного і районного рівня на прийняття перспективних
планів створення ОТГ
- необхідність запровадження реального самоврядування в столиці
- про удосконалення механізмів консультації між асоціаціями ОМС і
органами виконавчої влади
- запровадження обов’язковості ухвалення статутів громад.
Представник Асоціації ОТГ Ігор Абрамюк висловив зацікавленість
взаємодії з РПР у просуванні реформ, необхідних для підтримки розвитку
ОТГ.
Нагадуємо, що внести пропозиції щодо цілей та завдань ДКР можна
буде надати в онлайн в електронній формі за посиланням
–
https://goo.gl/Y6RYxa (Реанімаційний Пакет Реформ - РПР).

Ефективність децентралізації переконує нас, що наступному поколінню
українців ми передамо успішну європейську Україну. Саме так і станеться,
якщо лише не дамо передати країну до рук реваншистів, популістів, які
атакуватимуть країну у виборчому циклі 2019-2020 років. Але я впевнений,
мудрий український народ зробить відповідальний вибір, який гарантуватиме
сталий розвиток територій, громад, – Петро Порошенко (Децентралізація).
Ми не можемо уникнути змін до Конституції. Це і є захист реформи на
майбутні десятиліття. Настав час оновити наші стратегії, оновити
законодавство, впроваджувати незворотні зміни. Не можемо гальмувати
процес децентралізації. Бачимо, що система чинить опір тим, хто хоче
об’єднатися. На місцевому, локальному рівні хтось створює перешкоди – то
райдержадміністрація, то районна рада. А хто дав право зупиняти людей на
Новини з соціальних мереж
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шляху до їхнього успіху? Не можна заважати людям бути успішними, –
Володимир Гройсман (Децентралізація).
Ми не можемо уникнути змін до Конституції. Це і є захист реформи на
майбутні десятиліття. Настав час оновити наші стратегії, оновити
законодавство, впроваджувати незворотні зміни. Не можемо гальмувати
процес децентралізації. Бачимо, що система чинить опір тим, хто хоче
об’єднатися. На місцевому, локальному рівні хтось створює перешкоди – то
райдержадміністрація, то районна рада. А хто дав право зупиняти людей на
шляху до їхнього успіху? Не можна заважати людям бути успішними, –
Володимир Гройсман (Децентралізація).

Скасування прямої підтримки агросектору та сприяння новим
технологічним розробкам – та сама модель, що здатна привести до якісного
прориву в секторі через сприяння стійкому економічному зростанню. І чим
швидше відбудеться скасування таких субсидій - тим менш болісною буде
економічна реакція на цю реформу. Яка модель підтримки агросектору буде
ефективною для України, дізнавайтеся у дослідженні Центр економічної
стратегії / Centre for Economic Strategy - http://bit.ly/2DwLImy (Реанімаційний
Пакет Реформ - РПР).
Місцеві бюджети ростуть
За 10 місяців 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 22,0% або
на +34,2 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року, та
склали 189,4 млрд грн.
Власні доходи бюджетів 665 ОТГ за січень-жовтень 2018 року зросли
на 62,3 % та склали 16,9 млрд грн (+6,5 млрд грн) (Децентралізація).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Фінансова #децентралізація
За 10 місяців 2018 року доходи місцевих бюджетів отримали +34,2
млрд грн та склали 189,4 млрд грн. Зростання - на 22% порівняно з
аналогічним періодом минулого року.
ПДФО: 110,2 млрд грн.
Плата за землю – 22,7 млрд грн.
Фактичні надходження єдиного податку – 24,5 млрд грн.
Власні доходи місцевих бюджетів 665 ОТГ зросли на 62,3% та склали
16,9 млрд грн (+6,5 млрд грн) (Геннадій Зубко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
За останні 4 роки ми досягли значних успіхів у децентралізації країни.
Бюджети громад зросли подекуди у 5-10 разів. Реалізовано сотні класних
проектів як у великих містах, так і маленьких селах.
Новини з соціальних мереж
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Що відбувається зараз? Я бачу реальну підкилимну гру, головна мета
якої – централізувати країну, знову повернути все в стан, який був до
2014 року. Ми маємо дикий супротив з боку обласних та районних
адміністрацій. Маємо рішення судів про зупинку процесу об’єднання громад.
Але це говорить про одне: настав час з новою силою продовжити
процес децентралізації. Я був його ініціатором і залишаюсь безкомпромісним
захисником розвитку регіонів.
Тому вважаю, найперше, має бути сформований порядок денний щодо
змін законодавства і децентралізація має бути закріплена в Конституції
(Volodymyr Groysman).

Зараз потрібен новий інструмент продовження децентралізації. Нам
потрібно оновити Концепцію реформування місцевого самоврядування,
затверджену в 2014 році. І наше завдання – бути ініціатором процесу змін до
Конституції в частині розподілу повноважень, субсидіарності тощо, –
Володимир Гройсман (Децентралізація).
Вдала реформа децентралізації – це нові можливості і згуртованість
країни. І зараз досягнутий результат треба захищати. Ми бачимо приклади
супротиву реформі – з боку обладміністрацій, райадміністрацій. Вони
штучно стримують процес. Є й рішення судів зупинити об’єднання громад…
Тож настав час з новою силою продовжити процес децентралізації, –
Володимир Гройсман (Децентралізація).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
У червні ми розпочали новий етап боротьби з контрабандою. За цей час
виявили з десяток схем, які найчастіше використовують контрабандисти.
Вони вимивали десятки мільярдів гривень з бюджету собі до кишені.
Ось
конкретні
результати
кампанії#УкраїнаБезКонтрабанди.
Середньодобові надходження з митниці:
Червень 2018 – 1,33 млрд грн.
Жовтень 2018 – 1,76 млрд грн.
Фактично, 400 млн грн щодня надходять до бюджету «плюсом»
(Volodymyr Groysman).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
#Децентралізація. Вітаю 175 спроможних ОТГ! Уряд визнав
спроможними 175 громад, в яких перші місцеві вибори відбулися у 20172018 роках, а також громади, де перші місцеві вибори призначено на 23
грудня 2018 року новим складом ЦВК. Відтепер ці громади можуть перейти
на прямі міжбюджетні відносини та повноцінно здійснювати свої самоврядні
повноваження!
Новини з соціальних мереж
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А також це можливість добровільного приєднання до цих ОТГ.
Реформи NON-STOP! (Геннадій Зубко).

10 листопада UA: Перший запускає нову телевізійну програму про
децентралізацію та розвиток об'єднаних територіальних громад. Програма
створена спільно з ULEAD з Європою / ULEAD with Europe та DW
Akademie і транслюватиметься на національному та всіх 23 регіональних
телеканалах.
Під назвою «Спільно» програма матиме 40 випусків і триватиме до
серпня 2019 року. На UA:Першийвона буде транслюватися щосуботи о 16-й
годині з повтором кожного вівторка о 19.00 (Децентралізація).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Децентралізація робить регіони багатшими. Після об’єднання у
громади, бюджети ОТГ зростають, у деяких областях до 10 разів. За ці гроші
будуються та ремонтуються садочки, школи, відновлюються лікарні та
дороги. В першу чергу реалізуються ті проекти, які ОТГ визначає
пріоритетними.
Наведу приклади, як децентралізація збільшила бюджети громад:
Ушомирська ОТГ. Житомирська область. Бюджет сіл до об’єднання –
6,5 млн грн. У 2018 році після об’єднання – 73 млн грн.
Шполянська ОТГ. Черкаська область. Бюджет м. Шпола та
навколишніх сіл до об’єднання – 27 млн грн. Після об’єднання – 116 млн грн.
Миколаївська ОТГ. Донецька область. У 2016 році бюджет м.
Миколаївка до об’єднання – 15 млн грн. У 2018 році після об’єднання – 110
млн грн (Volodymyr Groysman).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Успішна реформа децентралізації та амбітні плани держави під
загрозою зриву виборів в громадах! Противники найуспішнішої реформи –
децентралізації – судовим позовом поставили під загрозу не лише
проведення перших виборів в ОТГ, а й прагнення людей до розвитку громад,
можливість отримати зміни на краще. До Окружного адмінсуду Києва
подано позов з вимогою скасувати призначені на 23 грудня 2018 року перші
вибори у 34 ОТГ.
Наша позиція: заходи забезпечення позову не можуть жодним чином
зупинити процес призначення, підготовки та проведення виборів! Частиною
четвертою статті 151 КАС України визначено, що заходи забезпечення
позову, які застосовує суд, не можуть зупиняти, унеможливлювати або в
інший спосіб порушувати безперервність процесу призначення, підготовки і
проведення виборів. Ухвалене рішення Окружного адмінсуду Києва суду про
зупинення дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання
територіальних рад жодним чином не впливає на призначені вибори в ОТГ!
Новини з соціальних мереж
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Тепер ключовою й принциповою є позиція ЦВК! Зокрема щодо
неприйнятності врахування рішення суду в якості підстави для скасування
вже призначених виборів. Ухвала Окружного адміністративного суду міста
Києва від 02 листопада 2018 року не є достатньою правовою підставою для
зупинення реалізації постанови ЦВК № 156 від 12.10.2018, в частині
проведення виборів в ОТГ та не може вплинути на виборчий процес. Чекаємо
на позитивне рішення ЦВК! Вибори у 34 ОТГ мають відбутись! Так само як і
в інших 125.
За роки реформи ми неодноразово пересвідчувалися, що противники
децентралізації, прикриваючись інтересами мешканців громад, намагаються
зупинити реформу, яка не подобається тим, хто, що втрачає політичний чи
фінансовий вплив на території, де створюються спроможні громади.
Найуспішніша реформа децентралізації – незворотна! (…) (Геннадій Зубко).

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Україна й Ізраїль підпишуть Угоду про вільну торгівлю наприкінці
листопада. Документ суттєво розширить нашу економічну співпрацю і
дозволить наростити товарообіг, який наразі становить $1 млрд на рік.
Все це обговорили з Надзвичайним та Повноважним Послом Держави
Ізраїль в Україні Джоелом Ліоном. Він очолив дипломатичну місію кілька
тижнів тому. І ця зустріч стала однією з перших на його новій посаді. (…)
(Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Децентралізація дала можливість громадам самостійно обирати, які
проекти реалізовувати у своєму регіоні. Адже людям на місцях видніше, що
потрібно для розвитку їхнього міста чи селища. Щоб підтримати місцеві
громади, Уряд створив Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). За
його рахунок будуються та ремонтуються найважливіші соціальні об’єкти:
школи, садочки, лікарні, дороги, мости.
У 2017 році за гроші ДФРР було побудовано або відремонтовано
399 таких об’єктів, фінансування Фонду тоді становило 3,5 млрд грн.
У 2018 році на роботу ДФРР було виділено 6 млрд грн.
Наступного року плануємо – 9,1 млрд грн.
Тобто фінансування Фонду зростає з кожним роком. Значить у регіонах
з’являться нові дитячі садки, будуть ремонтуватися школи, лікарні та дороги
(Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Боротьба з нелегальною зайнятістю. Наприкінці вересня дали
роботодавцям місяць, аби усунути порушення законодавства про працю. Уже
в листопаді маємо +155 тисяч легальних працівників. Всі вони отримують
білі зарплати і сплачують єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду. І
це виключно завдяки нашій ініціативі із захисту прав працюючих громадян.
Новини з соціальних мереж
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Зарплата в конверті – це пряме порушення права робітника на гідну
пенсію. Тому доручив Мінфіну, Мінсоцполітики, Пенсійному фонду, ДФС та
Держпраці продовжити роботу з детінізації ринку праці (Volodymyr
Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
У 2019 році ми виділяємо на «Теплі кредити» 400 млн грн. Це означає,
що українцям буде легше придбати енергоефективне обладнання:
металопластикові вікна та двері, лічильники для тепла і води, котли,
теплоізоляційні матеріали та інше. Програма діє в Україні з жовтня 2014 р. За
чотири роки існування нею скористалися близько 500 тис. українських родин
(Volodymyr Groysman).

Висока оцінка, чи не так? Децентралізація – дуже важлива реформа для
України, яка дає повноваження людям і підвищує конкуренцію в місцевому
самоврядуванні... реформа дає людям відчути себе господарем своєї області,
свого регіону і свого міста, – Федеральний канцлер Німеччини Ангела
Меркель (Децентралізація).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Німеччина активно допомагає у впровадженні реформ. Децентралізація,
формування Фонду енергоефективності, спільні інвестиційні проекти –
порядок денний нашої співпраці. Наш товарообіг наближається до 8 млрд
дол. на рік. Ставимо мету досягти 10 млрд євро (Volodymyr Groysman).

Новини з соціальних мереж
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД

(Урядовий портал)
Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон вважає, що уряд
забезпечив всі можливості для «Укргазвидобування» працювати
ефективно.
Україна з року в рік зменшує споживання природного газу – щорічно
орієнтовно на 10 %. Це відбувається за рахунок енергоефективності
українських домогосподарств та частково теплої зими. Якщо урядова
програма з нарощення власного видобутку газу 20/20 виконуватиметься
державною компанією «Укргазвидобування» належним чином, Україна
зможе вже в найближчій перспективі відмовитися від імпортного газу і
забезпечувати потреби населення та ТКЕ власним енергоресурсом.
Залежність української економіки від імпорту газу залишається все ще
стабільно високою – дефіцит газу складає близько 10–12 млрд м3 на рік.
Схвалена також Дорожня карта з проведення міжнародних
нафтогазових аукціонів, імплементація якої відкриває шлях для приходу в
Україну новітніх світових технологій газовидобутку та забезпечує бізнесу, як
українському, так і міжнародному, рівні й прозорі умови конкуренції.
Уряд зі свого боку надав всі можливості «Укргазвидобуванню», яке
володіє 45 % (415 млрд м3 із понад 924 млрд м3) всіх підтверджених запасів
природного газу в Україні, працювати ефективно й відповідально. Однак
сьогодні, на жаль, обсяги буріння 2018 року не забезпечують планові обсяги
видобутку газу, визначені урядовою програмою газовидобутку 20/20.
(...). Потенціал в «Укргазвидобування» великий, ресурсів достатньо.
Потрібно сфокусуватися на поставленому Урядом завданні і пришвидшити
заходи з інтенсифікації видобутку, які дають швидший та головне своєчасний
результат: більше свердловин, більше операцій з гідророзриву, більше
дожимних станцій – більше товарного газу.
(Слово і Діло)
Верховна Рада має розглянути законопроект щодо заміни податку на
прибуток податком на виведений капітал із 1 січня наступного року.
Фінансовий експерт Андрій Блінов:
Ситуація дивна. Однозначного рішення немає. Багато різних історій
пов’язано з тим, що бажано, щоб податок був запроваджений із 2019 року,
але є перестороги.
По-перше, в будь-якому разі порушується норма про те, що зміни
законодавства мають відбуватися за півроку до нового фінансового року.
Другий момент полягає в тому, що є питання щодо обрахунків випадних
доходів. Ані робочі групи, ані міністерства не переконали, що вони мають
можливості для компенсації цих випадних доходів.
Експертний погляд
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Можливо, варто було би зробити, щоб зміни відбувалися в період зміни
влади. Нова влада, наприклад, говорила би, що ми принципово змінюємо
режим митниці, а одним із компенсаторів є саме запровадження більш
жорстокого режиму імпорту товарів, щоб було менше різноманітних вікон.
Це серйозні зобов’язання, на словах уряд давно з цим бореться, хоча
все одно багато товарів потрапляють саме в контрабандному режимі. Тому
цей податок навряд чи буде запроваджений із 1 січня 2019 року. Скоріш за
все, обмежаться обіцянками. Невдовзі питання розглядатиметься на комітеті
Южаніної, й відповідно, за перебігом цих дискусій стане зрозумілою
ситуація. Наразі є сумніви, що законопроект зможе потрапити до сесійної
зали й пройти там.
(Слово і Діло)
Ціни на бензин знизилися у середньому на 20-70 копійок після хвилі
подорожчання.
Директор спеціальних програм науково-технічного центру
«Психея» Геннадій Рябцев:
Ціни на бензин визначаються двома групами факторів. Перша група –
ціни на кордоні. Ми 80% нафтопродуктів завозимо, отже, дуже залежимо від
цього фактора.
Орієнтовно 1% зміни цін на кордоні формує передумови до змін цін на
заправках через 2 тижні на 10 копійок. Плюс 1% – з'являються передумови
для зростання на 10 копійок, а мінус 1% – ціни знизяться на 10 копійок. Буде
плюс 5%, значить, отримаємо 50 копійок. Приблизно таке співвідношення.
Своєю чергою ціни на кордоні залежать від вартості нафти. Зараз
вартість нафти відкотилася трохи назад. Нафта реальна стільки не коштує й
навіть нинішні 75 доларів за барель завищені. Однак, оскільки ми прив'язані
до імпорту, прив'язані й до спекулятивно завищених цін.
Друга група чинників – курс. Навіть акцизний податок, і той
сплачується за курсом Нацбанку на момент операції, в нас дуже серйозна
залежність від цього параметра. Зараз гривня трохи зміцнилася через
розповіді про черговий транш, якого ще немає. Проте можна сказати, що
кожні 10 копійок у курсі – це 7-8 копійок у ціні бензину через два тижні на
АЗС у нас. Кожна зайва гривня – це 70-80 копійок у ціні.
Заяви про те, що бензин буде по 38 гривень за літр, ні на чому не
засновані. Фундаментальні чинники – ціна на кордоні, курс і попит. Попит
зараз знижуватиметься, тому нікому немає сенсу знижувати серйозно ціни,
адже попит таким чином не збільшити. Однак так само немає сенсу
підвищувати ціни, тому що це не збільшить обсягів реалізації.
Ми наближаємося до грудня, це скорочення обсягів реалізації. Зараз
уже реалізується менше палива, ніж у вересні-жовтні. Думати, що зараз
котирування різко підуть угору, не варто. Зміни цін на нафтопродукти
можуть бути на кілька відсотків, а відсоток – 10 копійок.
Експертний погляд
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Долар до кінця року просяде. Обіцяли, що середній курс буде 29,20
гривень за долар, а до кінця року – 30 гривень за долар. Уявімо, що реально
буде до кінця року 30 гривень за долар. Це зайві 2 гривні. 2 гривні
помножити на 0,8 дорівнює 1 гривня 60 копійок. Тобто максимум, до чого ми
можемо вийти за цінами на бензин до кінця року, – 35 гривень за літр А95.
Це максимум, про жодні 38 не йдеться.

(Слово і Діло)
Директор Української асоціації постачальників торговельних
мереж Олексій Дорошенко:
Українці купують не найдешевший хліб в Європі. При цьому ціни на
продукт першої необхідності зростатимуть.
В інтернет-гіпермаркеті Литви можна придбати найдешевший кілограм
білого хліба за 13,1 гривні, Польщі – за 17,8 гривні, України – за 19,2 гривні.
В Естонії його можна знайти за 69,5 гривень.
При цьому ймовірно, що хліб у цих країнах міг бути випеченим з
українського зерна. Українські пекарі часто говорять, що робити дешевий
соціальний хліб невигідно. Але приклад сусідніх країн показує, що це може
бути вигідним навіть в Європі.
На кінець вересня 2018 року середня вартість білого хліба, за даними
офіційної статистики, становить 16,1 гривні за кілограм із борошна першого
сорту й 20,2 гривні з борошна вищого сорту. Хліб у Києві коштує значно
дорожче: з борошна першого сорту – 19,1 гривні, а вищого – 32,2 гривні.
Лише чорний хліб виявився в нашій країні найдешевшим – цінник
показав 19,5 гривень за кілограм. Далі розмістилися Естонія з 27,9 гривні,
Польща – з 46,7 гривні й Литва – з 52,2 гривні.
Вартість хліба в Україні підвищуватиметься й надалі. До кінця року
вартість хліба зросте ще в середньому на 5%. У січні причиною підняття
вартості буде зростання мінімальної заробітної плати. Але оскільки підняття
планується лише на 12%, то це призведе до подорожчання до 3%. Урожай
Україна зібрала непоганий, тому ця причина не впливатиме на вартість.
(Слово і Діло)
До Києва має приїхати група експертів МВФ для консультацій щодо
проекту бюджету на 2019 рік.
Економіст Олександр Савченко:
Наразі головна умова кредиторів стосується бюджету, зокрема того,
щоб кошторис був збалансований. Основна увага МВФ зосереджена буде на
збільшенні витратної частини, тому що перед виборами зрозуміло, що
більшість депутатів намагатимуться на свій округ отримати додаткові кошти.
Відповідно, в цьому закладений великий ризик, що буде збільшений
дефіцит бюджету, який не буде чим покривати.
Під час виборів міжнародні фінансові організації, як правило, не
позичають, або ж потрібно виходити на міжнародні ринки й позичати під
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9,5%, що згубно для країни. Саме тому МВФ радитиме, щоб можливості
фінансування бюджетного дефіциту співпадали з цим дефіцитом.
Це перша вимога. По-друге, представники МВФ, звичайно, будуть
проти податку на виведений капітал, який, по суті, створює додатковий
бюджетний дефіцит, за різними оцінками, в 30 мільярдів гривень.
Важливим буде своєчасне ухвалення бюджету – на початку грудня.
Можливості для своєчасного ухвалення бюджету є. Це в інтересах
Порошенка та Гройсмана, тому що саме за таких умов ми ще зможемо
отримати кредит від МВФ у 2 мільярди доларів. Тоді не буде жодних ризиків
і проблем із валютою наступного року.
Будуть політичні торги. Ризики є, але й імовірність того, що роздадуть
гроші кому потрібно, ключовим гравцям, і швидко ухвалять бюджет, також є.
(Слово і Діло)
У Кабінеті міністрів України очікують, що Фонд енергоефективності
розпочне свою повноцінну роботу в першому кварталі 2019 року.
Експерт
«Реанімаційного
пакета
реформ»
із
питань
енергоефективності Тетяна Бойко:
Зараз триває робота конкурсної комісії з відбору двох незалежних
членів, ще двох членів має призначити уряд, а одного – донор, щоб ця комісія
сформувалася. Поки ані від уряду, ані від донорів таких кандидатів немає.
Вони потрібні до 1 грудня.
У кращому разі буде сформована рада на початку грудня. Далі вона має
оголосити конкурс і набрати дирекцію. Конкурс триватиме щонайменше 2
місяці. В лютому орієнтовно буде сформована дирекція. Далі – набір
персоналу та низка регуляторних процедур, починаючи від критеріїв вибору
банків, закінчуючи тим, як відбуватимуться перевірки ефективності. Тут два
варіанти: або прийде рада, яка підпише все не дивлячись, або, якщо почне
аналізувати, на це піде місяць-два. Тому в першому кварталі 2019 року, в
кращому разі, будуть набрані люди, які розроблять процедури, буде лише
розуміння, який продукт Фонд може запропонувати клієнтам.
Поки розглядаються лише клієнти ОСББ, але не розглядаються клієнти
багатоквартирних будинків, хоча про це також слід думати. Далі Фонд може
оголосити пропозиції ОСББ, які мають ухвалити рішення загальними
зборами. На це піде від 1,5 до 3 місяців. Навряд чи відразу ОСББ погодяться
на всі умови, які запропонують у банку щодо кредитів. Це будуть одиниці.
При цьому навряд чи це все працюватиме без місцевих програм,
оскільки компенсація надаватиметься після того, як будуть впроваджені
заходи.
За процедурою це довго. Потрібен егергосертифікат ОСББ.
Енергоаудиторів почали вчити, але це певний процес. Далі технічна
документація, самі роботи, верифікація, багато нюансів. Найоптимістичніша
дата конкретного продукту та проектів – третій квартал. Починаючи з 1
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липня може йтися про конкретні проекти. В першому кварталі хіба що
наберуть працівників. Ще не буде програм для людей.

(Слово і Діло)
У Мінсоцполітики розробили законопроект, покликаний захистити
право працівників на своєчасну оплату праці. Якщо законопроект буде
ухвалений, роботодавців зобов'яжуть у разі затримки зарплати понад 15 днів
виплачувати працівнику пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожен день
прострочення. При цьому працівник може до виплати належної йому суми в
повному обсязі тимчасово припинити виконання своїх трудових обов'язків.
Економіст, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера
Олег Устенко:
Цілком імовірно, що міністр соцполітики намагається набрати якісь
додаткові бали на тлі минулого підвищення тарифів і майбутнього в
короткостроковій перспективі. Потрібно показувати якісь результати, що
начебто йде робота, пов'язана із соціальним захистом населення. Це для них
важливий мотиватор. Таким чином, купується лояльність населення. З
одного боку, удар по тарифах, а з іншого – дбають, щоб нічого поганого не
сталося із затримкою зарплат.
Другий аспект полягає в тому, що працівники після ухвалення такого
законопроекту опиняться в неоднозначній ситуації. З одного боку, карти в
руках працівника, роботодавець зобов'язаний виплачувати гроші вчасно, або,
якщо є затримка, то буде пеня, до того ж є й адміністративна
відповідальність. Але з іншого боку, на тлі безробіття, яке зафіксоване на
позначці 10%, що є високим рівнем, слабко можна собі уявити, що позовів
проти роботодавців раптом виявиться дуже багато.
Це радше декларативний законопроект, ніж такий, що змінює
ситуацію.
Однак може бути й третій аспект у цій ситуації. Можливо, Рева щось
знає, і в його прогнозі ситуація може розвиватися за негативним сценарієм.
Хоча навряд чи аналітичний апарат Мінсоцполітики настільки об'ємний і
правильний, що вони можуть прогнозувати різні сценарії, але й виключати
цього не можна. Якщо вони перебувають у логіці того, що йде уповільнення
світового економічного зростання, про що попереджає МВФ, то значить,
вони прогнозують падіння цін на товари, які належать до сировинної групі.
Тоді можливе падіння економіки України. Але мало віриться, що в
Мінсоцполітики роблять такі глибокі аналізи.
У кожному разі, якщо заявляти про запровадження таких заходів,
потрібно розуміти, що працівники в підсумку будуть у двоякому становищі.
Роботодавець не виплачує зарплату вчасно не з власної ініціативи, як
правило, а через проблеми з розрахунками. А якщо є проблеми з
розрахунками, то є проблема більш значуща, більш високого рівня, ніж
небажання одного розрахуватися з іншим. При цьому рівень облікової ставки
НБУ низький, і навіть якщо вона підніметься до 20%, то в середньому, в
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контексті пені, це буде близько 1,5%, що нараховуватиметься на зарплату.
Якщо затримують зарплату, а, як правило, це люди з низьким рівнем доходів,
то на кожну тисячу гривень, яку недоплатили, потрібно доплатити 15 гривень
на місяць. Ця цифра підтверджує, що це радше декларативне судження, ніж
реальність.

(Радіо Свобода)
Президент Американсько-української торговельної палати Андрій
Гундер:
Бізнес-клімат у країні дійсно покращується, і це відчувають компанії.
Кожен міжнародний рейтинг, який фіксує, що показники
піднімаються, – це позитивно. Американські компанії, які працюють в
Україні, це підтверджують. Вони бачать, що діалог між урядом, владою і
бізнесом найкращий за останні чверть століття. Багато реформ проведено.
83% компаній кажуть, що їхні бізнеси ростуть. Зростання продовжується
цього року, і сприятливі прогнози на наступні роки. Ситуація загалом
позитивна, і ми радіємо цим новинам. Звичайно, багато що належить
зробити. Але коли влада і бізнес разом співпрацюють, можуть відбуватися
необхідні реформи, щоб і нові інвестори побачили, що тут, в Україні, можна
успішно робити бізнес.
Питання номер один, яке було озвучене сьогодні на зустрічі, – це
продовження співпраці з МВФ. Це критично і дуже важливо, бо від цього
залежать надходження і від інших фінансових інституцій. Ми впевнені, що
державний бюджет у другому читанні буде ухвалений, і він буде узгоджений
із вимогами МВФ. Це буде сигнал інвесторам, що в Україну можна
продовжувати інвестувати.
(Український кризовий медіа центр)
За даними соцопитування, результати якого оприлюднила група
«Рейтинг» на початку 2018 року проти євроінтеграції виступають 50%
одеситів, 24% підтримують її, решта – «нейтральні». У Херсоні, за
результатами цього ж соцопитування, проти євроінтеграції висловилися 36%
респондентів, але «за» майже удвічі більше, ніж в Одеській області – 43%.
Старший аналітик Центру «Нова Європа» Леонід Літра:
Ми звернули увагу, що часто люди асоціюють ЄС із НАТО. Вони
розуміють, що це окремі структури, але вважають, що Україна може
інтегруватися до ЄС, тільки якщо інтегруватиметься і в НАТО, хоча це не
так. Ми також звернули увагу, що Одеса є своєрідною «державою у державі»:
є багато місцевих зацікавлених груп, які вирішують усі питання; офіційні
особи – частина цієї системи, але не єдині, від кого ці рішення залежать. І ці
місцеві групи не позиціонують себе як «проєвропейські» чи
«антиєвропейські», а як «одеські». Також і в Одесі і в Херсоні місцева влада
часто пояснює усі проблеми недопрацюваннями центральної влади,
натомість усі успіхи на місцях подає як власні заслуги. Багато людей і в
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Одесі і в Херсоні казали, що їхні сумніви у доцільності європейської
інтеграції спричинені частково тим, що вони розчаровані діями центральної
влади і Президента, які асоціюються з євроінтеграційними реформами.
Заступниця директора Центру «Нова Європа» Катерина Зарембо:
Для обох регіонів характерний прагматичний підхід до визначення
своєї позиції – люди орієнтуються на те, які конкретні переваги отримають
особисто вони внаслідок європейської інтеграції. В Одесі нас запитували,
дослівно «А что я буду с этого иметь?». Тому потрібно говорити про
конкретні цифри і конкретні приклади – успішних експортерів, успішних
фермерів, університетські програми обміну. Позитивні асоціації з ЄС у
регіоні – програми співпраці з європейськими університетами, безвізовий
режим та деякі реформи, зокрема, відкриті реєстри.
В Одесі люди часто не сприймають Росію як загрозу для безпеки
регіону, натомість є такі побоювання щодо Придністров’я. У Херсоні
ситуація інша – там гостро відчувається близькість до Криму, Херсон
відчуває себе останнім безпековим форпостом. Також серед громадянського
суспільства є сприйняття регіону як «вітрини позитивних змін» – що якщо у
Херсоні відбудуться позитивні зміни, це буде позитивним показником для
всієї країни.
В обох містах після 2014 року активізувалося та зміцніло громадянське
суспільство. Водночас, в Одесі на підтримку і захист цих активних громадян
готові ставати менше, ніж у Херсоні. Насправді ситуація дуже серйозна.
Якщо говорити про Одесу, тільки з початку року було 14 нападів на
громадських активістів. Нас дуже непокоїть, що це має невеликий розголос
не лише в цілому по країні, а й в самій Одесі. У Херсоні дещо інакше, але
також важко говорити про підтримку «всі за одного».
Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в
Україні Юріс Пойканс:
Низька підтримка євроінтеграції може бути тісно пов’язана з
незадоволенням діями центральної влади, яка асоціюється з євроінтеграцією.
Те саме відбувалося у моїй країні. Що більше підтримують уряд – тим краще
сприймають ЄС (…) Люди завжди мають великі очікування після революцій,
і, певно, очікували глибших змін. Коли очікування не виправдалися –
розчарування у більш євроскептичних регіонах настало швидше. Звісно,
центральному уряду важливо звертати більше уваги на процеси і настрої у
регіонах. Потрібно більше досліджень, а також більше візитів офіційних
представників ЄС у ці регіони, щоб пояснювати, наскільки різноманітним і
складним є сам Європейський Союз.
Прес-аташе Представництва Європейського Союзу в Україні
Давіда Стуліка:
Південь у майбутньому поступово стане більш проєвропейським.
Щодо євроінтеграції, за цей регіон я спокійний, тому що Південь
відрізняється від Сходу тим, що там є середній клас – малий і середній
бізнес. Ці люди бачать до чого призвела авантюра з «рускім міром» і ніхто
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такого не хоче. Крім того, там є фермерство. (…) Завдяки європейським
сертифікатам відкриваються нові ринки, відбувається збільшення інвестицій
– в основному у Миколаївській і Херсонській області. І чим більше
зростатиме торгівля, взаємні економічні контакти – тим більшою буде
ставатиме ця група. А середній клас у кожному суспільстві є базою
демократичного устрою», – пояснив він. Крім того, настрої будуть
змінюватися, коли краще налагодиться сполучення з ЄС і більше місцевих
мешканців почнуть подорожувати до Європи.
Письменниця, експертка з комунікацій проекту «Комунікація
Європи в Україні» агенції E’COMM Зоя Казанжи:
Зараз в Одесі, попри поширений стереотип, українська мова все більш
присутня у публічному житті. Цієї проблеми взагалі немає для молодого
покоління – вони розмовляють українською, російською і англійською. 92%
батьків цього року написали заяви у класи з українською мовою навчання. У
єврейській школі [обираючи між російською і українською] батьки сказали,
що їм потрібні англійська, іврит і українська – це суто прагматичний підхід
до майбутнього своєї дитини. Хоча в Одесі «проукраїнськість» зазвичай
дорівнює «проєвропейськості», але російськомовність не завжди є маркером
проросійської позиції.
Для посилення проєвропейських настроїв серед людей важливо, щоб
вони або їхні найближчі знайомі з власного досвіду відчули різницю між
життям у Європі та в Україні. Люди повинні побачити це своїми очима і
послухати. Телебачення має великий вплив, але ще більший вплив – коли це
сказав той, кому ти довіряєш (…) Потрібно пояснювати і возити на екскурсії
бабушок, тому що молоді і самі доїдуть.

(Український кризовий медіа центр)
Старший федеральний суддя США, голова неурядової організації
Integrity Initiatives International, один із консультантів щодо розробки
законодавства про Вищий антикорупційний суд Марк Л. Вулф:
Вирішальну
роль
в
ефективності
майбутнього
Вищого
антикорупційного суду України відіграватиме якість відбору суддів до
ВАСУ. Одним із надійних запобіжників для цього є участь колегії 6
міжнародних експертів.Міжнародні експерти не зможуть безпосередньо
обирати суддів, але вони, рішенням мінімум 3 із 6 членів, можуть попередити
призначення на посаду судді людини із сумнівною доброчесністю чи
сумнівною компетентністю. (…) Гадаю, їхня участь мінімізує ризики, що до
цієї критично важливої антикорупційної інституції потраплять такі
кандидати.
Зараз створюється новий суд, і ви б дуже виграли від призначення на
посади блискучих юристів, які раніше з тих чи інших причин не були
суддями. (…) У США це поширена практика – призначати юристів на посаду
судді. Також я заохочую обирати відносно молодих людей, тому що старі
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звички змінити дуже важко, і якщо хтось звик працювати в умовах
корумпованої системи, йому буде непросто почати працювати доброчесно.
Україна зараз у фокусі уваги всього світу як лабораторія методів
ефективної боротьби з корупцією (…). Успіх ВАСУ визначатиме, як світ
буде сприймати Україну далі, та наскільки українські громадяни почнуть
довіряти лідерам країни, що важливо для демократичної держави, для
залучення інвестицій та економічного розвитку.
Я
продовжу
просувати
ідею
створення
Міжнародного
антикорупційного суду, який би займався розслідуванням справ топпосадовців з різних країн у випадках, коли судова система їхніх держав
внаслідок корупції і підконтрольності не може забезпечити адекватного
розслідування і притягнення до відповідальності. Обурення громадян
корупцією зараз є дестабілізуючим фактором у багатьох країнах, як і в
Україні. Крім того, корупція створює виклики для миру і стабільності у світі.
Кошти, отримані корупційним шляхом, можуть витрачатися на фінансування
терористичних організацій, таких як Боко Харам та ІДІЛ. (…) Корупцію вже
не можна вважати «внутрішньою проблемою», це питання потребує дій на
міжнародному рівні. Вже сформувалася серйозна міжнародна коаліція на
підтримку цієї ідеї і найближчими роками можна очікувати перших кроків
для безпосередньо створення суду.
Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України
з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв:
Доцільно було би створити спеціальну міжнародну місію для
моніторингу процесу створення ВАСУ. Дуже сподіваюся, що донори
підтримають ідею створення міжнародної моніторингової місії для
спостереження за створенням антикорупційного суду в Україні, щоб, як
зазначив суддя Вулф, «лабораторія провідних ідей», якою сьогодні є Україна,
дала світу результат, яким би світ міг скористатися разом з нами… Важливо,
щоб ми не лише створили власний ефективний антикорупційний суд, але й
допомогли світові створити міжнародну систему покарання за топ-корупцію.
(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 цін на газ або
ризик дефолту і як мінімум дворазова девальвація гривні. Так що у
Гройсмана не було іншого виходу. При 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.
Як це вплине на його політичні електоральні перспективи, побачимо до
кінця року, коли прийдуть перші платіжки [з новими тарифами].
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Чи можна було за ці півтора року почати велику приватизацію,
розворушити 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 же тягарем для бюджету, як і дефіцит
пенсійного фонду.

(Дзеркало тижня)
політики Центру

Експерт з кліматичної та енергетичної
екологічних ініціатив «Екодія» Олег Савицький:
Віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош
Шефчович ще у червні цього року назвав реформу електроенергетики в
Україні одним із ключових пріоритетів для співробітництва з нашою
країною. Тоді ж він також наголосив, що нарощування частки відновлюваних
джерел енергії (ВДЕ) у загальному енергопостачанні належить до спільних
стратегічних цілей ЄС та України з огляду на намір посилити енергетичну
безпеку та протидіяти зміні клімату.
Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity)
була створена в липні 2009 року і об'єднала всі шість електроенергетичних
асоціацій Європи, до яких входили 42 національні енергетичні компанії.
Угоду з ENTSO-E про умови майбутнього об'єднання енергосистем
України і континентальної Європи наша країна підписала у червні минулого
року. Документом передбачено налагодження міждержавної торгівлі
електроенергією та зрештою злиття в єдиний ринок. Відтоді
електроенергетична галузь залучила значні інвестиції у модернізацію мереж і
будівництво нових потужностей відновлюваних джерел енергії.
Згідно з домовленостями, обсяг обміну потужністю між ОЕС України
та ENTSO-E планується довести до 2200 МВт до 2023 року та 4000 МВт до
2028-го.
На сьогодні у разі дефіциту потужності в енергосистемі України (що
вже спостерігалося через брак вугілля для ТЕС у зимові періоди)
можливостей для імпорту електроенергії з країн ЄС немає. У такій ситуації
електроенергію доведеться купувати у північного сусіда на його умовах.
Загалом провал реформи електроенергетики загрожує скороченням
технічної та фінансової підтримки з боку ЄС. Якщо корпоратизація
"Укренерго" та становлення наглядової ради не відбудуться, ЄС може
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відтермінувати чи навіть скасувати надання Україні чергового траншу
макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро, оскільки це було однією з
необхідних умов.
(…) На відміну від технічних завдань з інтеграції нових генеруючих
потужностей, реальною і вже матеріалізованою загрозою безпеці
енергопостачання є залежність від імпорту паливно-енергетичних ресурсів,
значна частина яких надходить з Росії.
У 2017 році 57% усього імпорту вугілля та 56% ядерного палива
надійшло з території північного сусіда. Торік у грошовому вираженні імпорт
вугілля з Російської Федерації становив 1,552 млрд дол. США.
Державний вугільний сектор України втратив значну частину шахт
після окупації Донбасу, а ті, що залишилися на контрольованій території,
скорочують обсяги видобутку. Як показали слухання у комітеті з питань
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Верховної Ради, що відбулися 19 жовтня, державний вугільний сектор
перебуває в критичному стані і потребує системних заходів з
реструктуризації. За таких умов про успішне розв'язання проблеми браку
палива для теплової енергетики говорити не доводиться.
Загалом вугільна галузь на національному рівні продовжує залишатися
в центрі корупційних скандалів. На міжнародному рівні дедалі більше країн
підтримують мораторій на будівництво нових вугільних електростанцій
через проблему зміни клімату, виступають за поступове згортання існуючої
вугільної промисловості та спрямовують фінансові потоки на розвиток
відновлюваної енергетики й підвищення енергоефективності.
Довгостроково загрозою енергетичній безпеці є брак інвестицій в
оновлення основних фондів, а також старіння генеруючих потужностей, адже
середній вік теплових електростанцій в Україні наближається до 50 років, а
більшість енергоблоків АЕС уже відпрацювали свій проектний термін
експлуатації у 30 років. У наступні 10–15 років електроенергетика
потребуватиме масштабних інвестицій у структурну перебудову. Якщо не
будуть вводитися в експлуатацію нові потужності, а в сучасних умовах це
переважно відновлювані джерела енергії, відбуватиметься деградація галузі
та підвищення техногенних ризиків одночасно зі збереженням залежності від
імпорту паливно-енергетичних ресурсів.
Сьогодні важливо, щоб компанія «Укренерго» продовжувала свою
стратегічну роботу зі сприяння перебудові галузі та виконувала зобов'язання,
взяті при підписанні угоди про синхронізацію з ENTSO-E. Важливою
умовою для цього є збереження кадрового потенціалу компанії й успішне
завершення впровадження корпоративного управління.
Від того, чи докладе уряд необхідних зусиль для розв'язання поточного
конфлікту навколо «Укренерго» та успішного завершення корпоратизації цієї
компанії, значною мірою залежить енергетична безпека держави. Адже вона
стратегічно залежить від інтеграції з енергосистемою ЄС і розвитку
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відновлюваної енергетики, яка не потребує імпорту паливно-енергетичних
ресурсів.
Уряд повинен забезпечити стабільну роботу електроенергетичної
галузі, послідовно впроваджувати реформи та виконувати взяті зобов'язання.

(Дзеркало тижня)
Експерт
групи з
реформування
органів
правопорядку
Реанімаційного Пакету Реформ Євген Крапивін:
В умовах постійних вимог від суспільства стосовно розслідування
резонансних злочинів якість звітування дуже впливає на успіхи реформи та
довіру до органів правопорядку і прокуратури.
Традиційно органи правопорядку звітують, публікуючи «сухі» цифри
щодо кримінальних проваджень, які вони розслідують. Серед них – кількість
розкритих злочинів, повідомлень про підозру, направлених справ до суду
тощо. Доволі рідко в резонансних злочинах також подаються інфографіки й
організовуються брифінги. Але цього явно замало, щоб у звичайної людини
склалося чітке враження про якість розслідування резонансних злочинів, а
тим паче – про тенденції в роботі органів правопорядку. На практиці нечасто
зустрінеш і юриста, який уміє читати кримінальну статистику і правильно
інтерпретувати тенденції: чим вони обумовлені та які часові межі охоплює
цей вплив.
Сама кримінальна статистика давно не є об'єктивним і достовірним
джерелом інформації. Хоча з 2012 року в Україні функціонує Єдиний
державний реєстр досудових розслідувань, практики приховування злочинів
від обліку нікуди не поділися. Основна причина – ні поліція, ні прокуратура
не відмовилися від так званої «палочної» системи оцінки ефективності своєї
роботи. Ідеться про оцінювання слідчо-оперативних підрозділів за динамікою
розкриття, що є основою системи, яка сформувалася ще в радянські часи.
Прямим наслідком цієї системи, крім загального викривленого знання про
злочинність, є низка порушень із боку правоохоронців, необхідних для
досягнення потрібних показників: від психологічного насильства й тиску на
заявників, щоб вони не подавали заяву про вчинення злочину, — до катувань.
Інший наслідок – у резонансних провадженнях вимагається якомога швидше
знайти підозрюваних, а ними час від часу виявляються непричетні до
злочину люди.
Оцінюючи кримінальну статистику як інструмент, варто сказати, що
ніхто не пропонує відмовитися від неї. Пропонується лише відмовитись
використовувати її як наскрізне джерело для оцінки ефективності роботи
органів правопорядку, що впливає на кар'єри та заробітні плати реальних
людей – чи то поліцейських, чи то прокурорів. До позитиву належить те, що
сьогодні кримінальна статистика в Україні містить не тільки інформацію про
кількість вчинених злочинів та результати їх розслідування, а й певну
кримінологічну інформацію про злочинців. Таку деталізацію первинних
даних, які збирають правоохоронці, західні науковці відзначають як
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позитивну практику, якої вони не мають у своїх країнах. Врешті-решт,
формування кримінальної політики і прогноз злочинності – одне із завдань,
що стоять перед органами правопорядку. Для цього потрібен інструмент,
який міг би давати об'єктивні дані, якби не спотворювався в «гонитві за
показниками».
Часто говорять про проблемний стан злочинності, що є індикатором
неефективної роботи поліції. Загалом, питання динаміки і структури
злочинності вкрай складні, адже відповіді на запитання на кшталт
«злочинність зростає?» чи «злочинність спадає?» – односторонні й не
відбивають загальної ситуації в країні. Навіть користуючись зазначеним
підходом, можна сказати, що з 2014-го по 2016 рік злочинність зростала, а
потім відбувся її спад. Це можна побачити в заявах керівництва МВС і
Національної поліції про неухильне зменшення зареєстрованих злочинів та
збільшення кількості справ, направлених до суду. Але об'єктивних причин
для значного спаду просто немає, адже основні чинники, які впливали на
зростання злочинності – війна на сході України, соціально-економічні
проблеми, незаконний обіг зброї з непідконтрольних територій і військових
складів загалом, – нікуди не зникли з нашого життя.
Говорячи про спадання злочинності чи стабілізацію ситуації,
правильніше сказати, що поступово змінюється сама структура злочинності –
вона стає більш насильницькою, а насильницькі злочини часто вчиняються із
застосуванням зброї, що вилучена з цивільного обороту. Тому ми справді
можемо спостерігати зменшення кількості облікованих злочинів, але мусимо
дивитися на структуру злочинності, яка стає брутальнішою. При цьому варто
сказати, що зменшення кількості зареєстрованих злочинів, не в останню
чергу, пов'язане з повернення практик приховування злочинів від обліку,
щобзменшить кількість «нерозкритих» злочинів і відрапортувати про успішні
реформи загалом.
Про зміни і перетворення в Національній поліції України сказано
чимало, але слід пам'ятати, що реформування – постійний процес. І хоча
певні етапи реформи вже пройшли, проте зміна управлінських практик у
самій поліції лише має розпочатися. Зважаючи на ситуацію в країні, зараз
слід більше зосередитися на запобіганні тим ризикам ескалації насильства,
які можуть постати вже наступного року у зв'язку з проведенням виборів.
Адже історії й прогнози щодо «національних дружин», «мілітаризованих
батальйонів», «протестних настроїв», «дестабілізації ситуації державоюагресором» не виникають на рівному місці. До них мають бути готовими
органи правопорядку, насамперед – Національна поліція України.
(Український кризовий медіа центр)
Європейський Комісар з європейської політики сусідства та
перемовин Йоганнес Ганн:
Зараз головне – швидко створити Вищий антикорупційний суд, щоб
справи Національного антикорупційного бюро були розглянуті швидко,
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чесно та ефективно. Корумповані посадовці мають бути покарані. Цього
очікують громадяни, а також міжнародна спільнота. НАБУ показало чудову
роботу і чудові результати, попри, як відомо, сильний тиск.
Я дуже стурбований тим, що втрачена довіра до Спеціалізованого
антикорупційного прокурора, який, як встановили, серйозно порушив
правила (…). Я закликаю українську владу вжити необхідних заходів для
відновлення довіри (до САП, – ред.).
(Слово і Діло)
Економічний експерт Адрій Блінов:
Уряд має плани виконати вимогу бюджетного кодексу й ухвалити
кошторис до 1 грудня. Це робиться з метою пришвидшення отримання
фінансування.
Після ухвалення бюджету, якщо це буде своєчасно, то майже
автоматично буде отриманий транш. Цікаво, яким буде обсяг. Звичайно, не
половина, це може бути третина всієї суми. Зараз буде спроба переконати, що
щойно ухвалюється бюджет із макроекономічними показниками, які
влаштовують МВФ, для кредиторів це буде зеленим світлом.
Щодо нових запозичень, то річ не лише у виборах, а в загальній
ситуації. Наприклад Туреччина розміщувалася більше ніж під 7%. Наразі
процентні ставки зростають через зростання базових ставок, кризу, певну
напруженість у світі. Відповідно, певний поспіх потрібен.
Тому не виключено, що якимось чином українські відомства, Мінфін
намагатимуться вже на за лінією комерційних запозичень отримати кошти
від інших міжнародних партнерів – Світового банку, ЄБРР, ЄС, з якими вже є
програми та меморандуми про певні кредитні кошти, але вони не обрані. Ці
кошти дійсно дешеві. Мінфін намагатиметься тримати певний запас валюти.
Зрозуміло, що ключові дати – березень.
Мінфін, скоріш за все, працюватиме в цьому напрямку.
(Слово і Діло)
Економічний експерт Євген Невмержицький:
Скоріш за все, в ситуації, що склалася, держбюджет ухвалять вчасно.
Серйозних затримок цього року не очікується.
Навіть якщо припустити, що бюджет не встигають ухвалити, жодних
катастрофічних наслідків не буде, дефолту й чогось страшного для економіки
не відбудеться. Кредит МВФ – це менш ніж 1% ВВП, який жодним чином
критично не може вплинути на економічну ситуацію в країні.
Якщо говорити про економіку, важливі потреби, наприклад,
обслуговування боргу, оскільки більш ніж 4 мільярди наступного року ми
повинні будемо заплатити, то слід нам відпустити корупційні нитки й в
економіку прийдуть ці гроші, уточнив він.
Мільярд доларів – не критична для нашої держави сума. Про дефолт
мови бути не може. Хіба що в контексті маніпуляцій з боку політиків.
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Маніпуляцій і так більш ніж достатньо, починаючи з цін на газ і закінчуючи
корупційними рухами держави.
Усе-таки цього року, скоріш за все, бюджет ухвалять вчасно, оскільки
ніхто не хоче зайвих складнощів.
Складно назвати ситуацію в економіці збалансованою, але поки не
видно, що в нас є рак, лебідь і щука, образно кажучи, які мають намір
тягнути в різні боки. Нікому не вигідно затягувати ухвалення бюджету.
Цього разу проголосують усе вчасно.

(Центр політико-правових реформ)
З 2016 року офіційно стартувала реформа державної служби.
Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор
Коліушко:
Ідея полягає в тому, щоб кожне міністерство стало аналітичним
центром, який за власною ініціативою розробляє політику. В цих
міністерствах мають з’явитися структурні підрозділи – директорати, які
займаються аналізом політики і генерують пропозиції нагору у формі
проектів концепцій, проектів стратегій тощо.
Зараз доопрацьовують Постанову про структуру апарату міністерства,
яка чітко регламентує, що таке директорат, що таке департамент, який
виконує власне функції з реалізації політики в міністерстві, і що таке
секретаріат.
Загалом, що стосується державної служби: закон «Про державну
службу» більш-менш реалізується. Я би сказав, це найефективніша частина
цієї реформи, тому що загалом досить добре та ефективно працює
Національне агентство державної служби. Звичайно, багато чого з
імплементаційних процедур по ходу доопрацьовується і переробляється.
Доктор з державного управління, професор – завідувач кафедри
права та європейської інтеграції Національної академії держуправління
при Президентові України Леонід Прокопенко:
Наша проблема в Україні – те, що за 27 років не створені аналітичні
служби в органах влади. А як можна виробляти політику без аналітики?
Наразі облдержадміністрації, райдержадміністрації самі формують, самі
виконують і самі контролюють. Після реформ місцеве самоврядування має
виконувати, а місцеві державні адміністрації мають контролювати.
Обговорюючи питання проведення кадрових конкурсів, експерти
навели чимало прикладів і зазначили, що є позитивні зрушення, коли людина
отримувала реальний шанс просування кар’єри держслужбовця завдяки
проведенню конкурсу. Водночас були й такі ситуації, коли учасникам
конкурсу штучно створювали перешкоди, щоб посаду обійняла вигідна
організаторам людина.
Доктор історичних наук, професор кафедри державного
управління та місцевого самоврядування Національної академії
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держуправління при Президентові України, експерт Мережі UPLAN
Євгеній Бородін:
Закон, який ми виконуємо, – він доволі інтелектуально, теоретично і в
більшості питань організаційно відповідає вимогам сьогоднішнього часу. На
мій погляд, відбулися певні недопрацювання у процесі його імплементації.
Входження цього закону в безпосередню практику начебто і
супроводжувалося національними агентствами, але іноді спрацьовує «стара
система», коли беруть «своїх», а прикривають це новим законом.
Доктор з державного управління, професор кафедри публічного
управління та митного адміністрування Університету митної справи та
фінансів Ольга Борисенко:
У стратегічному управлінні є такий метод, як метод збалансованості
показників та зацікавлених сторін. Тут не треба, щоб державна служба
виривалася вперед, бо всі решта будуть тягнути назад. Тут треба
визначитися, до якого рівня всі ми маємо підтягнутися, і сформувати базу –
правову, економічну, фінансову, соціальну, інформаційну, технологічну для
того, щоб усі піднялися разом і створили те поле, на якому можна далі
будувати цей підхід на вищий рівень. І все це треба контролювати.
Держслужба, як сполучна ланка між усіма, має бути показником того, чи так
ми рухаємося, чи десь недопрацьовуємо.
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Європейський Союз та Програма розвитку ООН запускають новий
етап проекту з допомоги прифронтовим територіям Сходу України –
«Підтримка Євросоюзом сходу України – відновлення, зміцнення миру
та урядування, 2018-2022 роки» (Український кризовий медіа центр).
Перший внесок становитиме 25 мільйонів євро. Проект спільно
впроваджуватимуть ПРООН, ООН Жінки, Фонд ООН у галузі
народонаселення та Продовольча і сільськогосподарська організація ООН.
Європейський Комісар з європейської політики сусідства та
перемовин про розширення Йоганнес Ганн:
Ми сподіваємося, що ця програма допоможе підконтрольним уряду
частинам Донецької і Луганської області бути включеними в амбітні
реформи, які зараз відбуваються в Україні, а також надасть підтримку для
того, щоб подолати наслідки конфлікту. Ці території продемонстрували
вражаючу стійкість перед викликами, які ми вважали неможливими у Європі
21 сторіччя.
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України

Обліковано 1 521 038 переселенців (Міністерство соціальної політики
України).
Станом на 12 листопада 2018 року, за даними структурних підрозділів
соціального захисту населення обласних та Київської міської державних
адміністрацій, взято на облік 1 521 038 переселенців з тимчасово окупованих
територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.
Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства
Йоганнес Ган і постійний представник Програми розвитку ООН в
Україні Оснат Лубрані підписали угоду про Програму Євросоюзу з
підтримки Cходу України на 50 млн євро (Європейська правда).
Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства
Йоганнес Ган:
Мені надзвичайно приємно бути тут і підписати угоду, яка має на меті
допомогти людям на сході. Ми підписали програму, яка підтримає майбутнє
сходу України.
Офіційна інформація
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Ця програма допоможе внутрішньо переміщеним особам,
університетам, які виїхали на підконтрольну владі України територію, та
підприємцям.

Німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що Берлін готовий
дати ще грошей на переселенців (Корреспондент.net).
Для вимушено переміщених осіб Німеччина готова додатково дати на
допомогу 75 мільйонів євро.
Німеччина готова виділити додаткові 75 млн євро на підтримку
переселенців з Донбасу.
У плані співпраці для розвитку в нас дуже тісна взаємодія. З 2014 року
було виділено 490 мільйонів євро. Зокрема, в інтересах внутрішньо
переміщених осіб. Також ми надаємо допомогу для розвитку соціальної
інфраструктури на сході України. Я дуже рада, що сьогодні можу поговорити
про нашу готовність виділити додаткові кошти на суму 75 мільйонів євро –
майже 3 мільярди гривень – для поліпшення перспектив працевлаштування
українців шляхом професійної освіти і поліпшення житлової ситуації.
Готовність виділити додаткові кошти на науку в Україні. Ми будемо
створювати центр передового досвіду на суму 2 мільйони євро. Дуже
важливо, щоб вчені мали шанс залишатися в Україні, а не виїжджати за
кордон, але також могли робити чудову роботу.
Управління звільненими територіями
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що маємо
розробити перспективні плани об’єднання громад на тимчасово
окупованих територіях (Урядовий портал).
(...). Наше завдання в рамках децентралізації, відповідно до методики,
розробити перспективні плани зі створення ОТГ на цих територіях. Маємо
показати, як там утворюватимуться громади, з новими можливостями та
ресурсами. Запланувати перспективу розбудови інфраструктури, дитячих
садків та шкіл. Але в першу чергу необхідне повне припинення вогню і
виведення військ і озброєння РФ з території України, повне виконання
Мінських домовленостей і взяття під контроль Україною кордонів.
Рада регіонального розвитку під головуванням Президента України
зібрала найкращих менеджерів, управлінців зі всієї країни, які показали
результати змін з проведенням реформи децентралізації. (...).
У Мінсоцполітики обговорили підготовку проекту для подолання
наслідків збройного конфлікту на Cході України (Міністерство соціальної
політики України).
Офіційна інформація
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31 жовтня 2018 року у Мінсоцполітики відбулася зустріч заступника
Міністра соціальної політики Наталії Федорович з представниками
Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) в Україні з
питань, пов’язаних із підготовкою нового проекту щодо підтримки України у
подоланні наслідків збройного конфлікту на сході країни та у посиленні
розвитку підконтрольних українському уряду територій Луганської та
Донецької областей.
(...).
Заступник Міністра соціальної політики Наталія Федорович:
Для нас важливо проведення заходів, що передбачають надання
підтримки органам місцевого самоврядування, об’єднаним територіальним
громадам з метою покращення якості надання соціальних послуг особам,
сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Найближчим часом експертами організації буде проведено підготовчу
інформаційно-аналітичну роботу щодо вивчення потреб соціальнопсихологічної підтримки населення на підконтрольних державі територіях
Донецької та Луганської областей для форматування нового проекту.

Офіційна інформація
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Ветерани та переселенці знайшли нове місце роботи на Рівненщині
(ОГО).
Послуги Рівненської обласної служби зайнятості активно продовжують
отримувати учасники антитерористичної операції на Сході країни та
переселенці з тимчасово окупованих територій і АР Крим.
З початку цього року послуги служби зайнятості отримували 112
внутрішньо переміщених осіб, з них мали статус безробітного 79 осіб,
отримували допомогу по безробіттю 58 осіб, 34 переселенці було
працевлаштовано, проходили професійне навчання 15 безробітних, 3 особи
брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук:
Станом на 1 жовтня 2018 року послуги обласної служби зайнятості
продовжували отримувати 21 безробітний із числа внутрішньо переміщених
осіб та 314 безробітних з числа учасників АТО.
Маріуполь упроваджує нові та перспективні проекти (Вісті
Донбасу).
Чи забезпечений усім необхідним дитячий діагностичний центр
територіального медичного об’єднання «Здоров’я дитини і жінки»? Як
працює кардіохірургічний центр на базі лікарні швидкої медичної допомоги?
Якими є перспективи розвитку Маріупольського морського торгового порту?
Обговорення цих та інших питань розвитку міста відбулося під час
перебування у Маріуполі міністра з питань тимчасово окупованих територій і
внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша та посла США в
Україні Марі Йованович…
Ще один об’єкт соціальної інфраструктури – житловий будинок на
Лівобережжі, призначений для нових маріупольців і городян, які
перебувають у соціальній черзі. У будинку розташовано 19 квартир, у тому
числі дві – для людей з особливими потребами.
Маріупольці незмінно надають щиру підтримку внутрішньо
переміщеним особам, і цей позитивний приклад є повчальним для інших міст
та регіонів.
Успішна самореалізація та розширення власної справи: «Рука
допомоги» рухає бізнес на Харківщині (Харківський обласний центр
зайнятості).
Директор Харківського обласного центру зайнятості Володимир
Міненко:
Регіональні ініціативи
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На Харківщині проект «Рука допомоги» швидко набирає обертів. Це
унікальний шанс для внутрішньо переміщених осіб, членів малозабезпечених
сімей, суб’єктів підприємницької діяльності забезпечити гідне життя своїм
родинам.
Більше 20 осіб продемонстрували свої напрацювання та розповіли про
досягнення в бізнесі.
Нові бізнес-ідеї презентували 12 підприємців-початківців. Вони
представили проекти в таких галузях, як: розведення та реалізація
бджоломаток, чоловіча перукарня, розробка програмного забезпечення,
digital–агентство, кав’ярня формату «coffee to go» тощо.
На підтримку вже діючого бізнесу претендували 13 суб’єктів
господарювання. Підприємці розширюватимуть бізнес у таких сферах, як
ремонт та виробництво меблів, надання клінінгових послуг, виготовлення
морозива та відкриття коворкінг-центру. І головне, будуть створені нові
робочі місця для переселенців, малозабезпечених осіб та учасників АТО.
Загалом за час проекту на Харківщині його учасниками стали більше
2 тисяч осіб, половина з них – переселенці.
Звіт про роботу управління соціального захисту населення
Броварської міської ради з 29 жовтня по 02 листопада 2018 року
(Броварська міська рада).
(…).
– Взято на облік ВПО – 11 ( всього – 7245)
– Підготовлені матеріали на:
комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам ;
Проплачено по:
КПКВ 2501480 «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг» на загальну суму 334,1 тис. грн.
Результати засідання комісії з питань призначення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (Луцька міська рада).
1 листопада 2018 року відбулось засідання комісії з питань
призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам.
На засіданні всього розглянуто 11 звернень громадян. Прийнято 11
позитивних рішень.
Департамент соціальної політики
Інформація про діяльність управління
населення міської ради (Селидівська міська рад).
за період з 26.10.2018-01.11.2018.
Регіональні ініціативи
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1. 26.10.2018 проведено засідання комісії з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.
На засіданні було розглянуто 38 подань управління соціального захисту
населення на призначення (відновлення) або про відмову в призначенні
(відновленні) пенсій та соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.
Прийнято рішення про:
- призначення (відновлення) пенсій та соціальних виплат 37 заявникам;
- відмову у призначенні пенсій та соціальних виплат 1 заявнику.
(…).
3. Прийнято заяв, з них:
(…).
– 37 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
– 54 про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг;
(…).
5. Призначено допомог, з них:
(…).
– 56 щомісячних адресних допомог внутрішньо переміщеним особам;
(…).
6. Перевірено в Селидовському об’єднаному управлінні Пенсійного
фонду України:
(…).
– 15 справ внутрішньо переміщених осіб.
7. Виплачено:
23.10.2018
- матеріальну допомогу окремим категоріям населення за жовтень
2018 р. у сумі 24,00 тис. грн (субвенція обласного бюджету місцевим
бюджетам).
В Україні кількість переселенців виросла майже на чотири тисячі
(Народный Корреспондент).
За місяць до України прибуло близько чотирьох тисяч переселенців.
За даними міністерства соцполітики, станом на 29 жовтня поточного
року в Україні зареєстровано 1 522 743 переселенці, які приїхали з
окупованих територій.
Варто відзначити, що ще місяць тому в Україні налічувалося 1 518 937
переселенців.
Отже, загалом до України прибуло 3 806 осіб, які добровільно
покинули територію Донецької та Луганської областей, де тривають
військові дії.
На Херсонщині переселенці отримають продукти і гігієнічні
набори (Херсон Daily).
Регіональні ініціативи
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1-2 листопада в офісі Херсонської обласної організації проходить
видача гуманітарної допомоги для переселенців. Цю допомогу надав
Міжнародний комітет Червоного Хреста. Продуктові та гігієнічні набори
отримали, в першу чергу, особи з інвалідністю, члени багатодітних сімей та
одинокі люди похилого віку.
Частина допомоги направили до Генічеської районної організації
ТЧХУ, де її отримають дані категорії переселенців.

Переселенці і жителі Авдіївки зможуть отримати безкоштовну
юридичну допомогу (Информационное агентство «Вчасно»).
В Авдіївці Донецької області переселенці і місцеві жителі зможуть
отримати безкоштовну правову допомогу.
Данська Рада у справах біженців запрошує переселенців і людей, які
постраждали від конфлікту отримати безкоштовну юридичну консультацію.
(...). Юридичні консультації будуть надаватися з таких питань:
- питання соціального забезпечення (відновлення та призначення
пенсії, виплати безробітним, допомога при народженні дитини і т. Д.);
- питання свободи переміщення (в'їзд / виїзд з непідконтрольною
території, реєстрація місця проживання та інше);
- питання житлового, земельного та інших майнових прав (оренда
житла, субсидії, купівля / продаж майна та інше);
- питання оформлення і відновлення цивільних документів (паспорт,
довідка ВПЛ, свідоцтво про народження / смерті і т. д.);
- питання сімейного права і прав дитини (розлучення і аліменти, опіка
та усиновлення та інше);
- питання трудового права (звільнення на непідконтрольною території,
реєстрація приватного справи і інше).
У разі виникнення питань щодо відвідування прийому юриста
організатори просять звертатися за телефонами: +38 (095) 364 28 10, +38
(063) 214 52 91.

Регіональні ініціативи
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

На Луганщині триває відбудова медичних закладів
Наразі відбувається капітальний ремонт інфекційного відділення
комунальної установи «Кремінське районне територіальне медичне
об’єднання».
Тут вже відремонтована покрівля, замінені на енергозберігаючі вікна і
вхідні двері. Проведено роботи по утепленню будівлі, системи опалення та
силового електрозабезпечення.
Також три ганки облаштовані пандусами.
Далі, заплановані роботи з капремонту системи водопостачання та
каналізаційної системи, внутрішнього електроосвітлення.
Разом з цим, почато будівництво амбулаторії загальної практики
сімейної
медицини
комунального
некомерційного
підприємства
«Попаснянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
Це здійснюється у рамках реалізації Державної програми «Розвиток
сільської медицини» на умовах співфінансування з обласного та районного
бюджетів.
Знаходитиметься амбулаторія у селищі Підлісне Мирнодолинської
селищної ради. Цей населений пункт обрано не випадково, адже він зручно
розташований і є рівновіддаленим від інших населених пунктів ради. Крім
того, медичний персонал, який працюватиме в амбулаторії, матиме
можливість постійного проживання у відомчий квартирі, яка
знаходитиметься при закладі.
Лікарі, які є фізичними особами-підприємцями, зможуть виписувати
рецепти за програмою «Доступні ліки». Незабаром лікарі-ФОП зможуть
виписувати рецепти за програмою «Доступні ліки». Відповідні зміни Кабінет
Міністрів України ухвалив на засіданні 31 жовтня 2018 року.
Лікарі-ФОП, які одержали ліцензію на право провадження
господарської діяльності з медичної практики, матимуть право виписувати
рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню в рамках
програми «Доступні ліки».
Міністерство охорони здоров’я України ініціювало зміни до постанови
КМУ № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» від 17
березня 2017 року, які ухвалив Уряд.
Перелік безоплатних ліків у програмі «Доступні ліки» може зрости.
Адже Уряд також ухвалив зміну, що збільшить вікно для перегляду цін
препаратів фармвиробниками – з 5 % до 10 %.
У грудні минулого року Уряд запровадив додатковий механізм для
залучення безоплатних препаратів у програму: додаткові 5 днів для
перегляду цін усім виробникам, які запропонували ціни на свої препарати не
Новини з соціальних мереж
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вище за 5 % від найнижчої вартості препарату за діючою речовиною. Тоді
нововведення дозволило збільшити перелік безоплатних ліків щонайменше
на 30 препаратів. Відтепер цю можливість матимуть усі фармвиробники, ціни
на медикаменти яких не перевищують 10 % від вартості найдешевшого
препарату за міжнародною непатентованою назвою.
Нагадаємо, що нині за програмою «Доступні ліки» пацієнти з серцевосудинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом 2 типу
можуть отримати 261 препарат, з них 59 – безоплатно. Отримати ліки за
рецептом від лікаря наразі можна в кожній третій аптеці в Україні.
Передбачається, що з 1 квітня 2019 року контрактувати аптечні заклади
та відшкодовувати вартість відпущених лікарських засобів у рамках
програми «Доступні ліки» будуть не заклади охорони здоров’я чи
муніципалітети, а безпосередньо один головний оператор бюджетних коштів
– Національна служба здоров’я України.
На програму «Доступні ліки» у 2019 році передбачено 1 млрд грн.
Переведення адміністрування програми до Національної служби здоров’я
України не вплине на забезпечення пацієнтів ліками на цей час. За
матеріалами Міністерства охорони здоров'я України (Луганська обласна
державна адміністрація).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД

(Радіо Свобода)
Координатор проекту Норвезької ради біженців Левон Азізян:
Із жовтня минулого року до вересня 2018-го понад 13 мільйонів людей
перетнула лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях, з них
близько трьох мільйонів зробили це у Станиці Луганській. Це піший перехід
через зруйновану конструкцію мосту, який підірвали ще у 2015-му. І це –
єдиний пункт пропуску на Луганщині, що функціонує на сьогоднішній день.
Така система ускладнює, а часом і унеможливлює пересування,
зокрема, представників маломобільних груп, які хочуть перетинати лінію
розмежування на Луганщині, тоді як на Донеччині діє кілька таки пунктів
пропуску – і для пішоходів, і для транспорту.
Наразі існує така позиція, що українська влада готова відкрити пункт
пропуску в Золотому, і це було певним чином домовлено на рівні Мінська із
представниками ОРЛО, але, на жаль, цього не сталося. У свою чергу
представники ОРЛО пропонують відкрити КПВВ у Щасті, а це неприйнятно
для української сторони».
Втім, є можливість знайти або альтернативні варіанти відкриття КПВВ,
або відкриття одночасно пунктів пропуску і в Золотому, і в Щасті на
Луганщині, що могло би стати компромісом для обох сторін.
Іншою проблемою є дозвільна система на основі перепусток, які треба
щороку оформлювати заново – фактично потрапити на непідконтрольну
територію або покинути її складніше, ніж перетнути офіційний державний
кордон України.
Свого часу був ухвалений урядовий план дій з прав людини до 2020
року, і було передбачено, що до другого кварталу 2016-го дозвільна система
має бути скасована, і люди мають отримати можливість перетинати лінію
розмежування на основі паспорта. Але це не виконано і досі. У 2017-му
внесли зміни до тимчасового порядку (перетину лінії розмежування – ред.), і
перепустки принаймні мали стати безстроковими. Ці положення ухвалили,
але вони не реалізовуються, на жаль.
Також серед пов’язаних зі свободою пересування труднощів – заборона
перетинати лінію розмежування на громадському транспорті, а також перелік
дозволених товарів, які можна перевозити. Зокрема, неврегульованим
залишається перевезення готівки.
Радниця з питань внутрішньо переміщених осіб у Києві та
Київській області Олександра Магурова:
Близько 700 тисяч пенсіонерів із Луганської та Донецької областей
сьогодні не можуть отримувати свою пенсію. Вони не можуть виїхати із
неконтрольованої території з різних причин: вони можуть бути
Експертний погляд
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маломобільними, можуть бути хворими, можуть мати хворих родичів, за
якими потрібно доглядати.
Окрім того, виплат як переселенці позбуваються пенсіонери, що мають
житло і оформлюють реєстрацію на підконтрольній території, або тимчасово
виїжджають за кордон.
У Верховній Раді сьогодні є зареєстрований законопроект 6692,
присвячений цим питанням. Всі громадяни України зможуть отримувати
пенсію на території України без довідки ВПО. Всі пенсійні справи мають
бути в електронному вигляді, бо насправді зараз багато проблем саме із
паперовими справами: вони десь губляться, вони довго їдуть. Всі громадяни
України зможуть отримувати свої пенсії у будь-якій точці Землі.
Член Української Гельсінської спілки з прав людини Олег
Мартиненко:
Нині зареєстровані кілька законопроектів (наприклад – 6240) щодо
надання житла людям, чиї домівки постраждали від конфлікту, однак для
їхнього ухвалення бракує політичної волі.
Депутат Верховної Ради Мустафа Найєм:
Проблемою є інвентаризація цього житла і доведення права власності
на житло на окупованій території. Ще одне питання: яке житло видавати? Бо
є багато регіонів, де є багато покинутого житла, і яке можна реконструювати
і видавати переселенцям. Особливо у Західній Україні. Я це точно знаю, бо я
спілкувався з МінТОТ. Такі ініціативи є, і вони мають право на життя, просто
поки що немає можливості створити таку системну програму для всіх
переселенців. Я думаю, ми до цього ще прийдемо.
Депутат Верховної Ради Наталія Королевська:
В Україні пільгова черга на соціальне житло розписана на багато років
уперед. Найкраще, що можна отримати – це право пріоритетності у пільговій
черзі, тобто на двадцять років, у найкращому разі, ви станете у чергу. Це
виходячи з того обсягу фінансування, яке ми сьогодні маємо.
Депутат Верховної Ради Олена Сотник:
Технічно є міжнародні механізми компенсацій, але цим повинна
займатися держава. Має бути системний підхід до звернення в суди до
конкретної країни, яка розв’язала війну для отримання компенсації. Є
окуповані території, окуповані окупантом, окупантом є Російська Федерація.
І на сьогоднішній день, я вважаю, ця країна повинна нести матеріальну
відповідальність за те, що фактично переміщені особи перебувають у таких
умовах.
Україна, у свою чергу, повинна створювати економічні механізми, аби
переселенці самі могли знайти роботу і адаптуватися, а Міністерство
закордонних справ та Мін’юст мають починати активну діяльність із
отримання компенсацій від країни-агресора.
Координатор проектів Міжнародної фундації виборчих систем
(IFES) Надія Пашкова:
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Сьогодні переселенці можуть обирати президента та половину
Верховної Ради, але не можуть голосувати за мажоритарників та обирати
місцеву владу.
Наразі, щоб набути права голосу на місцевих виборах і обирати
мажоритарних кандидатів до Верховної Ради, єдиний вихід для
переселенців – це змінити місце реєстрації. Місце реєстрації не так просто
змінити, і це пов’язано не тільки з матеріальними проблемами. Якщо людина
прописується у Києві, Луцьку, Чернівцях, то коли вона буде повертатися
туди, де вона жила раніше, щоб відвідати родичів або місця поховань, то у
неї можуть виникати проблеми під час перетину лінії розмежування.
Півтора роки тому у Верховній Раді зареєстрували законопроект 6240,
але досі його не виносили на розгляд у сесійній залі.
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Прогнози
Віце-прем’єр-міністр-Міністр регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ України Геннадій Зубко повідомив, що доходи місцевих
бюджетів за 10 місяців зросли до 189,4 млрд грн (Урядовий портал).
За 10 місяців 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 22,0 %,
або на +34,2 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року та
склали 189,4 млрд грн.
Зокрема, податку на доходи фізичних осіб надійшло 110,2 млрд грн, що
більше від надходжень січня-жовтня минулого року на +26,1 %. Із 11
регіонів, що мають темпи приросту ПДФО вищі за середній показник по
Україні, 3 регіони забезпечили приріст понад 28%.
Плати за землю – 22,7 млрд грн. Із 19 регіонів, що забезпечили темпи
приросту плати за землю вище середнього по Україні (2,9 %), більше 10 %
забезпечили 6 регіонів.
Фактичні надходження єдиного податку – 24,5 млрд грн (зросли на +5,2
млрд грн, або на +27,0 %).
Щодо надходжень власних доходів місцевих бюджетів 665 ОТГ, за
січень-жовтень 2018 року вони зросли на 62,3 % та склали 16,9 млрд грн
(+6,5 млрд грн).
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко наголосив, що частка
креативних індустрій у ВВП України – 4 % (Урядовий портал).
Креативна економіка – це можливість зростання. Вона дає нове життя
виробництву, послугам, торгівлі, змінює середовище, в якому люди хочуть
жити, працювати та вчитися, де вони думають, винаходять і творять. Це вже
повноцінна галузь світової економіки, що швидко розвивається.
На рівні регіонів, у громадах, є шалений запит на впровадження
культурно-креативних проектів. У багатьох регіонах такі проекти вже
успішно реалізуються – з’являються культурні хаби, воркшопи, бізнесінкубатори. Наразі спільно з Міністерством культури ми розробляємо
модель, певний алгоритм рішень, які будуть поширені на всі регіони. Це
приклади з розбудови культурного простору регіону, методологія
формування культурної ідентичності регіону, міста, громади. Цього наразі
бракує громадам.
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Інфографіка
(Геннадій Зубко)
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