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Головні новини
Кабінет міністрів України на засіданні 28 листопада створив
міністерство у справах ветеранів (Радіо Свобода).
Проект рішення представила міністр з питань ветеранів Ірина Фріз.
Головою комісії з ліквідації Державної служби у справах ветеранів війни та
учасників АТО призначили першого заступника голови служби Ігоря
Мальцева.
З 9 години 28 листопада по 27 грудня в 10 областях України
(Вінницькій, Луганській, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій,
Чернігівській, Донецькій, Харківській, Сумській) введено військовий стан
терміном на 30 днів.
Указ Президента України «Про введення воєнного стану» був
затверджений Верховною Радою України сьогодні ввечері більшістю (276)
голосів.
У 2019 році в усіх регіонах України мають запрацювати оновлені
диспетчерські служби, – МОЗ.
Завдяки створенню і модернізації об’єднаних диспетчерських служб по
усій країні диспетчери екстреної допомоги менше часу витрачатимуть на
обробку викликів, а до пацієнта виїжджатиме та машина, яка знаходиться
найближче до адреси виклику.
Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив, що
Національний фонд досліджень вже з наступного року зможе почати
грантове фінансування науки.
(...). Національний фонд досліджень вже з наступного року зможе
почати грантове фінансування науки. Для цього урядом передбачено у
Державному бюджеті нову бюджетну програму та кошти обсягом близько
262 млн гривень.
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій Зубко зазначив, що приєднання України до
енергосистеми Європи дозволить отримати «електроенергетичний безвіз».
Німеччина й надалі надаватиме допомогу у впровадженні
енергоефективності: в рамках Фонду енергоефективності та у сфері
відновлювальних джерел енергії. Крім фінансової підтримки – це технічна
допомога, німецькі технології, технічні рішення, направлені на досягнення
оптимального балансу між вартістю термореновації та максимальним
ефектом щодо економії енергоресурсу.
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Голова представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі заявив, що
судова реформа залишається пріоритетною метою, визначеною в Угоді про
асоціацію України з Євросоюзом.
Євросоюз не шкодує зусиль на підтримку судової реформи, тому що
вона залишається пріоритетом асоціації України з ЄС.
Міносвіти розробило положення про сертифікацію вчителів.
На виконання вимог Закону України «Про освіту» МОН розроблено
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про сертифікацію педагогічних працівників», що має
врегулювати процедуру оцінювання професійних компетентностей
педагогічного працівника шляхом незалежного тестування, самооцінювання
та вивчення практичного досвіду його роботи.
Національна служба здоров'я України починає «третю хвилю»
укладення договорів із закладами первинної медичної допомоги за
програмою державних гарантій медобслуговування.
Голова НСЗУ Олег Петренко:
Наступного понеділка стартує третя хвиля укладення договорів.
За сім місяців із початку роботи НСЗУ в системі eHealth загалом
більше ніж 21,421 млн декларацій, із них понад 13,892 млн оплачуваних, за
якими медичний заклад отримує фінансування.
В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що з наступного
року почнеться електронізація медицини.
Один із пріоритетів Міністерства охорони здоров’я на 2019 рік –
переведення багатьох послуг в систему eHealth.
Конституційний суд визнав конституційним закріплення у Конституції
курсу України на членство в Європейському Союзі та Північноатлантичному
альянсі НАТО.
Представник Президента у Верховній Раді Ірину Луценко:
Конституційний суд надав позитивний висновок щодо конституційних
змін у частині інтеграції ЄС і НАТО.
Уряд оновлює підходи до реформування державного управління в
діалозі з ЄС.
Представники Європейського Союзу, громадського сектору та
державних органів обговорили прогрес виконання Стратегії реформування
державного управління на 2016–2020 роки на черговій зустрічі Стратегічного
діалогу Україна – ЄС, яка відбулася 15 листопада.
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Дипломати Євросоюзу позитивно оцінили процес реформ в Україні.
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з групою послів
держав-членів ЄС, які опікуються питаннями Східного партнерства.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман про ухвалення
бюджету – 2019: Маємо збалансований і реалістичний документ.
Ухвалений Верховною Радою проект Державного бюджету на
2019 рік – збалансований і реалістичний.
Проект бюджету був поданий відповідно до вимог Бюджетного
кодексу – у вересні, пройшов всі процедури обговорення і вперше був
схвалений до початку грудня. Це відкрило для України можливості не тільки
планового входження в наступний фінансовий період, а й посилення
співпраці з міжнародними партнерами за програмами макрофінансової
допомоги.
МОЗ у Вінниці презентувало план трансформації медичної системи на
2019 рік.
У наступному році на медичну систему України чекає масштабна
трансформація. Стартує впровадження нової моделі фінансування на рівні
спеціалізованої допомоги, почнуться зміни в системі екстреної медицини та
державних закупівлях ліків і медичних виробів.
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Аналітичний коментар
Л. Дем’яненко,
н. с. ФПУ,
канд. філол. наук
Питання бюджету: чого очікувати в 2019 році?
Новий бюджет на 2019-й рік можна вважати черговим бюджетом
розвитку. Усі бюджети за роки незалежності України відображали реальні
можливості в певний період підтримувати відповідний стан розвитку країни.
Без сумніву, кожен уряд вважає свій бюджет найкращим у забезпеченні
нового прогресу економіки. Не став винятком і бюджет-2019.
Місія МВФ, яка була у вересні в Україні, дала чітке розуміння, що
Україна може розраховувати на наступний транш лише після остаточного
ухвалення бюджету. Навіть ухвалення в першому читанні недостатньо.
Кредитори хочуть бачити кінцевий документ, ухвалений бюджет як закон.
Тому піковий період виплат за зовнішніми боргами – ключовий обмежуючий
фактор для бюджету-2019. у цілому бюджет виглядає стриманим. «Ймовірно,
його писали в розрахунку на співпрацю з Міжнародним валютним фондом
(МВФ), і витрати і доходи в ньому оцінені досить консервативно. Високий
рівень витрат на обслуговування і погашення боргів не дозволяє зменшувати
податкове навантаження, обмежує можливості для зростання бюджетних
витрат і несе ризики рефінансування», – підкреслювали аналітики. В CES
додали, що для балансування бюджету уряд планує залучити 3,5 млрд дол.
(2,6 % ВВП) державного боргу на зовнішніх ринках, а також близько
0,7 млрд дол. макрофінансової допомоги від ЄС і Світового банку
(ukr.segodnya.ua).
Експерт, заступник голови Стратегічної групи радників при Кабінеті
Міністрів України Павло Кухта ще у вересні висловив сподівання, що до
другого читання бюджет-2019 не зміниться, адже зараз він відповідає тим
вимогам, які можуть до нього бути. «Він задовольняє вимоги МВФ та інших
кредиторів і дозволяє нам отримувати фінансування, з одного боку. З іншого
боку, він задовольняє наші власні потреби щодо зниження боргового
навантаження. Прийняття цього бюджету та наступних бюджетів у тому ж
дусі дозволить знизити боргове навантаження, ми позбудемося боргів і
вийдемо із залежності від кредиторів», – зазначив експерт, й додав, що
водночас у бюджеті-2019 передбачене фінансування усіх пріоритетних
напрямів – оборони, індексації пенсій, реформи медицини, інфраструктури
тощо (Західна інформаційна корпорація).
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Такі прогнози були у вересні до голосування бюджету-2019 у першому
читанні.
І ось, якщо в минулому році рекорд по прийняттю бюджету полягав у
прийнятті до 24:00, то в цьому році новий, інший, рекорд – прийняття до
кінця листопада. Політичний експерт Олексій Мін’яков, який під час нічного
засідання Ради перебував у парламенті, зазначив, що прийняття бюджету
відбувалося «змором і виснаженням, щоб сонним депутатам було важко
розгледіти «схеми».
Парламент 23 листопада о шостій ранку схвалив у другому читанні
законопроект № 9000 про державний бюджет на 2019 рік. Документ у
другому читанні в цілому підтримали 240 нардепів.
Рада 23 листопада вночі також схвалила у другому читанні
законопроект № 9260 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування
та перегляду ставок окремих податків і зборів». Документ був прийнятий у
рамках бюджетного процесу, його після багатьох провальних рейтингових
голосувань у другому читанні підтримали 236 парламентаріїв.
Перед прийняттям документ розглядався за закритими дверима в
податковому комітеті Верховної Ради близько шести годин; у самій Раді він
також був проголосований тільки після десятка провальних спроб.
До другого читання проект бюджету доопрацювали. Зокрема,
збільшили дохідну частину. А саме, ключова відмінність кінцевого варіанту
бюджету першого читання – це облік підвищення ціни на газ для населення.
Крім того, підвищили окремі податки, але в той же час не замінили податок
на прибуток податком на виведений капітал.
Отже, проект бюджету був поданий відповідно до вимог Бюджетного
кодексу – у вересні, пройшов всі процедури обговорення і вперше був
схвалений до початку грудня. Це відкрило для України можливості не тільки
планового входження в наступний фінансовий період, а й посилення
співпраці з міжнародними партнерами за програмами макрофінансової
допомоги.
«Ми маємо стабільність – і в кінці цього року, і в наступному. 2019 рік
буде непростим – економічно і політично. Але маємо бюджет –
збалансований і реалістичний, – сказав Володимир Гройсман. – Ми зберегли
всі програми – безпеки і оборони, в медицині, освіті, будемо будувати
дороги, продовжимо подальшу децентралізацію» (Департамент інформації та
комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України).
Відтак, за Бюджет-2019 проголосовано і найчастіше питання, на
сьогоднішній день чи ідеальний цей бюджет? Очевидно, що ні, адже
напередодні виборів мажоритарні депутати вписали туди ряд своїх побажань,
тому, що одночасно без урахування їх інтересів зібрати 240 голосів було
малореально. Саме тому, ціна результативного політичного рішення – це
завжди компроміси, баланс інтересів і цей раз не виключення.

8

Блогосфера

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

15 листопада − 05 грудня 2018р.

20-28 лютого 2015
За рахунок чого зростуть надходження до бюджету:
- податку на прибуток підприємств: +2,9 мільярда гривень;
- рентної плати за користування надрами для видобування природного
газу: + 9 мільярдів гривень;
- грошей від НБУ: + 2 мільярди гривень;
- власних надходжень бюджетних установ: +1,4 мільярда.
Ще 5,2 мільярда надходжень має принести прийнятий у листопаді
законопроект щодо змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду
ставок окремих податків і зборів. За ним:
- акцизний податок з тютюнових виробів збільшено до 2,5 мільярда
гривень;
- податок на додану вартість з ввезених на митну територію України
товарів збільшено на 300 мільйонів гривень;
- екологічний податок збільшено на 1 мільярд 420 мільйонів гривень.
Від скандального закону 8487 про розмитнення євроблях у бюджет має
надійти 950 мільйонів гривень. Згідно з текстом документу ці надходження
направлять до спеціального фонду державного бюджету на фінансування
виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за
бюджетними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду.
Видатки:
У доопрацьованому проекті бюджету передбачено збільшення видатків
для вирішення ряду нагальних питань, як соціального, так і економічного
характеру – запевняє пояснювальна записка до законопроекту.
Тож найбільші видатки з держбюджету-2019 такі:
- на безпеку і оборону – всього на 212 мільярдів гривень;
- на охорону здоров’я – 95,7 мільярда гривень;
- на освіту – 127 мільярдів гривень
- на пенсії – 167,5 мільярда гривень;
- дороги – 55 мільярдів гривень;
- субсидії за житлово-комунальні послуги населенню – 20 мільярдів
гривень (24tv.ua).
Президент України Петро Порошенко повідомив, що ключові
показники державного бюджету України на 2019 рік відповідають вимогам
Міжнародного валютного фонду. Глава держави поінформував очільницю
МВФ – Крістіну Лагард про основні параметри державного бюджету України
на 2019 рік, який ухвалила Верховна Рада. Крістіна Лагард, своєю чергою
відзначила, що, відповідно до попередніх оцінок МВФ, ключові показники
бюджету відповідають погодженим з Фондом параметрам.
Очільниця МВФ підтвердила готовність надати відповідну технічну
допомогу Україні у питанні реформування фіскальної політики та
податкового адміністрування.
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Також були обговорені наступні кроки, які необхідно здійснити, у
контексті засідання Виконавчої ради МВФ у грудні для розгляду програми
допомоги stand-by для України.
Очікується, що перший транш від Міжнародного валютного фонду за
новою 14-місячною програмою підтримки економічної політики stand-by
(SBA) становитиме 1,5 млрд доларів. У Кабінеті міністрів України
розраховують, що перший транш від донора буде перерахований вже в грудні
поточного року (112.ua).
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко
висловився в цілому так, що бюджет є дійсно збалансованим і нормальним.
Єдине питання в тому, що в «кошторисі закладено значний обсяг коштів,
який треба буде віддавати за відсотками і за обслуговування зовнішнього
боргу України. Звичайно, в цьому є проблема, адже ми більшу частину
доходу, який зараз вкрай необхідний для розвитку економіки країни, для
фінансування Збройних Сил і т. д., просто віддаємо зовнішнім кредиторам.
Це треба розуміти, і ми йдемо на урізання різного роду програм. Наприклад,
скоротили фінансування програми по переселенцям, для яких виділення
грошей – дуже важливо. По іншим соціальним програмам також є
«урізання». І це робиться через те, що ми повинні віддавати відчутну частину
доходів держбюджету на фінансування зовнішніх зобов'язань», – пояснив
Олександр Мусієнко (Сегодня.ua).
На думку голови громадської ради Національного агентства з питань
запобігання корупції, члена ради Реанімаційного Пакету Реформ Віктора
Тарана: «Макроекономічні показники бюджету-2019 лишилися у параметрах,
запропонованих урядом і погоджених з МВФ. Зокрема, це стосується
бюджетного дефіциту, який наразі не перевищує 2,6 % ВВП. Такий підхід
відповідає затвердженій урядом стратегії управління державним боргом,
мета якої – зменшення боргового навантаження на бюджет з нинішніх 60 %
ВВП до 49 % у 2020 році». Запропоновані урядом показники дозволять
зберегти фінансову стабільність держави у 2019 році, зазначив експерт.
Також сприятиме стабільності отримання першого траншу від МВФ до кінця
року у розмірі близько 2 мільярдів доларів (24tv.ua).
Але є і досить критичні прогнози щодо Бюджету-2019. Наприклад,
«Оптимістичний сценарій, на жаль, найменш вірогідний, – вважає Андрій
Новак, – адже для того, щоб далося взнаки реформування, ним потрібно було
займатися ще цього річ. А у 2018 році, як ми знаємо, серйозних економічних
реформ в Україні не відбулося – ані в податковій, ані в бюджетній, ані в
грошово-кредитній сферах». Як навряд чи вдасться країні отримати і згадані
вже 17 мільярдів гривень від приватизації. Адже повноцінна «велика»
приватизація у рік двох виборчих кампаній – президентської та
парламентської, – на думку Андрія Новака, неможлива. Тож, за його
прогнозами, ця цифра знову (вже втретє!) «перекочує» і у бюджет 2020 року
(«ukrinform.ua»).
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Є побоювання у зв'язку з введенням військового стану у країні, адже
парламент 26 листопада ввів в Україні воєнний стан. Відповідну пропозицію
вніс у Верховну Раду президент Петро Порошенко. Воєнний стан діятиме на
території 10-ти областей, на засіданні РНБО в ніч на 26 листопада було
наголошено, що жодних обмежень для пересічних громадян України введено
не буде. Зокрема робота банків буде забезпечена у звичному режимі. Щодо
перетину кордону громадянами України, то жодних обмежень також не буде
введено (24tv.ua). У зв'язку з цими подіями відразу виникло занепокоєння що
ж буде і чи зміниться бюджет України на 2019 рік?
Але відразу заспокоїли, про те, що введення воєнного стану не вплине
на взаємодію з МВФ. Про це директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард
сказала під час телефонної розмови з президентом України Петром
Порошенком, повідомляє прес-служба глави держави.
Таким чином, експерти по-різному оцінюють голосування в
парламенті, але сходяться на думці, що в цілому схвалення «кошторису» –
важливий хід ВРУ, тому віримо та сподіваємося, що бюджет-2019 є
реалістичним. Навіть незважаючи, що на нього лягає навантаження у вигляді
повернення боргів на суму понад 12 мільярдів доларів за зовнішніми
запозиченнями. Документ передбачає як фінансування майже в повному
обсязі ключових напрямів (оборона, медицина, освіта тощо), так і
підвищення соціальних стандартів: зростання мінімальної зарплати, зарплат
військовослужбовцям, освітянам, медикам тощо.
Р. Жангожа
с.н.с. ФПУ
д-р політ. наук
СУАР (Восточный Туркестан) – политические коллизии
В последнее время международные СМИ и независимые политики
высказывают острую озабоченность по поводу событий, связанных с
геноцидом, по их утверждению, по отношению к коренным народом
Восточного Туркестана. Или Синьзяно-Уйгурским автономным районом
Китайской народной республики. Поскольку информация об этом регионе
для украинских СМИ и политических экспертов более чем скудна, и в силу
этого обстоятельства отодвигает нас на периферию актуальных событий
представляющих профессиональный интерес для международного
политического сообщества, представляется целесообразным, не вдаваясь в
детали происходящего, дать интересующемуся текучими международными
событиями украинскому политическому сообществу краткое описание
происходящих событий.

11

Блогосфера

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

15 листопада − 05 грудня 2018р.

20-28 лютого 2015
В этом регионе (как и в регионе Тибета, сопротивление коренного
населения которого было жестко и окончательно подавлено еще в
пятидесятые годы прошлого века) издревле проживали различные
этнические группы – уйгуры, казахи, татары, кыргызы, дунгане, монголы,
таджики и др. Все эти этнические группы представлены относительно
небольшим количеством – от нескольких сотен тысяч, до порядка 10-12
миллионов человек (уйгуры). Что в количественном соотношении с
титульной нацией Китая – ханьцами –представляется незначительной
величиной. Тем не менее, межэтническое противостояние между
этническими меньшинствами (большинство из которых представлено
уйгурами) и ханьцами, происходило и происходит в перманентном режиме,
приводя к многочисленным человеческим жертвам.
Со второй половины ХХ века центральные власти Китая стали
применять «гибридные» методы борьбы с сепаратизмом Восточного
Туркестана. Наряду с жесткими карательными мерами против восставшего
гражданского населения региона, Пекин стал переселять в регион этнических
ханьцев из центральных регионов страны. В результате этих массовых акций,
сегодняшняя демографическая структура региона претерпела существенные
изменения – количество этнических ханьцев в регионе практически
сравнялось с количеством уйгуров (по официальным данным, порядка
двеннадцати миллионов).
Кто такие уйгуры?
Здесь следует отметить, что говоря об уйгурах, автор имеет ввиду все
этнические меньшинства Восточного Туркестана, вовлеченные в
противостояние с этническими ханьцами – китайцами.
Восточный Туркестан – Синьцзян (в китайском обозначении региона)
имеет стратегически важное значение для Китая, поскольку граничит с
восемью странами – Монголией, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном,
Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном и Индией.
Уйгуры – это по преимуществу мусульманская группа этнических
меньшинств, базирующаяся, главным образом, в западной части Китая, в
Синьцзяне. Они имеют более общую культурную, этническую и даже
генетическую общность с этносами в странах Центральной Азии, чем с
китайцами-ханьцами. Их язык связан с узбекским (ферганский диалект), а
также имеет сходство с казахским, кыргызским, алтайским и монгольским.
Ислам является важной частью их историко-культурной идентичности.
Большинство из прихожан религиозных заведений практикуют умеренную
форму суннитского ислама, в то время как некоторые из них являются
последователями суфийских сект, распространенных в Центральной Азии и
на Северном Кавказе.
В соответствие с переписью населения, прошедшей в Китае в 2010
году, общая численность уйгуров составляла чуть более 10 миллионов
человек, что составляет менее 1% от совокупной численности населения
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Китая. Тем не менее, уйгуры являются наиболее многочисленной этнической
группой в автономной области Восточного Туркестана.
До недавнего времени Синьцзян населяли в основном уйгуры, но
организованное властями Китая массовое переселение этнических ханьцев в
этот регион частично провоцирует напряженность и межэтническое
противостояние между коренными этническими группами с титульной
нацией – ханьцами.
Уйгуры, живущие за пределами Синьцзяна, как правило, являются
торговцами, которые живут в городах, расположенных по древнему
маршруту Великого Шелкового пути. Еще приблизительно 400 000 уйгуров
живут за пределами Китая. Причем большинство из них живет в центральноазиатских государствах, граничащих с Синьцзяном – Казахстане,
Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.
Кроме чрезвычайно выгодного геополитического расположения,
Восточный Туркестан богат природными ресурсами (в частности,
углеводородным сырьем). Его экономика в значительной степени связана с
сельским хозяйством и торговлей. По этим причинам Восточный Туркестан
был частью ожесточенной борьбы за власть в течение последнего
тысячелетия. Случались в его истории и периоды ситуативной
независимости, правда, длившейся незначительные периоды времени.
То, что сегодня известно как Синьцзян, попало под китайское
правление в 18 в. В 1940 году регион пережил непродолжительный период
политической чересполосицы и непродолжительной независимости, который
в советской геополитической терминологии, обозначался как «Особый район
Китая». Но Китай, когда коммунисты Китая взяли власть в 1949 году при
военной и политической поддержке Советского Союза, восстановил
контроль над Восточным Туркестаном.
Почему существует напряженность между Китаем и уйгурами?
За последние 70 лет Синьцзян пережил огромный демографический
сдвиг. Если в 1945 году уйгуры составляли 75% населения региона, то
сегодня их количество составляет порядка 45%. Привлеченные крупными
государственными программами Пекина проектами развития региона,
которые, по-сути, представляются масштабной акцией по изменению
демографической структуры Синьцзяна, принесли промышленный прогресс
региону, сделав его более чем привлекательным.
Этнические меньшинства Синьцзяна, в частности, уйгуры жалуются,
что лучшие рабочие места отдают ханьцам, так как это негласно поощряется
центральными властями и их наместниками, что вызывает естественное
недовольство по этническим признакам. Ссылаясь на членство в
региональной группе по безопасности – ШОС – Китай развернул
значительное количество войск, дислоцированных в этом регионе.
Как утверждают международные эксперты со ссылкой на информацию,
полученную от местных активистов, по мере демографических изменений
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китайское правительство постепенно сокращает способность уйгуров
заниматься предпринимательской и культурной деятельностью. Они также
заявляют, что правительство налагает жесткие ограничения на религиозную
конфессию – ислам, выдавая обычные мусульманские традиции как
«экстремистские», тем самым ограничить их деятельность.
Независимые журналисты сообщили, что в последние годы местное
правительство организовало публичные церемонии и сборы подписей, во
время которых этнические меньшинства заявляют о своей лояльности к
Коммунистической партии Китая. Они также заявляют, что государство
препятствует тому, чтобы уйгуры имели какие-либо контакты с другими
тюркскими и мусульманскими народами за рубежом.
Когда появилась напряженность?
Напряженность между уйгурами, представляющими администрацию
квази-государственной институции Автономного округа и китайским
правительством возросла в 1990-х годах, когда усилилась поддержка
сепаратистских групп в Синьцзяне. Группы были вдохновлены развалом
Советского Союза и появлением независимых мусульманских государств в
Центральной Азии. Правительство Китая жестко подавило публичные
демонстрации, а активисты, были частично отправлены в трудовые лагеря,
частично ушли в подполье.
Все эти события не оставались без внимания со стороны
международного сообщества. Хотя, надо сказать, эти осуждения не выходили
за грань протестов правозащитных организаций. Так, Китай был обвинен в
усилении репрессий против национальных меньшинств и, в частности,
уйгуров, в разгар Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, но в 2009 году
напряженность резко возросла. В текущем (2018) году в столице региона
Урумчи произошли беспорядки, а китайские официальные лица заявили, что
около 200 человек были убиты, большинство из них – этнические ханьцы –
китайцы.
При этом, в качестве оправдания жестокого подавления протестующих,
Пекин утверждал, что подавление сопротивления было необходимо, чтобы
остановить насилие и распространение сепаратистских настроений.
Вторая волна напряженности пришлась на 2016 год и была связана с
приходом в Синьцзян Чэнь Цюаньгуо – нового секретаря партии, который и
здесь придерживался той же жесткой политики, которую ранее использовал в
Тибете.
Международные правозащитные организации обвинили китайские
власти в том, что они поместили миллион уйгуров и представителей
национальных меньшинств региона в трудовые лагеря «на перевоспитание».
В свое оправдание, Пекин заявляет, что уйгуры не являются арестантами, а
прикомандированы к «центрам профессионального образования», в целях
остановки и распространения религиозного экстремизма и всплеска
террористических актов, к которым они потенциально склонны.
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Однако если рассматривать процессы сужения жизненного
пространства для представителей этнических меньшинств региона, можно
говорить о направленной властями тенденции по уничтожению их
этнокультурной идентичности.
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Перший заступник Голови Національного агентства України з
питань державної служби Володимир Купрій:
Вже рік триває реформа державного управління. Близько 500 нових
держслужбовців стали частиною потужних команд міністерств, а конкурси
на зайняття посад фахівців з питань реформ активно тривають. (…)
Які зміни в освіті для держслужбовців вже відчутні, а які стануть
видимими вже незабаром? Про це – далі.
З 2016 року запроваджено окрему спеціальність «Публічне управління
та адміністрування». Зараз за цією спеціальністю можна здобути вищу освіту
у 130 закладах вищої освіти (ЗВО). Державне замовлення на навчання
держслужбовців за магістерською програмою «Публічне управління та
адміністрування» можемо розмістити виключно у ЗВО державної форми
власності, що не є відмінним від порядку, який стосується й інших
спеціальностей за іншими галузями знань. Фактично, це означає наявність
жорсткої
монополії ЗВО державної форми власності на підготовку
державних службовців за магістерськими програми «Публічне управління та
адміністрування». (…)
Служба управління персоналом щорічно повинна аналізувати, скільки
магістрів є серед держслужбовців, зважати на цю пропорцію і заохочувати
працівників йти на навчання. Державний службовець зазвичай не бажає
здобувати ступінь за стаціонарною формою навчання, тому що він/вона
«втрачає робоче місце». НАДС доклав зусиль для врегулювання цієї ситуації
і запропонував шляхи вирішення цієї дилеми. Наразі держслужбовець може
навчатися стаціонарно, а робоче місце за ним зберігається.
Зараз триває робота щодо запровадження єдиного державного
кваліфікаційного іспиту за спеціальністю «Публічне управління та
адміністрування». Освітянське законодавство передбачило таку можливість.
Проте маємо спільно з МОН ретельно продумати підхід та методику такого
іспиту, підготувати належну інфраструктуру для його проведення. Очевидно,
що такий іспит є необхідним, але маємо ретельно дотримуватися етапності в
його впровадженні – без гонитви. Інакше можемо втратити будь-яку
привабливість і мотивацію державних службовців навчатися за такими
програмами.
Англійська для держслужбовців
Закон України «Про державну службу» висуває чітку вимогу до
вищого корпусу державної служби щодо володіння англійською чи
французькою мовами. Зараз усі конкурси на посади категорії «А»
передбачають проведення відповідного тестування кандидатів на володіння
ними. Претенденти на посади фахівців з питань реформ на конкурсах можуть
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отримувати додатковий бал, якщо документально підтвердять володіння
іноземною мовою (передусім, англійською). Тобто, все це спонукає
державних службовців вивчати іноземні мови.
Зараз чинною є державна програма навчання державних службовців
іноземним мовам. На базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування маємо
оновлену програму навчання англійській мові – English for Public
Administration. Вона передбачає навчання державних службовців міністерств,
працівників інших центральних органів виконавчої влади у малих групах
впродовж двох семестрів.
Крім цього, є постійні ініціативи, наприклад, Британської Ради –
навчання англійської для фахівців з питань реформ.
Зараз спостерігаємо ажіотаж серед охочих вивчати англійську мову за
державною програмою. Згідно із паспортом бюджетної програми, цього
семестру маємо можливість надати таку послугу 400 держслужбовцям. Хоча
попит шалений – отримали запит на навчання від понад 1800 охочих.
Цьогоріч були змушені відмовити багатьом. Але попит є, маємо його
задовольняти, тому врахуємо це під час наступного набору.
Яку новацію плануємо запровадити у професійному навчанні?
Зараз триває оцінювання результатів службової
діяльності
держслужбовців. У грудні, після закінчення оцінювання, кожен
держслужбовець, який його успішно пройшов, отримає індивідуальну
програму підвищення професійної компетентності – розроблену спільними
зусиллями працівника служби управління персоналом та безпосереднім
керівником держслужбовця. Вона має бути затверджена і впродовж
наступного року виконана в обов’язковому порядку.
У програмі буде визначений перелік компетентностей, які потрібно
вдосконалити чи набути державному службовцю, та формат, в якому це має
бути зроблено
– підвищення кваліфікації чи самоосвіта. Плануємо
запровадити накопичувальну систему освітніх кредитів, за якої державний
службовець має набрати щонайменше один кредит ЄКТС, що еквівалентно
30 навчальним годинам. При цьому, самоосвіта також визнаватиметься і
братиметься до уваги під час обрахунку таких годин. До речі, самоосвіта має
бути обов’язковою і становити частку не більше 20 % всієї індивідуальної
програми підвищення професійної компетентності.
Вимоги до держслужбовців та їх професійної компетентності
змінюються, але це повинно не відштовхувати, а навпаки – мотивувати
кращих брати участь у відкритих конкурсах, справедливо перемагати та
отримати шанс долучитися до важливих змін в країні (Перезавантаження
освіти для держслужбовців: місія здійсненна).
Голова Гадяцької районної державної адміністрації Олексій
Матюшенко: Цього року мав честь вже втретє побувати на засіданні Ради
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регіонального розвитку. Рада регіонального розвитку проводиться кожні
півроку. Це той період, протягом якого можна проаналізувати здобутки і
проблемні питання. І щоразу, отримуючи розгорнуті статистичні дані та
факти, слухаючи доповіді управлінської еліти держави, розумієш, що країна
на правильному шляху. Вона прогресує. (…)
Якщо говорити про зміни на місцевому рівні, варто відзначити успіх
реформи децентралізації. Кожна об'єднана громада отримала колосальні
можливості для власного розвитку. І що найголовніше – зросли фінансові
можливості, тепер кожна ОТГ має змогу вільно розпоряджатися коштами.
Нині у Гадяцькому районі дві об'єднані громади. Місто обласного
значення приєднало до себе село Біленченківку, а незабаром відбудуться
вибори і до третьої ОТГ. Гадяччині, як і Полтавщині в цілому, є чим
пишатися. Ми активно працюємо над розвитком інфраструктури та
реформуванням соціальної сфери.
Також на Раді регіонального розвитку відверто говорили і про проблем.
Порушували болюче питання ціни на газопостачання. Цього року ціна
зросла на майже на чверть, але держава захищає населення, надаючи адресну
допомогу – субсидії. Тому, за дорученням Президента України Петра
Порошенка, кожна райдержадміністація та управління соцзахисту
зобов'язується допомогти людям, які хочуть оформити субсидію.
На засідання Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що кошти,
викрадені колишнім урядом Віктора Януковича та підприємства повернуті
державі.
За рахунок повернутих грошей зараз будуються нові амбулаторії,
зокрема три – в Гадяцькому районі. Ремонтуються дороги, а це 16 мільйонів з
держбюджету на капітальний ремонт дорожнього полотна.
Я впевнений, країна на правильному шляху. Вірю, що громади й надалі
будуть успішно розвиватися,а рівень життя в країні поступово ставатиме
кращим (Рада регіонального розвитку: від успіхів громади до процвітання
країни).
Народний депутат України Геннадій Ткачук:
Пiдвищeння пeнсiй – цe oднe з oснoвних зaвдaнь, якi стaвить пeрeд
сoбoю уряд.
Минулoгo рoку сeрeдня пeнсiя зрoслa нa 29,7 %, a мiнiмaльнa пeнсiя нa
16,4 %. Oднaк рoзмiр пeнсiй всe щe зaлишaється низьким. Стaнoм нa жoвтeнь
пoтoчнoгo рoку сeрeдня пeнсiя в Укрaїнi склaдaє 2 577 гривeнь, a мiнiмaльнa
лишe 1 452 гривнi (з грудня будe 1 497 грн.). Звичaйнo, цьoгo нe дoстaтньo.
Тoму уряд нa чoлi з Вoлoдимирoм Грoйсмaнoм прoвoдить aктивну рoбoту у
дaнoму нaпрямку.
Вчoрa Кaбмiн пiдтримaв зaкoнoпрoeкт, який збiльшує мoжливoстi для
пoдaльшoгo пiдвищeння пeнсiй шляхoм дeтiнiзaцiї зaрплaт. Дaний
зaкoнoпрoeкт удoскoнaлює систeму зaгaльнooбoв’язкoвoгo дeржaвнoгo
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сoцiaльнoгo тa пeнсiйнoгo стрaхувaння. Нoвaцiї мaють пiдвищити якiсть
aдмiнiструвaння єдинoгo сoцiaльнoгo внeску тa дисциплiну йoгo сплaти.
Для пoдaльшoгo зрoстaння пeнсiй пoтрiбнo, щoб у Пeнсiйнoгo фoнду
були дoдaткoвi рeсурси. Aби нe збiльшувaти нaвaнтaжeння нa дeржбюджeт,
їх мoжнa знaйти зa рaхунoк пeрeкриття схeм ухиляння вiд сплaти ЄСВ. Крiм
тoгo, цe дoзвoлить пoсилити зaхист прaцюючoгo нaсeлeння. Aджe
прихoвувaння рeaльних зaрплaт для змeншeння сплaти ЄСВ фaктичнo
пoзбaвляє рoбiтникa гiднoї пeнсiї.
Схeм ухилeння вiд сплaти ЄСВ є дeкiлькa: зaнижeння рeaльнoї
зaрoбiтнoї плaти; «зрiвнялiвкa» (кoли квaлiфiкoвaнa i нeквaлiфiкoвaнa прaця
oплaчується зa дoкумeнтaми oднaкoвo); прихoвувaння рeaльнoї зaрплaти
кeрiвнoгo склaду пiдприємствa; нaрaхувaння вeликoї зaрплaти oднiй чи
кiлькoм oсoбaм нa пiдприємствi з пoдaльшим рoзпoдiлeнням цих кoштiв мiж
iншими спiврoбiтникaми «в кoнвeртaх» (цeй спoсiб мiнiмiзaцiї мoжливий
зaвдяки oбмeжeнню суми, з якoї стягується ЄСВ).
Щo ж пeрeдбaчaють зaпрoпoнoвaнi змiни дo зaкoнoдaвствa? Пo-пeршe,
цe збiльшeння мaксимaльнoї вeличини бaзи нaрaхувaння ЄСВ з 15 дo 25
мiнiмaльних зaрoбiтних плaт (дo суми 104 325 гривeнь). Тaким чинoм нe
тiльки будe пeрeкритo oдну iз мiнiмiзaцiйних схeм, a й вiднoвлeнo сoцiaльну
спрaвeдливiсть. Oднoчaснo, aби стимулювaти лeгaлiзaцiю дoхoдiв грoмaдян,
прoпoнується встaнoвити рeгрeсивну шкaлу рoзмiру ЄСВ. Пo-другe, будe
зaкoнoдaвчo зaкрiплeнo вимoги зaстoсoвувaти нa пiдприємствaх принцип
дифeрeнцiaцiї зaрплaти в зaлeжнoстi вiд склaднoстi, квaлiфiкaцiї,
вiдпoвiдaльнoстi рoбoти. Тaкoж встaнoвлюється вимoгa сплaчувaти ЄСВ
кeрiвникaм пiдприємств iз рoзрaхунку двoх мiнiмaльних зaрплaт. Eфeкт лишe
вiд цьoгo зaхoду стaнoвитимe 3,4 млрд грн нa рiк. Крiм тoгo, зaкoнoдaвчi
змiни пeрeдбaчaють пoсилeння вiдпoвiдaльнoстi зa нeсплaту ЄСВ.
Зaгaлoм в рeзультaтi зaпрoпoнoвaних мeхaнiзмiв дoдaткoвi
нaдхoджeння дo Пeнсiйнoгo фoнду стaнoвитимуть мaйжe 10 мiльярдiв
гривeнь нa рiк, щo дoзвoляє зaбeзпeчити пoдaльшe зрoстaння пeнсiй (Уряд
знaйшoв мoжливoстi для пoдaльшoгo пiдвищeння пeнсiй).
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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що всі
країни НАТО надають рішучу політичну і практичну допомогу Україні,
а також рішуче підтримують її суверенітет і територіальну цілісність,
хочa Україна не входить до складу Альянсу (Yeni Şafak English, Турція).
Країни НАТО також будуть продовжувати допомагати здійснювати
модернізацію Збройних сил України.
Президент України Петро Порошенко заявив, що за рік безвізу
українці 20 мільйонів разів перетинали кордони ЄС (Wschodnik.pl,
Польща).
Скоро виповниться півтора роки безвізового режиму. За рік з 11 червня
2017 року по 11 червня 2018 року наші громадяни 20 млн разів перетинали
кордон Європейського Союзу. Це не означає, що 20 млн громадян
перетинали кордон, а тому що дехто їздив кілька разів, але 20 млн перетинів,
і ця кількість істотно зростає.
Європейська Комісія від імені Європейського Союзу схвалила
надання перших 500 мільйонів євро у рамках нової програми з
макрофінансової допомоги для України (EU News, Бельгія).
Віце-президент Єврокомісії, який відповідає за євро і соціальний
діалог, а також за фінансову стабільність, фінансові послуги та Союз
ринків капіталу, Валдіс Домбровскіс:
Європейський Союз продемонстрував постійну політичну та фінансову
підтримку Україні.
Єврокомісар з економічних та фінансових справ, оподаткування і
митного контролю П’єр Московічі:
Україна виконала свої політичні зобов’язання для отримання першого
платежу за програмою макрофінансової допомоги.
Це важливий та обнадійливий сигнал того, що Україна продовжує
здійснювати реформи, попри нинішню ситуацію в сфері безпеки та
підготовку до наступних виборів.
Польський політик, колишній депутат Європейського парламенту
Павло Коваль заявив, що в Україні спостерігається явний прогрес (New
Eastern Europe, Польща).
На мій погляд, Україна стала політично стабільною державою з
політично стабільним урядом. Вона зуміла зберегти інтерес Заходу та
політичну захист ЄС та Сполучених Штатів.
Вона зуміла здійснити глибокі реформи в деяких областях, наприклад,
в армії. Війна в Донбасі дещо допомогла, бо військова боротьба змусила
Огляд зарубіжних ЗМІ
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провести багато реформ та перетворень, наприклад військові закупівлі, а
також інші цивільно-військові питання. Це також змусило уряд вирішувати
складні питання, такі як правильне проектування командної структури. Я б
сказав, що армія є однією з головних інституцій, яка дійсно покращилася в
Україні.
Інший великий успіх – це зміна атмосфери навколо армії, яку можна
побачити у великій кількості неурядових організацій, що працюють та
підтримують армію. Той факт, що Україна вперше за свою історію має
національну армію, а не регіональну армію, як і в минулому, є величезним
успіхом.
Боротьба з корупцією, яка є найбільшою проблемою, також має певний
успіх, особливо на високому рівні.
Створено Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Можна
сперечатися, з цього приводу, але воно все ж таки створене. І це працює.

Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс заявив, що
Латвія чекає вступу України до ЄС та НАТО (Baltnews.lv., Латвія).
Латвія підтримує і буде підтримувати український шлях до
Європейського Союзу і до НАТО. Ми чекаємо на вас. Але вам ще необхідно
зробити дуже багато реформ.
Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет України на
2019-й рік (Reuters, Великобританія).
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман:
Ми розпочали багато процесів, реформ та перетворень. Бюджет країни
є ключовим інструментом реалізації цих завдань.
МВФ та Світовий банк закликали до реформування
небанківського сектора в Україні (Wschodnik, Польша).
Йдеться про злиття Національного банку України та Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку замість нинішньої системи з
третім регулятором Нацкомфінпослуг.
Постійний представник МВФ в Україні Ґьоста Люнгман:
Потрібно привести регулювання і нагляд до міжнародних стандартів,
як це відбувається в банківському секторі. Найбільш ефективним способом
досягнення цього є консолідація регулюючих органів, перехід від трьох
регуляторів фінансового сектору до двох.
Реформа банківського сектору вже досягла хороших результатів, однак
реформування небанківського фінансового сектору все ще відстає. Через це
небанківський сектор не сприяє сталому розвитку економіки.
Український парламент прийняв у першому читанні законопроект
про внесення змін до Конституції, що закріплює прагнення України до
повноцінного членства в Євросоюзі і НАТО (Грузия online, Грузія).
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Законопроект був поставлений на голосування після отримання
позитивного висновку Конституційного суду.
У підсумку за зміну Конституції в редакції, запропонованій Петром
Порошенко, проголосували 311 депутатів, проти – 21, інші утрималися.

Міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас заявив, що
Німеччина продовжить підтримувати українські реформи (Nau.ch,
Німеччина).
Німеччина не забула сподівань демонстрантів, що боролися за Україну.
Тому ми будемо продовжувати кампанію за мир та територіальну цілісність
України. І ми продовжуватимемо підтримувати український уряд у
проведенні реформ, спрямованих на поліпшення життя людей.
Британський аналітичний центр Chatham House випустив доповідь
«Чи працюють антикорупційні заходи в Україні», у якій розповів про
успіхи і провали реформ (Chatham House, Великобританія).
З часів Євромайдану Україна зробила декілька безпрецедентних кроків
щодо скорочення корупції, на такі заходи не наважувався ніхто в
колишньому СРСР, за винятком Грузії і країн Балтії.
Успішні реформи в Україні:
– Реформа «Нафтогазу» в 2014-2015 роках. На вимогу МВФ уряд
підвищив ціни на газ для населення і компанія у 2016 році вперше
відзвітувала про прибуток. У перші чотири місяці 2018 року «Нафтогаз»
забезпечив 19,3 % державних доходів.
– Реформа системи державних закупівель за рахунок електронної
платформи торгів ProZorro. Її впровадження допомогло покінчити з
непрозорими схемами під час проведення тендерів. Система з лютого 2016
року дозволила заощадити щонайменше $2 млрд. Однак, як зазначено в
дослідженні, система потребує розвитку і викорінення деяких негативних
практик.
– Реформа закупівель для сфери охорони здоров'я. Україна позбулася
посередників у сфері закупівлі ліків, що вже дозволило заощадити для
держави щонайменше $13,4 млн. З 2015 року закупівлі віддані на аутсорсинг
міжнародним організаціям, таким як Міжнародний надзвичайний дитячий
фонд ООН (ЮНІСЕФ), Програма розвитку ООН (UNDP), британська
компанія Crown Agents.
– Реформа патрульної поліції у 2014 році. Зараз нові патрульні вже
працюють у 33 містах.
Що не вдалося:
– Спроби реформувати систему міліції до успіху не привели. Під час
переатестації 70 тис. поліцейських було звільнено 5 тис. осіб, лише деякі з
них змогли потім відновитися на службі. Реформа Генеральної прокуратури
також застопорилася, у тому числі майже не вдалося розділити слідчі й
прокурорські функції.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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– Незначні успіхи в митній сфері, незважаючи на запуск системи
«єдиного вікна» під час оформлення вантажів. Україна втрачає приблизно €4
млрд щорічно через корупцію на митниці.
– Затягування запуску приватизації держпідприємств.
– Ще дві сфери, які залишаються нереформованими – робота Служби
безпеки України і військовий бюджет.

Огляд зарубіжних ЗМІ
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Кабінет міністрів України на засіданні 28 листопада створив
міністерство у справах ветеранів (Радіо Свобода).
Проект рішення представила міністр з питань ветеранів Ірина Фріз.
Головою комісії з ліквідації Державної служби у справах ветеранів війни та
учасників АТО призначили першого заступника голови служби Ігоря
Мальцева.
Уряд доручив новоствореному міністерству спільно з Мінсоцполітики
та МОЗ розробити положення про новостворене відомство, а також всі інші
необхідні для початку роботи документи.
Міністерство фінансів має розробити зміни до бюджетів на 2018 і 2019
роки, щоб забезпечити фінансування нового відомства.
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що рівень
зростання соцстандартів перевищує рівень зростання інфляції (Урядовий
портал).
Зростання розміру реальної заробітної плати у 2018 році на 15 %
свідчить про те, що рівень підвищення соцстандартів перевищує рівень
інфляції.
Зверніть увагу, за даними Держкомстату, реальна заробітна плата
зросла на 15 %. Термін «реальна заробітна плата» означає заробітна плата
вже без урахування інфляції. Тобто зарплата в Україні зростає значно
вищими темпами, ніж інфляційні процеси.
Разом з іншими економічними параметрами це означає, що українська
економіка працює, ми бачимо зростання економіки, і це не формальні
показники, а реальні цифри.
До кінця року середній розмір заробітної плати досягне, як і
прогнозував уряд, 10 тисяч гривень.
Запровадження воєнного стану не вплинуло на доходи державного
бюджету (Урядовий портал).
За 26, 27 та 28 листопада до загального фонду державного бюджету
надійшло, відповідно, 1,6 млрд грн, 1,7 млрд грн та 1,34 млрд грн митних
платежів.
Заступник Міністра фінансів Сергій Верланов:
Зменшення суми надходжень 28 листопада порівняно з попереднім
днем є особливістю надходжень митних платежів протягом тижня (пікові
надходження у понеділок-вівторок, падіння з середи по п’ятницю) і жодним
чином не пов’язано із запровадженням воєнного стану.
Офіційна інформація
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Податкові платежі за 26, 27 та 28 листопада склали, відповідно, 2,2
млрд грн, 2 млрд грн та 3 млрд грн при середньоденному зборі у листопаді
2,4 млрд грн.
У Мінфіні очікують, що за підсумками місяця країна перевиконає
запланований показник доходів загального фонду державного бюджету.

Німеччина надасть Україні 84,8 млн євро допомоги в рамках
співробітництва задля розвитку (Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України).
26–27 листопада 2018 року у Берліні українська делегація на чолі з
першим заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі Максимом
Нефьодовим взяла участь в Українсько-німецьких міжурядових перемовинах
щодо співробітництва задля розвитку. До складу делегації увійшли
представники Мінекономрозвитку, МЗС, Мінфіну, Мін’юсту, МТОТ, МОН
та Укрексімбанку.
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Максим Нефьодов:
Німеччина є одним з найбільших донорів міжнародної допомоги
Україні, обсяг якої з 2002 року перевищив 600 млн євро.
Парламентський Державний секретар Федерального міністерства
економічного співробітництва і розвитку Німеччини Марія Флаксбарт
запевнила у подальшій підтримці України.
(...). Німецька сторона підтвердила виділення 84,8 млн євро допомоги
для України, серед яких: 63,6 млн євро для проектів фінансового
співробітництва (кредити) та 21,2 млн євро для проектів технічного
співробітництва (гранти).
Глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що
протягом останніх чотирьох років завдяки нинішньому політичному
керівництву держави в Україні у різних сферах досягнуто значного
прогресу та відбувається покращення життя (Західна інформаційна
корпорація).
Ми маємо визнати, що за останні чотири роки в цій країні було
досягнуто значного прогресу, і це завдяки нинішньому політичному
керівництву. Я не буду повторювати всі ті сфери, де було досягнуто значного
прогресу. Від державних закупівель до макрофінансової стабільності, від
системи охорони здоров’я до пенсійної системи, від освіти до енергетичного
сектора. Але всі ми знаємо, що багато чого зроблено і, що завдяки цьому
прогресу відбувається значне покращення умов життя українського народу.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман про ухвалення
бюджету – 2019: Маємо збалансований і реалістичний документ
(Урядовий портал).
Офіційна інформація
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Ухвалений Верховною Радою проект Державного бюджету на 2019
рік – збалансований і реалістичний.
Проект бюджету був поданий відповідно до вимог Бюджетного
кодексу – у вересні, пройшов всі процедури обговорення і вперше був
схвалений до початку грудня. Це відкрило для України можливості не тільки
планового входження в наступний фінансовий період, а й посилення
співпраці з міжнародними партнерами за програмами макрофінансової
допомоги.
Ми маємо стабільність – і в кінці цього року, і в наступному. 2019 рік
буде непростим – економічно і політично. Але маємо бюджет –
збалансований і реалістичний. Ми зберегли всі програми – безпеки і оборони,
в медицині, освіті, будемо будувати дороги, продовжимо подальшу
децентралізацію.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман: Економіка
України збалансована, але зовнішня підтримка потрібна для виплати
попередніх боргів (Урядовий портал).
Економіка України зростає 11 кварталів поспіль, і наразі є
збалансованою з огляду на потреби країни і забезпечення подальшого росту.
Проте державі все ще потрібна зовнішня підтримка, аби перекредитуватися і
пройти пікові роки виплат по минулим боргам, зробленим протягом 20082013 років.
11 кварталів поспіль економіка зростає. Це означає, що почався підйом.
У принципі, якщо подивитися на потреби держави – все нормально, ми
збалансовані. Але якщо дивитися на борги, потрібна зовнішня підтримка, аби
перекредитуватися, аби повернути попередні борги. 2019-2021 роки – пікові
роки виплат. (...).
Дипломати Євросоюзу позитивно оцінили процес реформ в Україні
(Урядовий портал).
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з групою послів
держав-членів ЄС, які опікуються питаннями Східного партнерства.
На зустрічі дипломати Євросоюзу схвально оцінили процес реформи в
Україні.
Посол з особливих доручень з питань Східного партнерства
Федерального міністерства Європи, інтеграції та закордонних справ
Австрії Томас Бухсбаум:
Попри війну та безпекові виклики, Україна демонструє значний
прогрес у здійсненні реформ. Маю надію, що виборчий період не вплине на
темп розпочатих реформ.
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе:
Офіційна інформація
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(...). 10-річчя Східного партнерства – своєрідний шанс надати новий
імпульс цій ініціативі. Маючи позитивний досвід формату «міністерства
ЄС + 3» з питань торгівлі, на майбутнє можемо застосувати його і в інших
сферах нашої співпраці, зокрема, це стосується цифрового ринку, енергетики,
митної
сфери.
Україна
зацікавлена
в
подальшій
активізації
багатостороннього діалогу з усіма учасниками Східного партнерства.
«Неформальні Ради ЄС з галузевої співпраці – це додаткова платформа для
ефективного діалогу між нами, і такий формат був би позитивним для усіх
сторін.

Україна переживає найкращий час розвитку підприємництва, –
представники Українсько-німецької торговельної палати на зустрічі з
Главою Уряду (Урядовий портал).
Президент Українсько-німецької торговельної палати Андреас Лір:
(...). Ми бачимо найкращу Україну. Більшість членів нашої палати
відзначають, що цей рік був одним з найкращих за останні 15 років. Це
показує покращання індексу Doing Вusiness. Ми бачимо багато змін та
реформ – дерегуляція, децентралізація, повернення ПДВ без затримок. Ми
повинні визнавати той позитив, який відбувається. І для нас важливо, аби
уряд був і надалі активним.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Ми поки що не відкрили весь той потенціал, який маємо. Нам потрібно
продовжувати реформи та зміни. Наразі маємо добрі сигнали щодо
економічного зростання. І важливо, аби середовище для бізнесу так само
було більш доброзичливим. Розумна регуляція, реформа публічних
закупівель, приватизація – все це відкриває можливості для інвестицій та
зростання, а отже, збільшення робочих місць та змін у країні в цілому.
Переконаний у тому, що Україна є місцем, куди не тільки потрібно
інвестувати. Це країна, яка забезпечить доходність інвестицій – в усіх
сферах. І той факт, що у нас народжуються спільні кластери в
промисловості – це має лише посилюватися.
Уряд є відданим справі зробити кожну інвестицію в економіку України
успішною.
Уряд оновлює підходи до реформування державного управління в
діалозі з ЄС (Урядовий портал).
Представники Європейського Союзу, громадського сектору та
державних органів обговорили прогрес виконання Стратегії реформування
державного управління на 2016–2020 роки на черговій зустрічі Стратегічного
діалогу Україна – ЄС, яка відбулася 15 листопада.
(...). Під час зустрічі експерти ЄС відзначили значний прогрес у
реалізації реформи держуправління.
Українська сторона презентувала прогрес виконання індикаторів,
передбачених Угодою про фінансування, та бачення змін, які планується
Офіційна інформація
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внести до Стратегії в рамках запланованого оновлення. Пропоновані зміни
базуються на пріоритетах, визначених Оцінкою системи державного
управління України, проведеної експертами Програми SIGMA.
Учасники зустрічі окреслили пріоритети подальшої роботи, а саме:
завершення реорганізації міністерств, реформи державної служби,
реформування системи надання адміністративних послуг, оновлення
процедур прийняття урядових рішень та посилення фінансового планування
заходів реформи.
Оновлення влади та антикорупційна реформа

Рада підтримала кадрові пропозиції Глави Уряду щодо міністрів –
фінансів та у справах ветеранів (Урядовий портал).
Верховна Рада України підтримала пропозицію Прем’єр-міністра
України затвердити Оксану Маркарову на посаді Міністра фінансів, а також
призначити народного депутата Ірину Фріз Міністром України у справах
ветеранів. За відповідне рішення проголосували 242 та 270 голосами
парламентарів відповідно.
Одночасно Парламент 257 голосами підтримав пропозицію звільнити
за власним бажанням Тараса Кутового з посади Міністра аграрної політики
та продовольства.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Скористався своїм правом запропонувати кандидатури міністрів за
підсумками консультацій з парламентською коаліцією та керуючись нормами
законодавства. За його словами, сфера роботи з ветеранами – надзвичайно
важлива. І потрібно якомога швидше почати відповідну роботу.
Я також вніс подання на довгоочікуване призначення Міністра
фінансів. Управління фінансами великої 45-мільйонної країни потребує
неабияких якостей. І Оксана Сергіївна їх має.
Державний секретар Кабінету Міністрів України Володимир
Бондаренко поспілкувався зі стажерами та обговорив нові ідеї розвитку
держслужби (Урядовий портал).
(...). Приємно, що частина студентів висловлює бажання
працевлаштуватися на державній службі. Багато хто з них вірить у нову
державну службу. Напевне, це і є найкращим визнанням з боку суспільства
даної реформи, коли сюди хоче іти молодь. Значить, працюємо недаремно і
робимо щось правильно.
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Децентралізація та реформа державного управління
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко зазначив: Якщо не
зробимо рішучих кроків сьогодні, то втратимо майбутнє для цілого
покоління українцівї (Урядовий портал).
Парламент має якнайшвидше прийняти зміни до Конституції, які
дозволять повністю передати повноваження на місця. Аби жоден політик не
міг втрутитися в життя об’єднаних громад, змінити їхні бюджетні програми
або загальмувати реформу децентралізації.
Майбутні 5 років є ключовими для України, яка сьогодні стає
європейською державою з абсолютно європейською моделлю управління.
Ми можемо говорити про реформу децентралізації і зміни, які відбуваються в
кожній громаді. Але підростає покоління, яке може бути позбавлене якісних
послуг – в освіті, охороні здоров’я, соціальному забезпеченні. І якщо ми не
зробимо рішучих кроків сьогодні, ми втратимо майбутнє для цілого
покоління українців. Цими рішучими кроками є формування нової
територіальної основи України. Для цього потрібно внести зміни до
Конституції, прийняти Закон України «Про засади адміністративнотериторіального устрою України», сформувати перспективні плани
об’єднання громад з повним покриттям ОТГ території України, прийняти
адміністративне рішення про об’єднання громад згідно з перспективними
планами, затвердженими облрадами. Місцеві вибори 2020 року мають
відбутися на новій територіальній основі». (...).
Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко заявив,
що доходи місцевих бюджетів за 11 місяців цього року перевищили
отримані за весь минулий (Цензор.НЕТ).
За 11 місяців 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 22,5%,
або на 39 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року і
становлять 212,5 млрд грн.
Зокрема, податку на доходи фізичних осіб надійшло 122,9 млрд грн, що
більше від надходжень січня-листопада минулого року на +26,2 %. Із 13
регіонів, що мають темпи приросту ПДФО вищі за середній показник по
Україні, 4 регіони забезпечили приріст понад 28 %.
Плати за землю надійшло 25,0 млрд грн, що на 3,3 % (+0,8 млрд грн)
більше минулого року. Із 19 регіонів, що забезпечили темп приросту плати за
землю вище середнього по Україні більше 10 % приросту отримали 6
регіонів.
Фактичні надходження єдиного податку склали 28,1 млрд грн (зросли
на +5,9 млрд грн, або на +26,8 %).
Офіційна інформація
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Щодо надходжень власних доходів місцевих бюджетів 665 ОТГ, за
січень-листопад 2018 року вони зросли на 62,6 % та склали 18,9 млрд грн
(+7,3 млрд грн).

Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко заявив, що
Україні важливо сьогодні продовжувати процес прозорої і чесної
приватизації (Урядовий портал).
Саме прозора приватизація сприятиме залученню інвестицій у сектор
державних компаній.
Завдяки ухваленому на початку року Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна» стартувала «мала»
приватизація, що дало можливість проводити прозорі електронні аукціони з
продажу невеликих об’єктів державної власності. Станом на сьогодні вже
проведено 316 успішних аукціонів, дохід від продажу цих об’єктів складає
майже 435 мільйонів гривень.
Для великої приватизації уряд отримав можливість залучати для
підготовки підприємств до продажу професійних інвестиційних радників.
Саме інвестиційному раднику відводиться ключова роль у великій
приватизації.
Щодо підприємств, які мають стратегічне значення і не можуть бути
приватизовані, то на початку року, завдяки оновленим процедурам та
оновленому Номінаційному комітету, були сформовані професійні незалежні
наглядові ради для трьох великих підприємств – «Укрзалізниці»,
«Укренерго» та «Укрпошти». Це незалежні борди, які мають більшість
незалежних представників у своєму складі.
Наразі триває відбір до наглядових рад «Адміністрації морських портів
України» й Міжнародного аеропорту «Бориспіль».
Важливим напрямом роботу уряду є й впровадження стандартів
корпоративного управління на державних підприємствах, покращення якості
їх фінансової звітності, підвищення прозорості їх роботи. Чим більше
прибутків отримає підприємство, тим більше прибутків отримає держава
через податки та дивіденди. І ці кошти зможуть бути направлені на важливі
потреби.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що
реформа децентралізації незворотна, і зараз потрібно стимулювати
процес об'єднання громад, проведення там виборів і, отже, зміцнення
можливостей розвитку для територій (Цензор.НЕТ).
Ті перетворення, які вже відбулися в регіонах, – цілком відчутні, а
більшість мерів і сільських голів активно використовують інструменти
децентралізації.
Я згоден, що треба проводити і далі процес об'єднання, проводити
вибори. Тоді громади стануть остаточно заможними.
Офіційна інформація
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Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко зазначив, що 26 міст
обласного значення мають можливість стати ОТГ (Урядовий портал).
Україні розпочався процес приєднання територіальних громад до міст
обласного значення, в тому числі, і до обласних центрів, які мають
можливість стати об’єднаними територіальними громадами. Це нові
можливості для розвитку – посилити людський ресурс громад, розвинути
інфраструктуру.
Сьогодні 26 міст обласного значення мають можливість стати ОТГ. Це
Хмільник, Добропілля, Костянтинівка, Маріуполь, Мирноград, Покровськ,
Новогродівка, Селидове (Донецька обл.), Бердичів, Коростень, Малин,
Новоград-Волинський, Бердянськ, Коломия, Львів, Червоноград, Тернопіль,
Бережани, Куп’янськ, Лозова, Славута, Старокостянтинів, Кам’янецьПодільський, Хмельницький, Чернівці. Житомир вже став першим обласним
центром, який створив ОТГ. Всіх вітаю.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що за 10 місяців
ЦНАПи перерахували до місцевих бюджетів – 2 млрд грн (Урядовий
портал).
За 10 місяців поточного року доходи місцевих громад України від
надходжень за адміністративні послуги склали 2 млрд грн. Тільки по
Житомирщині цей показник на рівні 76,8 млн грн.
Наша мета зробити адміністративну послугу сучасним сервісом –
зручним, швидким, прозорим і доступним абсолютно для всіх. Вже сьогодні
в Україні функціонує 775 ЦНАПів. Ціль до 2020 року – додатково створити
ще 190 ЦНАПів.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що уряд підтримав
55 проектів регіонального розвитку, що фінансуватимуться ДФРР у
2018 році, на суму понад 186 млн грн (Урядовий портал).
Ці кошти ДФРР будуть спрямовані на будівництво в регіонах
дитсадків, шкіл, медичних закладів, розвиток спортивної інфраструктури,
відновлення мостової та дорожньої інфраструктури, об’єктів водопостачання
та водовідведення, проведення термомодернізації тощо. Переважна більшість
проектів буде завершена у 2018 році.
За кошти ДФРР в регіонах буде збудовано 14 об’єктів освіти
(загальноосвітні школи, дитячі садочки), 4 об’єкти охорони здоров’я та
соціального захисту населення, 19 об’єктів спорту, 4 об’єкти дорожньотранспортної інфраструктури, 3 об’єкти культури та інші.
До розпорядження щодо фінансування за рахунок ДФРР включено
проекти, які були надані на розгляд Дніпропетровською, Донецькою,
Житомирською,
Закарпатською,
Запорізькою,
Івано-Франківською,
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Луганською, Львівською, Миколаївською, Одеською, Полтавською,
Рівненською, Сумською, Тернопільською, Харківською, Херсонською,
Хмельницькою, Черкаською, Чернівецькою, Чернігівською обласними та
Київською міською держадміністраціями.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман: Як захистити
реформу децентралізації. План дій (PRAVDA.UA).
У 2014 році я прийшов працювати в Уряд. Тоді ми взяли курс на
капітальний ремонт і відновлення України. Одна з цих змін – реформа з
децентралізації влади.
Головна мета – дати громадам бути успішними
Коли ми розпочинали робити децентралізацію у 2014 році, було дуже
багато скептиків. Багато хто хотів нас зупинити.
Чому я був прихильний до цієї реформи? Як практикуючий міський
голова я розумів, що без успішної системи місцевого самоврядування жодна
зміна в Україні не може відбутися. Ми нічого не можемо робити, якщо
місцеві громади будуть «затиснуті» і у них не буде фінансових ресурсів,
повноважень. І найголовніше навіть не кількість коштів, а інструменти.
Сьогодні ми зробили систему партнерства центрального бюджету та
місцевих. Левова частка податку на доходи фізичних осіб, 75%, залишається
на рівні громади і області. Це дає можливість місцевій владі, яка краще
розуміє проблеми і відмінність регіонів, планувати свої видатки. Тому що
десь потрібно більше ремонтувати дитячі садочки, а десь – будувати більше
доріг.
Це і є фундаментальний підхід, щоб громади отримали можливості
відкрити свій потенціал.
Добробут громад = Розвиток економіки України
Місцеві бюджети напряму залежать від зростання економіки. Тому ми
постійно наголошуємо, як важливо створити якісний бізнес-клімат,
спрощувати процедури, запроваджувати розумні регуляції. Це дозволить
місцевій владі залучити більше підприємств, створити більше робочих місць,
легалізувати заробітну плату. Люди мають право вийти на пенсію і отримати
достойну пенсію, яку заробили.
Нам потрібно зробити економіку сильною. Хтось наодинці тут
перемогу не здобуде. Дуже важливо від базової громади до найвищого
державного рівня побудувати систему, яка є доброзичливою до інвестування
в економіку. Це буде означати, що економіка буде зростати не лише понад
3%, як зараз, а 5-7% і більше. Це можливо. Все те, що напрацює економіка,
ми реінвестуємо в якість життя громадян.
Це все взаємопов’язано: зростання економіки – добробут українських
громад. Добробут українських громад – це добробут і успіх України.
Не можна допустити гальмування децентралізації
Сьогодні бачимо, що система чинить опір тим, хто хоче об’єднатися.
Хтось створює перешкоди на місцевому, локальному рівні – то
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райадміністрація, то районна рада. Ніхто не дав право зупиняти людей на
шляху до їхнього успіху.
Звертаюся до цих районів: чому ви гальмуєте процес об’єднання
громад? Чому ви не даєте людям стати багатшими, вирішити проблеми
садочків, шкіл, лікарень, поліклінік? У нас є сотні прикладів того, наскільки
змінюється якість життя в об’єднаних громадах.
Ми сьогодні працюємо, щоб акумулювати ресурси. Але не для того,
щоб вони лежали на рахунку, а щоб реінвестувати їх у нову якість життя
людей.
Час оновити регіональні стратегії та захистити децентралізацію у
Конституції
У 2014-2015 році сформували усю законодавчу базу для створення
стратегій регіонального розвитку. Але у більшості, видатки, які мають бути
направлені на їх реалізацію, направляються на інші цілі. Стратегії
залишаються просто лежати на папері. Але ж у них чітко визначені ті
завдання, які стоять перед громадою. Тому питання оновлення стратегій має
надзвичайно важливе значення.
Нещодавно створив робочу групу, яка буде працювати над оновленням
Концепції реформи місцевого самоврядування. Адже з 1 квітня 2014 року цей
документ не переглядався. Маємо сьогодні системно підійти до оновлення
плану дій. За 4 роки вже маємо власний досвід і успіху, і помилок. Маємо
його врахувати, щоб наступні 5 років не просто боротися за цю реформу, а
робити її більш успішною. А вигоду від цього має отримати кожен
громадянин України.
Беззаперечно, ми не зможемо уникнути змін до Конституції України.
Маємо закріпити в Основному Законі повсюдність місцевого
самоврядування. Маємо забезпечити розподіл влади з обласного на рівень
громади за принципом субсидіарності. Зміни до Конституції – це і є захист
реформи на майбутні десятиріччя, а можливо, і віки. Настав час оновити наші
стратегії, оновити законодавство. Настав час впроваджувати ці зміни, щоб
вони стали незворотними. А усі ті, хто будуть заважити децентралізації,
мають полишити державну владу і не заважати людям бути успішними.
Захистити реформи
Як досягнути якісного майбутнього України? Нам потрібно
продовжувати робити зміни. Для будь-якої реформи ми маємо величезні
загрози. Ці загрози, як і на місцевому, так і центральному рівні несе
абсолютний популізм та безвідповідальна риторика політиків. Вони
обіцяють, але не збираються нічого робити. Ми не просто проводимо
реформи, а і захищаємо їх. Все те, що зроблене сьогодні в Україні
позитивного, – це не здобуток окремо взятого політика. Кожен з місцевої
влади, починаючи від громади до регіонального рівня, робить свій внесок
щодня. Є більш успішні приклади і ті, якими пишатися не можемо інституційна слабкість на місцевому рівні теж дається взнаки. Але глибоко
переконаний: ми здатні захистити зміни і впроваджувати їх далі.
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Перед нами стоять складні завдання у непростих умовах. Розуміючи
це, маємо чітко сфокусуватися на сьогоденні і майбутньому України. А
майбутнє України полягає саме у тому, що ми маємо шанс і можливість
зробити країну по-справжньому сильною, розвинутою. Це залежить від
кожного з нас.
Дерегуляція та розвиток підприємництва

Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що Німецький
бізнес готовий інвестувати в Україну (Урядовий портал).
Зростає підтримка європейської спільноти політичного курсу і
територіальної цілісності України. І, незважаючи на виклики сьогодення, які
стоять перед країною, німецький бізнес готовий інвестувати в Україну. На
цьому під час Третього німецько-українського ділового форуму в Берліні
наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
Ми говоримо про реформу децентралізації, яка вже кардинально
змінила регіональний розвиток. Німецькі інвестори можуть вкладати кошти
не тільки в інфраструктуру і АПК, є величезний ринок енергоефективності,
розвиток якого сприятиме зменшенню рахунків за ЖКП і споживання газу.
Дуже важливо на сьогоднішньому економічному форумі в Берліні дати посил
щодо стану справ в Україні й готовності країни залучати бізнес-інвестиції.
Сьогодні в Україні працює близько 2 тис. німецьких підприємств. Є
величезний запит на інвестиції в інфраструктуру, агропромисловий сектор
щодо переробки, будівництво доріг.
Німеччина спільно з ЄС сьогодні активно долучається до фінансової
підтримки Мультидонорського фонду, який працюватиме з Фондом
енергоефективності. Економічний ефект від запуску Фонду колосальний –
створення 75 тис. додаткових робочих місць, 60 % економії енергії в
будинку, 10 млрд м³ – скорочення споживання газу. За цим прийде німецький
бізнес, проектний менеджмент з технологіями, і ми повинні зробити в
реформі енергоефективності революційний стрибок. Інвестиційний потенціал
ринку енергоефективності України ми оцінюємо у 50 млрд євро.
Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
Близько
170
місцевих
органів
влади
впровадили
енергоменеджмент
у
бюджетній
сфері
за
підтримки
Держенергоефективності (Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України).
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У співпраці з Держенергоефективності 169 місцевих органів влади
запровадили енергоменеджмент/енергомоніторинг у бюджетних установах.
Це майже у 3 рази більше, ніж у квітні 2017 р., коли було лише близько 60
таких органів влади.
Зокрема, енергомоніторингом охоплено 98 міст, 47 районів, 14 регіонів,
10 об’єднаних територіальних громад (ОТГ).
Як бачимо, ініціатива Держенергоефективності, проявлена у 2017 р.,
щодо широкого впровадження енергоменеджменту у бюджетній сфері дала
результат.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
(...). Більше 40 місцевих органів влади тісно співпрацюють з
Агентством у цій сфері, уклавши відповідні Меморандуми. Фахівці
Агентства надають постійну підтримку та консультації.
Також Агентством із Проектом Німецького товариства міжнародного
співробітництва (GIZ) «Реформа в сфері енергоефективності України» та
Представництвом Фонду ім. Ф. Еберта в Україні проведено 25 регіональних
семінарів для понад 4000 спеціалістів-потенційних енергоменеджерів.
Отже, майже 170 місцевих органів влади вже управляють
енергоспоживанням у бюджетних закладах та заощаджують на цьому до
20 % без значних капіталовкладень.
Наразі 80 місцевих органів влади готуються до енергоменеджменту. У
2019 р. очікується, що вже 250 місцевих громад матимуть енергомоніторинг.
Наша ціль – поширити енергоменеджмент на всі бюджетні заклади по
всій країні та дати можливість заощаджувати мільйони гривень бюджетних
коштів на оплаті за енергоресурси.

Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що
енергоефективність здатна посилити розвиток громади (Урядовий
портал).
З реформою децентралізації ми передали кошти і повноваження на
місцевий рівень. І сьогодні муніципалітети вже мають власні бюджети, які
можуть і повинні витрачати на реалізацію енергоефективних заходів у
громадах. Адже це шлях до енергонезалежності нашої країни.
До кінця 2018 року місцеві бюджети матимуть дохід у 230 млрд грн.
Якщо додати до цих коштів медичну і освітню субвенції, то місцеві бюджети
складатимуть 52 % від консолідованого держбюджету України. І ми хочемо,
щоб ці кошти муніципалітети співфінансували в енергоефективні заходи як
для своїх комунальних підприємств і муніципальних будинків, так і в
житловий сектор. Тому наша спільна робота – сформувати громади, які
будуть чітко розуміти свою відповідальність і повноваження: як власні, так і
делеговані.
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Саме малий і середній бізнес здатний посилити розвиток громад через
впровадження енергоефективних заходів. Оскільки він більш стабільний, на
відміну від великого бізнесу, і піднімає економіку України.

Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко зазначив, що приєднання
України
до
енергосистеми
Європи
дозволить
отримати
«електроенергетичний безвіз» (Урядовий портал).
Німеччина й надалі надаватиме допомогу у впровадженні
енергоефективності: в рамках Фонду енергоефективності та у сфері
відновлювальних джерел енергії. Крім фінансової підтримки – це технічна
допомога, німецькі технології, технічні рішення, направлені на досягнення
оптимального балансу між вартістю термореновації та максимальним
ефектом щодо економії енергоресурсу. Домовлено про спільну розробку
маршрутної карти щодо процесу інтеграції енергосистеми України до
енергосистеми Європи (ENTSO-E). Німецький досвід є дуже корисним.
Приєднання до європейської енергосистеми дозволить створити в Україні
повноцінний
лібералізований
ринок
електроенергії,
так
званий
«електроенергетичний безвіз».
Також сторони домовились про співпрацю у напрямы підтримки
проектів з навчання кадрів економіки України. Зокрема, проектів «Жінки в
бізнесі», а також так званого «4.0» щодо створення промислових кластерів
для середнього бізнесу.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що Уряд
Німеччини планує надати додатково 10 млн євро на Фонд
енергоефективності (Урядовий портал).
Сьогодні детально проговорили можливості повернення монетизованих
субсидій на ЖКП у якості інвестицій у Фонд енергоефективності. Й надалі
продовжуватимемо тісну співпрацю у питаннях термореновації житлового
сектору в рамках Фонду енергоефективності. Також розвиватимемо
співпрацю в рамках Паризької кліматичної угоди та у сфері відновлювальної
енергетики. Амбітна мета Німеччини – досягнення 60 % частки
відновлювальної енергетики. Тут для України дуже корисний досвід
Німеччини з точки зору технічних рішень, проектного менеджменту. Адже
Україна теж має завдання – збільшення частки відновлювальної енергетики
до 11 % до 2020 року та до 25 % до 2035 року.

Реформа системи національної безпеки та оборони
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Президент України Петро Порошенко заявив, що Міністерством
оборони України до кінця 2018 року керуватимуть цивільні особи
(Цензор.НЕТ).
Згідно з вимогами закону України «Про національну безпеку»
Міністерство оборони з 1 січня 2019 року має очолювати цивільна особа.
Степан Тимофійович Полторак, генерал армії України, був першим
військовослужбовцем, який склав погони і став цивільним міністром. До
кінця року це зробить усе керівництво Міноборони.

Президент України Петро Порошенко заявив, що підрозділи
десантно-штурмових військ отримають на озброєння американські
протитанкові ракетні комплекси Javelin (Цензор.НЕТ).
Наступного року триватимуть роботи з укомплектування підрозділів
десантно-штурмових військ бронетранспортерами не тільки БТР-3ДА, а й
БТР-4, вантажними та спеціальними автомобілями, командно-штабними
машинами «Світязь», протитанковими ракетними комплексами, зокрема і
Javelin.
Воїни-десантники поступово отримують нові і модернізовані зразки
озброєння, військової техніки та сучасні засоби зв'язку, які дозволяють
виконувати бойові завдання будь-якої складності.
За останні роки на озброєння десантно-штурмових військ подано
близько 150 новітніх зразків озброєння і військової техніки. Це БТР-3ДА,
протитанкові ракетні комплекси «Стугна» і «Корсар».
Реформа правохоронної системи
У МВС стартує велика мотиваційна програма для поліцейських
(Цензор.НЕТ).
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков:
Нам вдалося переконати Уряд, Парламент, керівництво країни в тому,
що фінансування правоохоронних органів і військових, забезпечення
перспективи для них є нашим ключовим пріоритетом. основа нашої системи
– компетентний мотивовану поліцейський. Щоб зміцнити мотивацію до
щоденної роботи і особистого розвитку, ми починаємо велику мотиваційну
програму. Основа цієї програми – забезпечення житлом, соціальний пакет і
система навчання.
Перший етап програми складається з кількох компонентів: перший –
збільшення грошового забезпечення. З 1 січня 2019 заробітна зарплата
поліцейських буде збільшена на 30 %. Другий – Кабінет Міністрів вже
прийняв постанову, і кожен поліцейський, який платить за оренду житла, за
умови належного оформлення договору оренди, буде отримувати
компенсацію. Але цього недостатньо, і ми прийняли рішення, що треба
зайнятися основними питаннями побуту. Нам вдалося реалізувати програму
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іпотеки. Кабінет Міністрів про голосував за цю програму, і вона внесена до
бюджету на 2019 рік. Введення системи отримання власного житла
поліцейським після двох років служби на основі іпотеки до двадцятирічного
пільгового фінансового лізингу з урахуванням повного погашення відсотків з
боку Міністерства та бонусного погашення до 40 % лізингу МВС за вислугу
років – основний компонент нашої мотиваційної програми.
Реформа освіти

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив, що
Національний фонд досліджень вже з наступного року зможе почати
грантове фінансування науки (Урядовий портал).
(...). Національний фонд досліджень вже з наступного року зможе
почати грантове фінансування науки. Для цього урядом передбачено у
Державному бюджеті нову бюджетну програму та кошти обсягом близько
262 млн гривень.
На початку листопада своїм рішенням уряд окреслив нові завдання у
сфері наукової діяльності як для Національної ради, так і для центральних
органів виконавчої влади – затверджено план заходів щодо реформування
української наукової сфери. Зокрема, затверджено процедуру атестації
наукової діяльності закладів вищої освіти, на основі якої їм надаватиметься
базове фінансування. У Державному бюджеті з цією метою передбачено
кошти обсягом 100 млн гривень, а загалом на наступний рік на забезпечення
наукової сфери України уряд виділив 9,364 мільярда гривень, що на 12,5 %
більше, ніж у 2018 році.
На засіданні Національної ради України з питань розвитку науки і
технологій, що проходило під головуванням Міністра освіти і науки Лілії
Гриневич, обговорили формування пропозицій Кабінету Міністрів України
щодо персонального складу Наукової ради Національного фонду досліджень
України, організаційні заходи, пов’язані з формуванням і початком роботи
фонду, формування рекомендацій щодо бюджету Національного фонду
досліджень як головного розпорядника бюджетних коштів на 2019 рік.
Міносвіти розробило положення про сертифікацію вчителів
(Західна інформаційна корпорація)
На виконання вимог Закону України «Про освіту» МОН розроблено
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про сертифікацію педагогічних працівників», що має
врегулювати процедуру оцінювання професійних компетентностей
педагогічного працівника шляхом незалежного тестування, самооцінювання
та вивчення практичного досвіду його роботи. Сертифікація, згідно з
проектом, має здійснюватися на добровільних засадах з метою підвищення
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престижності педагогічної праці та заохочення вчителя до особистісного і
професійного зростання.
Проектом передбачено встановлення педагогічному працівникові, у
разі успішного проходження сертифікації, доплати у розмірі 20 % посадового
окладу, а також зарахування сертифікату як проходження атестації.
Програма розвитку українського експорту

Відбулося шосте засідання Міжурядової українсько-саудівської
комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного
співробітництва (Урядовий портал).
23 листопада під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Павла
Розенка та Міністра довкілля, водних ресурсів і сільського господарства
Королівства Саудівська Аравія Абдулрахмана бін Абдулмухсін Аль-Фадлі
відбулося шосте засідання Міжурядової українсько-саудівської комісії з
питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.
У ході засідання Україна та Саудівська Аравія підписали низку
документів, які сприятимуть активізації співробітництва у відповідних
сферах. Зокрема, було підписано Меморандум про взаєморозуміння між
Урядом України та Урядом Королівства Саудівська Аравія щодо
співробітництва в сфері спорту та Меморандум про співробітництво між
Національним бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з
цивільними повітряними суднами України та Бюро авіаційних розслідувань
Королівства Саудівська Аравія.
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Вступ України в ЄС підтримують 54 % українців (Європейська
правда).
Про це свідчить дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», яке
проводилося на замовлення Міжнародного республіканського інституту
(IRI).
Рівень підтримки членства в ЄС у порівнянні з груднем минулого року
виріс на 4 %.
Конституційний суд визнав конституційним закріплення у
Конституції курсу України на членство в Європейському Союзі та
Північноатлантичному альянсі НАТО (Західна інформаційна корпорація).
Представник Президента у Верховній Раді Ірину Луценко:
Конституційний суд надав позитивний висновок щодо конституційних
змін у частині інтеграції ЄС і НАТО.
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Рішення про визнання президентського проекту змін до Конституції
підтримала переважна більшість – 14 суддів КС. Відтак, це дає парламенту
можливість розглянути документ в сесійній залі.

Уряд схвалив проект Угоди про вільну торгівлю між Україною та
Ізраїлем (Урядовий портал).
21 листопада Кабінет Міністрів України cхвалив проект Угоди про
вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем та уповноважив Першого віцепрем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Степана Кубіва підписати її.
Робота над розробкою Угоди розпочалася у 2013 році. Перед
остаточним завершенням переговорного процесу 28 березня 2018 року між
двома сторонами було проведено сім раундів переговорів, метою яких стало
узгодження положень Угоди, які покликані прибрати бар’єри взаємній
торгівлі товарами, сприяти кооперації підприємств, налагодженню міцних
зв’язків між бізнес-спільнотами.
За підрахунками Мінекономрозвитку, у результаті дії Угоди вже в
найближчій перспективі збільшиться український експорт до Ізраїлю, а
також покращиться сальдо торгівлі України з Ізраїлем.

Реформа охорони здоров’я
У 2019 році в усіх регіонах України мають запрацювати оновлені
диспетчерські служби, – МОЗ (Міністерство охорони здоров'я України).
Завдяки створенню і модернізації об’єднаних диспетчерських служб по
усій країні диспетчери екстреної допомоги менше часу витрачатимуть на
обробку викликів, а до пацієнта виїжджатиме та машина, яка знаходиться
найближче до адреси виклику.
У 2019 році за кошти державного та місцевих бюджетів будуть
створені нові об’єднані диспетчерські служби у Житомирській,
Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та
Чернівецькій областях, а інших регіонах – оновлені та модернізовані.
Запровадження об’єднаних диспетчерських служб означає, що кожен
українець зможе зателефонувати на єдиний номер 103 і бути впевненим, що
за необхідності до нього буде направлена найближча машина швидкої
допомоги – навіть якщо вона буде з іншого району. Крім того, створення
сучасних диспетчерських служб дозволяє:
- зменшити час обробки виклику: від 3-5 хвилин до 1 хвилини у 90 %
випадків;
- виконати норматив доїзду на екстрені випадки – до 10 хвилин в
містах і до 20 хвилин у сільській місцевості;
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- в середньому на 20 % зменшити пробіг автомобілів екстреної
медичної допомоги;
- зібрати актуальну і достовірну статистику, яку можна аналізувати для
поліпшення надання екстреної допомоги. (...).

У 2019 році в усіх областях України створять нові, або оновлять
старі диспетчерські служби (Західна інформаційна корпорація).
З 2019 року українці зможуть зателефонувати на номер 103 і на місце
направлять найближчу машину швидкої, навіть якщо вона прикріплена до
іншого району.
Оновлені диспетчерські служби дозволять:
- зменшити час обробки виклику: від 3-5 хвилин до 1 хвилини у 90 %
випадків;
- виконати норматив доїзду на екстрені випадки – до 10 хвилин в
містах і до 20 хвилин у сільській місцевості;
- в середньому на 20 % зменшити пробіг автомобілів екстреної
медичної допомоги;
- зібрати актуальну і достовірну статистику, яку можна аналізувати
для поліпшення надання екстреної допомоги.
В Україні в 2019 році запрацює електронний реєстр листків
непрацездатності (Цензор.НЕТ).
Уряд прийняв рішення про створення електронного реєстру
«лікарняних». Планується, що вже в 2019 році електронні лікарняні листи
повністю замінять паперові.
Електронний реєстр повинен заощадити час пацієнтам і лікарям: хворі
не будуть збирати по кабінетах печатки, а лікарі не будуть витрачати час на
зайву паперову роботу.
В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що з
наступного року почнеться електронізація медицини (Західна
інформаційна корпорація).
Один із пріоритетів Міністерства охорони здоров’я на 2019 рік –
переведення багатьох послуг в систему eHealth.
Можна буде укласти електронну декларацію з лікарем, отримувати
електронні рецепти, електронні лікарняні, електронні довідки, вести
електронну історію хвороби.
Національна служба здоров'я України починає «третю хвилю»
укладення договорів із закладами первинної медичної допомоги за
програмою державних гарантій медобслуговування (Цензор.НЕТ).
Голова НСЗУ Олег Петренко:
Наступного понеділка стартує третя хвиля укладення договорів.
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За сім місяців із початку роботи НСЗУ в системі eHealth загалом
більше ніж 21,421 млн декларацій, із них понад 13,892 млн оплачуваних, за
якими медичний заклад отримує фінансування.
Загалом НСЗУ виплатила медзакладам первинної медичної допомоги
понад 2,454 млрд грн за послуги первинної медичної допомоги.
Укладення договору з НСЗУ дасть змогу медичному закладу
первинного рівня отримувати фінансування згідно з новим механізмом.
Новий механізм передбачає, що НСЗУ оплачуватиме послуги закладів
із надання первинної допомоги за принципом капітації, тобто медичний
заклад отримуватиме встановлену суму за кожного пацієнта, незалежно від
того, звертається він за медичними послугами чи ні. Капітація оплачується із
загальних податків із держбюджету.

Глава НСЗУ Олег Петренко заявив, що програма «Доступні ліки»
може бути розширена з 2020 року (Цензор.НЕТ).
Якщо наше адміністрування програми буде успішним і перші квартали
нашого адміністрування це продемонструють, з 2020 року за урядової
підтримки може відбутися розширення не тільки фінансового забезпечення
програми, але і в розрізі нозологій, міжнародних непатентованих назв. Але
тільки за умови, що ми з вами будемо в цьому напрямку правильно
працювати.
Зараз у програму «Доступні ліки» включено 261 препарат, вартість 59 з
них відшкодовується повністю.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що вперше
за сім років Україна забезпечена всіма вакцинами (Цензор.НЕТ).
Вперше за останні 7 років зусиллями уряду і Міністерства охорони
здоров'я держава забезпечена всіма вакцинами, які передбачено в
національному календарі щеплень.
МОЗ у Вінниці презентувало план трансформації медичної системи
на 2019 рік (Міністерство охорони здоров'я України).
У наступному році на медичну систему України чекає масштабна
трансформація. Стартує впровадження нової моделі фінансування на рівні
спеціалізованої допомоги, почнуться зміни в системі екстреної медицини та
державних закупівлях ліків і медичних виробів.
(...).
Запуск програми «Безкоштовна діагностика»
З 1 липня 2019 року розпочнеться трансформація спеціалізованої
амбулаторної допомоги. Це означає, що в наступному році нова модель
фінансування почне працювати в поліклініках. Національна служба здоров’я
почне оплачувати медичним закладам послуги спеціалістів, аналізи та
широкий спектр діагностики.
Офіційна інформація
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Для поліклінік, які увійдуть до програми «Безкоштовна діагностика» в
держбюджет на наступний рік закладено додаткове до субвенції
фінансування – 2 млрд грн.
(...).
Розвиток системи екстреної медичної допомоги
У 2019 році відбуватиметься розвиток екстреної медичної допомоги у
Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та
місті Києві. На зміни в цих областях в державний бюджет закладено
додатковий 1 млрд грн.
Трансформація екстреної медичної допомоги передбачає:
- підвищення кваліфікації бригад до рівня світових стандартів надання
екстреної медичної допомоги;
- підвищення зарплати для фахівців, які пройшли навчання сучасним
методикам порятунку життя;
- новий, сучасний транспорт, оснащений необхідним обладнанням;
- сучасні диспетчерські служби по всій Україні, об’єднані єдиною
електронною системою.
Забезпечення пацієнтів ліками
(...). У наступному році програма очікує на серйозну трансформацію.
Передбачається, що з 1 квітня програма відійде до Національної служби
здоров’я, тобто контрактувати аптечні заклади та відшкодовувати вартість
відпущених лікарських засобів будуть не заклади охорони здоров’я чи
муніципалітети, а безпосередньо один головний оператор бюджетних
коштів – Нацслужба здоров’я.
У сфері державних закупівель ліків і медичних виробів протягом 20182020 років МОЗ України втілюватиме зміни, щоби для кожного препарату
підібрати найоптимальніший і зручний шлях «доставки» до пацієнта. До
кожного з майже 500 препаратів і більше 700 медичних виробів, що їх зараз
закуповує держава централізовано, планується застосувати один із трьох
основних інструментів: розширення «Доступні ліки», включення у вартість
послуги, централізовані закупівлі через Центральну закупівельну агенцію.
Розвиток медичної освіти
Зміни у медичній освіті є невід’ємною складовою трансформації
системи охорони здоров’я. Вперше в історії незалежної України держава
впроваджує комплексний підхід і пропонує Стратегію розвитку медичної
освіти, щоб поліпшити якість освіти лікаря.
Згідно зі стратегією, вже в 2019 році змінюються умови вступу на
медичні спеціальності (...).

Пенсійна реформа
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Міністр соціальної політики України Андрій Рева зазначив , що
ресурс для збільшення пенсій – боротьба з тіньовою економікою
(Міністерство соціальної політики України).
Єдине природне джерело надходжень для проведення виплат пенсій –
це сплата єдиного соціального внеску власниками підприємств за своїх
працівників, а намагання відділити ці два процеси продиктовані виключно
небажанням «тіньовиків» сплачувати податки та забезпечувати законні права
працівників.
Персонал 75 % приватних підприємств отримує заробітну плату
3723 гривні, а 84 тисячі керівників приватних підприємств декларують
зарплати на рівні 3723 гривні. Із 22 мільйонів працездатного населення ЄСВ
сплачують 12 мільйонів, а офіційно працюють 16... Але спробуйте прийти з
перевіркою на підприємство і одразу почуєте: «Бізнес душать». Ми
запропонували, щоби ці 84 тисячі керівників підприємств заплатили ЄСВ на
виплату пенсій не з мінімальної зарплати, а з подвійної ставки, їм кожному в
місяць потрібно буде доплатити пенсіонерам 1000 гривень, але що ми
чуємо? – «В тінь підемо, це аморально». Я вважаю, що аморально – це
пенсія півтори тисячі гривень. І якщо ми хочемо чесно дивитися в очі людям,
які сьогодні отримують мізерні пенсії, то маємо зробити все для боротьби зі
схемами ухилення від сплати ЄСВ. (...).
В Україні з 1 грудня підвищили мінімальний розмір пенсії з 1 435
до 1497 гривень (Цензор.НЕТ).
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко:
Перерахунок здійснять всім пенсіонерам, розмір виплат яких залежить
від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Підвищення виплат було закладено в законі про державний бюджет на
2018 рік і стало другим протягом року: з 1 липня розмір виплат підвищився
до 1435 грн, і, таким чином, мінімальна пенсія за рік зросла на 9 % – з 1 373
до 1497 грн.
Наступне підвищення пенсій розпочнеться з 1 січня 2019 року. Воно
торкнеться, в першу чергу, військових пенсіонерів. Масова індексація пенсій
запланована на березень-2019. За результатами цього підвищення виплати
пенсіонерам зростуть на 12-17
Пенсійна реформа – проміжний результат: зростання пенсій і
збільшення застрахованих осіб (Міністерство соціальної політики України).
(...). Впровадження нових механізмів дозволило навести лад у
пенсійній системі, створити мотиваційні механізми для залучення громадян
до пенсійної програми, досягти відчутного збільшення розміру пенсійних
виплат і розпочати їхню автоматичну індексацію.
Сьогодні ми маємо можливість говорити про певні проміжні
результати, які доводять правильність обраного урядом шляху. Це не
означає, що мети вже досягнуто, але вже зараз можна говорити про позитивні
Офіційна інформація
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тенденції у напрямку збільшення розміру пенсій та оздоровлення пенсійної
системи загалом.
Так, внаслідок осучаснення пенсій за єдиною формулою, пріоритетом
якої визначено кількість сплачених внесків роботодавцем за працівника
протягом трудової діяльності, розмір середньої пенсії станом на 1 січня 2018
року зріс на 36 відсотків. А з першого квітня 2018 року було проведено
автоматичний перерахунок пенсій для 2,7 мільйона пенсіонерів, які набули
страховий стаж після призначення пенсії. Багато це чи ні? Очевидно, що
рівень достойних пенсій не досягнуто, але це було перше збільшення такого
порядку, починаючи фактично з 2010 року. І завдяки Пенсійній реформі воно
відбуватиметься постійно в автоматичному режимі, без втручання політиків.
Також з 1 січня 2018 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України №103 було перераховано пенсії військовослужбовцям, на першому
етапі розмір підвищення становив 50 відсотків від загального підвищення
пенсії. Наступний етап реалізації постанови відбудеться шляхом виплати з 1
січня до 31 грудня 2019 року 75 % (плюс 25 %) суми підвищення пенсії, а
третій етап триватиме з 1 січня 2020 року і забезпечить усі 100 % (плюс
25 %) суми підвищення пенсії.
Разом із тим однією з головних проблем Пенсійного фонду є його
дефіцит, який внаслідок розбалансування пенсійної системи лише зростав.
Основним шляхом подолання зазначеної проблеми урядом було обрано
зростання власних надходжень Пенсійного фонду через детінізацію ринку
праці та залучення нових учасників до пенсійної програми. У результаті
впровадження комплексних заходів чисельність застрахованих осіб зросла на
175 тисяч осіб.
Але реформа не є разовим заходом, який одномоментно вирішує усі
проблеми. Це послідовний процес, який складається з декількох етапів, на
кожному з яких впроваджуються відповідні наявним ресурсам зміни. Таким
чином, окрім запланованого підвищення пенсій військовим пенсіонерам, у
2019 році відбудеться автоматична індексація пенсій усім пенсіонерам, яким
призначена пенсія на загальних умовах. Така індексація запланована
орієнтовно на березень 2019 року і відбуватиметься щорічно усі наступні
роки в автоматичному режимі.
Також очікуються зміни до порядку нарахування та сплати єдиного
соціального внеску, у випадку підтримки відповідного законопроекту. Окрім
очевидного результату у вигляді детінізації ринку праці та руйнування
тіньових схем і, як наслідок, збільшення власних надходжень до Пенсійного
фонду, це сприятиме також збільшенню майбутніх пенсій сьогоднішніх
працівників.
Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана про роботу
пенсійної системи: Все працює стабільно, готуємося до автоматичного
перерахунку виплат (Урядовий портал).
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Пенсійна система України працює стабільно, і зараз, після ухвалення
Державного бюджету на 2019 рік, фахівці готують технічні умови для
першого в історії автоматичного перерахунку пенсій: для військових
пенсіонерів – з 1 січня 2019 року та інших категорій громадян – з 1 березня
2019 року.
Вся система має бути підготовлена. У нас є три етапи: з 1 грудня –
підняття мінімальної пенсії, 1 січня – перерахунок пенсій військовим
пенсіонерам, з 1 березня – автоматичний перерахунок пенсій іншим
категоріям громадян. Система має бути готова.
Як відзначили учасники наради, вся робота ведеться з випередженням
графіка – без збоїв і за чітким планом. Ситуація повністю контрольована, в
плановому порядку вирішуються більшість питань.

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що упродовж
першого року після введення пенсійної реформи вдалося легалізувати
зайнятість близько 100 тисяч осіб (Цензор.НЕТ).
За рахунок введення пенсійної реформи ми можемо говорити про те,
що відбулися певні зрушення в легалізації зайнятості. У людей вже
з'являється розуміння того, що пенсійна реформа стимулює їх легалізувати
свою працю, тому що, щоб отримати гідну пенсію, треба мати легальну
зайнятість і платити пенсійні, страхові внески з усієї суми заробітної плати.
Впродовж року ми забезпечили легалізацію близько 100 тисяч наших
співгромадян.
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що з 2019
року стартує автоматичне осучаснення пенсій, яке стане щорічним, а
перерахунок виплат при цьому не залежатиме надалі від рішень уряду
(Цензор.НЕТ).
Із наступного року починається вже автоматичне осучаснення пенсій,
яке відбуватиметься щороку. Люди побачать, що вже не від рішень уряду
залежить перерахунок пенсій. Із 1 січня 2019 року отримають черговий
перерахунок, осучаснення і підвищення пенсій військові пенсіонери, а з
1 березня всі категорії громадян, усі пенсіонери, отримають перерахунок
пенсії. Тобто це вже автоматичний режим, який відчують на собі всі люди.
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко розповів про
заплановані підвищення пенсій (Урядовий портал).
З 1 грудня цього року прожитковий мінімум і мінімальний розмір
пенсій зросте до 1497 гривень.
Відповідний перерахунок буде здійснений також всім пенсіонерам,
розмір пенсій яких залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних
осіб.
З 1 січня 2019 року, за його словами, відбудеться чергове підвищення
пенсій військовим пенсіонерам. Вже другий рік поспіль будуть
Офіційна інформація
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перераховуватися пенсії військовим пенсіонерам, а це понад півмільйона
наших співгромадян.
З 1 березня 2019 року відбудеться осучаснення пенсій для 10 мільйонів
пенсіонерів. Для понад 10 мільйонів громадян з 1 березня 2019 року
відбудеться осучаснення пенсій. Виплати зростуть приблизно на 12-17 %. І
це буде відбуватися вже щороку.
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що
підвищення рівня пенсій не призвело до зростання дефіциту бюджету
Пенсійного фонду (Урядовий портал).
При тому, що рівень пенсійного забезпечення збільшився внаслідок
осучаснення пенсій у жовтні минулого року, цьогорічного перерахунку
пенсій військовослужбовцям і тим, в кого розмір виплат залежить від
прожиткового мінімуму, дефіцит бюджету Пенсійного фонду не збільшився.
У цьому році ми фінансуємо бюджет Пенсійного фонду на рівні
попереднього.
Зараз ми працюємо в межах наших запланованих графіків і говоримо
про те, що навпаки – будемо скорочувати дефіцит бюджету Пенсійного
фонду.
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що з
наступного року пенсії будуть осучаснюватися автоматично (Урядовий
портал).
З березня 2019 року розпочнеться щорічне автоматичне осучаснення
пенсій для всіх громадян.
Головний позитив пенсійної реформи, який люди відчують у 2019 р., –
це те, що з наступного року починається вже автоматичне осучаснення
пенсій, яке проходитиме щороку. Вже не від рішень уряду залежатиме
перерахунок пенсій, це вже буде автоматичний режим.
Із 1 березня всі категорії громадян, всі пенсіонери отримають
перерахунок пенсії залежно від зміни коефіцієнтів і від базового розміру
мінімальної зарплати, за якою розраховуються пенсії.
Судова реформа
Метод психологічного тестування кандидатів на суддівські посади,
який сьогодні застосовується в Україні, з міжнародної точки зору можна
вважати надсучасним, про це йдеться в звіті експертної групи ЄС
«Відбір та оцінювання суддів в Україні» проекту ЄС «Право-Justice»
(Цензор.НЕТ).
Експерт проекту ЄС Георг Става:
Психологічне тестування вже позитивно вплинуло на загальний
процес, виступаючи в ролі важливої процесуальної гарантії, що обмежує
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дискрецію Вищої кваліфікаційної комісії суддів в частині оцінювання
соціальних та психологічних характеристик кандидата на суддівську посаду,
яка завжди була і досі залишається дещо чутливою до суб’єктивних
інтерпретацій.
Голова представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі заявив, що
судова реформа залишається пріоритетною метою, визначеною в Угоді
про асоціацію України з Євросоюзом (Західна інформаційна корпорація).
Євросоюз не шкодує зусиль на підтримку судової реформи, тому що
вона залишається пріоритетом асоціації України з ЄС.
Судова реформа є важливим у становленні судової системи. Це буде
сприяти інвестиціям в Україну. Це підвищить довіру громадян. Ми повинні
робити все можливе, щоб поліпшити ситуацію.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Децентралізація: як Іллінецька ОТГ використовує нові
можливості (Децентралізація).
Іллінецька міська ОТГ у Вінницькій області об’єдналася у 2016 році.
Завдяки децентралізації бюджет громади зріс майже у 8 разів – з 14 млн грн у
2015 році до 110 млн грн у 2018 році.
За цей час у місті та прилеглих селах зробили багато корисного:
 Облаштували 8 дитячих та спортивних майданчиків.
 Реконструювали міську амбулаторію.
 Капітально відремонтували 9 доріг.
 Утеплили дитячі садочки.
В Іллінцях будують сміттєсортувальний комплекс, запровадили
роздільний збір сміття та розставили в місті спеціальні контейнери для
пластикових пляшок.
Також в ОТГ збудували теплицю площею 520 кв. м. Тут вирощують
квіти та хвойні дерева, які потім висаджують у місті та селах.
Децентралізація дала Іллінецькій ОТГ величезні можливості.
Подивіться, наскільки успішною стала громада після об’єднання.
Голова громади Микола Волочій у Дзвиняцькій громаді відкрили
дитсадок та відновили роботу басейну (Децентралізація).
Дзвиняцькій об’єднаній територіальній громаді, що у
Богородчанському районі, відкрили дитсадок та відновили роботу басейну, а
також відремонтували найпроблемніші ділянки доріг та встановили вуличне
освітлення в усіх селах громади.
Є головні досягнення ОТГ за неповний рік роботи найпроблемнішим
наразі є питання утримання у належному стані плавального басейну у
Дзвиняцькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Для громади
це близько 3000 гривень на день. Саме стільки коштують енергоносії та інші
комунальні послуги. Та попри все, басейн працює вже понад місяць. (...).
Директор Дзвиняцького ДНЗ «Дзвіночок» Іванна Михайленко:
З вересня дитсадок відвідує 71 дитина. Тут є три групи, але черга у
заклад ще чималенька, адже діти навчаються із усіх сіл громади – і з
Дзвиняча, і з Розсільної, і з Космача.
Так само садочок планують відкрити у селі Космач, яке увійшло у
громаду. Тут вже розпочали роботи.
Директор Івано-Франківського ЦРМС Руслан Панасюк:
В умовах середнього фінансового ресурсу, громада добре виконує
бюджет, коштів достатньо на фінансування усіх захищених статей. А
реалізовані інфраструктурні проекти, як правило, робились за
Регіональнініціативи
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безпосередньою участю мешканців громади. У Дзвиняцькій громаді є добре
розуміння того, що не тільки влада має зробити і змінити, а всі разом стаємо і
працюємо.

У Шишацькій ОТГ розпочали будівництво сучасної амбулаторії
(Децентралізація).
За ініціативою Президента України на Полтавщині буде побудовано 27
нових сільських медичних амбулаторій. Ще цього року будівельні роботи
розпочаті в 15 сільських радах та об’єднаних територіальних громадах,
повідомляє Полтавський Центр розвитку місцевого самоврядування,
створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону.
У семи населених пунктах області йдуть земельні роботи, ще у семи –
фундаментні. В одному вже перейшли до монтування стін. Будівництво
чотирьох амбулаторій планують закінчити у 2018 році.
Першою мають відкрити амбулаторію в Михайликівському старостаті
Шишацької об’єднаної територіальної громади. Це досить символічно, бо
Шишацька ОТГ стала піонером реформи децентралізації, добровільно
об’єднавшись ще у 2015 році. Поки що це найбільша за площею об’єднана
територіальна громада Полтавщини. В її складі 11 старостатів та майже 70
населених пунктів.
Амбулаторію зводять за типовим проектом зі збірного залізобетону з
утеплювачем. Це медичний заклад монопрактики на 1–2 два лікаря.
Михайликівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини
входитиме в мережу первинної медичної допомоги Шишацької ОТГ. Для неї
закуплять сучасне обладнання, у тому числі телемедичне.
(...). Усього з бюджету Шишацької ОТГ виділено 7 мільйонів гривень
на ремонт 10 амбулаторій і ФАПів.
У Заболотцівській об’єднаній громаді збудують молокозавод
(Децентралізація).
Рішення про початок будівництва прийняли 25 листопада на загальних
зборах сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (СОК)
«Покрова», що відбулися у приміщенні Заболотцівської сільської ради.
Завод із переробки молока буде збудовано за кошти Socodevi Embassy
of Canada in Ukraine, Кооперативного Об'єднання «Рівноправність», членами
якого є СОК «Покрова».
(...). Заболотцівська об’єднана громада утворилася у 2015 році і була
серед перших 15 ОТГ Львівщини, які утворилися у перший рік реформи
децентралізації влади.
Львівський ЦРМС, створений за підтримки Програми «U-LEAD з
Європою» та Мінрегіону, допомагає зацікавленим у розвитку
сільськогосподарської кооперації, вивчати успішний досвід Заболотцівської
громади. У серпні цього року кооператив відвідали голови об’єднаних
територіальних громад та сільські старости із Вінниччини.
Регіональнініціативи
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

РеформаДержавногоУправління – насамперед про якісні послуги для
громадян.
Сьогодні проект ЄС EU 4 PAR організував надзвичайно важливу
дискусію, результатом якої має стати народження E-малятка в Україні –
адміністративної послуги 9 в 1, пов’язаної із народженням дитини
Така послуга спростить життя близько 400 000 сім’ям щорічно, які
зможуть:
отримати 9 послуг одразу в рамках «єдиного вікна»
замовити послуги прямо в лікарні, не відвідуючи жодних установ
обійтися без численних паперових форм та довідок
зберегти свій час (Реформа державного управління).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Децентралізація – одна з найуспішніших реформ в Україні. Зараз вже
мільйони українців живуть в об’єднаних громадах. У багатьох з цих людей
якість життя змінилася докорінно. В їхніх містах та селах розвивається
інфраструктура, будуються школи, садочки, ремонтуються дороги. Після
об’єднання бюджет громад зростає у 2-3 рази, а подекуди і більше.
Але є чимало охочих загальмувати або зупинити децентралізацію. Ми
повинні зробити цю реформу незворотньою і захистити її в Конституції. Тоді
люди зможуть об’єднуватися в громади незалежно від популізму політиків
чи бажання чиновників втриматися в своїх кріслах (Volodymyr Groysman).
У рамках #РеформаДержавногоУправління ми хочемо впровадити
сучасну та ефективну систему навчання державних службовців в Україні.
Що для цього необхідно зробити – обговорюємо сьогодні з провідними
українськими та європейськими фахівцями, представниками європейських
шкіл державного управління, на міжнародній конференції «Навчання та
розвиток на державній службі: досвід інших країн для України».
Конференцію проводить проект ЄС EU 4 PAR спільно з Секретаріатом
Кабміну та НАДС.
Відкриваючи конференцію, Міністр Кабінету Міністрів України,
голова Офіс
реформ
Кабінету
Міністрів
України Oleksandr
Saenko підкреслив, що сьогодні перед Україною багато викликів –
економічних, політичних, соціальних. Інтенсивна інтеграція України до
європейських структур ставить перед державною службою високі вимоги.
Відповідати їм не можливо без нових вмінь і навичок державних службовців.
Саме система навчання має забезпечувати розвиток важливих компетенцій.
Експерти рекомендують:
Новини з соціальних мереж
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Регулярно визначати, які потреби у навчанні мають державні
службовц
Розробити сучасні навчальні програми
Розвивати лідерство та сучасні компетентності
Мотивувати держслужбовців до навчання
Залучати фахівців з ринку для проведення сучасних та
актуальних тренінгів
Формувати нову культуру державної служби (…) (Реформа
державного управління).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Завдяки децентралізації громади стали самодостатніми та отримали
значно більше фінансів. А люди, які проживають там, відчувають нову якість
життя. Щоб захистити ці зміни та зробити їх незворотніми, реформу
децентралізації потрібно закріпити в Конституції. (…) (Volodymyr
Groysman).

Децентралізація. Іллінецька ОТГ у Вінницькій області об’єдналася ще
у 2016 році. Завдяки децентралізації бюджет громади зріс майже у 8 разів – з
14 млн грн у 2015 році до 110 млн грн у 2018 році.
За цей час у місті та прилеглих селах зробили багато корисного.
Облаштували 8 дитячих та спортивних майданчиків.
Реконструювали міську амбулаторію.
Капітально відремонтували 9 доріг.
Утеплили дитячі садочки.
В Іллінцях будують сміттєсортувальний комплекс, запровадили
роздільний збір сміття та розставили в місті спеціальні контейнери для
пластикових пляшок.
Також в ОТГ збудували теплицю площею 520 кв. м. Тут вирощують
квіти та хвойні дерева, які потім висаджують у місті та селах.
Децентралізація дала Іллінецькій ОТГ величезні можливості.
Подивіться, наскільки успішною стала громада після об’єднання (Volodymyr
Groysman).
З'явилася надія, що вибори 23 грудня пройдуть в усіх 123 ОТГ?
Президент Петро Порошенко подав до Верховна Рада України проект
Закону про внесення зміни до статті 28 Закону України «Про правовий
режим воєнного стану» щодо забезпечення проведення місцевих виборів,
призначених на неділю, 23 грудня 2018 року: goo.gl/84TBBP
(Децентралізація).
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі
України Максим Нефьодов:
Новини з соціальних мереж
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Ви будете сміятись, але реформа публічних закупівель знову здобула
світове визнання Open Government Partnership (організація, що об‘єднує 79
країн на шляху кращої співпраці урядів та громадян) відзначила портал
громадського моніторингу DOZORRO, ми потрапили в топ-10 країн з
найкращими
проектами
для
залучення
громадян
до
реформ.
Звіт: http://bit.ly/OPG_Star_Reform
Це, звісно, не так круто, як прокляття зі сторони наших Хабарменів та
звинувачення, що ми «наносимо шкоду бюджету», але це ж іноземці - що з
них взяти!
Вітаємо Transparency International Ukraine та всю DOZORRO спільнота!
Ви надзвичайно круті, і я вами пишаюсь. Разом - і до кінця! (Max Nefyodov).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Повернути втрачені можливості! Прибрати бар’єри у свідомості,
законодавстві, наданні послуг, працевлаштуванні, архітектурі та будівництві!
Зробити Україну безбар’єрною і створити простір рівних можливостей для
людей з інвалідністю! Головна ціль для всього українського суспільства!
Ми вже рухаємось: Почали з себе. В Мінрегіон вже давно створили
доступне середовище для людей з інвалідністю. Закликаємо й інші
міністерства і відомства зробити це. Це не складно!
Впровадили декілька ДБН з вимогами до безбар’єрності: організація
інклюзії у школах і дитсадках, забезпечення доступності при плануванні
територій, на зупинках громадського транспорту та пішохідних зонах, у
місцях відпочинку, під’їздах до громадських об’єктів тощо.
Розробили та впроваджуємо новий ДБН В.2.2–17:201X «Інклюзивність
будівель і споруд» для всіх маломобільних груп населення, в тому числі для
людей з вадами зору і слуху! Адже старі ДБН були розраховані винятково на
осіб на інвалідних візках, а також носили суто рекомендаційний характер.
Новий ДБН містить понад 100 змін і забезпечить фізичну доступність до
будівель та інфраструктури. Та головне – буде ОБОВ’ЯЗКОВИМ!
Ми на початку шляху, і це тривалий процес! Але так має бути, і в нас є
все для того, щоб разом зробити Україну країною рівних можливостей,
безбар’єрною та доступною!
Відео створено Кампанія проти дискримінації (…) (Геннадій Зубко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Хірургічний комплекс Вінницької обласної лікарні. Завдяки ремонту і
новому обладнанню – це один з найкращих медзакладів країни. Будівельні
роботи велися коштом державного і місцевого бюджетів.
Лікарі тут працюють у просторих операційних, а пацієнти перебувають
у зручних, світлих палатах на 2-3 людини.
Документообіг – через комп’ютерну мережу.
Новини з соціальних мереж
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Працюють кілька спеціалізованих центрів, у тому числі серцевосудинної хірургії, урології та ендоскопічної діагностики.
З наступного року відкриється відділення реабілітації. Відтак тут буде
повний цикл лікування для людей з важкими захворюваннями і травмами.
(Volodymyr Groysman).
Президент України Петро Порошенко:
Під час режиму воєнного стану права ЗСУ значно збільшуються. Зараз
воєнний стан впроваджується для того, аби законодавчо і конституційно
захистити українського воїна. Надати йому всі необхідні умови, щоб він міг
виконувати свій святий обов'язок - боронити Україну.
Сьогодні, під час відвідування 169-го навчального центру Сухопутних
військ ЗСУ на Чернігівщині, особисто подякував нашим військовим за захист
української землі (Петро Порошенко).
Президент України Петро Порошенко:
Підписав Закон про введення воєнного стану в Україні (Петро
Порошенко).
Глава Уряду Володимир Гройсман провів засідання робочої групи,
відповідальної з напрацювання подальшого плану дій щодо реформи
децентралізації в Україні.
Подробиці у наступних постах (Децентралізація).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Вітаю рішення Єврокомісії виділити Україні 500 млн євро в рамках
програми макрофінансової допомоги. Це важливий сигнал підтримки і
допомоги Україні в історичний для нас час. (Volodymyr Groysman).
РеформаДержавногоУправління в Україні ще зовсім молода, а ось
Словенія розпочала її ще 27 років тому! З того часу кожні два-три роки
стратегію реформи переглядають, щоб йти в ногу з технологіями та
очікуваннями громадськості.
Основний акцент реформи – це спрощення процедур для громадян та
бізнесу, впровадження електронного урядування, перегляд системи
державної служби та реорганізація адміністративних структур.
Реформа покликана зробити державну службу зручнішою для
споживачів послуг і задіяти всі можливі технології, щоб зменшити контакти з
системою або ж зробити її більш орієнтованою на клієнта.
У Словенії не може трапитись, щоб орган публічної адміністрації
вимагав у громадянина будь-який документ, що підтверджує дані, доступ до
яких можна отримати в офіційному реєстрі. Такі дані збираються самими
адміністративними органами. Громадянин не зобов'язаний діяти як
Новини з соціальних мереж
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«поштальйон» для уряду, збирати документи та переносити їх з одного офісу
в інший!
Крім того, уряд Словенії переглянув систему оплати праці для
державних службовців, щоб зробити її більш прозорою та забезпечити рівну
оплату за рівну роботу (Реформа державного управління).

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Україна має чіткий план реформ, історії успіху підприємців, а також
позитивні сигнали подальшої співпраці від міжнародних партнерів. З цим
звернувся до делегатів Третього німецько-українського форуму в Берліні.
Наше завдання – створити якісні умови для бізнесу в Україні, увійти до ТОП50 рейтингу Doing business. Для цього продовжуємо реформи і працюємо на
економічне зростання (Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Під час останньої робочої поїздки до Вінниці приїхав до Центру
медико-санітарної допомоги №1. Питав лікарів, що змінилось після
запровадження медичної реформи. Кажуть: покращилося оснащення Центру,
у 2-3 рази збільшили зарплату медикам, які підписали достатньо декларацій,
зросла зарплата у медсестер.
Приємно бачити лікарні, де реформа докорінно змінює систему. Тут
спеціалісти мають хорошу винагороду за свою працю, зростає їхня
мотивація. А значить пацієнти отримують більш якісне медичне
обслуговування. (Volodymyr Groysman).
З 2019 року в Україні запроваджується професійна атестація для
управителів багатоквартирних будинків. Це нововведення дозволить
підвищити професійний рівень знань та вмінь управителів і, як наслідок,
забезпечити вищу якість послуг для населення. Так прокоментував прийняту
Урядом постанову щодо професійної атестації за професією «менеджер
(управитель) житлового будинку (групи будинків)» Віце-прем’єр-міністр –
Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій
Зубко. (Мінрегіон).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Верховна Рада ухвалила Держбюджет на 2019 рік. Дякую колегам за це
важливе рішення! Вперше бюджет схвалено майже за півтора місяці до
Нового року. Це сигнал про стабільність як для українського бізнесу та
промисловості, так і для міжнародних партнерів.
Дуже важливо, що цей бюджет збалансований і абсолютно
реалістичний. У 2017-2018 роках у країні розпочались фундаментальні
реформи. І Бюджет-2019 дозволяє зберегти та прискорити започатковані
зміни. Наступного року ми:
Підсилюємо обороноздатність.
Новини з соціальних мереж
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Реформуємо медицину.
Змінюємо освіту.
Будуємо та ремонтуємо дороги.
Підвищуємо зарплати та пенсії.
У Держбюджет-2019 ми заклали всі основи для подальшого росту
економіки,
а
значить
і
для
добробуту
всіх
українців.
#БюджетРозбудовиКраїни #УрядГройсмана (Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Вступ в Євросоюз та членство в НАТО є нашою стратегічною метою. І
відтепер вона – незворотна. В першому читанні схвалено законопроект про
закріплення курсу на поглиблену євроінтеграцію в Конституції (Volodymyr
Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
На медицину в Держбюджеті-2019 ми заклали на 15 млрд грн більше,
ніж минулого року. Будемо реформувати екстрену допомогу, запровадимо
безкоштовні обстеження, продовжимо програму #ДоступніЛіки.
Окрім медичної реформи, цей урядовий тиждень був присвячений
розвитку енергоефективності, децентралізації, підтримці АПК. (…)
(Volodymyr Groysman).

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Ми змогли ухвалити Бюджет на наступний рік 23 листопада – вперше
за майже півтора місяці до Нового року. Збалансований і реалістичний
документ, де збережені всі наші пріоритетні напрямки фінансування – армія,
безпека, освіта, медицина, дороги, подальша децентралізація.
Дякую парламентарям за підтримку і об’єднання заради спільного
результату. #БюджетРозбудовиКраїни (Volodymyr Groysman).
РДА проти ОТГ. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман
(Volodymyr Groysman) доручив Мінрегіону спільно з всеукраїнськими
асоціаціями органів місцевого самоврядування підготувати інформацію щодо
районів, де громади не об’єднуються, а також фактів можливого блокування
реформи на районному рівні.
Ми знайомі з ситуацією по кожному з 99 районів, де не створено ОТГ.
Маємо і факти блокування об’єднання. До 30 листопада разом з профільними
асоціаціями ми узагальнимо цю інформацію і доведемо до відома Прем’єрміністра. Цим ми не втручаємося у процес добровільного об’єднання, а лише
хочемо впевнитися, що йому не створюють штучних перешкод заради
особистих інтересів» – Вячеслав Негода. (Децентралізація).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Новини з соціальних мереж
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Цього року почали реалізовувати стратегію розвитку доріг 2018-2022.
За 5 років програми плануємо поєднати всі обласні центри якісними
шляхами. Уже цьогоріч дороги ремонтувалися по всій Україні (Volodymyr
Groysman).
На Дніпропетровщині утворилася перша ОТГ з центром у місті
обласного значення.
До міста Покров приєдналися Шолохівська сільська рада (села
Шолохове, Улянівка, Миронівка). Більше:
https://decentralization.gov.ua/news/10168 (Децентралізація).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Наступного тижня в Берліні відбудеться Третій українсько-німецький
діловий форум. Це майданчик для офіційних перемовин і ділових контактів з
представниками світових промислових гігантів з долею ринку понад $200
млрд.
Більшість з них мають представництва в Україні, і сьогодні ми провели
ділову зустріч, де обговорили важливі питання розвитку наших стосунків.
Німеччина входить до топ-5 наших партнерів, і ми плануємо довести
обсяг взаємної торгівлі до $10 млрд на рік (Volodymyr Groysman).

Адміністративна послуга – це в першу чергу обличчя влади.
Децентралізацію сфери адмінпослуг ми почали проводити від самого початку
реформи, з 2014 року. Це одне з перших повноважень переданих органам
місцевого самоврядування. Зараз по всій Україні створено 775 ЦНАПів
різного формату, з яких 123 – в ОТГ. Про це на спільній презентації з
представниками ЄС посібника зі створення ЦНАПів в ОТГ наголосив Віцепрем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
України Геннадій Зубко. (Мінрегіон).
На Тернопільщині створили першу в Україні енергетичну ферму.
Рослини використовують для опалення адміністративних приміщень.
«Дорожньою картою» для створення належного ЦНАП для учасників
Програми ULEAD з Європою: створення ЦНАП є технічне завдання (ТЗ)
(Децентралізація).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Програма #ДоступніЛіки дозволяє отримати препарати від серцевосудинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно
або з невеликою доплатою. Ми обрали саме ці хвороби, бо часто вони є
причиною смерті українців, хоча ефективно лікуються на амбулаторному
рівні.
За час існування «Доступних ліків» вже відшкодовано майже 30 млн
рецептів. Учасниками програми стали близько 8 тис. аптек. Ці цифри
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означають головне – люди отримують життєво необхідні ліки (Volodymyr
Groysman).

Це індивідуальний документ, створений на основі візитів експертів у
відібрані громади. Експерти консультують та допомагають прийняти
рішення щодо всіх аспектів створення та модерназіції ЦНАП. Всі рішення
фіксуються у технічному завданні та декларації про наміри, які визначають
зобов'язання сторін, в тому числі фінансові, по створенню та модернізації
ЦНАП.
З чого складається ТЗ? Інституційна частина: Визначений перелік
послуг, форма та модель ЦНАП, кількість персоналу та необхідні тренінги,
допомога у роботі з мешканцями.
Фізична частина: Детальний опис приміщення, включно з зонуванням
ЦНАП, переліком ремонтно-будівельних робіт, спеціфікацією меблів та
техніки.
В рамках першого раунду Фази Впровадження технічні завдання
отримали 112 спроможних громад. В рамках другого раунду експерти
відвідують 118 громад тарозробляють технічні завдання до 10 січня
2019року. Всі розроблені технічні завдання надаються виконавцям, які
будуть безпосередньо створювати та модернізувати ЦНАП. (Реанімаційний
Пакет Реформ - РПР).
Механізм приєднання громад до міст обласного значення запрацював,
але поки не скрізь цю ситуацію повинні виправити обласні державні
адміністрації. Міста і їх «сусіди» свідомі того, що від об’єднання в одну
спроможну громаду кожен з них виграє в соціально-економічному розвитку.
Потрібно лише прийняти відповідальне рішення, – Вячеслав Негода
(Децентралізація).
15 листопада, пройшла перша щорічна конференція Української
асоціації представниць правоохоронних органів (УАППО).
На ній заступниця міністра внутрішніх справ України Тетяна
Ковальчукнаголосила, що гендерна приналежність не може стати
перешкодою для професійної реалізації людини: «Для мене важливим є
розвиток гендерної неупередженості, де абсолютно кожен, маючи мрію і
волю до її здійснення, здатен оволодіти будь-якою професією та займати ту
посаду, яку побажає. Жодним чином гендерна приналежність не може стати
перешкодою до того, аби людина не могла себе реалізувати».
Також вона зауважила, що УАППО є платформою, де жінки можуть
підтримувати одна одну, розвивати свої лідерські навички та впроваджувати
гендерно чутливі політики та практики у відповідних структурах.
Детальніше про конференцію: https://bit.ly/2QIgV9x
(МВС Реформа.Live).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(Слово і Діло)
Голова Комітету економістів України Андрій Новак:
Місія МВФ, яка була у вересні в Україні, дала чітке розуміння, що
Україна може розраховувати на наступний транш лише після остаточного
ухвалення бюджету. Навіть ухвалення в першому читанні недостатньо.
Кредитори хочуть бачити кінцевий документ, ухвалений бюджет як закон.
Така позиція кредиторів зрозуміла, оскільки МВФ намагається
захистити себе від можливих сюрпризів, які можуть виникнути між першим
та другим читанням.
Таким сюрпризом два роки тому стала ідея депутатів удвічі підняти
мінімальну зарплату – з 1600 до 3200 гривень. Щоб не було таких сюрпризів,
МВФ вимагає спочатку ухвалення бюджету як закону, а потім Україна може
розраховувати на наступний транш.
Сам кошторис не є складнішим за бюджети попередніх років.
Структурно бюджет-2019 є ксерокопією бюджету цього року, як і
попереднього. Зокрема, за структурою доходної, витратної частин,
співвідношенням між доходною та витратною частинами, центральним та
місцевим бюджетами це ксерокопія минулорічних документів. Нічого
складного в самому бюджеті немає, складний сам процес ухвалення, бо він у
прискореному режимі.
До кошторису закладені певні ризики щодо невиконання дохідної
частини, зокрема в статті доходів від приватизації. Закладені великі суми,
розрахунок іде на так звану велику приватизацію наступного року. Однак, як
показала практика, в рік виборів, тим паче в 2019-му буде дві виборчі
кампанії, велика приватизація не відбувається. Тому всю цю суму в розмірі
майже 17 мільярдів від приватизації, на яку розраховує уряд, можна спокійно
додавати до дефіциту бюджету.
По-друге, чомусь раптом між першим та другим читанням уряд
вирішив, що отримає 22 мільярди гривень він податку на прибуток. Звідки
з’явилася така фантазія, важко уявити. За загальним станом у бюджеті
наступного року закладається падіння зростання ВВП. Якщо цього року
прогноз 3,2-3,3% зростання, то на наступний рік у самому бюджеті закладені
3%. Як при падінні темпів зростання економіки уряд хоче більше отримати
від податку на прибуток – загадка.
При цьому залишається величезна залежність України від траншів
МВФ та ЄС. Якщо наступного року коштів не буде, виникнуть великі
проблеми з виконанням кошторису, поповненням золотовалютних резервів, а
це ризик для курсу гривні.
Це не бюджет розвитку. Це навіть не соціальний бюджет. Соціальні
статті – мінімальна зарплата, прожитковий мінімум – зростають в межах
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офіційного показника інфляції, але реальна інфляція набагато вища.
Водночас витрати на силові структури – оборону, МВС, ГПУ, суди – десятки
відсотків. Виходить, на соціальні статті – лічені відсотки, від 5-7%, лише на
мінімалку 13% зростання, але при цьому на силові структури понад 20%. Все
пізнається в порівнянні. Відсоток зростанні на силові структури набагато
вищий, ніж на соціалку. Це точно не соціальний бюджет, тим більше не
бюджет розвитку. За таких співвідношень витрат на держуправління,
силовий блок очевидно, що це пріоритет для влади, а не розвиток реальних
секторів економіки.

(Слово і Діло)
Верховна Рада прагне закріпити курс на ЄС та НАТО в Конституції.
Політолог-міжнародник Володимир Воля:
Це рішення ні на що не впливає. Річ у тім, що перспектива вступу
України до НАТО та ЄС залежить не від того, що ми напишемо в
Конституції, а від низки інших факторів. По-перше, реформи в країні. Подруге, чи ті країни, які є членами НАТО вважатимуть досягнення України в
реформуванні тих чи інших сфер достатніми для того, щоб прийняти Україну
до НАТО.
Важливі зміни не лише у військовій сфері, але й економічній,
політичній, просування в боротьбі з корупцією. Крім того, враховуватимуть
також відсутність конфліктів і проблем із державами членами-НАТО та ЄС.
Тут важливо, щоб жодна країна не блокувала вступ України до НАТО
та ЄС, а щодо України такі погрози висуває Угорщина, оскільки вважає, що є
невирішені проблеми, які порушують права угорської меншини. При цьому
не слід забувати про риторику Ващиковського з приводу того, що Україна з
Бандерою до Європи не увійде. Так, Ващиковський вже залишив посаду, але
ж влада в Польщі не змінилася. Це слід враховувати.
Серед країн, які можуть блокувати вступ України до НАТО та ЄС, не
лише Угорщина. Таких дій можна чекати від РФ, Франції, Німеччини та
Італії через геополітичні реалії.
Окрім реформ, відсутності країн, які з політичних чи інших міркувань
блокуватимуть процес наближення до Європи, потрібна позитивна оцінка
діяльності української влади.
Ще один важливий аспект – доцільність для ЄС і НАТО такого
розширення. Чи не заважатимуть внутрішні проблеми в НАТО та Європі
розгляду питань про подальше розширення та включення України?
Директор Фундації DEJURE, член ради РПР, доктор юридичних
наук Михайло Жернаков:
Майже всі країни ЄС змінювали, підлаштовували свою Конституцію
для того, щоб увійти до складу, але закріплювати курс у Конституції не
потрібно. Це безглуздо. Курс на євроінтеграцію проявляється в щоденній
праці. Тобто щодня потрібно робити так, щоб практики державного
управління в Україні були схожими на практики ЄС. Потрібно змінювати
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закони, ставлення, органи державної влади, а не закріплювати знову на
словах свої наміри. Це вже, мабуть, наша досить дивна унікальність, тому що
в будь-якій країні при здоровому глузді таке не спаде на думку.
Якщо щось задекларувати, то ніби й гірше не буде, але питання в тому,
для чого це робити. Для невідворотності? То завтра може бути, наприклад,
інша конституційна більшість у парламенті, й нічого ми з цим зробити не
зможемо. Ну, змінять знову Конституцію. Проте Конституція – це не
іграшка, щоб гратися таким чином.

(Слово і Діло)
Член «Стратегічної групи радників з підтримки реформ» Павло
Кухта:
Українська економіка, хоч і повільніше, ніж нам хотілося б, але
підтягується до достатньо швидких темпів зростання в 4% ВВП на рік.
Інвестиції в основний капітал (головне джерело сталого
довгострокового зростання) підходять до рівня 20% від ВВП.
Це мінімально необхідні показники для того, щоб почати наздоганяти
інші європейські країни й припинити втрачати свої економічні позиції в світі.
При цьому, зростання економіки стримується двома великими
факторами ризику – політичною нестабільністю, пов’язаною з можливою
зміною політичного курсу в 2019 році, та високими виплатами за зовнішнім
боргом, що ставлять під загрозу макроекономічну стабільність.
Обидва ці ризики є тимчасовими. Якщо в 2019 році українці не
приведуть до влади руйнівні сили, що відтягнуть назад реформи, й не
розірвуть співробітництво з міжнародними організаціями та західними
країнами, рівень політичних ризиків значно скоротиться.
Також, якщо Україна виконуватиме програму МВФ та уникне дефолту
за своїми боргами, після 2020 року боргове навантаження за зовнішніми
виплатами скорочуватиметься.
Відповідно, зникнення цих двох ризиків означатиме, що приблизно з
2021 року темпи зростання в Україні можуть сягнути суттєво вище 4% на рік,
особливо в разі проведення давно перезрілих приватизації та земельної
реформи.
(Слово і Діло)
Міністр оборони виступив з заявою про те, що бюджет-2019
передбачає недостатнє фінансування на сектор оборони.
Експерт з питань державної безпеки Василь Вовк:
Ще з моменту, коли була озвучена ініціатива, щоб міністр оборони був
цивільним, було зрозуміло, що жодних змін не відбудеться. Міністр оборони
зніме погони й одягне цивільне, а все залишиться, як було.
Проблема фінансування оборонного сектору не в тому, яку кількість
коштів виділять, а в тому, що всі крадуть. Про кошти, які вклали кудись,
немає підстав говорити. Ми бачимо приклад з екс-керівником ДФС. Було
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розкрадене все, придбане майно в Туреччині. З дозволу кого це робиться?
Так скрізь.
Коли йдеться про фінансування оборонного сектора, головна проблема
одна – тотальна корупція, яка починається з керівництва Міноборони й
закінчується вищим керівництвом України.
При цьому йдеться не просто про величезні статки в Україні, але й про
наявні статки за кордоном, у тому числі РФ. Як можна підпитувати агресора,
який воює з твоєю армією? Звичайно, своя сорочка ближча до тіла, образно
кажучи, але про яку підтримку армії може йтися за таких обставин. Це
просто зрада України.
Ситуація така, що нам озвучують певні суми, які виділяють на армію,
але, наприклад, для військовослужбовців, прапорщиків, старшин нічого не
будують. У Херсонській області почали облаштовувати військове містечко,
але в підсумку розпочали розслідування за фактом зловживань службовим
становищем, оскільки військові чиновники просто нажилися на цьому
будівництві.
Можна виділяти мінімум коштів, але при цьому не розкрадати. У нас
же з військового бюджету розкрадається більше коштів, аніж з інших
секторів. Інші галузі контролюються більш прозоро, а ось на військову сферу
виділяються гроші, яким надається гриф «таємно». Тобто доступу до них
ніхто немає. Під грифом таємності й здійснюють найбільші розкрадання.
Проблема в міністрах та керівництві, яке крало й крастиме. Йдеться не
лише про чинне керівництво.
Навіть новий президент не змінить ситуацію. Питання не в зміні
президента чи ВР. Має бути змінена сама суть влади.

(Радіо Свобода)
Верховна Рада прийняла в цілому бюджет 2019 року.
Заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко:
Бюджет виявився кращим, ніж ми очікували. Особливо різниця між
першим і другим читанням. Цього року Україні дуже важливо знову увійти у
співпрацю з МВФ. Вимоги кредиторів наджорсткі, особливо щодо
роздування бюджетних доходів, видатків і відповідно збільшення дефіциту.
Тому якісь популістичні речі в нього просунути було надважко. Просування
депутатських забаганок, улюблених стратегій – не можу сказати, що не
відбулося зовсім. Але його масштаби могли би бути більшими. Тобто тут
така «радість зі сльозами на очах».
Серед забаганок і передвиборчої «гречки» можна зазначити і розподіл
коштів на спортивні майданчики регіональні, і повернення до бюджету такої
ганебної штуки, як субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів,
яка, як підтверджує статистика, розподіляється саме між «коаліційними»
регіонами, де влада, наближена до правлячої коаліції. Є мільярд на
президентський фонд. Це також виглядає, як передвиборчі видатки.
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Будь-яке збільшення видатків, яке не має під собою стабільного,
гарного економічного підґрунтя просто тягне за собою інфляцію,
девальвацію і кризи. Те, що цього (в уряду немає можливості суттєво
збільшити соціальні видатки – ред.) не відбувається, надзвичайно добре.
Передбачене підвищення пенсій військовим пенсіонерам, але серйозного
роздування немає. Субсидії на ЖКГ з огляду на підвищення ціни на газ
виглядають стриманими. Заклавши монетизацію субсидій наступного року,
їх підвищення не заклали. Тому можемо мати перегляд бюджету всередині
року. Це теж є ризиком.
Непропорційно збільшуються видатки на силовий сектор, у той самий
час нічого не відбувається з іншими секторами. Збільшуються видатки на
прокуратуру, МВС, при чому не на Нацполіцію реформовану, а на апарат
МВС. В Україні на 100 тисяч населення чи то в 1,5 рази, чи то у 2 рази
більше прокурорів, ніж у Європі. Те ж саме з іншими працівниками силових
органів. Це є наслідком пострадянського дизайну цієї системи. Це стосується
тюрем, всієї каральної історії.
Ми почали наближатися до цього (до філософії бюджету країни, яка
живе за видатками, а не за забаганками політиків – ред.). МВФ поставив нам
дефіцит 2,3%. І це радує. Але нам такі «стелі» має ставити не МВФ, а ми самі
собі. Маємо всі можливості наступного року не оголошувати дефолт. Робимо
нормальні речі з бюджетом, з фіскальної політики. Цей бюджет в принципі
нормальний, якщо його брати у макропоказниках, не лізти у конкретні
бюджетні програми. У ньому стриманий дефіцит, перерозподіл ВВП через
держбюджет у 42%, що в принципі зависоко, але можемо на це піти. З МВФ
можемо вийти на зовнішні ринки для рефінансування своїх боргів.
Народний депутат Тетяна Острікова:
Очевидно, що він (бюджет, − ред.) написаний не для українців і не для
українських підприємств. Написаний для того, щоб отримати якомога
швидше владою транш МВФ, щоб уникнути ганебного дефолту. Величезну
кількість складають витрати на погашення державного боргу і його
обслуговування. У цьому році це 28% усіх витрат, а наступного – це 34%. Це
зростання є і показником того, що національна безпека під загрозою.
Народний депутат Оксана Продан:
Багато негативних норм проходять саме під бюджет. Чи в Бюджетному
кодексі, чи в Податковому кодексі. Ті речі, які не пройшли б ніколи у чомусь
іншому, в цей «останній потяг» кидаються і... проходить.
У цьому році специфічним фактором прийняття бюджету є більше
домовленості з МВФ і бажання отримати ще в цьому році транш, ніж
наступні вибори. Швидкість прийняття, є багато мажоритарників, які
сподівалися на абсолютно інші витрати на їхні округи – не всім дали те, що
вони собі планували, хотіли або замовляли.
Народний депутат Сергій Мельник:
Якщо […] ми перейдемо від основних напрямів бюджетної резолюції
до бюджетної декларації, якими буде визначатися бюджетна політика, не
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потрібно буде чекати головного розпорядника, а зал визначатиме, чи це
напрям підтримки аграрної політики чи це якість освітніх послуг, щоб ми
розуміли, які задачі, якими засобами досягаємо мети. Ми рухаємося. На жаль,
не так швидко, як хотілося б.
З точки зору ресурсу, бюджет збалансований, реальний. Є певне
побоювання щодо коштів від приватизації, і є питання щодо обсягу коштів на
субсидії. Але цей рік починали з тримісячної заборгованості, плюс
міністерства змінили підходи до нарахування. В принципі цей опалювальний
до наступного – тут немає якихось загроз.
Основне – боргове навантаження. 417 мільярдів – дуже значне! Момент
по реструктуризації не достатньо використали. Співпраця з МВФ – маяк
запозичення на зовнішніх ринках. Сьогодні дуже дорогі запозичення. На
внутрішньому ринку ми сьогодні вже до 19% прийшли. Звичайно, складний
бюджет.

(Радіо Свобода)
Керівник Групи підтримки України в Європейській Комісії Петер
Вагнер:
Серед успішних реформ можу назвати децентралізацію, це великий
успіх для України.
З іншого боку, кілька галузей потребують ще дуже багато
напрацювань. Наприклад, боротьба з корупцією, яку українці чекають
найбільше. Цей процес потрібно прискорити.
Якщо говорити про сферу бізнесу, є проблеми із верховенством права.
Тільки частина компаній впевнені, що їхні права і власність захищені
законом та правоохоронними органами. Якщо над цим працювати, інвестори
зайдуть до країни.
Якщо говорити про те, чому реформи рухаються повільно, то я думаю,
що така ситуація є у багатьох країнах світу. Будь які реформи зачіпають чиїсь
майнові інтереси. Часом вони сильніші і більш впливові, часом менш. Так
само тиск на реформи може бути більшим, чи меншим. Тим не менш лише
через реформи країни розвиваються. В цілому, ми вважаємо, Україна на
правильному шляху.
Це було дуже правильне рішення, коли минулого літа Україна нарешті
вирішила адаптувати обов’язкові закони, щоб створити Антикорупційний
суд. Це був важливий крок і країна довго до цього йшла. Зараз маємо часу до
наступного літа і на даний момент відбувається розвиток, обирають суддів.
Важливо також бути впевненим, що кроки імплементації проводяться
правильно.
Хочу нагадати, що Антикорупційний суд лише одна із багатьох
інституцій, які Україна потребує для ефективної боротьби з корупцією. Адже
цей процес завжди має два компоненти. Перший, це зупинити можливості
для корупції і це напрямок, де Україна зробила багато.
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Другий, це покарання для корупціонерів. Це та сфера, де ще треба
працювати. Покарання корупціонерів вимагає багато інституцій, цілу
систему. Треба розслідування, НАБУ, спеціалізовану прокуратуру, агенцію із
запобігання корупції. Ми, як і ви, хотіли би, щоб ці інституції були
незалежні, повноцінні та інтегровані, аби люди могли довіряти не якійсь
одній агенції, а системі в цілому.
Україну знають в Європі, як країну із дуже сильним громадянським
суспільством, яке активне у багатьох сферах. Активісти працюють із
соціальною сферою, екологією, також на Сході України, де громадянське
суспільство відіграє важливу роль. Це стосується і боротьби з корупцією. Це
ключова сфера для активістів у будь-якій країні. Громадянське суспільство і
незалежні медіа є противагою до державних інституцій. Тут, в Україні,
міжнародні організації та українці мають велику довіру до громадських
організацій, ми бачимо, що вони дуже компетентні і намагаються допомогти
впровадженню реформ.
Для нас важливо, щоб Україна продовжила стояти на шляху реформ,
які обрав український народ. Люди визначилися із напрямком, куди хочуть,
щоб країна рухалася. Ми, як і ви, це вітаємо і підтримуємо, а також цінуємо
ті зміни, що відбуваються.
Якщо говорити про вибори, то ми пам’ятаємо про можливі зовнішні
втручання, які останнім часом відбуваються в усьому світі. Ми очікуємо, що
в Україні можуть відбуватися кібер-атаки, поширення фейкових новин та
дезінформаційних кампаній. Але якщо це станеться, ми, як і ви, активно
готуємось, в тому числі співпрацюємо у цьому напрямку з українською
владою. Ми знаємо, що багато міжнародних партнерів також це роблять.
Чому це так важливо? Бо у виборах найважливіше, щоб вони були
вільні, прозорі, а результат був безперечним. Треба уникнути ситуації, коли
протягом виборчої кампанії або після неї через сильний зовнішній чи
внутрішній вплив ми будемо сумніватися в правдивості результатів. Тому ми
стоїмо поруч із Україною у розвитку кібер-безпеки та медіа активності у
боротьбі з цими загрозами.

(Слово і Діло)
Експерт «Реанімаційного пакета реформ» Святослав Павлюк:
У нас є маса свого виробництва, потужності зберігання. У нас ціна на
газ буде інакшою, ніж на європейському ринку, якщо буде конкуренція.
Конкурентів наразі немає. Ціна штучно зроблена постановою Кабміну,
йдеться про положення про постачальника зі спеціальними зобов’язаннями.
Постанова фактично спотворює ринок, тому його й немає.
Питання не в тому, чи потрібно піднімати ціну, а в тому, як ми
використаємо кошти від підвищення цін на газ.
На сьогодні варто порушити питання модернізації країни загалом. Це
питання того, як наявний ресурс розміняти на той ресурс, який нам потрібен.
Ресурс, який ми маємо зараз, – це газ та доходи до бюджету. Нам потрібна
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модернізація міської інфраструктури та житлового сектору, будівель. Якщо
ми зараз маємо доходи від газу, то було б правильно спрямовувати їх у
модернізацію житлового сектора. Якби ці кошти вкладали в модернізацію
країни, то високе питоме споживання впало б удвічі, а, можливо, й у два з
половиною-три рази. Відповідно, ми б зменшили рахунки за газ. Це в
середній перспективі дасть нам можливість скоротити залежність від цього
газу. Інакше нам із цього кола не вирватися.
Єдине, чого на сьогодні бракує, то це пояснення, куди йдуть гроші. Ну
й, відповідно, немає механізму використання цих коштів. Фонд
енергоефективності не може нормально стартувати третій рік. Крім того, слід
створити Фонд модернізації муніципальної інфраструктури, в якому можна
давати масштабну підтримку для муніципальних проектів у країні.
Наприклад, заміна теплотрас, встановлення акумуляторів чи інших систем.

(Слово і Діло)
Президент України Аетро Порошенко звернувся до Верховної Ради з
вимогою розірвати договір про дружбу з Росією.
Політолог-міжнародник Володимир Воля:
Цей договір уже денонсували восени, коли дали згоду на те, щоб
Україна відмовилася від подальшої дії договору з 1 квітня. Влада намагається
зараз використати одну карту двічі. У грі це неможливо, а в політиці – так.
Договір і так не діє, Україна вже повідомила, що його не пролонгує. Цей
договір у багатьох частинах узагалі досить рамковий. Насправді, це радше
політична декларація, ніж норми, які щось регулюють.
Тому з 2013 року, коли почався конфлікт між двома державами,
постала проблема, а вже в 2014 році цей договір втратив відповідність
реаліям.
Росія навряд чи піде на якісь дії. Жодних підстав у РФ говорити про те,
що Україна таким кроком оголосила війну, немає. Договір як політичний
документ втратив силу вже давно. В РФ також це давно визнали.
Економічні зв’язки, тарифну політику регулюють окремі документи,
тому наразі якихось економічних наслідків не буде.
Процедура денонсації договору була запущена ще восени. Просто
цього разу влада вирішила нібито зробити ще жорсткіший крок – розрив.
Тому для голосування, мабуть, голосів вистачить. Це черговий піар, але
трішки з іншим смисловим наповненням.
Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко:
Практичних наслідків від розірвання для України не буде, тому що
Росія сама його неодноразово порушувала не лише в контексті
територіальної цілісності. Був і економічний шантаж, і різноманітний тиск, і
заборона на провезення вантажів через свою територію, і заборона на
абсолютно вигаданих підставах отримання імпорту української продукції.
Звідси всі молочні й сирні війни, наприклад. Тому, коли в нас кричать про
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вкрай негативні наслідки й посипають попелом голову, бо щось станеться, це
недоречно. Вже давно все сталося.
У нас є угода з ЄС про співпрацю, торгові відносини. Щодо РФ, то
ніхто не скасовував тристоронніх форматів, і можна спокійно знайти
порозуміння з приводу експорту європейських товарів через Україну до РФ,
як і з приводу експорту російських товарів через Україну до Євросоюзу. Це
якраз, навпаки, відкриває додаткові можливості для переговорів та взаємних
урегулювань.
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України

Обліковано 1 519 654 переселенці (Міністерство соціальної політики
України).
Станом на 26 листопада 2018 року, за даними структурних підрозділів
соціального захисту населення обласних та Київської міської державних
адміністрацій, взято на облік 1 519 654 переселенці з тимчасово окупованих
територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.
Уряд прийняв план реалізації стратегії інтеграції ВПО
(Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України).
21 листопада на засіданні кабінету Міністрів України було прийнято
розпорядження «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії
інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових
рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року» (далі –
План реалізації Стратегії інтеграції ВПО), проект якого розроблено МТОТ на
виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15
листопада 2017 р. № 909-р «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо
внутрішнього переміщення на період до 2020 року».
Головна мета прийняття документу – забезпечення реалізації та захисту
прав, свобод і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб,
запровадження довгострокових рішень із врахуванням інтересів приймаючих
громад, налагодження ефективної взаємодії між ВПО та органами місцевого
самоврядування, усунення будь-яких проявів дискримінації та досягнення
соціальної єдності.
Планом реалізації Стратегії інтеграції ВПО передбачено виконання
програмних заходів за трьома стратегічними напрямами:
- вдосконалення механізму подолання бар’єрів в реалізації прав
внутрішньо переміщених осіб;
- спрощення процедури захисту та реалізації майнових прав
внутрішньо переміщених осіб;
- підтримка приймаючих територіальних громад в процесі інтеграції
внутрішньо переміщених осіб.
Важливо зазначити, що під час розробки проекту Плану реалізації
Стратегії інтеграції ВПО, як і під час розробки самої Стратегії,
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Міністерством проведено глибокий аналіз досвіду іноземних держав щодо
інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових
рішень щодо внутрішнього переміщення, зокрема, Республіки Азербайджан
та Республіки Грузії.
Крім того, МТОТ детально вивчено та опрацьовано звіти і пропозиції
до проекту розпорядження, що надійшли від представників наукових кіл,
міжнародних та національних організацій, а також проведено консультації із
зацікавленою громадськістю та погодження з органами державної влади.
Виконання Плану реалізації Стратегії інтеграції ВПО матиме
позитивний вплив на інтереси ВПО, які вимушені залишити своє місце
проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України,
тимчасову окупацію, прояви насильства, порушення прав людини тощо, а
також буде сприяти всебічній підтримці громад, які прийняли внутрішньо
переміщених осіб.

У Мінсоцполітики утворено робочу групу для опрацювання
нормативно-правових актів з питань забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення,
постраждалих від збройного конфлікту (Міністерство соціальної політики
України).
Відповідно до Положення про робочу групу , вона є постійно діючим
консультативно-дорадчим органом Мінсоцполітики, за результатами
діяльності якого керівництву Міністерства будуть вноситись узгоджені
пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів.
Основним завданням робочої групи є розробка проектів нормативноправових актів щодо забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та
інших вразливих груп населення, постраждалих від збройного конфлікту.
До складу робочої групи увійшли представники Мінсоцполітики,
Пенсійного фонду України, Громадської ради при Мінсоцполітики,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Офісу Ради Європи
в Україні та громадських організацій.
Робоча група відкрита до пропозицій, які можуть надсилатись
зацікавленими сторонами на офіційну електронну адресу Мінсоцполітики
або до громадських організацій, які входять до її складу.
Кабмін виділив близько 3 млн гривень субвенції на житло для ВПЛ
(Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо
переміщених осіб України).
Уряд України виділив близько 3 млн грн субвенції на житло для
переселенців і підтримку територій, які постраждали від збройного
конфлікту.
Так, прийняте 14 листопада Кабінетом Міністрів України
розпорядження дозволить провести розподіл субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам у розмірі 2 млн 897 тис. 178 грн на заходи з
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підтримки територій, що зазнали негативного впливу через збройного
конфлікту на сході України.
За виділені кошти місцевими громадами планується придбати в
комунальну власність 10 квартир на вторинному ринку нерухомості (сума
субвенції 692 тис. грн). А також, провести капітальний ремонт 34 квартир
комунальної власності для надання у тимчасове користування переселенцям.
У відомстві підкреслили, що це дозволить приблизно 160 внутрішньо
переміщеним особам отримати житло для тимчасового проживання.
Також в МінВОТ нагадали, що субвенція спрямовується на заходи
щодо підтримки територій, які постраждали від збройного конфлікту на
Донбасі, зокрема на:
• будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів житлового
фонду комунальної власності, в тому числі об'єктів соціального призначення,
для надання житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам;
• реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
комунальної власності для надання у тимчасове користування внутрішньо
переміщеним особам;
• придбання у власність житла для надання у тимчасове користування
внутрішньо переміщеним особам.
Одним з обов'язкових умов надання субвенції є співфінансування
відповідних заходів з державного та місцевого бюджетів в співвідношенні
50/50.

Заступник голови Мостиської РДА Ігор Груник повідомив, що на
Мостищині призначено соціальні виплати ще чотирьом переселенцям
(Західна інформаційна корпорація).
У Мостиській РДА відбулося чергове засідання комісії з питань
призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам.
Розглянуто 4 подання управління соціального захисту населення
Мостиської РДА з проханням розглянути питання щодо призначення на
наступний шестимісячний термін соціальних допомог (з них надано дозвіл на
призначення – 4 особам); 1 подання управління соціального захисту
населення Мостиської РДА з проханням припинити надання усіх соціальних
виплат внутрішньо переміщеним особам у зв’язку зі зміною місця
проживання (з них припинено виплати – 1 особі).
Управління звільненими територіями
Директор Департаменту фінансів Донецької обласної військовоцивільної адміністрації Михайло Скарга заявив, що у Донецькій області
місцеві бюджети отримають майже 600 млн грн за рахунок ВПЛ (РПД
«Донецкие новости»).
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У проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено збільшення,
порівняно з поточним роком, базової дотації місцевим бюджетам [Донецькій
області] на 255 млн грн або на 61 %, обсяг якої становить 670 млн грн. А
також зменшення реверсної дотації на 54 млн грн або на 21 %, обсяг якої
визначено в сумі 203 млн грн.
При визначенні горизонтального вирівнювання платоспроможності при
визначенні обсягу базової і реверсної дотацій врахована чисельність
внутрішньо переміщених осіб, що дозволить отримати додатковий
фінансовий ресурс в загальній сумі понад 580 млн грн, до обласного
бюджету – 5,4 млн грн, для порівняння.
Обсяг базової дотації збільшився більш ніж в 2 рази для Костянтинівки
і Селидове, а також в Слов'янському, Новоселківському, Нікольському
районах і Черкаській ОТГ. У Мангушський районі базова дотація
збільшилася більш ніж утричі, а в Волноваському і Костянтинівському
районах – в 5 разів, в Авдіївці – в 12 разів.
Найбільший ресурс від обліку ВПЛ отримали Маріуполь - 89 млн грн,
Краматорськ – 49,5 млн грн, Покровск – 14,3 млн грн і Лиманська ОТГ – 25,6
млн грн.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Одним з нагальних питань для інтеграції ВПО є забезпечення їх
житлом (Уповноважений Верховної Ради України з прав людини).
Представник Уповноваженого з дотримання рівних прав і свобод Лідія
Козуб та начальник відділу прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території, Управління моніторингу
рівних прав і свобод Наталія Тімоніна взяли участь в презентації та
обговоренні аналізу наявних місцевих житлових програм, які можуть бути
використані для забезпечення житлом ВПО. Аналіз було проведено БФ
«Право на захист» протягом червня-серпня 2018 року в 9 областях України та
м. Києві, де проживає найбільша кількість таких людей.
Під час обговорення учасники заходу акцентували увагу на
необхідності відокремлення пенсій від соціальних виплат. Це дасть
можливість визначити реальну кількість переселенців, які не планують
повернутись до покинутого місця проживання та потребуватимуть
забезпечення житлом. А також визначити потреби вказаної категорії осіб для
стратегічного бачення держави щодо вирішення питання житлового
забезпечення ВПО.
У Кривому Розі виділять 15 квартир для вимушених переселенців
зі сходу України (GOROD FM).
Про це стало відомо за результатами засідання Комісії з розподілу
субвенції на фонд житла для тимчасового проживання внутрішньо
переміщених осіб. Переселенцям виділять 32 квартири: 17 – в Маріуполі та
15 Кривому Розі. Житло нададуть у тимчасове користування.
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і
внутрішньо переміщених осіб України (МінВОТ) Георгій Тука заявив,
скільки ж куплять квартир і в яких містах (РПД «Донецкие новости»).
Відбулося засідання Комісії з розподілу субвенції на фонд житла для
тимчасового проживання ВПЛ. Прийняті позитивні рішення:
- 11 квартир однокімнатних в Маріуполі;
- 6 квартир трикімнатних в Маріуполі;
- 15 квартир двокімнатних в місті Кривий Ріг.
(...). В Маріуполі (Донецька обл.) Ще понад 100 сімей переселенців
отримають житло. Всього в черзі на житло стоїть 479 сімей (1500 осіб).
Заступник міського голови Вікторія Краснопір переселенцям, що
проживають в готелі Житомир, запропонують інші варіанти поселення
(Новини Житомира).
Регіональні ініціативи
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На сьогоднішній день в готелі «Житомир» проживає 88 внутрішньо
переміщених осіб. У зв’язку з тим, що депутатами прийнято рішення про
приватизацію майнового комплексу готелю «Житомир» за адресою: майдан
Перемоги, 6, шляхом продажу на електронному аукціоні «ProZorro.
Продажі», всім внутрішньо переміщеним особам, що проживають в готелі,
будуть запропоновані інші варіанти переселення.
Склад кожної родини проаналізовано, ми знаємо, скільки і яких
представників пільгових категорій там проживає. Звичайно, кожна родина
має свій матеріальний рівень. У зв’язку з продажем об’єкту спроможним
родинам запропоновано віднайти житло самостійно. Тим, хто не має змоги це
зробити, буде запропоновано переміщення до гуртожитків. Як варіант, ми
розглядаємо виділення бюджетних коштів для підтримки родин при
самостійному виборі місця проживання.
Єдиний в місті комунальний готель «Житомир» відданий під
проживання переселенців з 2014 року.
Спочатку там розміщувались внутрішньо переміщені особи з Криму, а
з початку воєнних дій на Сході України почали приїздити мешканці
Донецької та Луганської областей. Максимальна кількість внутрішньо
переміщених осіб, що проживала в готелі складала 301 особу. Житомир
допомагав переселенцям як міг, допомогу надавали і окремі громадяни, і
міська рада, організовувала безкоштовні обіди, відшкодовувала витрати на
комунальні послуги.
Внутрішньо переміщені особи зможуть проживати у готелі до тих пір,
поки триває процес підготовки до електронного аукціону.

У Маріуполі поступово вирішують житлову проблему вимушених
переселенців Донбасу (Урядовий кур’єр).
У прифронтовому Маріуполі до кінця року понад 100 внутрішньо
переміщених осіб отримають житло для тимчасового проживання. На
засіданні виконкому міської ради вже прийняли рішення про розподіл і
виділення житла: вимушених переселенців із окупованих міст і сіл Донбасу
поставлять на облік для наступного заселення їх у вільні квартири в будинках
на вулицях Красномаякська та Мєндєлєєва. Наразі на відповідний облік у
місті поставили вже 139 родин (400 людей) ВПО, а всього на житло тут
претендують 479 сімей (1500), які через гібридну війну залишили свої
домівки.
Свого часу зусиллями міської влади для забезпечення житлом біженців
від «руського міра» були підтримані Міністерством з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішнього переміщених осіб і Маріуполь
отримав субвенції для придбання житла. Протягом двох років загальний
обсяг такої фінансової допомоги складає майже 70 мільйонів гривень. За ці
кошти придбали 63 квартири та збудували 39 облаштованих соціальних
квартир, в яких поселилися 102 родини, тобто понад 300 людей.
Регіональні ініціативи
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З початку року близько 50 переселенців знайшли роботу на
Кіровоградщині (Факел).
Служба зайнятості надають внутрішньо переміщеним особам широкий
спектр соціальних послуг, що сприяє якнайшвидшому поверненню їх до
трудової діяльності. Вирішення питань зайнятості внутрішньо переміщених
осіб є одним із найбільш дієвих способів їх соціальної адаптації.
З цією метою громадянам, які переміщуються на Кіровоградщину з
тимчасово окупованої території, у центрах зайнятості та філіях обласного
центру зайнятості надається широкий спектр соціальних послуг з
урахуванням їхніх можливостей, інтересів, професійного досвіду тощо.
Серед таких послуг:
•
підбір постійної або тимчасової роботи;
•
організація професійної підготовки або перепідготовки,
підвищення кваліфікації;
•
надання організаційної, правової та фінансової підтримки
безробітним, які виявили бажання розпочати підприємницьку діяльність;
•
профорієнтаційні, інформаційні послуги, ін.
Протягом січня-жовтня поточного року 163 внутрішньо переміщені
особи були зареєстровані, як безробітні у центрах зайнятості та філіях
обласного центру зайнятості. З них 103 особи отримували допомогу по
безробіттю, 48 осіб працевлаштовано, 1 – проходили професійне навчання та
11 осіб взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Слід зазначити, що одним із дієвих механізмів заохочення
роботодавців у напрямку працевлаштування внутрішньо переміщених осіб є
надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці при
працевлаштуванні цих громадян.
Відбулося чергове засідання комісії з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
(Жмеринська районна державна адміністрація).
Під головуванням заступника голови комісії з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам –
начальника управління соціального захисту населення Жмеринської
райдержадміністрації Надії Василик 19 листопада 2018 року відбулося
чергове засідання комісії.
Комісією опрацьовано 18 справ внутрішньо переміщених осіб.
Розглянуті акти обстежень житлово-побутових умов проживання ВПО з
метою призначення (відновлення) соціальних виплат (пенсій, адресної
допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг, тощо).
Прийняті відповідні рішення.
Павловська Алена Василівна – начальник відділу з питань призначення
перерахунку та виплати пенсій Жмеринського об’єднаного управління
Пенсійного фонду України Вінницької області проінформувала членів комісії
Регіональні ініціативи
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про зміни у чинному законодавстві щодо припинення виплати пенсії і її
поновлення внутрішньо переміщеним особам.

У Мар'їнці взяли рішення по пенсіях і соцвиплат переселенцям
(РПД «Донецкие новости»).
У прифронтовій Мар'їнці (Донецька обл.) Відбулося чергове засідання
комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам (ВПЛ) за місцем їх фактичного проживання /
перебування. Про це повідомляє прес-служба Мар'їнської районної
державної адміністрації.
Так, в ході засідання 20 листопада були розглянуті 179 актів
обстеження матеріально-побутових умов проживання переселенців.
Всього було вирішено призначити соціальні виплати 170 заявникам, з
них:
- 45 заявникам – на призначення пенсії;
- 2 заявникам – на призначення допомоги по безробіттю;
- 3 заявникам – на призначення страхових виплат;
- 120 заявникам - на призначення різних видів державної соціальної
допомоги.
Крім того, 4 заявникам відмовлено в призначенні соціальних виплат, з
них:
- 1 заявнику – в призначенні пенсії через відсутність за фактичним
місцем перебування, зазначеного в заяві про призначення (поновлення)
соціальних виплат;
- 3 заявникам – в призначенні щомісячної адресної допомоги в зв'язку з
«наявністю у членів сім'ї житлового приміщення, розташованого в регіонах
відмінних від тимчасово окупованій території України, районів проведення
антитерористичної операції і населених пунктів, розташованих на лінії
зіткнення».
Соціальні виплати були продовжені 5 заявникам.
До Кривого Рогу продовжують переїжджати з окупованих
територій (0564.ua – Сайт города Кривого Рога).
Як повідомляється на сайті Криворізького міськвиконкому,
«переселенці» вибирають наше місто для життя.
В період з 5 по 12 листопада в місто прибуло 7 сімей (8 осіб), з них з
Донецької області – 5 сімей (5 осіб), Луганській області – 1 сім'я (1 людина),
з АР Крим – 1 сім'я (2 людини) .
В управліннях праці та соціального захисту населення виконкомів
районних у місті рад враховується 7701 внутрішньо переміщена особа.
Відзначимо, що з початку окупації Росією Криму та початку російськоукраїнської війни, більш 9832 сім'ї (16 828 осіб) прибули до нашого міста,
більшість яких (майже 69 %) з Донецької області.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

Децентралізація підвищує довіру до влади, – Сергій Філь за
підсумками обласної Ради регіонального розвитку.
Завдяки реформі децентралізації Україна перейде на новий, значно
вищий рівень довіри до влади, – зазначив в.о. голови Луганської обласної
державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної
адміністрації Сергій Філь 3 грудня під час брифінгу для ЗМІ.
Децентралізація – одне з головних питань, що обговорювалося на
обласній Раді регіонального розвитку, організованої на виконання доручення
Президента України. Під час засідання Ради своє бачення розвитку
територій представили знакові громади Луганщини – Новопсковська та
Біловодська. «Одна з цих громад була утворена першою в Україні – це
Новопсковська об’єднана територіальна громада. І всі побачили, які
позитивні плоди приносить децентралізація. Ми побачили нові будинки
культури, нові заклади охорони здоров’я – все, що не будувалося тут
протягом останніх двадцяти років. Це стало можливим тільки завдяки тому,
що Президент України визначив напрям децентралізації, за яким почала
рухатися держава», – зауважив Сергій Філь.
Він також зазначив, найбільша об’єднана територіальна громада в
межах цілого району – Біловодська – теж досягла значного успіху: «Там ми
бачимо освітлені вулиці, нову комунальну техніку, бачимо власні доходи –
бюджет розвитку перевищує 100 млн грн. Це вагомий аргумент на користь
того, що реформа децентралізації має беззаперечний успіх». «Головний
здобуток цієї реформи у тому, що Україна нарешті переходить від
призначених керівників до обраних. Коли керівник обраний, то відповідно і
рівень довіри до влади вищий. Переконаний, цей успіх Україна відчує у
найближчі два-три роки, і ми перейдемо на новий, значно вищий, рівень
довіри до влади», – підкреслив Сергій Філь (Луганська обласна державна
адміністрація).
Нова українська школа активно впроваджується на Луганщині.
Сьогодні, 4 грудня, заступник голови облдержадміністрації Ольга Лішик
провела селекторну нараду з головами міських рад, райдержадміністрацій,
селищних та сільських рад, присвячену забезпеченню умов для реалізації
Концепції Нової української школи та заходів підтримки осіб з особливими
освітніми потребами.
Участь у заході також взяли заступник директора Департаменту освіти
і науки ОДА Тетяна Ткачова та директор Департаменту фінансів ОДА Тетяна
Анікієва. На нараді були розглянуті питання використання субвенції з
державного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів на
Новини з соціальних мереж
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забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, а
саме: придбання меблів, дидактичних матеріалів та комп’ютерного
обладнання для 1-х класів закладів загальної середньої освіти; використання
коштів з державного бюджету на підтримку осіб з особливими освітніми
потребами;
оснащення
закладів
загальної
середньої
освіти
з
поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних
предметів та опорних шкіл засобами навчання; придбання обладнання для
кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням
мовами національних меншин. (Луганська обласна державна адміністрація).

На Луганщині офіційно працевлаштовані майже 4 тисячі людей з
інвалідністю
На початку грудня у міських та районних центрах зайнятості відбулися
ярмарки вакансій для людей з інвалідністю, щоб допомогти знайти роботу
тим, хто може і хоче працювати незважаючи на фізичні обмеження.
Під час цих заходів безробітні отримали корисну інформацію від
представників державних, медичних та соціальних установ. Зокрема, вони
дізналися про свої права при працевлаштуванні, можливість безкоштовної
санаторно-курортної реабілітації, передплату спеціалізованих періодичних
видань, оплату складного індивідуального протезування за рахунок Фонду
соціального захисту інвалідів тощо.
Роботодавців просили по можливості створювати доступні й зручні
умови роботи, подавати до служби зайнятості вакансії з урахуванням
реальних можливостей людей даної категорії. Представникам центру медикосоціальної експертизи порадили вказувати в направленні на роботу не тільки
конкретну рекомендовану професію, а набір дозволених функцій, щоб не
обмежувати роботодавця у працевлаштуванні особи з інвалідністю.
У Сєвєродонецьку роботу людям з інвалідністю запропонували: ДП
«Сєвєродонецька ТЕЦ», НПО «Сєвєродонецький Склопластик», ПП
«Сєвєродонецьке Комфорт-Авто», КП Житлосервіс «Світанок», ПАО
«Луганськтепловоз», міський відділ освіти, мережа супермаркетів.
У Лисичанську вакансії надали страхова кампанія «Аско-Донбас
Північний», ПАТ «Лисичанськвугілля», житлові організації та приватні
підприємці.
У сільських районах вакансій для цієї категорії людей набагато менше.
Здебільшого шукають продавців продтоварів, електриків, медсестер, швачок,
касирів. Ті, хто зацікавилися вакансіями, могли особисто поспілкуватися з
представниками роботодавців.
Зазначимо, сьогодні в області проживають близько 13 тисяч людей з
інвалідністю працездатного віку, з них офіційно працевлаштовані 3904 особи
(Луганська обласна державна адміністрація).
«Донбас СОС» продовжує надавати правову допомогу внутрішньо
переміщеним особам, а також жителям тимчасово окупованих територій в
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Донецькій і Луганській областях. 4 грудня з 10:00 до 13.00 правову допомогу
отримають жителі н.п. Зайцеве в приміщенні Військово-цивільної
адміністрації.
Попередня
реєстрація
за
посиланням:
https:
//docs.google.com/forms/d/1cWFrMdMbKRa4RfV3XKsfIspIBncVzj9mzr9ewchx
v04/edit (Донбасс SOS).
У зв’язку з введенням на частині території України особливого
правового режиму воєнного стану законодавства України «Про правовий
режим воєнного стану» за рішенням Командувача Об’єднаних сил в КПВВ
встановлено особливий режим перетину лінії розмежування, який не
стосується громадян України. Зокрема обмежено виїзд іноземців та осіб без
громадянства на тимчасово окуповану територію України.
Право перетину лінії розмежування матимуть представники офіційних
спостережних місій ООН, ОБСЄ та місії Червоного Хреста.
Щодо решти іноземних громадян рішення на пропуск до тимчасово
окупованої території України буде прийматись при наявності відповідних
документів про постійне проживання на окупованій території або потребу
перетину лінії розмежування з гуманітарною метою (похорон, важка хвороба
близьких родичів тощо).
Зазначаємо, що всі КПВВ продовжують працювати у штатному
режимі. Більш детально на офіційній сторінці Об'єднаних сил у
Фейсбук:https://www.facebook.com/…/a.364697644022…/499843400508281/…
(Донбасс SOS).

Демид Палагно: Троїцька громада долучиться до обговорення
перспективного плану розвитку Луганщини. Троїцька об’єднана
територіальна громада готова створити громадську раду для широкого
обговорення перспективного плану розвитку Луганщини на місцевому рівні.
Про це під час Ради регіонального розвитку Луганської області розповів
селищний голова Троїцької селищної ради Демид Палагно. «Наша громада
дуже активна. Минулого року ми створили молодіжну раду, днями пройшла
реєстрацію громадська організація «Народний рух». Головне, що серед
троїчан багато ініціативної молоді, яка готова активно розвивати територію.
Тому ми підтримуємо президентську ініціативу, долучаємося до розробки
перспективного плану розвитку території на засіданнях місцевих рад
регіонального розвитку», – зауважив селищний голова.
Троїцька громада має значний досвід обговорення та вирішення
проблем території. Чим більше людей залучається до реалізації проекту, тим
вищим є рівень відповідальності та згуртованості громади, – вважає очільник
ОТГ «Троїцька громада реалізувала низку значних проектів. По-перше, це
утеплення об’єктів соціальної інфраструктури – шкіл, дитячих садочків,
ФАПу. До речі, діти самі вирішили, як розмалюють оновлений фасад школи:
за результатами конкурсу малюнків обрали найкращий дизайн. По-друге, ми
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ремонтуємо систему водопостачання та тротуарну мережу, по-третє –
будуємо спортивні майданчики», – розповів Демид Палагно.
За його словами, в ОТГ впроваджується енергетичний менеджмент.
Наприклад, у трьох школах системи опалення перевели на альтернативні
види палива. «Троїчан також турбує проблема екології, зокрема роздільного
збору сміття та його переробка. Найболючіша тема – це незадовільний стан
автодоріг. Усі ці питання ми будемо обговорювати на засіданнях рад
регіонального розвитку. Сподіваюся, спільними зусиллями ми наблизимося
до мети, яку визначив Президент», – підкреслив селищний голова (Луганська
обласна державна адміністрація).
Люди мають долучатися до вирішення проблем власних населених
пунктів, – Сергій Філь
Під час засідання обласної Ради регіонального розвитку про
досягнення децентралізації поінформували Новопсковський селищний
голова Вадим Гаєв та Біловодський селищний голова Едуард Олейніков. До
речі, Новопсковська ОТГ – утворена першою в Україні, а Біловодська існує у
межах усього району.
Підсумовуючи їх доповіді, виконуючий обов’язки голови Луганської
обласної державної адміністрації Сергій Філь заявив:
«Упевнений, що сьогодні майже кожен розуміє важливість і
перспективність децентралізації. Вона створює нові можливості. Ця реформа
змушує нас з вами вчитись жити по-новому. Децентралізація змінює,
оновлює нашу країну!»
Він зауважив, що за чотири роки власні доходи місцевих бюджетів
зросли у рази. Водночас збільшився і розмір державної підтримки на
розвиток громад – майже у 40 разів. «Погодьтесь, це блискучий результат!» –
відзначив Сергій Філь.
Також виконуючий обов’язки голови Луганської обласної державної
адміністрації підкреслив, що уведення на території Луганщини воєнного
стану накладає певні обмеження: «Але це тільки посилює нашу
відповідальність. Упевнений, регіон можна розвивати в умовах воєнного
стану. У нас є для цього достатньо інструментарій».
Одним з них якраз і є створення перспективного Плану розвитку
територій Луганщини на 2019-2021 роки. Затверджений варіант нададуть
Президенту України. «Уперше громади матимуть змогу отримати державне
співфінансування ключових проектів не в рамках конкурсів, а в межах
планової роботи. Головне, правильно розпорядитися отриманими
ресурсами – віднайти нові точки росту територій, які забезпечать їх
подальший розвиток».
Не менш важливим завданням, за словами Сергія Філя, є побудова
діалогу з людьми: «Населення має знати про пріоритети роботи органів влади
на місцях і поточні здобутки. Нам необхідно максимально реалізувати
потенціал кожної громади. Люди мають долучатися до вирішення проблем
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власних населених пунктів. Одним із чинників участі населення має стати
започаткування обласного конкурсу бюджету участі. Вважаю, на Луганщині
він буде якісно втілений» (Луганська обласна державна адміністрація).

Ще раз звертаємо увагу, що воєнний стан фактично не вплине на життя
цивільного населення, а також залишається без змін порядок перетину
блокпостів.( Донбасс SOS).
Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на непідконтрольну
українській владі частину території Донбасу майже 517 тонн гуманітарної
допомоги (Восстановление Донбасса).
Жителі Донбасу, які помітять передумови порушень своїх прав через
введення воєнного стану, можуть повідомляти про це в офіс Уповноваженого
ВР України з прав людини https://restoring-donbass.com/…/78472-dlyazhiteley-donbas…/ (Восстановление Донбасса).
Звіт про результати громадського обговорення проекту Програми
економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік. З 13 до
27 листопада 2018 року відбулися електронні обговорення з громадськістю
проекту Програми економічного і соціального розвитку Луганської області
на 2019 рік.
В обговореннях узяли участь представники структурних підрозділів
обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, громадських організацій,
бізнесу.
За підсумками підготовлено звіт про результати проведення
громадського обговорення. Надані зауваження та пропозиції внесені до
проекту Програми економічного і соціального розвитку Луганської області
на
2019
рік.
Зі
звітом
можна
ознайомитися
за
посиланням:https://drive.google.com/file/d/1ounN48A6zNuJTdesjlD6aqtJtp5qvpl/view (Луганська обласна державна адміністрація).
З 9 години 28 листопада по 27 грудня в 10 областях України
(Вінницькій, Луганській, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій,
Чернігівській, Донецькій, Харківській, Сумській) введено військовий стан
терміном на 30 днів.
Указ Президента України «Про введення воєнного стану» був
затверджений Верховною Радою України сьогодні ввечері більшістю (276)
голосів.
Військовий режим передбачає для всіх громадян, які знаходяться на
даній території України, обмеження їх прав і свобод, гарантованих
Конституцією, точніше, окремими її статтями. Перелік обмежень докладно
буде відомий тільки після публікації самого тексту.
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Згідно проекту указу, в зв'язку з введенням воєнного стану повинні
бути визначені об'єкти цивільного захисту, створені військові ради в кожній з
названих областей. Крім цього Кабінетом Міністрів повинен буде ввести
загальний план впровадження і забезпечення заходів воєнного стану.
Наромінаеі, що раніше Указом Президента України було затверджено
рішення РНБО. У ньому зафіксовано і передбачений перелік дій обов'язкових
до виконання державними органами – урахуванням ситуації, що склалася
(Донбасс SOS).
У Краматорську з'явиться сучасний перинатальний центр. Його
планують створити на базі пологового відділення місцевої лікарні
(Восстановление Донбасса).
Юристи ГО «Донбас SOS» проведуть виїзний прийом у Станиці
Луганській на Луганщині (Восстановление Донбасса).
У порівнянні з січнем-вереснем 2017 року рівень оплати праці зріс на
26,7%. Про це повідомляє Головне управління статистики в Донецькій
області (Восстановление Донбасса).

Конкурс журналістських матеріалів про освітню та медичну реформи
Громадська організація «Центр «Ейдос» проводить Всеукраїнський конкурс
журналістських матеріалів «Медична та освітня реформи: міфи, правда та
виклики». Учасниками конкурсу можуть стати представники медіа, які
цікавляться темою реформування освітньої та медичної сфер, вивчають
виклики цих реформ.
Власні публікації у друкованих або електронних ЗМІ та радіозаписи
можна
до
16
грудня
2018
року
подавати
за
посиланням: http://bit.ly/konkurseidos Переможці конкурсу отримають
сертифікати на закупівлю техніки необхідної для журналістської діяльності.
Конкурсна комісія, сформована з представників Програми «U-LEAD з
Європою», експертів із медичної та освітньої реформ та співробітників
Центру «Ейдос» обере 10 переможців у таких номінаціях:
- матеріали про освітню реформу (репортаж, розслідування,
фоторепортаж, інтерв’ю, серія публікацій)
- матеріали про медичну реформу (репортаж, розслідування,
фоторепортаж, інтерв’ю, серія публікацій).
Матеріали мають бути підготовлені та оприлюднені у друкованих,
радіо та онлайн ЗМІ в період з 1 квітня по 14 грудня 2018 року. Правила
Конкурсу: http://bit.ly/ruleseidos Конкурс проводиться у рамках проекту
«Медіашкола з Децентралізації. Курс ІІ», що здійснюється Центром
політичних студій та аналітики «Ейдос» за підтримки Програми для України
з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та
розвитку «U-LEAD з Європою», яка фінансується Європейським Союзом та
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його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та
Швецією (Луганська обласна державна адміністрація).

Місцеві громади Луганщини отримали майже 300 мільйонів єдиного
податку за спрощеною системою. Ця сума надійшла від суб’єктів
господарювання протягом січня-жовтня 2018 року. Основна частина
надходжень єдиного податку, а це 136,6 млн гривень, сплачена фізичними
особами – підприємцями, які працюють за спрощеною системою
оподаткування, та сільськогосподарськими товаровиробниками – 131,8 млн
гривень. У порівнянні з показниками за аналогічний період 2017 року
надходження єдиного податку збільшились на 48,4 млн гривень, або на 20 %.
Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи сплатили в місцеву
скарбницю 23,2 млн гривень, що на 2,1 млн гривень (або на 10 %) більше,
ніж у січні-жовтні 2017 року. Загалом за січень-жовтень 2018 року до
місцевих бюджетів Луганщини надійшло 2 млрд 353 млн гривень. (…)
(Луганська обласна державна адміністрація).
Розпочинає свою діяльність новий Проект USAID – US Agency for
International Development «Економічна підтримка Східної України»,
реалізація якого буде здійснюватися в Донецькій та Луганській областях!
Протягом дії Проекту буде здійснюватися оцінка та відбір наданих
проектів для їх подальшого фінансування. Дізнайтеся більше, та
долучайтеся – за посиланням! (Донбасс SOS).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(Радіо Свобода)
В Україні оголошено воєнний стан, наслідки якого можуть вплинути на
різні галузі економічного та соціального життя України.
Транспортний
експерт,
колишній
заступник
міністра
інфраструктури України Володимир Шульмейстер:
Через пріоритет воєнних ешелонів в 10 областях Півдня та Сходу, в
яких діє воєнний стан, можливі перебудова розкладів пасажирських потягів
та їхні невеликі запізнення, але це буде не критично. Схожу картину ми
спостерігали у 2014-15 роках, але тоді великих збоїв не було, запізнення
потягів не перевищували в середньому 10-20 хвилин. На руку грає те, що
завантаженість залізниці поступово падає, тому транспортні перебої не
будуть великими. Однак у плані вантажних перевезень «найвужчим» місцем
є залізнична гілка, що йде на Маріуполь. Вона має обмежену пропускну
здатність. А тут ще й неможливість перевозити вантажі морем. І це
найслабша ланка у всій цій ситуації. Не виключено навіть, що обмеження, які
має залізниця, змусять заводи Маріуполя знижувати свою продуктивність.
Тимчасовим рішенням можуть бути каботажні (недалекі) вантажні
рейси в Азовському морі. Порт Бердянськ має краще залізничне сполучення з
рештою України, ніж порт Маріуполь, тому частину вантажів можна
перекидати морем до Бердянська, а звідти – залізницею, припускає
транспортний експерт. Також залізничну гілку та причали в Азовському морі
має місто Генічеськ, тож каботажні рейси можуть з Маріуполя прямувати і
сюди. Де-юре ці портові споруди є філією Бердянського морського порту.
Економічний експерт Борис Кушнірук:
Певна паніка, яка виникла з 26 листопада цього року, вщухне, і значної
турбулентності для економіки очікувати не варто. Інша річ, що ці події
припали на період, коли відбувається сезонне знецінення гривні: зростає
попит на імпортні товари, а ще на послаблення гривні впливає пік витрат з
державного бюджету. Це все створює значний тиск на валютний ринок,
однак до кінця січня курс гривні стабілізується.
Але в наступному році цього може і не бути. Тому що це рік виборів, і
бізнес, не виключено буде стурбований тим, що вибори виграють популіст,
чи, скажімо, популістка, і в цьому випадку будуть дуже погані наслідки для
країни.
Співпраця з Заходом розшириться, і воєнний стан, як такий, жодним
чином не обмежить це. Вона тривала і триватиме. До прикладу, Україна
спільно зі США вже виготовляє стрілецьку зброю. Однак подібна співпраця
триває не лише з західними державами. Нещодавно відбулися переговори з
Пакистаном про постачання до України боєприпасів та компонентів для
Експертний погляд
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їхнього виробництва, а також про терміни й умови старту спільного
українсько-пакистанського виробництва високоточних ракет різних класів.
Ті, хто вже вклав гроші, продовжуватимуть працювати. Але в
передвиборчий рік (це характерно для всіх країн) якщо й є нові інвестиції, то
в дуже обмежених розмірах. Ще в січні-лютому цього року я давав поради
бізнесменам: до завершення виборчої кампанії не займатися (новими)
інвестиціями.
Виконавчий директор CASE-Україна Дмитро Боярчук:
Ситуація в районі Азовського моря негативно вплине не лише на
транспорт, а й на надходження іноземної валюти до України. Адже
зменшаться надходження валюти від експорту через блокування російським
флотом Керченської протоки, і відповідно портів Маріуполя та Бердянська.
Це лише два з 13 українських портів, проте саме через них йдуть на
експорт до третини українських металопродукції, зерна та корисних копалин,
свідчить державна статистика. У 2017 році Маріупольський порт перевалив
6,5 мільйона тонн, причому 5,4 мільйона – на експорт. Через Бердянський
порт пройшло 2,4 мільйона тонн, з яких експорт — 2,1 мільйона тонн.
В умовах воєнного стану виготовлення зброї та техніки для української
армії стає однією з точок росту економіки. Наразі на фінансування
безпекового сектору надаються з бюджету рекордні 5% від валового
внутрішнього продукту (ВВП), і значна частина від цих витрат ідуть на
виготовлення та ремонт зброї й техніки для армії.
Машинобудування, в тому числі, та його частина, що стосується
військової техніки, розвивається та фінансується. Але, звісно, цього
недостатньо для того, аби витягнути всю нашу економіку.
Виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко:
Було б логічно очікувати перегляду державного бюджету (після
оголошення воєнного стану – ред.), причому і дохідну, й витратну частини.
Ідея одна: «все для потреб фронту». Батьківщина в небезпеці. Викачати зі
скривавленої економіки треба буде по максимуму. І оборона також має
отримати максимум. Набагато більше, ніж зараз закладено до бюджету.
Окремим стимулом для оборонного сектору є спільне виробництво
військової продукції з західними партнерами.
Інвестори не приходять у випадках введення воєнного стану. Страх
стає їх основним поведінковим чинником. Отже, ніяких прогнозних двох
мільярдів доларів (що і без того було уп’ятеро менше наших попередніх
історичних мінімумів) у вигляді прямих іноземних інвестицій не буде.
Президент Американської торговельної палати в Україні Палати
Андрій Гундер:
Ми активно співпрацюємо з компаніями-членами Американської
торговельної палати (далі – Палати), які ведуть бізнес у цих областях, щоби
передбачити можливі наслідки для їхньої економічної діяльності. Наразі, на
базі комітету Палати з питань правової політики створено платформу, яка
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буде активно працювати з компаніями-членами, у яких виникатимуть
питання у контексті введення воєнного стану в окремих областях.

(Слово і Діло)
Економічний експерт Андрій Блінов:
Економічний вплив буде, але короткий, якщо воно, звісно, не
підтримуватиметься додатково, наприклад, принциповою зміною попиту та
пропозиції. Історія знає приклад США 11 вересня 2001 року, коли була атака
на вежі-близнюки. Тоді сильно змінилася ситуація в світі, в Україні – також.
Долар упав різко, але це тривало недовго.
Під час першого Майдану в 2004 році, всупереч економічним
тенденціям, була спроба завалити обмінний курс, але також ненадовго. Так,
це може стати складним моментом для обмінного курсу, але говорити про те,
чи відбудеться це, складно. Це не ринковий вплив і багато залежить від того,
як запроваджуватиметься воєнний стан.
НБУ досить легко за наявності достатніх золотовалютних резервів у
разі, якщо буде нервовий попит, урегулює ситуацію. Важливий момент, як
суспільство, Кабмін реагуватимуть на цю ситуацію. Якщо все буде гаразд з
інкасацією, якщо всі бачитимуть, що платежі нормально проходять навіть у
разі запровадження воєнного стану, то за кілька днів на фінансовому ринку
вже не згадуватимуть про воєнний стан. Суттєвих змін та впливу на ринку
поки немає, а той, який виникне, буде швидко погашений, підкреслив
економіст.
В одному з інтерв’ю Жерома Ваше, постійного представника МВФ в
Україні, який працював у Києві в період Майдану та початку війни в 2014
році, була чітка заява про те, що прямої заборони надавати кредит країнам, де
запровадили воєнний стан, немає.
Під час конфлікту в Югославії деякі країни все одно отримували
підтримку МВФ, попри те, що в них велися навіть повноцінні бойові дії, не
те що воєнний стан. Такого обмеження немає. Судячи з відносин України та
МВФ, питання отримання першого траншу близько 1,5 мільярда вирішене.
Це було питання бюджету та його аналізу представниками МВФ. Тому
протягом місяця можемо чекати на якесь рішення.
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Прогнози
Віце-прем’єр-міністр
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що доходи
місцевих бюджетів за 11 місяців перевищили доходи, отримані за весь
2017 рік (Урядовий портал).
За 11 місяців 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 22,5 %,
або на 39 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та
склали 212,5 млрд грн.
Доходи місцевих бюджетів вже становлять 95,1 % від затвердженого
плану на весь 2018 рік. Також надходження за 11 місяців вже перевищують
доходи місцевих бюджетів, отримані за весь 2017 рік, на 20,6 млрд грн, або
на 10,7 %.
Зокрема, податку на доходи фізичних осіб надійшло 122,9 млрд грн, що
більше від надходжень січня-листопада минулого року на +26,2 %. Із 13
регіонів, що мають темпи приросту ПДФО вищі за середній показник по
Україні, 4 регіони забезпечили приріст понад 28 %.
Плати за землю надійшло 25,0 млрд грн, що на 3,3 % (+0,8 млрд грн)
більше минулого року. Із 19 регіонів, що забезпечили темп приросту плати за
землю вище середнього по Україні, більше 10 % приросту отримали 6
регіонів.
Фактичні надходження єдиного податку склали 28,1 млрд грн (зросли
на +5,9 млрд грн, або на +26,8 %).
Щодо надходжень власних доходів місцевих бюджетів 665 ОТГ, за
січень-листопад 2018 року вони зросли на 62,6% та склали 18,9 млрд грн
(+7,3 млрд грн).
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко: заявив, що
підвищення заробітних плат – це послідовна політика Президента, Уряду
і Парламенту (Урядовий портал).
З 1 січня 2019 року розмір мінімальної заробітної плати зросте майже
до 4200 гривень.
У Державному бюджеті на 2019 рік передбачене підвищення
мінімальної заробітної плати приблизно до 4200 гривень. Як ми і обіцяли, ми
робимо ще один крок вперед у системі оплати праці.
За останні три роки вдалося суттєво збільшити розмір мінімальної
заробітної плати. Враховуючи підвищення із січня, мінімальна зарплата за
останні три роки зросте фактично втричі. Це вже послідовна політика
Президента, Уряду і Парламенту. Ми вважаємо, що працююча людина має
отримувати достойну зарплату.
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Інфографіка
(Реанімаційний Пакет Реформ – РПР)
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(Децентралізація)
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