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Головні новини
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій Зубко назвав першочергові закони нового етапу
децентралізації.
У парламенті зареєстровано 4 пріоритетних законопроекти нового
етапу децентралізації, які потребують першочергового прийняття. Це ЗУ
№8051 «Про засади адміністративно-територіального устрою», ЗУ 6403 «Про
внесення змін до закону «Про регулювання містобудівної діяльності», ЗУ
№6641 «Про внесення змін до деяких законів України щодо утворення,
реорганізації і ліквідації, найменування і перейменування місцевих
державних адміністрацій», ЗУ №8369 «Про службу в органах місцевого
самоврядування».
Об'єднавчий собор Єдиної помісної церкви України відбувся 15 грудня
в Києві.
Собор обрав головою Єдиної помісної церкви єпископа УПЦ КП
Епіфанія. Всього у соборі брали участь 190 осіб.
ЄС надасть 37 млн євро на реалізацію Угоди про асоціацію і підтримку
демократії.
Допомога ЄС надаватиметься за трьома основними пріоритетами.
Зокрема, кошти спрямують на зміцнення інституційної спроможності
українських органів влади імплементувати законодавчі норми ЄС в
українське законодавство та забезпечити виконання положень Угоди про
асоціацію у таких напрямках: довкілля, транспорт, енергетика, санітарний та
фітосанітарний контроль, бухгалтерський облік, стандартизація, електронна
комунікація, кібербезпека.
В НАТО визначили для України п'ять основних напрямків
реформування сектора безпеки і оборони на 2019 рік.
Голова Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв'язку
НАТО в Україні Олександр Вінніков:
Наша команда у консультаціях з нашими партнерами визначила п'ять
основних стрижнів законодавчої роботи, які необхідні для впровадження
закону про національну безпеку.
До кінця 2018 року сім'ї 550 співробітників Національної гвардії
отримають житло.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
4
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Наступний рік буде складним для нашої держави. Нас очікують
виклики, пов’язані із виборчим процесом. Одна із головних задач Нацгвардії
– забезпечити стабільність всередині країни. Для цього нам потрібні
компетентні, чесні офіцери та особовий склад, і їх треба мотивувати.
Європейський Союз в рамках нової угоди про підтримку
енергоефективності України виділить 54 мільйони євро для фінансування
заходів з енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів в
Україні.
Допомога ЄС буде спрямована, зокрема, на реалізацію заходів з
енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів серед
українців, що призведе до зменшення споживання енергії на рівні
багатоквартирних будинків.
У системі електронних торгів «Prozorro.Продажі» виставили на продаж
перші 10 родовищ нафти та газу.
Заступник міністра регіонального розвитку та торгівлі України
Максим Нефьодов:
Хоч ще не новий рік, але у нас таки реальне свято! Сьогодні в ProZorro.
Продажі оголошені перші аукціони на ліцензії на видобуток корисних
копалин! Кому нафти чи газу – налітайте, перші 10 лотів уже в системі.
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що на 2019 рік
закладено ще 1 млрд грн на обладнання початкової школи.
(...). На наступний рік ми знову заклали ту ж інвестицію в 1 млрд
гривень на новий освітній простір. Очевидно, що ми не залишимо вчителів
напризволяще, також поводитиметься підвищення кваліфікації. Зараз для нас
надзвичайно важливо отримати зворотній зв'язок від педагогів і дещо
переглянути перелік рекомендованого для закупівлі обладнання.
Міністр оборони України та заступник Міністра оборони США
визначали пріоритети двостороннього співробітництва на найближчу
перспективу.
7 грудня, відбулася зустріч Міністра оборони України Степана
Полторака з делегацією США на чолі із заступником Міністра оборони США
пані Лорою Купер.
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Аналітичний коментар
Р. Жангожа
с.н.с. ФПУ
д-р політ. наук
Подоплека непредсказуемого торгового конфликта
Недавно стало известно о том, что Узбекистан заблокировал импорт
украинских лекарств и сахара. Новость, которую падкие до сенсаций медиарепортеры, поспешили назвать торговой войной.
Это решение Узбекистана оказалось полной неожиданностью для
украинских внешнеторговых ведомств, поскольку между Украиной и
Узбекистаном никогда не возникало сколько-нибудь серьезных конфликтных
ситуаций. Возможно и были какие-то локальные недоразумения, но они
устранялись в рабочем порядке и оставались неизвестными для широкой
публики. По крайней мере, политики обеих стран никогда не допускали себе
некомплиментарные суждения и оценки действий торгово-экономических
партнеров и, тем более, не заводили речь о потенциальных или реальных
санкциях по отношению украинской и узбекской сторон. Однако в эти дни
между государствами, некогда входившими на равных правах
социалистических республик в состав Советского Союза, буквально за
несколько дней разгорелся серьезный торгово-экономический конфликт.
Более того, некоторые узбекские радикалы от политики пророссийской
ориентации предложили вычеркнуть Украину из числа бизнес-партнеров.
Конфликт сопровождался мелкими придирками в виде искусственных
таможенных проволочек и прочих бюрократических приемов из арсенала
«боев без правил», что усугубляло кризисную ситуацию.
В возникшей ситуации дипломаты обеих сторон были вынуждены
активно вмешаться в ситуацию и дать официальную оценку происходящим
событиям. Так, посол Узбекистана в Украине Алишер Абдуалиев призвал
бизнес-стурктуры обеих стран быть более сдержанными и толерантными,
подчеркивая при этом, что в результате противостояния, трудности возникли
у узбекской стороны. «Вот уже второй день груз узбекского экспортера
задерживается на таможенной границе Украины (Сумская область) без
оформления, хотя все сопроводительные документы в порядке!!!» –
эмоционально сообщает дипломат. О подобных же проблемах информировал
и посол Украины в Узбекистане Юрий Савченко, который рассказал, что ряд
украинских экспортеров при оформлении товаров на узбекской границе
столкнулись с «ничем необъяснимыми» проблемами.
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«Украинские производители фармакологии не могут растаможить
лекарственные средства для ввоза в Узбекистан», – сообщает Объединение
организаций
работодателей
медицинской
и
микробиологической
промышленности Украины. В течение последних недель фармацевтическая
продукция находится на таможне, однако таможенная служба Республики
Узбекистан не объясняет причин и не проводит оформление грузов. С такой
проблемой столкнулись такие украинские фармпроизводители, как ООО
«Юрия-Фарм», ПАО «Фармак», АО «Лекхим», ООО «Фармхим» и другие.
Аналогичная проблема возникла с поставками в Узбекистан сахара.
Отмечается, что остановка процесса растаможивания связана с ответом
властей Узбекистана на проведение Украиной антисубсидиционного
расследования в отношении импорта легковых автомобилей, произведеных в
Узбекистане и экспортируемых в Украину. В связи с этим Объединение
обратилось к первому вице-премьер-министру – министру экономического
развития и торговли Украины Степану Кубиву с просьбой вмешаться в эту
ситуацию и провести рабочее совещание по выработке конструктивных
путей решения возникшей проблемы с привлечением представителей
данного Объединения и других профильных организаций.
Азербайджанское информационное агентство Trend отреагировало на
украинско-узбекский конфликт следующим комментарием: «Узбекистан и
Украина высказались за обеспечение взаимного доступа товаров на рынки
двух стран, а также за формирование предсказуемых торговых отношений.
Что означает для обеих сторон придерживаться принципа справедливости и
взаимного уважения двухсторонних интересов.
Об этом, как передаѐт Trend со ссылкой на пресс-службу министерства
экономического развития Украины, стало известно по итогам телефонного
разговора между премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и
первым вице-премьером Украины, министром экономического развития и
торговли Степаном Кубивым.
Со своей стороны, г-н Кубив отметил, что одним из важных
инструментов налаживания лучшего торгово-экономического диалога между
Украиной и Узбекистаном является восстановление работы совместной
украинско-узбекской комиссии всестороннего сотрудничества и скорейшее
проведение очередного восьмого заседания комиссии для совместного
обсуждения перспектив взаимовыгодного сотрудничества между двумя
странами.
В свою очередь, премьер-министр Узбекистана г-н Арипов поддержал
важность возобновления работы комиссии и заверил в отсутствии
ограничений и урегулирования проблемных аспектов взаимных поставок
товаров на рынки Украины и Узбекистана.
Напомним, что 3 октября межведомственная комиссия по
международной торговле Украины начала антисубсидиарное расследование в
отношении импорта легковых автомобилей из Узбекистана. В течение 20157
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2017 годов объем импорта легковых автомобилей из Узбекистана вырос на
760,7%, то есть почти в девять раз. Если в 2015 и 2016 годах в Украину было
поставлено 763 авто с клеймом Made in Uzbekistan, то в 2017 году таковых
насчитывалось уже 2823 единицы.
В «Укравтопроме» такой рост связывают с тем, что узбекские
автопроизводители могли получать субсидии от государственных органов
Узбекистана и пользоваться отдельными льготами. Что, в конечном счете,
давало определенные преимущество узбекским производителям автомибилей
ощутимые преимущество в сравнении с их украинскими коллегами в
ценообразовании их продукта – автомобилей – обвиняя в Узбекистан в
субсидировании отдельных секторов экономики. В ответ узбекский
парламент решительно отверг обвинения украинской стороны и заявил о
возможном введении санкций против украинских товаропроизводителей.
Узбекские парламентеры заявили, что Украина «нарушает принципы
справедливой конкурентной борьбы», а именно пытается ввести
ограничительные меры в отношении узбекского экспорта, пользуясь
заведомо ложной информацией.
В свою очередь, как было сказано выше, Узбекистан негласно
приостановил таможенное оформление товаров из Украины. В частности,
сообщалось, что Узбекистан перестал осуществлять таможенное оформление
лекарственных препаратов. Кроме того, с 1 декабря Национальная
ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» заявила, что сахар и
другие грузы, поступающие в Узбекистан, не разгружаются и не проходят
таможенное оформление. В ходе расследования взаимных двусторонних
претензий, посольство Узбекистана в Украине предоставило официальные
разъяснения, они приводятся в заявлении минэкономразвития.
В итоге, 4 декабря Украина прекратила антисубсидиционное
расследование, после чего Украинские лекарства и фармацевтическая
продукция в тот же день начали поступать в Узбекистан.
Благодаря
своевременному
вмешательству
дипломатических
представителей обеих стран и квалифицированной экспертной оценке
ситуации, в возникшей кризисной ситуации не произошло эскалации, крайне
невыгодной как для Украины, так и для Узбекистана.
Вывод из произошедшего таможенного тарифа только один.
Необходимо в двухстороннем порядке провести анализ тарифных ставок при
таможенном сопровождении импортно-экспортных операций, производимых
обеими странами и ввести их в правовое поле в статусе подзаконных
нормативных актов, вменив сторонам их строгое соблюдение. Эта акция
устранит взаимные субъективные обвинения сторон и оздоровит режим
торгово-экономических отношений между двумя странами.
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
Сьогодні в аеропорту Бориспіль ми офіційно прийняли в експлуатацію
перші два вертольоти Airbus H225 Super Puma. Перші машини отримали
Національна гвардія і Служба з надзвичайних ситуацій.
160 днів тому, 14 липня – на День захоплення Бастилії – ми підписали з
французькою стороною безпрецедентний за масштабом контракт на
закупівлю Україною 55 вертольотів фірми Airbus Helicopters для системи
авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ України.
У найближчі 3 роки ми отримаємо 21 гелікоптер Н225 Super Puma, 10
машин Н145 і 24 – Н125 – усього 55 машин для всіх служб, які входять до
компетенції МВС. 55 досконалих, потужних, багатофункціональних
вертольотів – для України.
Транспортування хворих, розвідка зон надзвичайних ситуацій, гасіння
масштабних пожеж – стануть можливими для Державної служби з
надзвичайних ситуацій. Охорона та моніторинг кордону – для Державної
прикордонної служби. Виконання спеціальних поліцейських функцій та
розшук злочинців – для Нацполіції. Транспортування бійців і техніки,
розвідка та виконання спеціальних операцій – для Національної гвардії.
Ми вивчили успішний досвід багатьох країн та розробили базову
концепцію: усі гвинтокрили будуть мультифункціональними та в разі
необхідності використовуватимуться для вирішення будь-яких завдань.
Ми підготували й базу для навчання пілотів нових гелікоптерів –
Кременчуцький льотний коледж урядовим рішенням передано до системи
МВС, він стане основною базою для підготовки пілотів, технічного та
сервісного персоналу системи авіаційної безпеки МВС.
У цілому буде створено 15 баз гелікоптерів, що дозволить при
необхідності діставатися до будь-якого куточка країни в найкоротші терміни.
Ще один вкрай важливий момент – в Україні буде розташовано центр
технічного обслуговування Airbus Helicopters, що дасть можливість
обслуговувати не лише свої машини, але й виконувати замовлення
європейських партнерів, зміцнюючи кооперацію з Європейським Союзом.
Сьогоднішній день – чіткий маркер стратегії розвитку України. Ми
ставимо великі завдання і крок за кроком реалізовуємо найамбітніші плани.
Я впевнений: система авіаційної безпеки МВС – це принципово нова
якість життя для українців, це врятовані життя, захист і допомога у будь-якій
важкій ситуації! Це сервіс і безпека для кожного у будь-якому куточку
країни. Це – міць та незалежність України!
Вітаю всіх нас! Вітаю, Україно (Перші 2 французькі гелікоптери Airbus
H225 SuperPuma вже на службі у НГУ і ДСНС!).
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков:
Зовсім скоро закінчується термін глобального експерименту на
українській митниці, який ми проводили за рішенням Кабміну спільними
зусиллями Нацполіції, ГПУ, САП, фіскальної служби та СБУ з 21 червня
2018.
Нагадаю, ключове нововведення полягало в тому, що поліцейські
почали цілодобово контролювати роботу митних терміналів і отримали
доступ до автоматизованої системи митного оформлення для аналітичного
порівняння і контролю.
У результаті нашої роботи державний бюджет отримав від початку
експерименту, за 5 місяців 2018-го, додатково – до показника минулого року
– близько 32 мільярди гривень. Це 226 додаткових мільйонів гривень у день!
А попереду місяць роботи й – очікуємо – ще кілька мільярдів для
Державного бюджету.
Це дуже хороший «лобовий» показник, враховуючи що для Нацполіції
цей напрямок роботи – невластивий і наші співробітники обмежені у своїх
повноваженнях на законодавчому рівні та відповідно до функціональних
обов'язків. (…)
Ще один результат, який ми отримали – чітке розуміння, що потрібні
серйозні структурні зміни всієї митної системи та нова якість роботи
митниці. Окремими кампаніями й експериментами ми не зможемо отримати
системне розв'язання проблеми!
Я вважаю, що слід відокремити митну службу від Державної
фіскальної служби, адже у них зовсім різні завдання. Податкову службу
необхідно зробити сучасним аналітичним і сервісним високотехнологічним
відомством. Митну службу слід структурно реформувати, вибудувати
систему роботи на рівні світових стандартів і оновити кадровий склад –
залучивши мотивований, навчений професійний колектив, дати гідну
зарплату і встановити жорсткі антикорупційні процедури.
Саме цим шляхом треба рухатися далі (Митний експеримент за участю
Нацполіції: +32 мільярда в Держбюджет і ще місяць до закінчення
експерименту! Що далі?).
Народний депутат України Ігор Лапін:
Реформа приватизації фактично розпочалася у січні 2018 року з
прийняттям Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна». Метою реформи є підвищення ефективності та прозорості
приватизаційних процесів. Було спрощено і суттєво скорочено процедуру
приватизації, посилено захист інвесторів – покупців об’єктів української
держвласності, створено умови для швидкого скорочення розмірів
неефективного державного сектора економіки.
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Цим Законом також проведено уніфікацію законодавства про
приватизацію, зокрема визнано такими, що втратили чинність низку
загальних та спеціальних приватизаційних законів: про приватизацію
державного майна, про Державну програму приватизації, про малу
приватизацію, про приватизацію об’єктів незавершеного будівництва, а
також про особливості приватизації підприємств Міноборони та АПК. Крім
цього, внесені зміни до Цивільного, Господарського, Земельного кодексів та
до 13 законів, що регулюють окремі питання економічної діяльності.
Серед найважливіших новацій реформованого законодавства є:
- скорочення груп об'єктів приватизації з шести до двох: велику
(балансова вартість активів за останній звітний фінансовий рік перевищує
250 млн грн.) і малу приватизацію (все інше);
- замість п'яти способів приватизації залишилося два – аукціон і викуп;
- передбачено для покупців можливість вирішення спорів в
міжнародному комерційному арбітражному суді;
- значне скорочення термінів проведення приватизації, відміна
передприватизаційної підготовки, яка тривала 6-12 місяців;
- справи про банкрутство підприємств-боржників державного сектору
економіки, щодо яких прийнято рішення про приватизацію не порушуються
до її завершення.
Об’єкти великої приватизації підлягають продажу на аукціоні з
умовами. Для підготовки об'єктів великої приватизації залучаються
інвестиційні радники, які обираються на конкурсі. Основними завданнями
радника є, зокрема, пошук потенційних покупців об’єктів приватизації та
визначення стартової ціни об’єктів великої приватизації.
Об'єкти малої приватизації продаються виключно на електронних
аукціонах. Стартова ціна визначається на рівні балансової вартості об’єкта
малої приватизації. Якщо об’єктом малої приватизації є акції, частки –
стартова ціна встановлюється на рівні номінальної вартості пакета акцій
(часток). У разі відсутності балансової вартості об’єкта малої приватизації
така вартість визначається відповідно до Методики оцінки.
Для продажу орендованого майна (будівлі, споруди, нежитлового
приміщення) може бути застосовано такий спосіб приватизації як викуп, за
умови здійснення орендарем поліпшення орендованого майна в розмірі не
менш як 25 відсотків ринкової вартості майна.
Процес приватизації починається із затвердження переліків.
Перелік підприємств «великої» приватизації затверджується Урядом,
що і було зроблено у травні 2018 року. До переліку увійшло 23 підприємства.
Фондом проведено відбір інвестиційних радників для 10 об’єктів та укладено
договори про надання послуг. Ці договори має затвердити Кабінет Міністрів
України, після чого радник розпочне підготовку активів до приватизації.
(…)
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Старт малої приватизації фактично розпочався у серпні 2018 року після
відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення
електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації. Відповідальним
за забезпечення консультаційної та підприємницької діяльності, спрямованої
на обслуговування цієї системи, визначено державне підприємство
«ProZorro.Продажі», яке належить до сфери управління МЕРТ.
За інформацією МЕРТ станом на 20.11.2018 у системі
ProZorro.Продажі зареєстровано 1290 об’єктів малої приватизації державної і
комунальної власності з початковою ціною 1,3 млрд грн.
Уже проведено більше 316 успішних аукціонів, які принесли до
державного бюджету понад 435 млн грн. Надходження до державного
бюджету за реалізовані об’єкти очікуються до кінця 2018 року за умови
підписання договорів купівлі-продажу переможцями аукціонів.
Найвиразніший приклад продажу зростання ціни продажу є об’єкт
(кафе) у місті Добротвір Львівської області. Ціна зросла в 435 разів з
стартової ціни 2,3 тис. грн. до ціни продажу – 1 мільйон гривень. Також
успішними прикладами є:
- Львівський дослідний завод «Хвиля» продано за 60 млн гривень, а це
на 47 млн. грн. більше від початкової вартості (стартова ціна – 12 622 100
грн.).
- Лиманське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне
підприємство продано за 8 млн грн. Конкуренція серед 4 учасників збільшила
стартову ціну на 270 %, з 2,9 мільйонів до 8 мільйонів гривень.
Найбільшим здобутком реформи є те, що об’єкти малої приватизації,
які роками не продавалися, зараз реалізуються з підвищенням стартової ціни
у десятки разів. (…) (Реформа та підсумки приватизації).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Депутати Європарламенту похвалили Україну за прогрес у
реформах (The Parliament Magazine, Великобританія).
Доповідач Парламенту у справі Майкл Галер:
Україна досягла значних успіхів у здійсненні реформ у зв'язку з
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Однак громадяни ще не
користуються істотним поліпшенням умов життя.
Україна реформувалася в таких сферах, як енергетика, охорона
здоров'я, пенсії, освіта, державне управління та децентралізація.
Проте боротьба з корупцією має здійснюватися більш рішуче.
Міжнародний валютний фонд затвердив новий кредит для України
(New Zealand Herald, Нова Зеландія).
Президент України Петро Порошенко:
Цей крок – визнання прогресу України у стабілізації її економіки.
Eкономічний радник посольства Франції в Україні Вінсент Пренго
заявив, що результати постмайданних реформ на Україні вражають (ІА
REGNUM, Росія).
Ми вважаємо, що прогрес України за такий короткий час, з огляду на
історію держави, неймовірний.
Реформи дозволять збільшити українську економіку тільки через 3-4
роки, оскільки в даний момент процес реформ дійшов тільки до середини.
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО
визнає прагнення України приєднатися до Альянсу (Bulgarian Military,
Бельгія).
Союзники визнають прагнення України приєднатися до Альянсу. Ми
хочемо бачити, як ваша країна домагається успіху, і ми налаштовані
допомогти вам зробити це
Ефективне управління і реформи наблизять Україну до
євроатлантичної родини. Важливий прогрес уже досягнуто, і ми заохочуємо
Україну продовжувати йти по шляху реформ, в тому числі мова йде про
посилення громадянського контролю за питаннями безпеки і
розвідувальними службами, боротьбою з корупцією та захистом прав
меншин.
Польща готова поділитися досвідом місцевого самоврядування з
Україною (Wschodnik, Польща).
Посол Польщі в Україні Ян Пєкло:
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Хотів би сказати про певний досвід Польщі. Тут ідеться про економіку,
міську економіку, управління ОСББ, про питання, пов’язані з
термомодернізацією, заощадженням електроенергії. Це теми, з якими ми
свого часу стикалися, вирішували певні проблеми, і нам вдалося їх вирішити.
З огляду на це ми б хотіли поділитися цим своїм досвідом з вами. Цей досвід
надзвичайно потрібний Україні.
Сподіваюсь, що країнам вдасться розробити спільні механізми
подальшої співпраці і допомогти реалізації реформ в Україні.
Європейський парламент позитивно оцінив виконання Угоди про
асоціацію Україною (Wschodnik, Польща).
Про це йдеться в ухваленій у Страсбурзі резолюції ЄП про стан
імплементації Угоди про асоціацію з Україною. Україна заслуговує на
особливу похвалу за реформи у сферах енергетики, охорони здоров'я,
пенсійної сфери, державного управління, децентралізації, державних
закупівель, оборони та безпеки, у банківському секторі, а також щодо
забезпечення макрофінансової стабілізації.
Угода про асоціацію не є кінцевою метою у відносинах Україна-ЄС, та
вітає європейські прагнення України; підтримує розвиток нових форм
поглибленого співробітництва з ЄС, зокрема таких, як поступове наближення
України до митного союзу, енергетичного союзу та єдиного цифрового
ринку.
Президент Литви Даля Грібаускайте в ході візиту до України
підкреслила необхідність продовження реформ в Україні (Sputnik Литва,
Литва).
Шлях реформ довгий і складний, але він необхідний для успішного
розвитку держави та добробуту народу.
Необхідно боротися з корупцією, реформувати правоохоронні органи,
покращувати енергетичну і ділову середовища.
ЄС продовжуватиме програму підтримки реформи децентралізації
в Україні (Wschodnik.pl, Польща).
Голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі:
ЄС намагається ділитися своїм досвідом щодо децентралізації через
Програму U-LEAD, яка впроваджується майже 4 роки за підтримки країнчленів ЄС – Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції. І визнаючи
важливість цих зусиль, ми прийняли рішення продовжити нашу Програму
«U-LEAD з Європою» для забезпечення підтримки процесу децентралізації
після 2019 року, отже ви можете покладатися на підтримку Європейського
Союзу.
Реформа децентралізації впроваджується в Україні у надзвичайно
складних умовах – під час війни. Втім мільйони громадян уже відчули
безпосередньо наслідки реформи.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Остаточна деколонізація України: Президент України Петро
Порошенко пояснив важливість створення незалежної помісної церкви
для держави (ukr.segodnya.ua).
Створення єдиної помісної канонічної церкви в Україні має стратегічну
важливість для безпеки держави.
Проект автокефалії і отримання Томосу виник не з повітря і не
спонтанно. Він є органічною частиною нашої осмисленої і виваженої
стратегії на остаточну і безповоротну деколонізацію України від Російської
імперії, на повний і беззастережний вихід з пострадянського стану і зі сфери
російського впливу.
Влада неухильно втілює цю стратегію в життя з моменту Революції
Гідності до теперішнього часу.
Вона проявилася в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом, яку я
підписав відразу ж після президентських виборів, в ратифікації цієї угоди,
незважаючи на шалену протидію Москви, в поглибленій і всеохоплюючій
зоні вільної торгівлі, в безвізі, в який більшість не вірила, а сьогодні
сприймає як даність, подоланні залежності від російського газу і побудові
нашої української незалежності, яка потягнула за собою і виграш
Стокгольмського суду в розмірі 46 млрд доларів, в розвитку потужної армії,
її переході на натовські стандарти, ухваленні Закону про національну
безпеку, який вибудовує модель, дорожню мапу перебудови армії.
15 грудня на Об'єднавчому соборі була утворена єдина Українська
помісна православна церква. Крім того, предстоятелем помісної церкви був
обраний митрополит Єпіфаній від Київського патріархату, який входить до
найближчого оточення почесного голови УПЦ КП патріарха Філарета.
Здійснено перерозподіл деяких видатків загального фонду
держбюджету, передбачених Мінсоцполітики на 2018 рік (Міністерство
соціальної політики України).
Таке рішення ухвалене Кабінетом Міністрів України 12 грудня 2018
року шляхом прийняття відповідного розпорядження.
Такий крок здійснено з метою:
- виплати у повному обсязі призначеної грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, у тому
числі родинам, члени яких загинули під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та учасникам
антитерористичної операції з інвалідністю I та II групи.

Офіційна інформація
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- забезпечення безпеки та покращення умов перебування
відпочиваючих у санаторіях, сфери управління Мінсоцполітики;
- забезпечення виплати:
 соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних
закладів;
 матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової
строкової служби;
 одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких
пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що
відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року та
особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час
участі в зазначених акціях;
- забезпечити відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування, придбання ліків, виробів
медичного призначення, протезів;
- придбання високофункціонального реабілітаційного, діагностичного
та лікувального обладнання, що дасть можливість клініці Українського
науково-дослідного
інституту
протезування,
протезобудування
та
відновлення працездатності.
Зазначені заходи дозволять покращити соціальний захист найбільш
вразливих категорій населення.
Перерозподіл у сумі 346,5 млн грн здійснено без залучення додаткових
коштів у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених
Міністерству соціальної політики України на 2018 рік.
Рада МВФ підтримала нову програму для України (Міністерство
фінансів України).
У Вашингтоні Рада директорів Міжнародного валютного фонду
ухвалила рішення про відкриття нової 14-місячної програми підтримки
економічної політики stand-by (SBA). Загальний обсяг програми – 3,9 млрд
доларів.
Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів має надійти в Україну до 25
грудня. Рішення про подальші транші прийматиметься в травні та в
листопаді 2019 року під час перегляду успіхів України у виконанні умов
Меморандуму.
Програма stand by допоможе Україні підтримувати макростабільність у
найближчі роки, коли Україна змушена долати низку викликів, зумовлених
посиленням тиску від російської агресії, президентськими і парламентськими
виборами в 2019 році та необхідністю забезпечення пікових виплат по
зовнішньому боргу.
Разом із тим програма охоплюватиме цілу низку ключових для
розвитку країни заходів: продовження фіскальної консолідації для постійного
зменшення тягаря державного боргу, підтримання Нацбанком гнучкого
обмінного курсу і жорсткої монетарної позиції з метою зниження інфляції та
Офіційна інформація
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подальшого накопичення міжнародних резервів, активізація реформ,
спрямованих на подальше посилення адміністрування податків, фінансового
та енергетичного секторів, а також посилення боротьби з корупцією.
Міністр фінансів України Оксана Маркарова:
МВФ – це якірний кредитор для інших офіційних кредиторів України,
які вже зараз надають нам кредити на особливих умовах, недоступних на
ринку. Кошти вже надходять в бюджет України і допомагають нам
забезпечити макрофінансову стабільність – а це особливо важливо
напередодні складного виборчого року.
Це – десята програма МВФ для України.
Зміни, які Україна має здійснити протягом дії програми, та структурні
маяки, яких треба досягнути, прописані у Меморандумі, текст якого буде
оприлюднений найближчим часом.
Україна має увійти до п’ятірки найбільших партнерів ЄБРР, –
зустріч Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Президентом
ЄБРР Сумою Чакрабарті (Урядовий портал).
Президент ЄБРР Сум Чакрабарті:
Така кількість моїх візитів демонструє моє ставлення до України. І,
користуючись нагодою, я хочу привітати Ваш Уряд з ухваленням бюджету, з
гарними новинами, які надходять від партнерів. Знаю, що ви щойно
повернулися з Брюсселя. І це також важливий сигнал.
2018 рік став одним з найуспішніших у відносинах України та ЄБРР. І
ми впевнені, що Україна має увійти до ТОП-5 країн партнерів Банку.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Сьогодні є всі підстави говорити про амбітні завдання щодо
продовження і поглиблення співпраці. Один з наших пріоритетів на 2019
рік – посилення економічного зростання. І зараз ми фокусуємо увагу на
імплементації ухвалених рішень. Я бачу, що ми можемо найти нові фінансові
інструменти, збільшити обсяги фінансування і окреслити завдання на 2019–
2020 роки.
ЄБРР – це не просто точкова допомога для України. За участю
експертів Банку напрацьовані важливі рішення, які стали відправною точкою
більшості реформ. Йдеться про приватизацію, корпоратизацію державних
компаній,
створення
конкурентного
середовища,
інвестиції
в
енергоефективність, підтримку банківського сектору і сприяння торгівлі.
Цього року Банк представив п’ятирічну Стратегію роботи з Україною.
Сторони відзначили, що найбільш цікавими для Банку є кілька сфер,
передусім енергетика, в тому числі в контексті запуску Фонду
енергоефективності, інфраструктура, розвиток реального сектору і
концесійна діяльність. Представники ЄБРР запропонували реалізувати
наступного року кілька пілотних проектів з концесії.
(...).
Офіційна інформація
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман представив
пріоритети роботи Уряду на 2019 рік (Урядовий портал).
Пріоритети на 2019 рік – підсилення економічного зростання,
ефективне урядування, розвиток людського капіталу, верховенство права та
боротьба з корупцією, питання безпеки та оборони.
Економічне зростання, базуватиметься на подальшому спрощенні
бізнес-клімату, реформуванні ДФС за податковим та митним напрямком, на
запровадженні масштабної приватизації, удосконаленні системи закупівель.
Окрема увага – розвитку інновацій і технічному переоснащенню в
промисловості, запуску експортно-кредитного агентства, подальшому
розвитку агросектора як точки зростання економіки.
Треба створити екосистему роботи з інноваціями і забезпечити
трансфер технологічних рішень у реальний сектор економіки.
Серйозні стимули передбачені в секторі енергетики. Серед них –
розвиток повноцінного ринку газу та електроенергії, відкриті аукціони на
дозволи на видобуток копалин і запуск Фонду енергоефективності як
джерела фінансування програм ефективного споживання ресурсів.
Фонд енергоефективності буде оперувати щонайменше 6–7 млрд грн,
які будуть направлені на модернізацію житлового фонду. А загальна
інвестиція в цей сектор може сягнути показника в 14 млрд грн. Перші
проекти будемо реалізовувати в першому кварталі наступного року.
Системною буде і робота в сегменті інфраструктурного розвитку та
безпосередньо Дорожнього фонду.
Наступний пріоритет – ефективне урядування, яке передбачає кадрове
підсилення державної служби, розширення спектра електронних послуг для
громадян та інтеграцію систем ідентифікації. Ми також переходимо на
трирічне бюджетне планування. Це означає, що ми будемо дивитися на
перспективу – аби українці розуміли, що ми робимо в 2020 році, 2021 і 2022
роках. Це дозволяє запланувати видатки таким чином, аби вирішити ту
проблему, яку бачимо.
У контекст удосконалення урядування вкладається і запровадження
нового етапу децентралізації, який базуватиметься на побудові нового
територіального устрою – на основі об’єднання, а також внесення змін до
Конституції задля закріплення і захисту реформи.
Ще один пріоритет – розвиток людського капіталу. Він про якісну
освіту – шкільну, професіонально-технічну, інклюзивну, про освітні онлайнресурси та можливість перекваліфікації громадян незалежно від віку, а також
про продовження медичної реформи в бік введення нових безкоштовних для
громадян послуг та оновлення екстреної допомоги.
(...). Пріоритет «Безпека та оборона» передбачає повне забезпечення
армії та впровадження авіації в систему МВС та ДСНС.
Озвучені пріоритети – лише частина роботи. Глобальні завдання –
забезпечити стабільність, економічне зростання і продовжити перетворення,
які дадуть змінити життя країни в кращий бік.
Офіційна інформація
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Верховна Рада проголосувала за продовження мораторію на
продаж землі сільськогосподарського призначення ще на рік – до 1 січня
2020 року (Дзеркало тижня).
Проект закону підтримав 231 депутат. Серед тих, хто проголосував
«за», виявилися представники всіх парламентських фракцій і груп. Ще 20
парламентаріїв утрималися, 52 – не голосували.
Серед іншого, законопроект зобов'язує Кабінет міністрів розробити і до
1 березня внести в парламент проект закону про обіг земель
сільськогосподарського призначення.
Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що за
останні 5 років Україна провела більше реформ, ніж за попередні
двадцять (Західна інформаційна корпорація).
Той факт, що Україна отримала перший транш від ЄС, означає, що
держава виконала відповідні вимоги. Йдеться, зокрема, про реформи у сфері
боротьби з корупцією, покращення корпоративного врядування державних
підприємств і управління громадськими коштами.
Тепер ми обговорюємо умови для другого траншу, який стосується
також секторальних реформ, у тому числі – і щодо енергетики. Та треба
сказати, що за останні п’ять років кількість реформ, що запроваджуються,
дійсно вражає. За цей час було здійснено більше реформ, ніж за останнє
двадцятиріччя.
Верховна Рада схвалила зміни до Державного бюджету на 2018 рік
(Міністерство фінансів України).
6 грудня Верховна Рада схвалила проект Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018
рік». Загальний обсяг видатків та надання кредитів на 2018 рік залишаються
без змін.
При цьому проект перерозподіляє бюджетні кошти, щоби збільшити
фінансування соціально важливих програм, за рахунок зменшення витрат за
іншими статтями.
Зокрема, збільшено видатки на:
- виплату пенсій – на 10 777,6 млн грн (за загальним і спеціальним
фондом);
- доплату за роботу у зоні відчуження, забезпечення своєчасної виплати
відпусток за бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – на 227,4 млн грн;
- модернізацію антарктичної станції «Академік Вернадський» за
бюджетною програмою «Дослідження на антарктичній станції «Академік
Вернадськийм» – на 27,6 млн грн.
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Водночас зменшено виплати державних соціальних допомог завдяки
економії відповідної субвенції на 7,2 млрд грн, а також внаслідок зменшення
видатків:
- за бюджетною програмою «Підтримка реалізації комплексної
реформи державного управління» – на 1 208,1 млн грн;
- за бюджетною програмою «Державна підтримка галузі тваринництва»
– на 979 млн грн;
- за бюджетною програмою «Фінансова підтримка фермерських
господарств» – на 850 млн грн;
- за бюджетною програмою «Заходи, пов’язані з проведенням
приватизації державного майна» – на 260 млн грн;
за
бюджетною
програмою
«Фінансова
підтримка
сільгосптоваровиробників» – на 250 млн грн;
- за бюджетною програмою «Внески до міжнародних організацій» – на
суму 86 млн грн.
Також у проекті Закону враховано перерозподіл бюджетних коштів у
зв’язку із введенням воєнного стану в Україні для фінансування поточних
потреб.
За бюджетними програмами «Забезпечення заходів у сфері безпеки
держави та діяльності органів системи Служби безпеки України»,
«Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ»та
«Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення
кваліфікації кадрів прокуратури» збільшено видатки на оплату праці на 65
млн грн, 300 млн грн та 100 млн грн відповідно.
Для створення Експортно-кредитного агентства Міністерству економіки
додали 0,1 млн грн.
За бюджетною програмою «Підтримка екологічно безпечного стану у
зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення» збільшено
видатки розвитку на 2,8 млн грн.
ТОВ «Телевізійна компанія «Атлант-СВ» для телеканалу з логотипом
«АТР Т» виділено додаткові 35 млн грн за бюджетною програмою
«Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших
національностей, які були депортовані з території України».
Митні платежі, отримані при митному оформленні «євроавтомобілів»,
в обсязі 118,5 млн грн, зараховуються до спеціального фонду держбюджету
для фінансування виплати пенсій та покриття дефіциту коштів Пенсійного
фонду.
Для реалізації Державного інвестиційного проекту «Створення єдиної
системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні» передбачені
надходження до спеціального фонду держбюджету в обсязі близько 2,5 млрд
грн та відповідні видатки для Міністерства внутрішніх справ.
Також у зв’язку з різницею прогнозного курсу валют, що
використовувався при складанні проекту державного бюджету на 2018 рік, та
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фактичного валютного курсу вдалося зекономити, а отже, скоротити видатки
за такими програмами:
«Обслуговування державного боргу» – на 2 499,6 млн грн;
«Створення Національної супутникової системи зв'язку» – на
30 млн грн;
«Виконання державою гарантійних зобов’язань за позичальників, що
отримали кредити під державні гарантії» – на 67,2 млн грн;
«Обслуговування та погашення зобов’язань за залученими коштами під
державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками
бюджетних коштів» – на 16,8 млн грн.
Конституційна реформа
Президент Комісії Ради Європи з питань ефективності правосуддя
Георг Става заявив, що Україна – єдина країна, яка публічно демонструє
всю процедуру судової реформи (Цензор.НЕТ).
Жодна країна, крім вашої, не демонструє всієї процедури судової
реформи публічно. В Україні відбувається онлайн-трансляція засідань, в
тому числі під час перевірки кандидатів на доброчесність. Це – найбільш
чутлива частина відбору суддів, але досить цікава ідея.
Така відкритість у випадку появи негативних зауважень громадськості
дає можливість судовій владі відреагувати на певну проблему. Тобто
негативні думки виносяться в професійну публічну площину для
обговорення.
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Рівень тіньової економіки в Україні в І півріччі 2018 року
зменшився на 3 відсоткові пункти (Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України).
За розрахунками Мінекономрозвитку в І півріччі 2018 року рівень
тіньової економіки склав 32 % від офіційного ВВП, що на 3 відсоткових
пункти менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Про це йдеться у
звіті,
який
підготував
департамент
економічної
стратегії
та
макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку.
Детінізація української економіки стала можливою завдяки:

збереженню макроекономічної стабільності через реалізацію
Урядом політики реформування у сфері державних фінансів, спрямованої, у
тому числі, на зміцнення інвестиційної складової економічного зростання, а
також дотримання НБУ обраної стратегії інфляційного таргетування, що
забезпечує передбачуваність монетарної політики;
Офіційна інформація
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створенню сприятливих умов ведення бізнесу в Україні,
свідченням чого є збереження високого рівня ділової активності бізнесу та
покращення його очікувань;

збереженню тенденції до економічного зростання в умовах
прискореного росту інвестування в економіку України вітчизняними
компаніями, зростання споживчого попиту населення, в тому числі під
впливом реформування у сфері оплати праці, та сприятливої зовнішньої
кон’юнктури.
Водночас
динаміка
детінізації
стримується
нерозв’язаними
проблемами, які негативно позначаються на розвитку економіки країни в
цілому. Це, зокрема, збереження значних викликів забезпеченню стабільного
функціонування фінансової системи країни і наявність непідконтрольних
владі територій, утворених у ході військової агресії на території країни.


Децентралізація та реформа державного управління
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що у 78 ОТГ в 13
областях проходять перші місцеві вибори (Урядовий портал).
Саме російська військова агресія перешкодила першим виборам в
громадах тих областей, де введено правовий режим воєнного стану.
Об’єднання громад і прагнення людей будувати успішне майбутнє не
спинити!
Сьогодні вибори проходять в 13 областях України у 9 міських, 16
селищних, 53 сільських ОТГ. Зокрема, вибори відбудуться:
- у Волинській області – в 9 ОТГ;
- у Дніпропетровській області – в 1 ОТГ;
- у Житомирській області – в 6 ОТГ;
- в Івано-Франківській області – в 4 ОТГ;
- у Київській області – в 4 ОТГ;
- у Кіровоградській області – в 4 ОТГ;
- у Львівській області – в 5 ОТГ;
- у Полтавській області – в 3 ОТГ;
- у Рівненській області – в 3 ОТГ;
- у Тернопільській області – в 5 ОТГ;
- у Хмельницькій області – в 3 ОТГ;
- у Черкаській області – в 27 ОТГ;
- у Чернівецькій області – в 4 ОТГ.
ЦВК перенесла вибори у 45 ОТГ 10 областей, де введено правовий
режим воєнного стану: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській,
Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.
Офіційна інформація
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Після виборів 23 грудня в Україні діятимуть вже 805 ОТГ, до складу
яких увійшли понад 3700 сільських, селищних, міських рад.
Всього в Україні створено 874 ОТГ.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд
передав понад 500 тис. га сільськогосподарських земель у комунальну
власність 165 ОТГ (Урядовий портал).
У цьому році уряд завершив важливу частину передачі
сільськогосподарських земель у комунальну власність ОТГ. Процес буде
продовжений у наступному році.
За цей рік 650 ОТГ отримали землю сільськогосподарського
призначення у комунальну власність. Вони набули право володіти землями,
наповнювати бюджет, раціонально використовувати ці землі. Загалом за цей
рік громадам було передано до 1,5 млн га землі. Продовжимо передачу у
наступному році.
Уряд буде і далі наповнювати реформу децентралізації конкретним
змістом.
Особлива увага буде приділена новоствореним об’єднаним
територіальним громадам. Важливо, щоб всі новостворені ОТГ також
отримали у власність землю. Щоб мали ресурси, повноваження і були
успішні.
В Україні стартували перші вибори в ОТГ (Західна інформаційна
корпорація).
Вибори проходять в 78 ОТГ: у Волинській області – в 9 ОТГ; в
Дніпропетровській області – в одній ОТГ; в Житомирській області – в 6 ОТГ;
в Івано-Франківській області – в 4 ОТГ; в Київській області – в 4 ОТГ; в
Кіровоградській області – в 4 ОТГ; у Львівській області – в 5 ОТГ; в
Полтавській області – в 3 ОТГ; в Рівненській області – в 3 ОТГ; в
Тернопільській області – в 5 ОТГ; в Хмельницькій області – в 3 ОТГ; в
Черкаській області – в 27 ОТГ; в Чернівецькій області – в 4 ОТГ.
До їх складу входять 345 місцевих рад: міських – 9, селищних – 19 і
сільських – 317.
Для проведення виборів територіальними виборчими комісіями було
створено 1 692 територіальних, одномандатних виборчих округи.
Голосування триватиме до 20.00, відбудеться на 622 виборчих дільницях.
Уряд передав 1,46 млн га землі за межами населених пунктів у
власність 659 ОТГ (https://decentralization.gov.ua/news/10381).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
У цьому році Уряд завершив важливу частину передачі
сільськогосподарських земель у комунальну власність ОТГ. Процес буде
продовжений у наступному році.
Офіційна інформація
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За цей рік більше 650 ОТГ отримали землю сільськогосподарського
призначення у комунальну власність. Вони набули право володіти землями,
наповнювати бюджет, раціонально використовувати ці землі. Загалом за цей
рік громадам було передано до 1,5 млн га землі. Продовжимо передачу у
наступному році.
Уряд буде і далі наповнювати реформу децентралізації конкретним
змістом.
Особлива увага буде приділена новоствореним об’єднаним
територіальним громадам. Важливо, щоб всі новостворені ОТГ також
отримали у власність землю. Щоб мали ресурси, повноваження і були
успішні.
Потрібно максимально прозоро та ефективно використовувати
земельні ресурси. А мешканці мали звіт, що, де і як використовується.
30 ОТГ візьмуть участь у проекті «Підтримка та розвиток сталої
мобільності в об'єднаних територіальних громадах» Програми «U-LEAD
з Європою» (https://decentralization.gov.ua/news/10358).
30 об'єднаних територіальних громад з 18 областей України візьмуть
участь у проекті «Підтримка та розвиток сталої мобільності в об'єднаних
територіальних громадах» Програми «U-LEAD з Європою», що
втілюватиметься спільно з Кластером сталої мобільності GIZ.
З 128 претендентів відібрали такі громади:
1. Біленьківська сільська ОТГ, Запорізька область
2. Брошнів-Осадська селищна ОТГ, Івано-Франківська область
3. Великобурлуцька селищна ОТГ, Харківська область
4. Великокучурівська сільська ОТГ, Чернівецька область
5. Воскресенська сільська ОТГ, Запорізька область
6. Глибоцька селищна ОТГ, Чернівецька область
7. Городищенська сільська ОТГ, Волинська область
8. Давидівська сільська ОТГ, Львівська область
9. Деснянська селищна ОТГ, Чернігівська область
10. Дунаєвецька міська ОТГ, Хмельницька область
11. Кам'янсько-Дніпровська міська ОТГ, Запорізька область
12. Коблівська сільська ОТГ, Миколаївська область
13. Колибаївська сільська ОТГ, Хмельницька область
14. Лошкарівська сільська ОТГ, Дніпропетровська область
15. Мачухівська сільська ОТГ, Полтавська область
16. Менська міська ОТГ, Чернігівська область
17. Мринська сільська ОТГ, Чернігівська область
18. Новгород-Сіверська міська ОТГ, Чернігівська область
19. Новокаховська міська ОТГ, Херсонська область
20. Перечинська міська ОТГ, Закарпатська область
21. Поромівська сільська ОТГ, Волинська область
22. Приютівська селищна ОТГ, Кіровоградська область
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23. Радсадівська сільська ОТГ, Миколаївська область
24. Роганська селищна ОТГ, Харківська область
25. Сіверська міська ОТГ, Донецька область
26. Смизька селищна ОТГ, Рівненська область
27. Сокирнянська міська ОТГ, Чернівецька область
28. Степанівська селищна ОТГ, Сумська область
29.Студенківська сільська ОТГ, Київська область
30. Чернеччинська сільська ОТГ, Сумська область
В рамках проекту представники відібраних ОТГ візьмуть участь у серії
тренінгів, що націлені на підвищення компетенцій у сфері планування
інфраструктури публічного транспорту, заходів з безпеки дорожнього руху,
створенні умов для безпечного і комфортного велосипедного руху, а також
організації послуг громадського й соціального транспорту. Також громади
отримають технічну допомогу у розробці стратегічних документів у сфері
розвитку громадського та соціального транспорту, що сприятимуть
застосуванню сучасних підходів для популяризації сталих способів
пересування, тобто таких, які завдають мінімальний негативний вплив на
довкілля та економіку. За участі українських та німецьких експертів
заплановано проведення тренінгів, міжнародних навчальних візитів, а також
робочих сесій безпосередньо в громадах.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко назвав першочергові
закони нового етапу децентралізації (Урядовий портал).
Парламенті на сьогодні зареєстровано 4 пріоритетних законопроекти
нового етапу децентралізації, які потребують першочергового прийняття. Це
ЗУ №8051 «Про засади адміністративно-територіального устрою», ЗУ 6403
«Про внесення змін до закону «Про регулювання містобудівної діяльності»,
ЗУ №6641 «Про внесення змін до деяких законів України щодо утворення,
реорганізації і ліквідації, найменування і перейменування місцевих
державних адміністрацій», ЗУ №8369 «Про службу в органах місцевого
самоврядування».
Також необхідне прийняття додаткового законодавства і розробка
нових законодавчих актів. У першу черг, щодо унормування визначення
суб’єкта затвердження адміністративно-територіального устрою базового
рівня; затвердження адміністративно-територіального устрою районів
областей; нові редакції законів «Про місцеве самоврядування в Україні» і
«Про місцеві державні адміністрації»; внесення змін до Бюджетного та
Податкового кодексів України тощо. Важливо вирівняти ресурсну базу для
органів місцевого самоврядування при здійсненні нових повноважень.
Також це Закон про органи місцевого самоврядування у частині
державного нагляду, базовий Закон про інститут префектів, а також Закон
про центральні органи виконавчої влади, що стосується територіальних
підрозділів на місцях і роботи центральних органів виконавчої влади і їх
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комунікації. А також Закон про місцеві адміністрації щодо децентралізації та
розмежування повноважень.
Наша ціль – покриття всієї території України до 2020 року об’єднаними
територіальними громадами, яка дасть можливість прискорити економічний
розвиток країни. Ви бачите, яким чином зростають бюджети, коли вони
мотивовані. Тому, переконаний, ми це зможемо разом зробити.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що Євросоюз
надасть 50 млн євро на подальшу підтримку реформи децентралізації
(Урядовий портал).
Ми продовжуємо успішну співпрацю з проектом U-LEAD. Дорожня
карта співпраці залишиться попередньою, адже Угода України з ЄС щодо
співпраці з цим проектом відповідає Європейській Хартії місцевого
самоврядування. До кінця січня 2019 року спільно з нашими міжнародними
партнерами підготуємо операційний план дій-2020 і на його основі
запропонуємо структуру Центрального офісу реформ. В нас багато нових
завдань – зокрема, опрацювання виборчого законодавства і картографічні
роботи для моделювання процесів в областях.
Сьогодні перед країною і, зокрема, органами центральної та місцевої
влади, Парламентом, органами місцевого самоврядування стоїть ряд
домінуючих завдань, їх виконання – успішна реалізація реформи
децентралізації. Це формування нової територіальної основи і проведення
виборів-2020 року вже на новій адміністративно-територіальній карті
України.
Паралельно органи місцевого самоврядування, ОДА і ще понад 10
міністерств мають рухатись щодо формування субрегіонального рівня і їхніх
власних територіальних структур. У 2020 році постане питання нового
виборчого законодавства щодо місцевих виборів. І ми пропонуватимемо
зміни до законодавства. Будемо наполягати на залученні громадськості до
виборчого процесу. Часу обмаль – 2 роки. Це дуже мало для таких
тектонічних змін. Але ми маємо потужну підтримку міжнародних партнерів.
Дякую за 4 роки співпраці і за віру в реформу.
У 2019 році об’єднані громади отримають понад 2 млрд грн на
розбудову якісної інфраструктури (Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України).
У державному бюджеті на наступний рік закладено 2,1 млрд грн
субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад
(ОТГ). Вони спрямовуватимуться на реалізацію важливих проектів для
жителів громад, зокрема, оновлення шкіл та дитячих садків, закупівлю
спецтехніки та шкільних автобусів, облаштування освітлення, капремонт
вулиць та доріг комунальної власності та інше.
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Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе:
Децентралізація – одна з ключових реформ в Україні, яка дала поштовх
до реалізації в об’єднаних громадах важливих змін. У наступному році
державна субвенція складе 2,1 млрд грн, яка буде спрямована на розбудову
якісної сучасної інфраструктури в ОТГ.
Президент України Петро Порошенко: створення ОТГ має бути
завершено до 2020 року (Цензор.НЕТ).
Президент України доручив Кабінету міністрів внести на розгляд ВР
законопроект щодо вдосконалення законодавства про місцеві вибори у
зв'язку з утворенням ОТГ, а також вжити заходів для завершення створення
дієвих громад до 2020 року.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав
парламентарів спільно реалізувати новий етап реформи децентралізації
(Урядовий портал).
(...). Те, що ми зробили в реформі децентралізації, заслуговує поваги.
Ми вже маємо перші результати. Реформа дала мільйонам громадян нові
можливості. Там, де створені об’єднані громади, формуються стратегії
розвитку територій. І це тішить. Ми виконали завдання, які стояли перед
нами з 2014 року. Тепер новий етап. Він триватиме орієнтовно 600 днів.
Давайте закріпимо зміни так, аби ніхто не міг їх зруйнувати. Я розраховую,
що ми зможемо за цієї каденції Парламенту зробити реформу успішною і
незворотною.
Віце-прем’єр-міністр-Міністр регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що проекти, які реалізуються за
держпідтримки, мають відповідати регіональним стратегіям розвитку
(Урядовий портал).
Цього року були внесені ключові зміни в роботу Державного фонду
регіонального розвитку. Вперше, у 2019 році, ми підтримаємо проекти без
«твердої основи» – стартапи, які будуть реалізовуватися в громадах за
рахунок ДФРР.
Йде мова про проекти регіонального розвитку, які будуть обиратись на
конкурсній основі та спрямовуватись на реалізацію стратегій розвитку
обласного, міжобласного рівня, а також в рамках секторальної підтримки
Європейського Союзу.
(...). У 2019 році ЄС направить другий транш, який буде спрямовано на
підтримку громад, обласних та місцевих адміністрацій і облрад, які зможуть
подавати такі проекти. Проекти регіонального розвитку, що реалізуються за
держпідтримки, мають відповідати регіональним стратегіям розвитку, які
громади повинні розробляти якісно. І мова вже не йде про відновлення,
Офіційна інформація

27

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

06 − 26 грудня 2018 р.

20-28 лютого 2015
капітальний ремонт чи реконструкцію соціальної інфраструктури, які
відбувались 3 роки поспіль. (...)
Дерегуляція та розвиток підприємництва
У Prozorro тепер можна укладати закупівельні угоди терміном до
4 років (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).
18 грудня у системі публічних закупівель Prozorro з’явився новий тип
процедури – закупівлі за рамковими угодами. Відтепер замовники зможуть
проводити закупівлі товарів та послуг широкого вжитку та укладати договір
(рамкову угоду) строком до 4 років. Протягом цього періоду в рамках угоди
установа може здійснювати закупівлю та проплату невеликого обсягу й
тільки тоді, коли виникне потреба.
Рамкові угоди можна застосовувати до будь-яких товарів та послуг (але
не робіт).
Згідно з процедурою державний замовник підписує рамкову угоду
відразу з кількома компаніями-постачальниками (мінімум трьома), яких
обирають у ході прозорого аукціону. Постачальники подають тендерні
пропозиції, проходять попередню кваліфікацію за неціновими критеріями, а
потім змагаються на аукціоні. З переможцями (а їх буде кілька) укладається
рамкова угода. Система Prozorro відразу фіксуватиме ціни кожного
переможця за одиницю товару.
Надалі, у разі виникнення потреби в якійсь частині товару (з усього
обсягу), на який укладена рамкова угода, замовник оголошує аукціон. Її
підписанти автоматично отримують запрошення взяти участь в аукціоні та
оновити вказану в рамковій угоді ціну. Є вибір: залишити її незмінною або ж
зменшити. Перемагає постачальник з найнижчою ціною. З ним укладається
окремий договір на постачання частини товару. Коли в замовника з'являється
потреба в наступній партії товару, він знову оголошує аукціон, і в ньому вже
може перемогти хтось інший.
При кожній новій закупівлі замовнику потрібно лише призначити
аукціон. Не потрібно збирати довідки від учасників, перевіряти їх документи
та репутацію. Постачальнику не потрібно буде знов збирати та подавати
документи. Все це робиться один раз – на першому етапі. Співпраця ж триває
декілька років.
(...). Другий етап розробки функціоналу для проведення аукціону серед
учасників рамкової угоди планується завершити в першому кварталі 2019
року.
Т.в.о. міністра аграрної політики і продовольства Максим
Мартинюк заявив, що в Україні повністю запущено систему з продажу
прав оренди на землі, які належать державі, на двох державних
майданчиках – ProZorro і SETAM (Цензор.НЕТ).
Офіційна інформація
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На базі земельного кадастру надається низка адміністративних послуг.
Ми забезпечили зручні дані аутентифікації – і мобайл, і через банківську
картку. Дані державного земельного кадастру взагалі є відкритими для всіх
зацікавлених осіб. Поглиблений доступ надано окремим правоохоронним
органам, таким як НАЗК, НАБУ й іншим. Також держземкадастр
інтегрований з системою захисту інформації.
Найважливішим кроком є об'єднання даних земельного кадастру і
реєстру прав на нерухоме майно, що запобігає рейдерству.
Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
Проводити утеплення житлових будинків тепер можна без дозволів
(Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України).
18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив оновлений
Перелік будівельних робіт, які не потребують документів на їх виконання, та
після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.
Відповідний проект постанови був розроблений Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Зокрема, тепер для проведення будівельних робіт з комплексної
теплоізоляції вже введених в експлуатацію житлових будинків (стін, даху,
горища, технічного поверху, цоколя чи підвалу) не потрібно отримувати такі
дозвільні документи. Це стосується індивідуальних житлових будинків, які
належать до об’єктів із незначними (СС1) наслідками, та багатоквартирного
житла висотою до 100 м – об’єктів із середніми (СС2) наслідками.
Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко зазначив,
що «Укргідроенерго» сформує професійну наглядову раду вже в
першому півріччі 2019 року (Урядовий портал).
Як тільки ми отримаємо пропозицію від Міністерства енергетики та
вугільної промисловості про створення наглядової ради, ми відразу
розпочнемо процес формування відповідної комісії з відбору і вимог до
кандидатів.
«Укргідроенерго» є прикладом компанії, в якій держава дійсно
виступає ефективним власником. Це дуже вирізняє її на фоні більшості не
лише компаній енергетичного сектору, а й взагалі всіх державних
підприємств. Такий результат є можливим завдяки чудовій команді, яка там
працює.
Міністр впевнений, що запровадження Кодексу корпоративного
управління ще більше дозволить підвищити ефективність роботи компанії.
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Європейський Союз в рамках нової угоди про підтримку
енергоефективності України виділить 54 мільйони євро для
фінансування заходів з енергозбереження та ефективного використання
енергоресурсів в Україні (Західна інформаційна корпорація).
Допомога ЄС буде спрямована, зокрема, на реалізацію заходів з
енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів серед
українців, що призведе до зменшення споживання енергії на рівні
багатоквартирних будинків.
Крім того, допомога дозволить збільшити доступ до інвестиційних
можливостей для підвищення енергоефективності та залучення приватних
інвестицій у заходи з енергоефективності у житловому секторі України.
Допомогу також спрямують на підвищення якості енергоаудиту,
здійснюваного українськими енергоаудиторами, та заохочення і збільшення
присутності жінок у секторі енергоаудиту.
Реформа системи національної безпеки та оборони
Міністр оборони України Степан Полторак наголосив, що
співпраця оборонних відомств України та Великої Британії є
конструктивною та має величезне значення (Міністерство оборони
України).
(...) Яскравим прикладом цього є прибуття з дружнім візитом до Одеси
19 грудня корабля Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії
«ЕCHO». Однак ситуація, в тому числі безпекова, яку ми розглядали в
Лондоні, буквально через 10 днів після мого повернення значно помінялася в
Україні. І сьогодні, ми розцінюємо безпеку та безпекову ситуацію в Україні
як найвищий рівень загрози з боку Російської Федерації.
Звертаючись до Державного секретаря Великої Британії Степан
Полторак підкреслив, що дуже важливо, що ви, як людина, яка відповідає за
безпеку та оборону Великої Британії, у важкий час знаходитесь разом з нами,
разом з Україною і допомагаєте нам в нашому прагненні захистити наш
державний кордон і нашу територіальну цілісність.
Державний секретар Великої Британії пан Гевін Вільямсон:
Ми повинні бути разом з Україною, зробити все можливе, щоб
підтримати її. Важливо аби кожна країна, не тільки Велика Британія, а й
кожна західна країна, а також інші країни світу, повинні стояти пліч-о-пліч з
Україною у важкі часи.
У НАТО високо оцінюють роботу української Комісії з питань
координації євроатлантичної інтеграції (Урядовий портал).
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в рамках робочого візиту до
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штаб-квартири НАТО зустрілась із Заступником Генсекретаря НАТО з
політичних питань та політики безпеки Алехандро Альваргонсалесом.
У ході зустрічі українська сторона отримала високу оцінку виконання
Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО (РНП) у
2018 році. Було відзначено налагодження системи міжвідомчої координації,
взаємодію з громадським сектором, що відображає прогрес у роботі
державних органів у напрямі євроатлантичної інтеграції.
Заступник Генсекретаря НАТО з політичних питань та політики
безпеки Алехандро Альваргонсалес:
Сьогодні у держав-членів НАТО все більше і більше бажання
підтримувати Україну, у тому числі завдяки налагодженій роботі Уряду та
активному залученню міністерств та відомств до підготовки та виконання
РНП, зокрема.
Відзначаю прогрес у роботі Уряду у контексті діяльності Трастових
фондів та Програм НАТО, зокрема Програми професійного розвитку
Україна – НАТО, Програми НАТО з розбудови доброчесності у секторі
безпеки і оборони, Трастового фонду НАТО зі зміни військової кар’єри на
цивільну.
(...) НАТО докладатиме всіх зусиль для того, щоб допомогти Україні
врегулювати цю ситуацію.
(...) Сторони обговорили реалізацію проектів у рамках Платформи
Україна – НАТО з протидії гібридним загрозам, зокрема, успішне проведення
міжнародної конференції «Уроки гібридного десятилітті: що треба знати для
руху вперед», що відбулася 7–8 листопада у Києві. Українська сторона
висловила зацікавленість в активізації взаємодії з НАТО у найближчій
перспективі із залученням окремих країн-партнерів Альянсу.
В НАТО визначили для України п'ять основних напрямків
реформування сектора безпеки і оборони на 2019 рік (Цензор.НЕТ).
Голова Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв'язку
НАТО в Україні Олександр Вінніков:
Наша команда у консультаціях з нашими партнерами визначила п'ять
основних стрижнів законодавчої роботи, які необхідні для впровадження
закону про національну безпеку.
По-перше, йдеться про новий закон щодо парламентського комітету зі
здійснення нагляду за діяльністю розвідувальних служб і служб безпеки. Подруге, закон про Службу безпеки України, який має зміцнити в рамках
реформи ті елементи, що містяться у рамковому законі про нацбезпеку. Потретє, новий закон про розвідку. По-четверте, щодо управління державними
таємницями і засекреченою інформацією.
П'ятим елементом є реформування галузі оборонної промисловості та
системи державних закупівель у галузі оборони.

Офіційна інформація

31

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

06 − 26 грудня 2018 р.

20-28 лютого 2015
В Альянсі ці напрями вважають пріоритетними для реформування на
наступний рік, оскільки відбувається перехід від теорії до практики у
впровадженні оборонних реформ.
Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що після
проведення реформи Міністерства оборони у відомстві значно
збільшиться кількість цивільних співробітників (Цензор.НЕТ).
Міністр оборони і не тільки міністр оборони, а майже все керівництво
Міністерства оборони мають бути цивільними. У нас після завершення
реформи до кінця цього року в Міністерстві оборони залишається 18 %
військових, а решта будуть цивільні люди.
Міністр оборони України та заступник Міністра оборони США
визначали пріоритети двостороннього співробітництва на найближчу
перспективу (Міністерство оборони України).
7 грудня, відбулася зустріч Міністра оборони України Степана
Полторака з делегацією США на чолі із заступником Міністра оборони США
пані Лорою Купер.
Міністр оборони України Степан Полторак поінформував іноземну
делегацію про ситуацію, яка склалася внаслідок чергового акту відкритої
збройної агресії з боку Росії, що відбувся у Керченській протоці.
Глава оборонного відомства окремо зупинився на питаннях стану
реалізації Закону України «Про національну безпеку України», зокрема у
контексті впровадження цивільного демократичного контролю в
Міністерстві оборони України, реформування системи управління,
проведення оборонного огляду та ключових аспектів оборонної реформи.
Також у ході зустрічі були визначені пріоритети щодо посилення
двостороннього співробітництва на найближчу перспективу та конкретні
заходи, які будуть реалізовуватись з використанням допомоги Сполучених
Штатів Америки та інших міжнародних партнерів.
Окрім зазначеного, сторони обговорили перелік першочергових потреб
Військово-Морських Сил Збройних Сил України, а також узгодили спільні
дії щодо реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.
Реформа правохоронної системи
У 2019 році структуру Нацполіції доповнить окремий авіаційний
підрозділ з новими функціями. Крім того, триватиме розбудова вже
існуючих структур, зокрема – водної поліції. Водночас на автошляхах та
у великих містах розпочне діяти система автоматичної фіксації
порушень ПДР (Західна інформаційна корпорація).
Глава Національної поліції України відомства Сергій Князєв:
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Ми будуємо досить амбітні плани вже на наступний рік. Перший
глобальний напрямок розвитку поліції — продовження розбудови
кримінальної поліції та імплементація інституту кримінальних проступків в
практичну роботу поліції.
У 2019 році триватиме розбудова водної поліції. Сьогодні 13 таких
підрозділів вже діють на території 9 регіонів держави. Вони оснащені 40
спеціалізованими катерами, 9 з яких поліція отримала цього року. Ключовим
завданням підрозділів водної поліції залишається боротьба з браконьєрством.
Вони будуть забезпечені сучасними плавзасобами і обладнанням та у
взаємодії з підрозділами повітряної підтримки братимуть участь у проведенні
спецоперацій, надаючи допомогу громадянам під час аварій і надзвичайних
подій.
В планах створення окремого авіаційного підрозділу поліції. Він
забезпечить підтримку публічної безпеки, доступ до важкопрохідних місць,
підтримку наземних спеціальних поліцейських операцій та спеціальних
місій. Крім того, підрозділ виконуватиме функцію аеромедичної евакуації.
Ще одним важливим напрямком роботи Нацполіції у 2019 році стане
запуск на автошляхах країни та у великих містах системи автоматичної фотота відеофіксації порушень Правил дорожнього руху. Для цього у структурі
Нацполіції буде створено підрозділ, який займатиметься обробкою
зафіксованої
інформації
та
притягненням
правопорушників
до
адміністративної відповідальності.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков передав
військовослужбовцям сертифікати і ключі від 64 однокімнатних та
16 двокімнатних квартир у рамках початку великої програми
забезпечення житлом бійців НГУ (Цензор.НЕТ).
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков:
У цей непростий економічний час Україна переживає таке ж
випробовування, як і на фронті – складний бюджет, складні зобов'язання. Але
держава сформулювала пріоритети – це сильна Національна гвардія, збройні
сили, безпека нашої держави. І в цих умовах, тільки в грудні, ми
забезпечуємо 500 сімей військових національної гвардії житлом.
Вже з 1 січня 2019 року заробітна плата бійця Нацгвардії буде
підвищена на 30 %. Загалом, у 2019 році буде реалізовано цілу низку
додаткових програм для військовослужбовців, зокрема й забезпечення
житлом.
У МВС відкрили новий електронний сервіс для перевірки
реєстрації автомобіля (Цензор.НЕТ).
Начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій:
Ми раді запропонувати сервіс, який буде корисний не тільки
громадянам, але і бізнесу. Можливість самостійно перевірити свідоцтво про
реєстрацію транспортного засобу може убезпечити ринок від шахрайства під
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час отримання транспортних послуг, наймання працівників на роботу,
каршерінгу та купівлі авто тощо.
Представник логістичної компанії DB Schenker Михайло
Іванченко:
Ми дуже задоволені, що держава реагує на потреби бізнесу. Ми
неодноразово мали випадки роботи з підробленими свідоцтвами та не мали
механізму перевірки даних. Сьогодні такий простий, на перший погляд,
сервіс дозволить убезпечити як невеликі компанії, так і великих перевізників.
До кінця 2018 року сім'ї 550 співробітників Національної гвардії
отримають житло (Цензор.НЕТ).
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
Наступний рік буде складним для нашої держави. Нас очікують
виклики, пов’язані із виборчим процесом. Одна із головних задач
Нацгвардії –забезпечити стабільність всередині країни. Для цього нам
потрібні компетентні, чесні офіцери та особовий склад, і їх треба мотивувати.
У бюджеті на 2019 рік держава визначила найголовніші напрямки –
забезпечення військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії та
поліцейських.
До кінця 2019 року буде започатковано низку програм для
Національної гвардії, зокрема забезпечення гвардійців житлом.
Вже з 1 січня 2019 року зарплати гвардійців будуть підвищені в
середньому на 30 %, а до кінця поточного року 569 сімей гвардійців
отримають житло.
Від початку запуску вимірювання швидкості на дорогах радарами
TruCam поліцейські зафіксували понад 16 тисяч порушень (Цензор.НЕТ).
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції
Олексій Білошицький:
Запустили ми трошки більше місяця тому вимірювання швидкості за
допомогою приладів TruCam. Зробили це максимально відкрито і прозоро,
попереджаючи всіх водіїв про те, де саме здійснюється вимірювання, яким
чином, тощо. Тим не менш, станом на сьогодні ми маємо вже понад 16 тисяч
зафіксованих правопорушень у сфері саме перевищення дозволеної
швидкості.
Реформа освіти
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що
реформа освіти надасть додаткових переваг у вирішенні проблеми
трудової міграції (Урядовий портал).
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Започаткована урядом реформа середньої освіти, а також введення
принципів дуальної освіти у сегменті професійного навчання надасть
додаткових переваг у вирішенні проблеми трудової міграції, з якою
стикається не тільки Україна, а й країни Європи.
(...). Ми починаємо з основи – підготовки кадрів, а отже, реформування
системи освіти. Започаткували «Нову українську школу», яка закладає нові
стандарти і компетенції для школярів. І зараз ми працюємо над
впровадженням системи дуальної освіти в професійно-технічному напрямі.
До підготовки кадрів будемо залучати реальний сектор – аби промисловці
ділилися технологіями і навчання було ефективним. Думаю, що з 2021 року
перейдемо до повноцінної дуальної освіти, що позитивно буде позначатися
на розвитку економіки.
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зазначила, що на 2019 рік
закладено ще 1 млрд грн на обладнання початкової школи (Міністерство
освіти і науки України).
(...) На наступний рік ми знову заклали ту ж інвестицію в 1 млрд
гривень на новий освітній простір. Очевидно, що ми не залишимо вчителів
напризволяще, також поводитиметься підвищення кваліфікації. Зараз для нас
надзвичайно важливо отримати зворотний зв'язок від педагогів і дещо
переглянути перелік рекомендованого для закупівлі обладнання.
Тренери НУШ також розповіли, що цьогоріч було багато
невизначеності щодо закупівель.
2019 рокуо МОН спробує ще раніше віддати гроші на місця, але все
залежить від управлінської спроможності місцевої влади.
Директор Львівської школи «Дивосвіт», тренер НУШ Анна
Байовська:
Школи у Львові самі вирішували, що закуповувати. Було очевидно, що
трохи не звикли до такої кількості грошей та можливостей. Просто
розгубилися. Окрім цього, на школи гроші прийшли тільки в липні, і було
мало часу, щоб все зробити. Думаємо, що наступний рік піде краще.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що
започаткована урядом реформа середньої освіти, а також введення
принципів дуальної освіти у сегменті професійного навчання надасть
додаткових переваг у вирішенні проблеми трудової міграції, з якою
стикається не тільки Україна, а й країни Європи (Цензор.НЕТ).
Світ глобальний, мобільний. І ми маємо розуміти, що ми маємо
вигравати конкуренцію за трудові ресурси. Саме тому ми починаємо з основи
– підготовки кадрів, а отже, реформування системи освіти. Започаткували
«Нову українську школу», яка закладає нові стандарти і компетенції для
школярів. І зараз ми працюємо над впровадженням системи дуальної освіти в
професійно-технічному напрямку. До підготовки кадрів будемо залучати
реальний сектор – аби промисловці ділилися технологіями і навчання було
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ефективним. Думаю, що з 2021 року перейдемо до повноцінної дуальної
освіти, що позитивно буде позначатися на розвитку економіки.
У 2019 році стартує сертифікація вчителів початкової школи
(Цензор.НЕТ).
Міністр освіти та науки Лілія Гриневич:
Механізм сертифікації вчителів – інструмент мотивації і виявлення
вчителів, які володіють методиками і підготовлені до НУШ. Це добровільний
інструмент, який у 2019 році буде запроваджено як пілот. Ми розраховуємо
на 1000 охочих вчителів, бо маємо відпрацювати цей інструмент. Роботу
вчителів оцінюють педагоги, а не чиновники, це дуже важливо.
Непроходження сертифікації не несе жодних наслідків, просто вчитель не
отримує бонусів, які дає проходження сертифікації. Якщо пройшли
сертифікацію, то отримуєте 20 % надбавки до зарплати і маєте три роки цей
сертифікат, який зараховують як атестацію. Тобто вчителю не треба
атестуватися, якщо він вже пройшов сертифікацію.
У 2019 році не більше 1 тис. вчителів, у 2020-2021 роках ми поступово
збільшимо цю кількість. Ми розраховуємо, що пілотна стадія буде
орієнтована на початкову школу, оскільки реформа повністю зайшла в неї.
Сертифікацію можуть пройти ті, хто має стаж не менше двох років. Це
обов'язкова вимога.
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що ми
продовжуємо програму з модернізації закладів професійної освіти – на
2019 рік закладено 50 млн грн (Міністерство освіти і науки України).
(...). Зараз ми проводимо моніторинг затребуваних на ринку праці
професій. Вже зрозуміло, що у переліку напрямів відбудуться зміни, зокрема,
надзвичайно затребуваною, за попередніми даними, є професія монтажника з
утеплення будівель. Ми сподіваємось, що вдасться за ці гроші створити ще
25 НПЦ, але це також залежатиме від того переліку професій, який ми
отримаємо після моніторингу.
У 2016 та 2017 роках держава виділяла гроші – по 50 млн щорічно – на
створення модернізованих навчально-практичних центрів за найбільш
гостродефіцитними на ринку праці професіями. Так, протягом 2 років було
створено 50 НПЦ за професіями: швачка, монтажних сантехнічного
обладнання, тракторист.
Цього, 2018 року, держава збільшила інвестиції в модернізацію
закладів профосвіти вдвічі, виділивши на це 100 млн грн, що дозволило
створити вдвічі більше центрів – одразу 50 НПЦ протягом року. Зараз, під
кінець року, ці центри виростають як гриби після дощу.
2018 року центри створювалися під оновлений перелік професій, після
чергового моніторингу потреби на ринку праці. Зокрема, цьогоріч НПЦ
відкриваються за такими напрямами:
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 механічна обробка металу (професії: токар, верстатник широкого
профілю, фрезерувальник, шліфувальник, свердлувальник).
 зварювальні технології (професії: електрозварник ручного зварювання,
електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних
машинах, зварник).
 електротехнічні технології (професії: електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, електромонтажник з освітлення
та освітлювальних мереж, електромонтажник силових мереж та
електроустаткування).
з професії: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
Програма розвитку українського експорту
Мінекономрозвитку має намір запровадити інститут торгових
представників в закордонних дипломатичних установах (Західна
інфомаційна корпорація).
Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів:
Ми бачимо інститут торгового представництва як ефективний
інструмент просування економічних інтересів України за кордоном. Наразі
форма і процедури відпрацьовується з Міністерством закордонних справ.
У 2019 році Мінекономрозвитку також планує розробити та ухвалити
секторальні експортні стратегії у кількох сферах:
— машинобудуванні;
— сфері інформаційно-комунікаційних технологій;
— сфері технічного обслуговування та ремонту повітряних суден
креативних індустріях,
— а також низку крос-секторальних стратегій.
Секторальні стратегії дозволять нам не тільки сформувати стратегічне
бачення щодо подальшого просування продукції перспективних секторів на
зовнішніх ринках, але й виробити план дій щодо «закріплення» позицій на
наявних ринках та виходу на нові.
У сфері міжнародної торгівлі є два ключових завдання на наступний
рік: підписання та подання на ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль, а також початок
переговорів про укладення нової двосторонньої угоди між Україною та
Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.
Також Мінекономрозвитку планує розпочати будівництво українського
павільйону для ЕXPO 2020 у Дубаї.
Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів зазначив, що
Мінекономрозвитку має намір запровадити інститут торгових
представників у закордонних дипломатичних установах (Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України).
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У сфері міжнародної торгівлі – є два ключові завдання: підписання та
подання на ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів
України та урядом Держави Ізраїль, а також початок переговорів про
укладення нової двосторонньої угоди між Україною та Сполученим
Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.
У жовтні 2018 року Міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Ліам
Фокс підтвердив мені, що для Лондона є пріоритетом встановлення
преференційних умов торгівлі з Україною без будь-яких затримок. Майбутня
Угода базуватиметься на положеннях Угоди про асоціацію, стороною якої є
Сполучене Королівство.
Також Мінекономрозвитку планує розпочати будівництво українського
павільйону для ЕXPO 2020 у Дубаї. Радник Міністра економічного розвитку і
торгівлі України Роксолана Підласа повідомила, що орієнтовна планова
вартість будівництва національного павільйону складе $5,5 млн.
Ми бачимо інститут торгового представництва як ефективний
інструмент просування економічних інтересів України за кордоном. Наразі
форма і процедури відпрацьовуються з Міністерством закордонних справ.
В 2019 році Мінекономрозвитку також планує розробити та ухвалити
секторальні експортні стратегії у кількох сферах:

машинобудуванні;

сфері інформаційно-комунікаційних технологій;

сфері технічного обслуговування та ремонту повітряних
суден;

креативних індустріях, а також низку крос-секторальних
стратегій.
Секторальні стратегії дозволять нам не тільки сформувати стратегічне
бачення щодо подальшого просування продукції перспективних секторів на
зовнішніх ринках, але й виробити план дій щодо «закріплення» позицій на
наявних ринках та виходу на нові.
Радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Роксолана Підласа:
З метою оптимізації використання бюджетних коштів опрацьовується
питання використання павільйону в якості будівлі Посольства України в
ОАЕ після завершення ЕXPO 2020.
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Рада директорів МВФ затвердила нову 14-місячну програму
співробітництва з Україною у форматі stand-by (Радіо Свобода).
Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Вона має стати основою
для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика
буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування,
фінансового і енергетичного секторів.
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Україна отримує гарантію на цю суму і може за потреби отримати її
повністю або частково протягом терміну дії угоди та за умови дотримання її
положень. Після закінчення терміну дії угоди невикористаний залишок
кредиту повертається фонду.
Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні
фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів (Радіо Свобода).
Президент Петро Порошенко:
Це не лише важливий сигнал твердої підтримки нашої держави. Це
також чітке визнання з боку авторитетної фінансової інституції нашого
відчутного прогресу на шляху реформ, зокрема у фінансовому секторі.
Гарантії виділяються на сприяння реалізації важливих реформ у
банківській системі, у сфері протидії корупції, сільськогосподарських земель,
пенсійного забезпечення, субсидій на житлово-комунальні послуги та
охорони здоров'я. Очікується, що гарантії допоможуть Україні залучити в
державний бюджет на міжнародних ринках близько 1 мільярда доларів.
ЄС надасть 37 млн євро на реалізацію Угоди про асоціацію і
підтримку демократії (Європейська правда).
Допомога ЄС надаватиметься за трьома основними пріоритетами.
Зокрема, кошти спрямують на зміцнення інституційної спроможності
українських органів влади імплементувати законодавчі норми ЄС в
українське законодавство та забезпечити виконання положень Угоди про
асоціацію у таких напрямках: довкілля, транспорт, енергетика, санітарний та
фітосанітарний контроль, бухгалтерський облік, стандартизація, електронна
комунікація, кібербезпека.
Виділені кошти також спрямують на удосконалення правової бази та
підвищення спроможності українських органів державної влади та
неурядових суб’єктів ефективно сприяти дотриманню прав людини та
основних свобод в Україні.
Третім напрямком, який вирішив підтримати ЄС, є сприяння участі
українських організацій у програмі ЄС «Горизонт 2020».
Реформа охорони здоров’я
У грудні Нацслужба здоров’я оплатила медзакладам за договорами
923 млн грн за надані пацієнтам послуги первинної допомоги. Передусім
зміна у фінансуванні відобразилася на зарплатах медиків (Західна
інфомаційна корпорація).
Ефективні комунальні заклади первинної медичної отримали оплати
від НСЗУ до двох разів більше, ніж це було за старої моделі фінансування.
Наприклад, лікарям Хмельницького центру первинної медичної допомоги
№1 у грудні нараховано заробітну платню близько 25 тис. грн, найбільше –
Офіційна інформація

39

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

06 − 26 грудня 2018 р.

20-28 лютого 2015
30 тис. за умови 1800 підписаних декларацій для сімейного лікаря і 900 для
педіатра. А в усіх вінницьких центрах первинної медичної допомоги лікарям
нараховують до 25-29 тис. грн. У ЦПМСД Нової Каховки на Херсонщині
зарплата лікарів складає 15-16 тис. грн, а зарплата медсестер зросла до 10
тис. грн.
З 1 січня 2019 року до аптечних закладів можна буде повертати
лікарські засоби (Цензор.НЕТ).
В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун:
З 1 січня 2019 року кожен українець зможе повертати до аптек ліки.
Коли аптека отримуватиме повернені ліки, вона мусить перевірити, чи їх не
відкривали, чи не використовували, чи відсутні пошкодження упаковки. Тоді
це не становить жодної загрози і ліки можна повернути.
76 % українців, які підписали декларацію із сімейним лікарем,
задоволені якістю обслуговування (Цензор.НЕТ).
Ця цифра значно більша, ніж очікували українські та зарубіжні
експерти, і свідчить про потужний запит на зміни, який є в суспільстві.
Які послуги увійдуть у програму «Безкоштовна діагностика» з
липня 2019 року, – МОЗ (Міністерство охорони здоров'я України).
Національна служба здоров’я України оплатить чіткий перелік
діагностичних і лікувальних послуг за принципом «гроші йдуть за
пацієнтом». Міністерство охорони здоров’я України виносить на громадське
обговорення дві постанови Кабінету Міністрів про трансформацію охорони
здоров’я у 2019 році.
Передбачається, що з липня 2019 року Національна служба здоров’я
оплатить 54 діагностичні та лікувальні послуги за направленням вашого
сімейного лікаря, терапевта або педіатра.
Можна буде безоплатно пройти обстеження на поширені хвороби
внутрішніх органів, серця, легенів та найбільш поширені види онкології у
чоловіків і жінок.
Для пацієнтів це означає, що не потрібно буде приносити шприци,
рукавички, вату та плівку для рентгена: НСЗУ покриє вартість послуг у
програмі.
«Безкоштовну діагностику» зможуть надавати як комунальні, так і
приватні діагностичні центри, які укладуть договір з Національною службою
здоров’я. Пацієнт сам обере, у який медзаклад звертатися.
На програму у Держбюджеті-2019 закладено 2 млрд грн. (...)
В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що українці
матимуть змогу побачити онлайн інформацію про залишки та вартість
ліків, закуплених за кошти платників податків (Західна інформаційна
корпорація).
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Ліки, які закуповуються за кошти платників податків, повинні завжди
бути видимі та доступні громадянам. Для кращого контролю наявності ліків і
вакцин у кожному медзакладі та в кожній області, уряд зобов’язав
департаменти охорони здоров’я до підсиленого контролю.
На сайті кожного обласного департаменту має бути інформація: який
запас ліків є в кожному медзакладі та за яку суму вони були закуплені.
Громадяни зможуть самостійно переконатись у наявності ліків, які їм
потрібні, у медзакладі та побачити вартість, за яку їх закупили.
Департаменти координуватимуть процес доставки ліків безпосередньо
до пацієнта. Тобто якщо у якомусь районі, місті чи медзакладі області
закінчується певний препарат чи конкретна вакцина, обласний департамент
повинен оперативно організувати надходження потрібних ліків чи вакцин із
тих медзакладів області, де є їх надлишок.
У 2019 року в поліклініках для пацієнтів почнуть впроваджувати
електронні медкартки (Цензор.НЕТ).
Впровадження електронної медичної карти буде здійснюватися в
декілька етапів.
На першому (початок 2019 року) – лікарі, що надають первинну
медичну допомогу, вноситимуть дані про візити пацієнтів з використанням
ICPC-2 і дані, що зараз вносяться в медичну картку амбулаторного хворого
(форма № 25/о). Також з’явиться можливість виписувати електронні рецепти
та електронні направлення.
На другому етапі (середина 2019 року) фахівці, що працюють в
амбулаторіях, зможуть вносити в централізовану електронну медичну картку
консультативні висновки; спеціалісти діагностичних центрів вноситимуть
результати найбільш поширених лабораторних досліджень. Також із
середини 2019 року планується впровадження електронних листків
тимчасової непрацездатності.
На третьому етапі (до початку 2020 року) стаціонари зможуть вносити
в централізовану електронну медичну картку дані, пов’язані з випискою
пацієнтів (обсяг даних, подібний до форми карти пацієнта, що вибув зі
стаціонару, № 66/о).
Електронний медичний запис – це елемент даних про пацієнта, що
збирається в закладі охорони здоров’я та зазвичай зберігається в медичних
інформаційних системах (МІС), якими користується цей заклад.
У 2019 році дані будуть передаватись в електронну медичну картку,
робота якої забезпечується державою. Дані можуть збиратися в декількох
закладах, і завдяки тому що вони зберігаються в централізованій системі, в
подальшому будь-який заклад охорони здоров’я та будь-який лікар можуть
мати доступ до цих даних практично в цілодобовому режимі 24/7, але в тому
обсязі, який дозволив пацієнт і який є необхідним для надання медичних
послуг. Таким чином вирішується проблема, коли в різних закладах у
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пацієнта різні картки і записи, і дуже часто жоден з цих наборів документів
не містить вичерпної інформації про пацієнта.
Дані до електронної медичної картки збираються через встановлені в
закладах охорони здоров’я МІС та відправляються до Центральної бази
даних.
Що робить МОЗ України для подолання корупції (Міністерство
охорони здоров'я України).
Крок за кроком Міністерство охорони здоров’я впроваджує зміни у
сфері охорони здоров’я, щоби створити нову екосистему, в якій стануть
неможливими самі причини корупції завдяки зрозумілим, прозорим, чітким і
чесним новим правилам і процедурам, однаковим для всіх.
1. Завдяки державним закупівлям через міжнародні організації стало
неможливим наживатися на продажу препаратів за завищеними цінами. За ті
ж самі кошти в українські лікарні поставлено значно більше препаратів.
Наприклад, у 67 разів дешевше вдалося закупити препарат «Іматиніб» і
завдяки цьому на 100 % забезпечити лікуванням хворих на рак крові
(https://goo.gl/P6Bt2b, https://goo.gl/oR1UxF, https://goo.gl/Cr2YNA).
2. Жодних препаратів без доведеної ефективності за кошти платників
податків. 427 безпечних та реально працюючих діючих речовин від
поширених хвороб у Національному переліку лікарських засобів
(https://www.natsperelik.com.ua/). Усі ліки за Нацпереліком лікарні мають
закуповувати в першу чергу й надавати пацієнтам безоплатно.
3. Українці мають право на відкритий доступ до інформації про
безоплатні ліки. Кожен медзаклад та департаменти охорони здоров’я
зобов'язані (https://goo.gl/yBL1Sf) повідомляти про залишки ліків на своїх
офіційних веб-сайтах щотижня. Також почали розробку загальної для
України електронної системи, в якій буде зібрана актуальна інформація про
залишки всіх лікарських засобів та медичних виробів, які є в наявності.
4. Кожен медзаклад зобов'язаний публікувати інформацію про
благодійні внески та витрати коштів, які надали пацієнти добровільно
(https://goo.gl/aZxwzT).
5. Триває трансформація первинної ланки системи охорони здоров'я
України.
Чітко
прописаний
гарантований
перелік
послуг
(https://goo.gl/rTZJjk), який надають терапевти, педіатри та сімейні лікарі
пацієнтам, а вартість оплачує НСЗУ – це та прозорість та чіткість, якої
вимагали пацієнти. Подекуди зарплати медиків підвищилися у 3-4 рази
(https://goo.gl/ykGVfa). Це ще один потужний запобіжник корупції і
справедлива винагорода за працю.
6. Система «Електронне здоров'я», яку почали впроваджувати, стане
основою для прозорого фінансування, звітності про використання державних
коштів, формування достовірної статистики, захисту персональних даних
пацієнтів. Завдяки системному впровадженню електронної системи охорони
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здоров’я паперову звітність буде поступово скасовано. Цей процес стартує в
2019 році (https://goo.gl/xEBUeM).
7. Запровадження електронного реєстру пацієнтів, що потребують
інсулінотерапії, дало змогу не допускати завищені потреби в інсулінах,
унеможливити підробку рецептів і наявність у системі пацієнтів, яких
насправді не існує.
Аналіз роботи електронного реєстру показує, що в цілому по Україні
обласні департаменти/управління при формуванні потреби враховували 31
тисячу ―мертвих душ‖ (станом на жовтень 2018 року), щоби обґрунтувати
кількість грошей на закупівлю препаратів інсуліну за кошти державного
бюджету. Електронний реєстр дозволяє економити орієнтовно 400–500 млн
грн у 2018 році (https://goo.gl/kPFvju).
8. З початку року керівників державних і комунальних медзакладів по
усій країні вибирають не ―свої‖, а конкурсна комісія, до якої обов’язково
входять представники громадськості. В результаті в такому прозорому та
відкритому конкурсі можуть взяти участь усі кандидати з необхідним
досвідом, а перемогти – лише найсильніші з чіткою стратегією розвитку
медзакладу ( https://goo.gl/hPw3X9).
9. Впровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) у
2019 році зменшить корупційні ризики, оскільки міжнародний іспит з основ
медицини неможливо купити. ЄДКІ – новий комплексний іспит для
перевірки теоретичних і практичних знань, якими повинен володіти лікар у
будь-якій країні світу (https://goo.gl/LTPb8e).
10. Заслуховування звітів керівників вищих медичних і
фармацевтичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ
України про виконання умов контракту дали змогу виявити низку
правопорушень та зловживань ректорів, зокрема Валерія Запорожана
(Одеський національний медичний університет, https://goo.gl/1Wsmpe) та
Катерини Амосової (Національний медичний університет ім. Богомольця,
https://goo.gl/okTf6d).
Уряд ухвалив Стратегію забезпечення населення ліками до
2025 року (Міністерство охорони здоров'я України).
(...) Забезпечення доступу пацієнтів до гарантовано якісних ліків
залишається незмінним пріоритетом у роботі МОЗ України. Тож у
перспективі найближчих 6 років ми впроваджуватимемо стратегію та
механізми, що гарантуватимуть якість ліків, забезпечать можливості
субсидування дороговартісного лікування та створять передумови для
зниження цін на ліки.
Основні завдання стратегії:
• забезпечити якісний та раціональний відбір лікарських засобів до
Національного переліку основних лікарських засобів та пакета медичних
гарантій;
• розвинути програму «Доступні ліки»;
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• удосконалити систему державного регулювання цін на лікарські
засоби;
• започаткувати роботу агенції з оцінки медичних технологій;
• посилити конкуренцію на ринку між виробниками, дистриб’юторами
та аптеками;
• удосконалити систему постачання препаратів;
• покращити рівень доступу населення до інновацій в сфері охорони
здоров’я;
• врегулювати питання патентів на виробництво лікарських засобів;
• започаткувати роботу централізованої закупівельної агенції;
• оптимізувати процес публічних закупівель лікарських засобів, їх
розподілу та постачання з урахуванням фактичних потреб, а також
вдосконалити розрахунок потреб медзакладів у ліках через систему
постійного моніторингу.
Стратегія передбачає, що офіційна інформація про ефективність та
безпеку лікарських засобів буде максимально доступною.
Окремо стратегія приділяє увагу і фізичному доступу пацієнтів до
ліків: приміщення аптечних закладів мають бути оснащені необхідними
пандусами для людей з інвалідністю та маломобільних людей.
Реалізація стратегії дозволить:
• підвищити показники здоров’я українців та рівень доступу до якісних,
ефективних та безпечних лікарських засобів;
• знизити витрати людей на ліки та підвищити рівень забезпечення
лікарськими засобами державою;
• забезпечити раціональне застосування лікарських засобів відповідно
до клінічних потреб пацієнтів;
• розробити ефективний механізм розподілу коштів державного та
місцевих бюджетів на забезпечення населення лікарськими засобами;
• розширити доступ населення до суспільно важливої інформації про
лікарські засоби;
• залучити іноземні інвестиції в рамках проведення клінічних
випробувань на базі вітчизняних закладів охорони здоров’я.
Державна стратегія розроблена на основі рекомендацій ВООЗ, а
завдання стратегії відповідають Цілям сталого розвитку на 2016–2030 роки,
затвердженим на 70-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних
Націй. Стратегія передбачає гармонізацію законодавства України із
законодавством ЄС, що дозволить забезпечити безпеку застосування
лікарських засобів.
Програма популяризації України у світі
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З 1 січня 2019 року МЗС здійснюватиме централізоване
оформлення віз в електронному вигляді іноземцям 52-х країн світу
(Цензор.НЕТ).
Візи видаватимуться за розширеним переліком підстав в'їзду в Україну.
Перелік передбачає:
- ділову мету поїздки, приватну, туристичну;
- з метою лікування;
- з метою здійснення діяльності у сфері культури, науки, освіти,
спорту;
- представникам іноземних ЗМІ з метою виконання службових
обов'язків.
Перевага електронної візи полягає в тому, що вона оформлюється до 9
робочих днів, коштує $85 і є можливість онлайн відстежувати етапи
оформлення електронної візи. Віза разова терміном на 30 днів.

Пенсійна реформа
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко розповів, як з
наступного року будуть осучаснюватися пенсії (Урядовий портал).
1 березня 2019 року відбудеться наступний етап підвищення пенсій. І у
подальшому уже щорічно, кожного 1 березня наступного року, осучаснення
пенсій буде проводитися автоматично. Розмір підвищення складатиме від
17 % до 40 %.
З 1 січня 2019 року відбудеться черговий перерахунок пенсій
військовим пенсіонерам. Приблизно півмільйона військових пенсіонерів
отримають підвищені пенсії вже з початку року.
Пенсіонерам з великим стажем з 1 січня підвищать пенсії (Західна
інформаційна корпорація).
Міністр соціальної політики України Андрій Рева:
З 1 січня 2019 року відбудеться підвищення мінімальної пенсії на 172
гривні до 1669 гривень для осіб віком понад 65 років та зі стажем роботи не
менше 30 років для жінок і 35 – для чоловіків.
Крім того відбудеться підвищення мінімальної пенсії за віком для
інших пенсіонерів: з 1 липня – до 1564 грн і з 1 грудня – до 1638 грн.
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що внаслідок
перерахунку пенсій наступного року їхнє зростання становитиме від 17
до 40 % (Цензор.НЕТ).
Перше: з 1 грудня зріс прожитковий мінімум для осіб, які втратили
працездатність. Невелика сума, але зростання є. Друге: з 1 січня 2019 року
перерахована пенсія військовим пенсіонерам. Приблизно півмільйона людей
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– військовим пенсіонерам буде проведено перерахунок пенсій. Наступний
етап – це 1 березня 2019 року, і потім кожного березня щорічно
проводитиметься автоматичне осучаснення всіх пенсій.
В середньому від 17 % до 40 % будуть рости пенсійні виплати. Це буде
робитися незалежно від будь-якої влади.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Керівник прес-служби Вінницької єпархії Православної церкви
України протодиякон Владислав Демченко заявив, що на Вінниччині до
Єдиної церкви переходять понад 20 парафій УПЦ МП (Західна
інформаційна корпорація).
Процес переходу парафій з-під юрисдикції УПЦ МП до Православної
церкви України набирає обертів. Наразі можемо говорити про те, що таких
церковних громад вже більше двадцяти. Частина вже оформила свої плани
юридично, решта ще у процесі. Але щодня нам телефонують і
консультуються.
Лише упродовж минулих вихідних до ПЦУ перейшли п’ять парафій.
Зокрема, у м. Вінниці до Православної церкви України приєдналася
парафія скельного Свято-Троїцького храму, розташованого у колишньому
командному бункері радянської армії, у гранітних скелях на березі
Південного Бугу. Громада храму майже стовідсотково підтримала свого
настоятеля протоієрея Олексія Волкова, відомого у Вінниці місіонера, а
також капелана-волонтера, який першим із священиків Вінниччини у 2014
році розпочав регулярні поїздки на схід для підтримки бійців української
армії.
До ПЦУ приєдналася й громада найбільшого і найстарішого 120річного храму Вінниччини – ікони Божої Матері «Всіх скорботних радості»,
розташованого
у
головному
корпусі
Вінницького
обласного
психоневрологічного диспансеру.
Рішення про перехід під юрисдикцію ПЦУ також ухвалюють і парафії
у районах області. Так, 23 грудня вибір на користь Православної церкви
України зробила громада храму Різдва Пресвятої Богородиці с. Махнівка
Козятинського району, а також парафіяни з сіл Сальник і с. Гущинці
Калинівського району.
Успішні кейси ОТГ: як Славська громада стала багатшою майже в
10 разів (Децентралізація).
Славська територіальна громада була утворена у серпні 2017 року
(вибори відбулися у жовтні), внаслідок об’єднання трьох сільських рад:
Нижньорожанківської, Либохорівської та Волосянківської Сколівського
району та Славської селищної ради. До складу громади входять 7 населених
пунктів – 1 смт і 6 сіл. Станом на 1 січня цього року, в громаді проживає 8
747 осіб. Головою Славської ОТГ обрали Володимира Бегу.
Спеціаліст відділу фінансів Славської ОТГ Марта Галюк:
Нові фінансові надходження об’єднана громада відчула вже у січні
2018 року, оскільки змінилися джерела наповнення бюджету. Зокрема: 60 %
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від суми податків з доходів фізичних осіб відтепер надходять у місцеву
казну, окрім того, надходить єдиний податок, туристичний збір, акциз та інші
місцеві податки та збори.
Відповідно, внаслідок утворення ОТГ становить бюджет громади,
дохідна частина станом на 1 листопада, разом із субвенціями становить 124
млн гривень, з них – 81 млн це податок на доходи фізичних осіб.
До цього, сукупний бюджет громад, які увійшли до складу Славської
ОТГ, за 2017 рік становив 17 мільйонів гривень.
Загальна сума видатків на реалізацію проектів регіонального розвитку
по Славській ОТГ на 2018 рік становить 50 млн гривень. З них протягом
січня-жовтня цього року реалізовано проектів на суму 33 млн гривень.
Директор Львівського ЦРМС Галина Гречин:
Славська ОТГ отримала хороші стартові можливості завдяки
присутності великого платника податків і змогла розумно розпорядитися
коштами вже у перші місяці роботи.
Дуже важливо, що керівництво розпочало діалог із мешканцями, які
надають туристичні послуги, однак не платять податки. Це місцевий малий і
середній бізнес, який є основою розвитку громади, і він повинен теж
відчувати свою відповідальність, а не лише вимагати хороших доріг чи іншої
інфраструктури. Також до перемог громади можна зарахувати розробку вже
у перший рік Стратегії розвитку.
Перша на Полтавщині сортувальна станція з’явиться в
Піщанській ОТГ (Децентралізація).
Проект Піщанської об’єднаної територіальної громади Кременчуцького
району Полтавщини переміг в обласному конкурсі проектів розвитку
територіальних громад. Про це повідомляє Полтавський Центр розвитку
місцевого самоврядування, створений за підтримки Програми «U-LEAD з
Європою» та Мінрегіону.
Проект передбачає придбання платформи для сортування сміття та
облаштування восьми контейнерних майданчиків. На це обласний бюджет
виділить 600 тисяч гривень. Стільки ж виділять з бюджету об’єднаної
територіальної громади.
Сортувальна станція для твердих побутових відходів з’явиться в
Піщанській ОТГ вже у 2019 році. Нині триває робота з вибору земельної
ділянки для розташування цієї станції. Після запуску станції на ній
відсортовуватимуть метал, пластик, папір та скло. Запуск станції також
дозволить створити не менше десяти нових робочих місць.
На Полтавщині в рамках Стратегії поводження з твердими побутовими
відходами передбачено будівництво трьох сміттєпереробних заводів та буде
створено 5 субрегіонів – Полтавський, Пирятинський, Кременчуцький,
Хорольський і Котелевський.
Сортувальна станція в Піщанській ОТГ стане першою в Полтавській
області.
Регіональнініціативи
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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.
Гірські громади Львівщини та Івано-Франківщини створюють
туристичний субрегіон (Децентралізація).
Три гірські громади – Славська ОТГ із Львівської області та села
Вигода і Долина з Івано-Франківщини – декларують наміри про співпрацю у
сфері економічного розвитку територій.
Підписання Меморандуму про субрегіональне співробітництво
територіальних громад заплановане на п’ятницю, 14 грудня 2018 року об
11:00 в приміщенні Вигодського «Центру спадщини».
Усі три громади мають потужний туристично-рекреаційний потенціал
та починають розвивати інфраструктуру відпочинку.
Славська ОТГ розбудовує сучасний європейський гірськолижний
курорт, який потребує розгалуженої інфраструктури доріг, пішохідних та
велосипедних шляхів, відпочинкових та оздоровчих комплексів, індустрії
розваг тощо. Цього року громада розпочала проектування та будівництво
відповідної автомобільної дороги, що у майбутньому забезпечить їй доступ
до сусіднього долинського району, сіл Сеничів і Вишків.
Село Вигода працює над розвитком проекту «Карпатський трамвай»,
що вже став візитною карткою Вигоди, як майбутнього центру новоствореної
ОТГ. Тільки минулого року цією туристичною атракцією скористалися
більше 30 тисяч туристів, що дало потужний імпульс для розвитку
туристичних та супутніх сервісів у всіх навколишніх селах.
Проект передбачає відновлення та продовження унікального
вузькоколійного маршруту вздовж річки Мізунка до села Вишків, а також
будівництво і продовження автошляху з боку Славської ОТГ від села Верхня
Рожанка до Вишкова. Цей інфраструктурний проект забезпечить спільний
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доступ до сусідніх територій та позитивно вплине на розвиток цих територій.
Ще одним туристичним фактором активності буде капітальний ремонт
дороги Р-21 Долина – Вишків – Хуст, що пожвавить сферу відпочинку та
збагатить економіку краю.
Туристичну привабливість має і Долинська бальнеологія, яка раніше
славилася мінеральними водами та солями, лікувальні властивості яких
підтверджені висновками спеціалізованих інститутів. Значні поклади
зосереджені у Мізуні, Мислівці та Долині.
Все це створює передумови для розвитку регіонального міжобласного
проекту, що покликаний об’єднати ресурси та зусилля органів місцевого
самоврядування, бізнесу та держави.
Об’єднавши зусилля, громади мають намір спільно попрацювати над
залученням коштів проектів міжнародної технічної допомоги.
У перспективі передбачається створення Асоціації органів місцевого
самоврядування вказаних територій, залучення експертів та розробка
спільного стратегічного плану розвитку туристичного субрегіону.
Переворот свідомості: як об'єднання громад змінило життя 12
поселень на Прикарпатті (Децентралізація).
Матеївецька громада, до складу якої увійшли 12 сіл: відремонтовані
школи, власний оркестр та фітнес клуб. Створення ОТГ змінило життя селян
на Прикарпатті.
Дитсадок замість сільради (Децентралізація).
Перші вибори в Терешківській об’єднаній територіальній громаді на
Полтавщині провели лише в квітні цього року. І там одразу заходилися
хазяйнувати. В центральному селі ОТГ відкрили додаткову групу
дошкільнят. Вони тепер грають, займаються та відпочивають в колишній
будівлі бухгалтерії сільради. Своїм приміщенням малечі поступились
бухгалтери, землевпорядники та паспортисти.
12 грудня на Січеславщині відбувся форум на якому громадські
організації з усієї України обговорювали проблеми переселенців
(Dniprograd.org).
У результаті заходу буде сформульовано документ з усіма реальними
проблемами, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи, який
направлять на рівень державної влади.
Спеціаліст з питань соціальної готовності Програми розвитку ООН
в Україні Євген Кузнєцов:
Були зібрані організації з різних областей України для того, щоб
почути їх думку та позицію щодо проблем, з якими стикаються внутрішньо
переміщені особи в різних куточках України. Базуючись на цьому, по
закінченню форуму ГО «Ти потрібен Україні» розробить загальний
документ, який систематизує проблеми в різних областях, які у подальшому
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будуть використовувати в адвокаційних кампаніях і виносити їх на рівень
Кабінету міністрів, зокрема, міністерства по питанням тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб.
Начальник управління трудових відносин, зайнятості населення та
умов праці ДніпроОДА Юрій Петренко:
На форумі передбачається розглянути питання інтеграції внутрішньо
переміщених осіб по всі Україні, підняти питання захисту прав, вирішити
проблему житла, соціальних виплат, працевлаштування та інше. На
сьогоднішній день в області на обліку перебуває понад 75 тисяч внутрішньо
переміщених осіб, а цього року до області прибуло майже дві тисячі
переселенців.
Представниця ГО «Ти потрібен Україні» Лілія Вірьовкіна:
Форум не є першим, але він особливий тим, що на заході зібрали саме
низові організації, які не мають доступу до вищих органів влади та ЗМІ, але
вони дуже важко працюють в рамках захисту прав внутрішньо переміщених
осіб та мають інформацію, листи, запити та відповіді, які допоможуть у
систематизації ситуації по Україні.
Результат роботи прогнозується приблизно на лютий 2019-го року. За
січень та лютий буде систематизовано ту інформацію, яку надають
організації. Потім документ буде передано на рівень державної влади і
показано, що реально відбувається в Україні на всіх рівнях.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Електронні послуги спрощують життя. Не потрібно їхати до
соціальних установ, ходити кабінетами та стояти у чергах. Тому Уряд
максимально переводить державні послуги в онлайн. Загалом на сайті
Урядового порталу їх вже 117 (Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
5 пріоритетів медичної реформи в 2019 році. Сімейна медицина. Уже
23 млн українців підписали декларації з сімейними лікарями. Програма
«Доступні ліки». Виписано майже 30 млн рецептів, за якими люди
безкоштовно або з невеликою доплатою отримали ліки. З 1 липня 2019 року
ми запускаємо програму «Безкоштовна діагностика». Екстрена медицина. На
її модернізацію в бюджеті на 2019 рік ми заклали 1 млрд грн. Це нові
автомобілі, нове обладнання, підвищення кваліфікації та зарплат лікарів.
Побудова сучасних кардіоцентрів. У 2017-2019 роках ми передбачили
видатки на 39 таких центрів (Volodymyr Groysman).
Президент України Петро Порошенко:
Сьогодні, 26 грудня, о 14:00 припиняється воєнний стан. Це моє
принципове рішення, воно ґрунтується на аналізі всіх складових поточної
безпекової ситуації в Україні. За час воєнного стану оборонні можливості
ЗСУ та інших підрозділів сектору оборони отримали абсолютно інший вимір.
Проведена величезна робота з передислокації, скорочення термінів бойового
злагодження, доукомплектації за рахунок резервів першої черги, поставок
озброєння.
Однак, наголошую, що російська загроза нікуди не поділася. І
можливо, якби не вибори Президента, які гарантовано відбудуться 31 березня
2019 року, ми б попросили Верховну Раду продовжити воєнний стан. Але і за
цей місяць для зміцнення обороноздатності ми зробили чимало і на
міжнародній арені. Дякую за роботу нашим дипломатам! (Петро
Порошенко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Сьогодні Уряд передав понад 500 тис. гектарів сільськогосподарських
земель у комунальну власність 165 ОТГ із 20 областей. Це конкретний
результат реформи децентралізації. Тепер громади можуть використовувати
ці землі на свій розсуд та отримувати гроші у власний бюджет.
Ми розпочали передавати землі ще у лютому 2018 року.
Загалом за рік 650 громад отримали близько 1,46 млн гектарів землі.
Новини з соціальних мереж

52

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

06 − 26 грудня 2018 р.

20-28 лютого 2015
У наступному році продовжимо процес, щоб кожна новостворена
громада отримала у власність сільгоспземлі.
Але перш за все хочу звернутися до голів ОТГ. Земля має бути
використана максимально прозоро. Щоб кожний гектар був ефективним, а
мешканці громад бачили конкретний звіт – що і як використовується
(Volodymyr Groysman).
Президент України Петро Порошенко:
За період воєнного стану Міністерство оборони та Генеральний штаб
здійснили передислокацію військ в ті райони, де вони найбільш необхідні для
відбиття ймовірних атак з боку Росії. Туди, де за нашою інформацією,
ситуація була найбільш загрозлива.
Під час воєнного стану була посилена система протиповітряної
оборони в південних та східних областях. На два-три місяці була прискорена
передача техніки та озброєнь у війська, були мобілізовані та провели
навчальні збори резервісти першої черги. Ми відчули дуже могутнє плече
підтримки з боку учасників бойових дій, які продемонстрували готовність в
будь-який момент миттєво повернутися до строю (Петро Порошенко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
З липня 2019 року Уряд планує запустити програму безкоштовної
медичної діагностики. Загалом, за направленням свого лікаря можна буде
безоплатно пройти 54 обстеження:
12 нових аналізів – додатково до 8 базових, які вже оплачує НСЗУ.
Мамографія і 5 видів рентгену.
Ехокардіографія, моніторинг ЕКГ і 2 види тесту для визначення
патологій серцево-судинної системи.
6 видів УЗД: шлунково-кишковий тракт, нирки, сечовий міхур, артерії
ніг, щитовидна і молочні залози
4 види біопсії під контролем УЗД: щитовидної залози, лімфатичних
вузлів, молочних та передміхурової залоз.
Видалення новоутворень.
Ендоскопічні дослідження і операції одного дня (Volodymyr Groysman).
Президент України Петро Порошенко:
Проект автокефалії і здобуття Томосу виник не спонтанно. Він –
частина вивіреної стратегії на остаточну деколонізацію, на беззастережний
вихід зі сфери російського впливу. Ця стратегія неухильно втілюється в
життя протягом п’яти років – від Революції Гідності та виборів 2014 року.
Ця стратегія проявилася в Угоді про асоціацію з ЄС, яку я підписав
одразу після президентських виборів, у безвізі, в який багато хто не вірив, а
на сьогоднішній день сприймає це як даність. У подоланні залежності від
російського газу і побудові нашої української енергетичної незалежності. У
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розбудові сильної армії та її переході на натовські стандарти (Петро
Порошенко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Відсьогодні запрацював Електронний кабінет водія. Онлайн-сервіс
доступний на сайті https://e-driver.hsc.gov.ua/ Тепер кожен громадянин через
власний профіль має змогу в онлайн-режимі:
Дізнатися інформацію про власне авто та посвідчення водія (українське
та міжнародне).
Отримувати оперативну інформацію про штрафи та сплачувати їх.
Скористатися записом в електронну чергу для відвідання сервісного
центу МВС.
Обрати та замовити індивідуальний номерний знак.
Також відтепер громадяни більше не стикатимуться з корупційними
схемами, щоб дізнатись інформацію про авто при його купівлі. Електронний
кабінет водія дає вичерпну інформацію про будь-яке авто за VIN-кодом –
кількість власників, у яких ДТП було авто тощо. Для того, щоб скористатися
Електронним кабінетом водія, потрібно мати доступ до інтернету та один із
засобів електронної ідентифікації: цифровий підпис, BankID, MobileID.
Наразі українцям вже доступно понад 100 електронних послуг. Усі вони
розміщені на Урядовому порталі у розділі «Електронні послуги»:
https://www.kmu.gov.ua/ua/services (Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
У 2018 році Уряд продовжив фундаментальні зміни в країні. На
2019 рік маємо не менш амбітні плани, які торкнуться майже всіх сфер життя
українців. Продовжимо реформувати освіту, медицину, створювати
сприятливий бізнес-клімат, підсилювати безпеку і оборону, будувати дороги
та модернізувати інфраструктуру.
Але головне, я хочу, щоб українці відчули, що якість їхнього життя
змінюється на краще. Плани розвитку країни в наступному році – одна з тем
цього тижня. Більше подробиць дивіться в урядовому відео щоденнику
(Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Сьогодні відбувся національний запуск MobileID – послуги
електронної ідентифікації та електронного підпису. За допомогою MobileID
можна авторизуватися на електронних ресурсах та створювати електронні
документи.
Де можна скористатися #MobileID Електронні послуги. Оформлення
субсидій, допомоги при народженні дитини, реєстрація бізнесу тощо.
Загалом на Урядовому порталі працює 117 державних електронних послуг
https://www.kmu.gov.ua/ua/services
Здоров’я. Видача ліків, рецепти, доступ до історії хвороби.
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Освіта. Отримання довідок, витягів, дистанційне навчання.
Фінанси. Перекази, кредитування, страхування тощо.
Технологія MobileID підтримується SIM-картою. Для користування
достатньо лише смартфона чи планшета.
Ще одна перевага MobileID – це безпека. При використанні MobileID
гарантується захист інформації, що підтверджено державною експертизою.
Першим у комерційну експлуатацію MobileID запустив один із найбільших
мобільних операторів України. Наразі послуга від нього доступна в 11
обласних центрах країни. Невдовзі й інші оператори мобільного зв’язку
запропонують своїм абонентам цей інструмент (Volodymyr Groysman).
Президент України Петро Порошенко:
Підписав Закон щодо назви релігійної організації, що керується з
держави-агресора. Люди мають конституційне право вільного вибору
віросповідання. Зміни до закону створюють кращі умови для реалізації
такого права для тих, хто вирішуватиме, до якої ж православної юрисдикції
належати - чи то до новоствореної автокефальної Православної Церкви
України, чи то до тієї церкви, яка наполягає на збереженні свого зв’язку і
залежності від РПЦ. Вибір легше робити, коли всі речі названо своїми
іменами, коли є достатньо відомостей для того, щоб його добровільно
ухвалити. Реалізація цього закону дасть громадянам усю повноту
інформації. Наголошую, зміни до закону дотримуються принципу свободи
віросповідання і рівності всіх конфесій, жодного обмеження конституційних
прав громадян не буде (Петро Порошенко).
Президент України Петро Порошенко:
Україна придбала гелікоптери компанії Airbus Helicopters, першу
партію яких сьогодні ми вже отримали від французьких друзів і передаємо
для Національної гвардії України та Державної служби України з
надзвичайних ситуацій.
Це результат нашої співпраці з нашими французькими та німецьким
партнерами. Ця техніка допоможе Україні здійснювати авіаційну розвідку,
доставку оперативних груп та рятувальників, у тому числі в гірській
місцевості та в акваторії Чорного і Азовського морів.
Головне завдання, яке здійснюватиме Нацгвардія та Держслужба з
надзвичайних ситуацій на гелікоптерах компанії Airbus Helicopters – захист
кордону та порятунок людей (Петро Порошенко).
Президент України Петро Порошенко:
У рамках нашої європейської стратегії розпочалася реформа середньої
освіти під назвою «Нова українська школа». Це – кардинально новий підхід.
Школярів навчають не зубрити, а навчатися, думати, бути креативними,
любити школу, вчителів, які мають стати справжніми друзями, а не тими, хто
пригнічує творчий потенціал.
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Наш європейський шлях розвитку, шлях нових можливостей відкритий
для кожного. У тому числі для дітей з особливими освітніми потребами.
Вітаю мою дружину Марину, яка на чолі Фонду Порошенка забезпечує разом
з партнерами реалізацію проекту з розвитку інклюзивного освітнього
середовища в Україні. Якісна освіта - запорука успішного майбутнього
України (Петро Порошенко).
Вирішальним кроком 2018 року є потужне продовження реформи
децентралізації і визначення горизонту її завершення у 2020 році. Маємо
амбітне завдання: вже у 2020 році місцеві вибори мають відбутись на новій
територіальній основі. Тож маємо мобілізувати зусилля всіх учасників
процесу – центральної та місцевої влади, парламенту, органів місцевого
самоврядування і всіх міжнародних партнерів. Вже у січні матимемо
спільний з міжнародними партнерами операційний план з виконання завдань.
Про це у Комітеті ВРУ з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування наголосив Віце-прем’єр-міністр –
Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій
Зубко (Мінрегіон).
Ця Верховна Рада України задекларувала курс на децентралізацію в
країні. На новому етапі реформи Парламенту потрібно буде приймати багато
важливих рішень. На підтримку яких законопроектів розраховує Уряд – за
посиланням (Децентралізація).
Європейський Союз продовжує програму ULEAD з Європою / ULEAD
with Europe та надасть Україні 50 млн євро на реалізацію другої фази
програми (Децентралізація).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Останнє в цьому році засідання Ради донорів з децентралізації.
Результат нашої спільної з міжнародними партнерами роботи очевидний –
успіхи реформи визнають всі. Але маємо рухатись далі, дуже швидко
рухатись! Маємо амбітне завдання: вже у 2020 році місцеві вибори – на новій
територіальній основі. Тож маємо мобілізувати зусилля всіх учасників
процесу – центральної та місцевої влади, парламенту, органів місцевого
самоврядування, всіх міжнародних партнерів. Вже у січні матимемо спільний
з донорами операційний план з виконання завдань.
Головування від міжнародних партнерів у Раді донорів перейшло віє
Євросоюзу до Ради Європи (Геннадій Зубко).
Президент України Петро Порошенко:
Вітаю дипломатів з набранням чинності розробленого за моєю
ініціативою Закону про дипломатичну службу!
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Вірю, що він зробить нашу дипломатичну службу динамічною,
ефективною та озброєною. Ми скидаємо баласт пострадянської
«зарегульованості» і переходимо до передових, сучасних європейських
практик, які так потрібні саме сьогодні. Продовжуємо посилювати
дипломатичний фронт, що є надійним щитом від ворожих куль для наших
захисників на передовій. Спільними зусиллями – обов’язково переможемо!
(Петро Порошенко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Глобальні завдання Уряду на 2019 рік – це стабільність в країні та
економічне зростання. І найголовніше – люди мають відчути кращу якість
життя в Україні.
Наступного року продовжимо розпочаті раніше зміни:
Реформа медицини. Запроваджуємо 54 види безкоштовних медичних
досліджень та розпочнемо реформу екстреної медицини.
Реформа освіти. Принципи Нової української школи переходять на
другий рік навчання дітей. Розвиваємо мережу інклюзивно-ресурсних
центрів.
Соціальних захист. Запускаємо автоматичний перерахунок пенсій та
монетизацію субсидій.
Децентралізація. Плануємо закріпити успіх реформи в Конституції.
Безпека і оборона. Запроваджуємо управління ЗСУ за принципами
НАТО. Покращуємо оснащення військовою технікою та озброєнням.
Дороги. На наступний рік виділяємо на дороги більше коштів – 55
млрд грн.
Підтримка аграріїв. Плануємо збільшити частку фермерських
господарств до 10%. Будемо компенсувати частину вартості сільгосптехніки
та допомагатимемо технічно переоснащувати виробництво.
Покращення бізнес-клімату. З 1 січня повністю змінюємо систему
перевірок бізнесу. Нова система – це заздалегідь ухвалені, публічні плани
перевірок.
Енергетична незалежність. Запускаємо Фонд енергоефективності та
електронні торги з продажу дозволів на видобуток корисних копалин
(Volodymyr Groysman).
Президент України Петро Порошенко:
Ще одна гарна новина – як і домовлялися з директором-розпорядником
МВФ Крістін Лагард, Рада директорів Міжнародного валютного фонду
ухвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну
суму 3,9 млрд доларів США. Схвалено і рішення про виділення у рамках цієї
програми першого траншу на 1,4 млрд дол США, що відбудеться вже
найближчим часом. Це рішення Фонду є ще одним важливимсигналом про
визнання нашого беззаперечного прогресу у макроекономічній стабілізації та
доказом успіху в реформаторських зусиллях. Такі рішення провідних
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світових фінансових інституцій забезпечують сталість нашого впевненого
руху і зміцнюють стійкість України на фоні складних внутрішніх і зовнішніх
викликів. Впевнено крокуємо далі! (Петро Порошенко).
Президент України Петро Порошенко:
Вітаю рішення Ради директорів Світового Банку про надання Україні
фінансової гарантії на суму 750 млн дол США. Це не лише важливий сигнал
твердої підтримки нашої держави. Це також чітке визнання з боку
авторитетної фінансової інституції нашого відчутного прогресу на шляху
реформ, зокрема у фінансовому секторі. Такі рішення, як сьогоднішнє,
додають впевненості у тому, що ми йдемо правильним шляхом. Щиро дякую
нашим партнерам за надійну підтримку і віру в Україну! (Петро Порошенко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Нова якість життя українців – головна мета на наступний рік. Ми
підсилимо безпеку і оборону, продовжимо медичну та освітню реформи.
Покращуватимемо бізнес-клімат та залучатимемо інвестиції. Відремонтуємо
ще більше українських доріг. Більше подробиць про плани розвитку країни
на наступний рік дивіться в урядовому відео щоденнику (Volodymyr
Groysman).
Президент України Петро Порошенко:
Вітаю ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо
мілітаризації Криму та акваторії Чорного та Азовського морів. Сьогодні
зроблено ще один важливий крок на шляху до деокупації Криму. Резолюція
засвідчила однозначну оцінку світової спільноти щодо триваючої
протиправної поведінки Кремля. Цивілізований світ вкрай занепокоєний
небезпекою, яку несе Росія як на суші, так і на морі. Завдяки солідарній
підтримці союзників та партнерів з найвищої світової трибуни
задокументовано черговий міжнародний злочин Кремля, що стане частиною
консолідованої претензії України до російської держави. Агресивно
мілітаризуючи регіон, Кремль продовжує дестабілізувати світову
стабільність і порядок. Спершу, окупацією українського Криму, він
розтоптав принцип непорушності кордонів. А тепер хоче перетворити
Чорноморсько-Азовський регіон на сіру зону свого виключного контролю.
Нині під прицілом Кремля – не лише свобода судноплавства, а й режим
нерозповсюдження ядерної зброї.
Недавній відкритий акт агресії проти України в районі Керченської
протоки вкотре підтвердив справжні наміри Росії і нагадав про те, що
кремлівський похід проти європейської безпеки, набирає обертів. Це
справжній виклик для всієї євроатлантичної безпеки. Світова спільнота єдина
у своїй позиції – Кремль має негайно та безумовно звільнити українських
моряків та повернути Україні військові кораблі. Нинішня резолюція також
підкреслює необхідність подальшої консолідації міжнародних зусиль для
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відновлення суверенітету і територіальної цілісності, включно з Кримом, як
єдиного шляху з відновлення безпеки та стабільності в Європі (Петро
Порошенко).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
«Рада асоціації Україна-ЄС вітає досягнутий прогрес у децентралізації
в Україні», – про це йдеться у спільній заяві 5-го засідання Ради асоціації, яка
відбулась сьогодні у Брюсселі. ЄС і надалі підтримуватиме реформу як одну
з найуспішніших в Україні. Вже є домовленість про 2 Фазу підтримки
децентралізації за програмою ULEAD з Європою / ULEAD with Europe.
Враховуючи амбітні завдання, окреслені Президентом України, і які стоять
перед Урядом в умовах виходу реформи на новий етап - така підтримка є
дуже важливою.
Маємо максимально мобілізувати зусилля держави та міжнародної
підтримки. Про це говорили під час сьогоднішньої зустрічі з генеральним
директором з питань сусідства і розширення Єврокомісії Крістіаном
Даніельсоном та іншими представниками Єврокомісії. Дякую європейським
партнерам за високу оцінку реформи та системну допомогу у її впровадженні
(Геннадй Зубко).
На Буковині створено десять об’єднаних громад, до складу яких
входять села, де проживають румуни, українці, поляки, молдовани. Вони
спільно працюють над розбудовою своїх територій, успішно розвиваються і
тим самим доводять, що поліетнічність не є перешкодою для об’єднання.
Закарпатська та Одеська області мають брати приклад з Буковини, –
Вячеслав Негода (Децентралізація).
Європейський Союз надає другий транш фінансової допомоги у розмірі
54 млн євро на підтримку роботи Фонду енергоефективності. Ці кошти
додаються до першого траншу у 50 млн євро, які у червні Україна вже
отримала від ЄС на роботу Фонду. Це свідчення високої довіри наших
європейських партнерів та прогресу реформи енергоефективності, яку ми
впроваджуємо три роки, виконуючи європейські директиви з
енергоефективності. Це перший такий масштабний проект співпраці з ЄС в
регіоні. Так прокоментував підписання сьогодні у Брюсселі відповідної
фінансової Угоди між Урядом України та Європейською Комісією Віцепрем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
України Геннадій Зубко (Мінрегіон).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Уряд впроваджує реформи, які докорінно змінюють життя країни.
Розбудова держави не відбувається за місяць, тому потребує ретельного
планування видатків бюджету протягом декількох років. Щоб захистити
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розпочаті зміни, ми запровадили головну реформу державних фінансів –
трирічне бюджетне планування.
Що змінює такий підхід:
Україна плануватиме свій бюджет не на рік, а на три роки
вперед.
Фінансування всіх стратегічних напрямків буде заплановане
заздалегідь.
На місцевому рівні також запровадяться трирічні фінансові
плани.
Інвесторам буде зрозуміла довгострокова перспектива розвитку
їхнього бізнесу.
Трирічна бюджетна декларація матиме граничні показники
видатків.
Держава фінансуватиме не абстрактні «сфери», а досягнення
конкретних результатів у кожній бюджетній програмі (Volodymyr Groysman).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Дуже гарна новина з Брюсселю: ЄC надає Україні другий транш у 54
млн євро на підтримку Фонду енергоефективності! Підписали з
Єврокомісаром з питань європейської політики сусідства та розширення
Йоганнесом Ганом фінансову Угоду між Урядом України та
Єврокомісією. Ці кошти додаються до першого траншу у 50 млн євро, які у
червні вже отримала Україна від ЄС на роботу Фонду. Це свідчення високої
довіри
наших
європейських
партнерів
та
прогресу
реформи
енергоефективності, яку ми впроваджуємо три роки, виконуючи європейські
директиви з енергоефективності. Кошти будуть спрямовані на надання
безповоротних грантів ОСББ для здійснення заходів з енергоефективності в
рамках програм Фонду, технічна підтримка ОСББ. Також домовились про
допомогу наших німецьких партнерів у підготовці енергоаудиторів, які
працюватимуть у всіх регіонах України. Щиро дякую європейським
партнерам за довіру та системну підтримку реформи #енергоефективності.
Реформи NON-STOP! (Геннадій Зубко).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Добра новина з Кіровоградщини. Село Панчеве. Тут з’явилась ще одна
сучасна сільська амбулаторія у селі Панчеве в рамках ініціативи Президента
України Петро Порошенко. Обслуговуватиме жителів трьох довколишніх сіл,
майже 4 тисячі людей отримали можливість якісної первинні медичної
допомоги. Збудована за 3,5 місяці, з житлом для лікаря. За кошти
держбюджету придбаний також автомобіль для лікаря. Амбулаторія
оснащена необхідним обладнанням. Кіровоградщина – серед лідерів з
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впровадження реформи! Так тримати! Чекаємо відкриття сільських
амбулаторій в інших областях! (Геннадій Зубко).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
ULEAD з Європою / ULEAD with Europe – найбільш системний
міжнародний проект з підтримки реформи децентралізації. Маємо амбітні
завдання і цілі на 2019-2020 роки з подальшого впровадження реформи, що
стоять перед державою. І саме команда ULEAD з Європою має максимально
включитись у цю роботу.
Про це сьогодні – на засіданні Керівного комітету ULEAD з Європою.
Завдання непрості:
2019 – ключовий. Маємо завершити формування перспективних
планів з повним покриттям ОТГ території України, відпрацювати це з
громадами та облрадами;
регіони мають сформувати перспективні плани спроможних
громад згідно з методикою, наша команда на центральному рівні паралельно
має також змоделювати відповідні плани. А потім – апгрейд цих планів для
отримання максимального ефекту;
моделювання адміністративних округів. Маємо запаралелити
реформування базового та субрегіонального рівнів. Адже сьогодні вже 18
районів покриті ОТГ на 100%, понад 100 районів – покриття понад 50%;
формування нової адміністративно-територіальної системи.
Мінрегіон та ULEAD з Європою мають сформувати спільний операційний
план на 2019 рік з урахуванням поставлених завдань. Зараз головне –
мобілізація та синхронізація зусиль, регулярна та ефективна комунікація між
нашими командами. Часу обмаль, маємо рухатись швидко (Геннадій Зубко).
Президент України Петро Порошенко:
Вітаю ухвалення Європарламентом доповіді про виконання Угоди про
асоціацію Україна-ЄС. Вдячний євродепутатам за визнання значного
прогресу України на шляху євроінтеграційних реформ з часу Революції
Гідності, яких здійснено більше ніж за усі попередні роки незалежності.
Надзвичайно важливий сигнал про визнання перспективи членства
України в ЄС згідно ст. 49 Договору про ЄС. Як і підтвердження непохитної
позиції Європарламенту на підтримку суверенітету і територіальної
цілісності України із рішучим і категоричним засудженням триваючої
російської агресії проти нашої держави, зокрема нещодавнього акту агресії
РФ у Керченській протоці.
Вважаю таку позицію Європарламенту свідченням твердої підтримки
України у триваючій боротьбі нашого народу за свій європейський вибір та
результатом безпрецедентного рівня відносин між Україною та ЄС (Петро
Порошенко).
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Уряд впроваджує електронне урядування. Це мінімізує спілкування
людей з чиновниками. Щоб ті не могли втручатись і створювати переваги для
одних і перешкоди для інших. Усі процеси на онлайн-майданчиках
відбуваються публічно і прозоро. Е-урядування було головною темою
сьогоднішнього засідання Кабміну. Більше подробиць дивіться в урядовому
відео щоденнику (Volodymyr Groysman).
Український кейс децентралізації може стати одним з найуспішніших у
Європі. Про це сказала Клаудіа Лучіані, директорка Директорату людської
гідності, рівності та врядування Ради Європи в інтерв’ю espreso.tv в кулуарах
Форуму місцевого самоврядування та ІІІ Форуму об’єднаних громад. Вона
зазначила, що спостерігає за реформою в Україні від її початку – з 2014 року.
Її результати Клаудіа Лучіані назвала вражаючими (Децентралізація).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Електронні технології зменшують корупцію в державі. Правили гри
стають прозорими, а вся інформація - публічною. Тому наш Уряд впроваджує
електронне врядування. Держзакупівлі відбуваються через електронний
майданчик ProZorro. Завдяки конкуренції та відкритості пропозицій система
зекономила мільярди гривень для держбюджету
Запущена мала приватизація через ProZorro. Продажі. Станом на
10 грудня був проведений 401 аукціон на продаж держмайна, у бюджет
надійшло 456 млн гривень.
Також на платформі ProZorro.Продажі працює декілька інших
майданчиків – зокрема, з оренди об’єктів держвласності та оренди землі. На
сайті
Кабінету
Міністрів
у
розділі
Електронні
послуги https://www.kmu.gov.ua/ua/services можна отримати десятки послуг,
корисних як для бізнесу, так і для громадян. Тут можна зареєструвати ФОП,
отримати допомогу по народженню дитини, подати заявку на субсидію.
А з 1 січня ми запроваджуємо онлайн-аукціон на видобуток корисних
копалин – нафти, газу та інших. Довго ця сфера була схожа на «закритий
клуб», члени якого самі вирішували, хто кому що видає. Ми це викорінюємо
і запроваджуємо чесні правила гри (Volodymyr Groysman).
У Мінрегіоні показали перспективи міст у процесі об'єднання громад...
Кому подобається, коли за нього приймають рішення? Те саме і зі
створенням громад. Особливо, якщо це стосується міст і довколишніх
громад. У поєднанні з можливостями міст, такі території стануть особливо
привабливими і для розвитку бізнесу, і для інвесторів, і для проживання
людей. Реформа, яка передбачає добровільність об’єднання, не може тривати
безкінечно. Відповідний сигнал громади отримали 5 грудня на Форумі
місцевого самоврядування. Поки ще є час скористатися принципом
добровільності. Потім такої можливості може і не бути. Якщо якесь місто
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досі не визначене перспективним планом як центр майбутньої ОТГ, воно має
рішуче діяти і спільно з областю працювати над формуванням змін до
перспективного плану, який виправить ситуацію», – В’ячеслав Негода
(Децентралізація).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Я не хочу, щоб перевіряючі органи втручалися в діяльність
підприємств, нишпорили по кутках та вимагали хабарі за неіснуючі
порушення. Тому з 1 січня нового року ми змінюємо систему нагляду за
бізнесом. Більше не буде перевірок за формальним принципом. Тепер
головний критерій – чи безпечний бізнес для людей (Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Уряд переводить в онлайн найбільш важливі для людей послуги, щоб
максимально спростити спілкування громадян із державою. Одна з таких
послуг – державна реєстрація ФОП. Наразі онлайн можна зареєструватися
фізичною особою-підприємцем або ж припинити свою підприємницьку
діяльність.
Онлайн також доступна зміна КВЕДів та включення відомостей про
ФОП до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань. Цими електронними послугами вже
скористались понад 18 тисяч осіб, оцінивши їхню зручність. Знайти їх
можна:
На Урядовому порталі https://www.kmu.gov.ua/…/service/reestratsiyafizosobi-pidp…
На сайті «Онлайн будинку юстиції» https://online.minjust.gov.ua/
(Volodymyr Groysman).
600 належних Центрів адміністративних послуг запрацюють в
громадах України до 2020 року за підтримки Програми ULEAD з Європою:
створення ЦНАП.
#ЦНАП будуть створені «з нуля» або модернізовані до належних
ЦНАП відповідно до Технічних Завдань, розроблених експертами Програми.
Якщо ви є учасником Програми або ж хочете ним стати, але досі не знаєте,
що таке Технічне Завдання, обов’язково перегляньте це відео… (…)
(Децентралізація).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Удосконалення державної регіональної політики, підвищення
ефективності і максимальна орієнтація на результат – основна тема
сьогоднішньої координаційної наради з експертами ULEAD з Європою /
ULEAD with Europe та Мінрегіон. Ключове:
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Розробка у 2019 державної та регіональних стратегій розвитку на
наступний програмний період – 2021-2027;
Орієнтованість регіональних стратегій на державну
Зв’язок стратегічного та бюджетного планування на
регіональному рівні
Забезпечення відкритої конкуренції між регіонами
Обов’язкове врахування у регіон стратегіях питань ветеранів
АТО та залучення їх до економічної активності . Це питання проговорили
спільно з міністеркою Ірина Фріз / Iryna Friz
Створення агенцій регіонального розвитку з чітко визначеними
критеріями ефективності їхньої роботи
Вдосконалення конкурсного відбору проектів секторальної
бюджетної підтримки ЄС.
Роботи багато. Буде непросто. Але щодня #КомандаЗмін і наші
партнери роблять нові кроки до по-справжньому європейської України –
амбітних громадян у кожному місті (Геннадій Зубко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
#МедРеформа повністю змінює філософію лікування. Зростає зарплата
лікарів, медзаклади отримують нове обладнання, пацієнти – зовсім інший
підхід. Наприклад, Центр первинної медико-санітарної допомоги в місті Нова
Каховка, на Херсонщині. Загалом тут працює 150 співробітників. Уже є
лікарі-лідери, які набрали оптимальну кількість декларацій (Volodymyr
Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Розпочинаємо новий етап децентралізації. За 2019 рік плануємо
ухвалити зміни до Конституції, щоб зробити реформу незворотньою. А вже
до місцевих виборів 2020 року маємо завершити об’єднання та зробити міцні
громади територіальною основою України. Продовження реформи місцевого
самоврядування було головною темою цього урядового тижня. Більше
подробиць дивіться у відеощоденнику #УрядГройсмана (Volodymyr
Groysman).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Ґендерні тренди децентралізації: Проекти, які реалізуються за
держпідтримки, мають відповідати регіональним Стратегіям розвитку. Я
думаю, що це питання до місцевих регіональних комісій, які мають залучати
до розробки Стратегій обласних та народних депутатів, громадськість Наше
амбітне завдання на 2019 рік – запровадити в Україні регіональний індекс
ґендерної нерівності, як коригуючий до індексу людського розвитку. І ми вже
працюємо над методологією, точніше над адаптацією методології ПРООН,
розраховуємо формули
Новини з соціальних мереж
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Збільшення кількості жінок у місцевому самоврядуванні має стати
трендом! Будемо для цього співпрацювати з Парламентом і депутаткам
Всі нормативно-правові акти мають проходити ґендерно-правову
експертизу
«Для подальшого зростання світові потрібні три W (women, water,
wellbeing) – жінка, вода, благополуччя», – так сказав на форумі в Давосі один
зі світових топ-менеджерів. Майже так само я подумав учора на Форумі
місцевого самоврядування, виступаючи перед аудиторією і дивлячись у зал, в
якому переважну більшість складали чоловіки – 80% (Геннадій Зубко).
Наше амбітне завдання на 2019 рік – запровадити в Україні
регіональний індекс ґендерної нерівності. І ми вже працюємо над
методологією, вірніше над адаптацією методології ПРООН, розраховуємо
формули. Про це на Другому Українському Жіночому Конгресі наголосив
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
України Геннадій Зубко (Мінрегіон).
Для громад, котрі бажають створити належний#ЦНАП, але не знають з
чого почати, експерти ULEAD з Європою: створення ЦНАП cтворили
корисний продукт – резюме кожного розділу 400-сторінкового посібника
присвяченого інституційному створенню ЦНАП в громаді «з нуля». 12
резюме розділів посібника дають стислий огляд найважливішої інформації по
кожному етапу створення належного ЦНАП. Наприклад: особливості
створення спільних ЦНАП, планування та організація роботи мобільного
ЦНАП, ключові аспекти співробітництва громад у сфері адмінпослуг.
Резюме доступні за посиланням:https://goo.gl/cCs2SJ. А для тих, хто вирішив
серйозно взятися за створення ЦНАП, посібник «Як створити належний
ЦНАП в ОТГ? - досвід інституційного створення ЦНАП Програми «U-LEAD
з
Європою»
доступний
для
користування: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/337/A4_
TSNAP_for-web_cover_block.pdf (Децентралізація).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(Слово і Діло)
На початку 2018 року було створено Дорожний фонд. Деякі
райдержадміністрації спромоглися самостійно реалізовувати ремонтнобудівельні роботи.
Директор Національного секретаріату CoST в Україні Наталія
Форсюк:
Цей рік для ОДА був перехідним. Дороги фактично були передані не
дуже якісно. Багато облдержадміністрацій не отримали паспорти на дороги,
на штучні споруди, незрозуміло було, в якому стані вони отримали об’єкти.
Служба автомобільних доріг має свою лабораторію, яка долучається до
технічного нагляду. ОДА таких можливостей не має. Тому критикувати поки
також зарано.
Є великі обсяги закупівель самими службами автомобільних доріг.
Наприклад, Полтавська область багато ремонтних робіт закуповувала
самостійно.
Другим позитивним зрушенням є те, що ринок відкрився для нових
підрядників, середнього бізнесу. Як це вплине на якість, буде видно
наступного року.
Якщо минулі роки недбале ставлення до місцевих доріг було
зрозумілим, оскільки Служба автомобільних доріг зосереджувала увагу на
дорогах державного значення. Вже на сьогодні ОДА як балансоутримувачі
мають взяти це до уваги й у межах гарантійного терміну, який діє на багатьох
промоніторених об’єктах, де виявлені недоліки, працювати з підрядниками
над усуненням дефектів.
Фактично, ОДА отримали дороги з дефектами. Зараз від них залежить,
чи зможуть вони ті дороги, які передали їм на баланс, привести до належного
стану. Кошти зараз є, але питання в тому, наскільки ефективно вони
використовуються. Наприклад, зараз багато повідомлень про те, що на лід
вкладають асфальт. Це говорить про те, що просто використати кошти
недостатньо. Тому якість має бути передусім. Адже іншого разу гроші вже
виділять з наших кишень на ту саму ділянку дороги або не виділять взагалі й
дороги будуть розбиті.
Є області, які мають найгірші показники. Наприклад, дуже поганий
стан доріг у Черкаській та Кіровоградській областях. Є сподівання, що
завдяки спільній програмі з ООН будуть зміни. Є позитивний відгук місцевої
влади на цю програму. Можливо, вже місцева влада, яка після
децентралізації отримала ці дороги, вживатиме заходів і доводитиме це до
ладу. Раніше це здійснювалося службою автомобільних доріг. Тому головне,
як влада реагує на проблему – приховує чи виправляє.
Експертний погляд
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Основні вимоги стосуються боротьби з корупцією. Зокрема,
антикорупційну реформу почали, зафіксували, що зрушення є, але далі все
загальмувало.
(Слово і Діло)
Відповідно до звіту Єврокомісії щодо безвізу Україна зобов’язана
терміново скасувати е-декларування для активістів, запустити ВАКС і
налагодити роботу НАБУ та САП.
Політолог-міжнародник Володимир Воля:
Неправильним кроком на Заході вважають запровадження
декларування для активістів. Досі не запущений Антикорупційний суд. Зараз
ЄС лише нагадує, що це потрібно виправити, й чекає, що в найближчі місяці
повноцінно запрацює ВАКС і буде зняте декларування з активістів.
Президент обіцяє запуск ВАКС у лютому. Однак відкритим залишається
питання декларування для активістів. Питання в тому, чи запровадять проти
України якісь санкції, якщо не скасують декларування для активістів.
Для президента, тим паче перед виборами, безвіз – це фішка, одне з
небагатьох реальних досягнень. Для нього це цінний стратегічний бонус.
Тому призупинення безвізу зараз узагалі недоречне. Тому можна припустити,
що і ВАКС запрацює, і декларування для активістів скасують.
Виконати ці вимоги зможуть не раніше ніж у лютому, а декларування
може бути інструментом передвиборчої боротьби. Влада не зацікавлена в
тому, щоб були ускладнення з безвізом через те, що вона не закрила питання
антикорупційної реформи. Крім того, запуск ВАКС у лютому владі зможуть
зарахувати як бонус перед виборами. Ну й, звичайно, зняти частину критики
з боку ЄС. Якщо із судом вирішити все можкть швидше, то з декларуванням
можуть трохи потягнути. Тим більше, поки суд почне роботу, вирішать
адміністративні питання – це все час. А от декларування може гальмуватися
через політичну доцільність.
Інших проблем з боку України, таких як нерегулярна міграція чи
необґрунтована кількість заявок на притулок, немає. Звичайно є ті, хто
зловживає угодою, але це не критична маса.
(Український кризовий медіа центр)
Директор Програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду
«Відродження» Вікторія Тимошевська:
62,2% українців у 2018 році задоволені медичною допомогою, яку вони
отримують, що становить незначне покращення у порівнянні з 2017 та 2016
роками (де середній рівень задоволення становив 62% та 55% відповідно).
Такі дані були оприлюднені в рамках дослідження «Індекс Здоров’я.
Україна» за 2018 рік.
Дослідження показало, що у сфері психічного здоров’я місто Київ має
найвищі показники звернень до лікаря з такими проблемами (19%), а в ІваноФранківській та Кіровоградській областях цей показник є найнижчим (0%). У
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ситуації з хворими, що потребують тривалого догляду, опитування показало,
що хворі та їх близькі майже не звертаються за допомогою до соціальних
служб в таких ситуаціях. Також у 32% випадках хворі потребували
сильнодіючих знеболювальних засобів і в третині випадків не могли їх
отримати.
Доцент магістерської програми «Менеджмент в охороні здоров’я»
Національного університету «Києво-Могилянська академія» Тетяна
Степурко:
Згідно з дослідженням, такі індикатори першій категорії, як
задоволеність медичною допомогою лікарів первинки та стаціонару мають у
2018 році середній показник у 76% та 56% відповідно, в обох категоріях
Волинська та Харківська область мають найвищі показники, а Запорізька,
Сумська – найнижчі. Саме ці області мали перші і останні місця згідно даних
індикаторів у попередній рік, при цьому рівень задоволеності допомогою
лікарів первинки сильно впав за рік у Кіровоградській області, а
стаціонаром – у Кіровоградській та Хмельницькій.
Щодо витрат на ліки, то найбільші витрати 2 роки поспіль у
Тернопільській та Полтавській областях, а також у 2018 – у Чернівецькій.
Найнижчі витрати протягом останніх двох років – у Житомирській та
Херсонській областях, а у 2018 також у Дніпропетровській, де було
зафіксовано суттєве падіння цього показника. Середнім показником витрат
на ліки (респонденти говорили про період у 30 днів перед інтерв’ю) в Україні
є 572 гривень. Важливою є зміна у відсотковому відношенні людей, яким
довелось відкласти візит до лікарні через брак коштів, так у 2016 році цей
показник складав 42%, а в 2018 – 24%. Загалом це [все ще] досить великий
відсоток, і це в країні, де Конституція говорить, що медична допомога
надається всім безкоштовно. Втім, також спостерігається зростання
показника середнього розміру витрат під час госпіталізації (2469 гривень у
2017 та 4813 у 2018), а також відсоток людей, які платили «з кишені» за
госпіталізацію (64%, 68% та 88% за останні три роки відповідно).
Керівник Директорату стратегічного планування Міністерства
охорони здоров’я України Ірина Литовченко:
23 мільйони українців вже підписали договори з сімейними лікарями і
відмітила, що є кореляція показників в регіонах, де найбільша частка
підписаних договорів та тих, де населення найбільше відмічає зрушення
медичної реформи. Частка пацієнтів, які скористалися програмою «Доступні
ліки», зросла вдвічі у порівнянні з попереднім роком згідно результатів
дослідження.
(Слово і Діло)
Переважна більшість ієрархів УПЦ МП відмовилися брати участь у
об’єднавчому соборі.
Політолог Василь Яблонський:
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На тих священнослужителів, архієреїв, які чітко визначили для себе,
що вони долучатимуться до створення помісної церкви, Російська церква
впливати не може. Звичайно, може чинити певний тиск, але заборонити
брати участь у Соборі не може.
Очевидно, можливі різні провокації. КДБ за цей час напрацював
великий арсенал: від спроб підпалу до актів непокори, фанатичних діянь.
Церква, віра певною мірою буває пов’язана з різними фанатичними
вчинками. Тому це цілком можливо. Не виключені різноманітні силові
заходи, пов’язані навіть із насильством.
На жаль, арсенал провокацій у ФСБ та близького до неї МП занадто
великий. Усього не передбачиш, але для цього мають діяти наші спецслужби.
Однак навіть те, що ніхто не приховує дати та місця проведення Собору, вже
показово,.
Прямого втручання РФ не буде, але можлива гібридна протидія. Росія
останнім часом уже й так занадто активно проявила себе в збройній агресії в
Азовському морі. При тому, що така поведінка росіян може бути також
наслідком нервової реакції на отримання томосу та проведення Собору. Вони
були абсолютно не готові. Це до певної міри акт відчаю, адже плану, що
робити з отриманням автокефалії, розривом з МП, у них немає. Події
розгорталися стрімко й застали росіян зненацька.
Можуть бути опосередковані дії, заяви Кирила про те, що вони, грубо
кажучи, святіші, ніж Папа Римський разом зі Вселенським патріархом. Однак
це не ті речі, що загрожують існуванню церкви. В новий рік уже зайдемо з
новою єдиною помісною церквою. Томос, імовірно, отримаємо на початку
2019 року.
(Слово і Діло)
В Україні створено автокефальну помісну церкву.
Політолог Олександр Палій:
Московський патріархат повністю програв ситуацію. Скоріш за все,
зараз вони робитимуть вигляд, що нічого не сталося.
Так, можливо, вони будуть якось мститися, тому що Кремль дуже
дріб’язковий, але це не допоможе їм. Зараз стратегічна мета Російської
церкви полягатиме в тому, щоб робити вигляд, наче нічого не сталося,
оскільки вони повністю програли, але при цьому всіляко консолідуватимуть
священиків, щоб ті не переходили до нової єдиної помісної православної
церкви.
Священнослужителі МП переходитимуть до нової церкви, однак не
зараз, а трохи згодом. Можливо, десь за півроку. Чому саме тоді? Москва
зрозуміє, що вже ніякого реваншу в Україні на виборах не буде. Зараз вони
ще тішать себе надією на проросійський реванш на виборах. Коли стане
зрозуміло, що нічого з цього не станеться, то ці переходи будуть достатньо
масовими.
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Те, що наразі лише 2 священники УПЦ МП долучилися до Собору, ні
про що ще не свідчить. Таких священників зараз значно більше, однак вони
бояться тиску з боку церкви. Тому зараз на такий одномоментний крок
зважилися лише кілька ієрархів.
Зараз у РПЦ хоч і робитимуть вигляд, що нічого не сталося, але
насправді МП перейшов у той статус, про який вони самі довго
розповідали, – статус розкольників. Весь час називали інших розкольниками,
а в результаті потрапили в цей статус самі.
(Новое время)
Член Несторівської групи, міждисциплінарного експертного
об'єднання, створеного для розробки стратегічного бачення України,
член наглядової ради суспільного мовлення Євген Глібовицький:
РПЦ була інструментом російської та радянської колоніальної
політики. Аспекти взаємодії були дуже різні: мовні, національні, політичні,
ціннісні. Тепер колоніальний чинник зменшується і маргіналізується.
З'являється спосіб недопущення подальшого цілісного захоплення України
Росією і знищення української ідентичності, оскільки відновлення церковної
монополії РФ стає фактично неможливим навіть за умови повномасштабної
окупації, а без неї гіпотетична ситуація взяття Росією під контроль всієї
території України нагадувала б радянську окупацію Польщі, де костьол
унеможливив повну монополізацію влади. Транзакційна вартість війни з
Україною для Росії щойно зросла, для України – зменшилась, при чому не
внаслідок операційних чинників (як з економічними санкціями, які тримають
дипломатів в напрузі, бо санкції щопівроку треба продовжувати), а внаслідок
стратегічного фактора. Томос з рук Варфоломея для України, це дуже
лайтова версія того ж ефекту, який дає НАТО.
Тоталітарна травма каже українцям, що небезпечно мати
концентровану в одних руках владу, а саму адміністрацію бажано регулярно
оновлювати. Церква – інституція, яка має рівень інституційної довіри біля
70% та позитивний баланс довіри біля 40%. Доки церква як інституція мала
багато облич – дві УПЦ, УАПЦ, УГКЦ, РКЦ, різні протестанти, а також юдеї
та мусульмани – церковна влада в очах суспільства була безпечною.
Консолідація православ'я може в довшій перспективі похитнути показник
інституційної довіри, в першу чергу, якщо будуть підстави вважати, що
відбувається дифузія церковної та політичної влади. Високий рівень
інституційної довіри в першу чергу визначає силу впливу інституції на
порядок денний суспільства. Від того, наскільки нова православна церква
зрезонує з довготерміновими суспільними викликами – браком безпеки, а
звідси браком довіри, а звідси складністю формування солідарності та
одночасним зростанням індивідуалістичної суб'єктності – чи піде за
популярними політичними технологіями консолідації різних більшостей
проти різних меншостей – залежатиме чи битий, а тому недовірливий
український громадянин не вирішить забрати у церкви частину її впливу,
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зменшивши свою до неї інституційну довіру. Цей інструмент випробуваний
на політичних елітах, його ефективність доведена. З іншого боку, новий
досвід концентрованішої влади може стати для всього суспільства пошуком
продуктивної дефініції лідерства, служіння, підзвітності. Паралельно, цим же
шляхом вже кілька років йде УГКЦ, де був яскравий приклад добровільної
відмови від влади, побудови не тільки церковних, але й важливих суспільних
інституцій (УКУ, наприклад), сміливих і переважно вдалих експериментів з
порядком денним.
Проникність у суспільство соціальної доктрини православної церкви
можна порівняти хіба що з конституційними принципами – не завжди на
користь останніх. Оновлена і об'єднана православна церква формується на
тлі дуже динамічної суспільної трансформації в умовах, дуже відмінних від
умов інших православних країн. На порядку денному в Україні значний
обсяг питань, які в інших країнах або не стояли, або давно вирішені. Питання
відносин церкви і держави, церкви і армії, церкви і бізнесу, церкви і капіталу,
церкви і підприємництва, церкви і ініціативи, церкви і активізму, церкви і
правозахисту, церкви і чоловіка/жінки, церкви і сім'ї, церкви і меншин,
церкви і громади, церкви і невіруючих, церкви і зневірених, церкви і
злонамірених – це все актуальні питання, які потрібно адресувати в спосіб
дуже точно припасований до української суспільної ситуації. Як
формуватиметься
ця
доктрина?
Наскільки
швидко?
Наскільки
фундаментально? Як вона змінюватиметься? Як вона реагуватиме на нові
виклики? Які позиції залишатимуться непорушними? Де можливі
розбіжності всередині чи поза церквою? За цими питаннями стоїть виклик
оновлення не тільки церкви, але й східного православ'я як такого. Рішення,
ухвалені в Києві резонуватимуть в інших країнах колишнього СРСР і
матимуть значення в тому числі і для Росії, зміни в якій кожному з нас
потрібні не тільки на політичному, але й на людському рівні.
Православна церква не є єдиною, яка проходить трансформацію. Іншу
за порядком денним, але суголосну за вектором трансформацію проходить
УГКЦ. Обидві церкви мають молодих очільників з великим запасом енергії
та часу для проведення довготривалих змін і закладання підвалин для
викликів наступного рівня. Втім, молодість та добронаміреність ієрархів ще
не є гарантією спроможності чи непомильності. Помилки у обранні
пріоритетів чи вузький погляд на виклики можуть цілком нівелювати рух
вперед. Українська історія сповнена прикладів не сповнених надій та
лідерств, що закінчувалися занепадами. Чи зможуть церковні лідери та їхні
церкви стати конструктивними гравцями, які бачать світ як позитивну, а не
нульову суму? Чи зможуть бачити стратегічно? Здійнятись над собою і
обмеженнями свого часу, вийти за рамки травм минулого? І конкретніше, чи
ми побачимо на порядку денному дискусію про поєднаність Риму і
Константинополя через Київ? Чи те, що сталося в Києві є кроком до появи
Київської церкви, про яку щораз активніше говорять в довколацерковних
колах? Цей процес може виявитись актуальним ще й в контексті
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невизначеності майбутніх відносин України та ЄС, України та НАТО,
України та колишнього СРСР, особливо, якщо/коли сьогоднішні конфігурації
виявляться неспроможними і їх доведеться редизайнувати чи доповнювати.
Україна може опинитися в ролі регіонального гравця не тому, що матиме
амбіцію, а тому що не буде нікого іншого, хто матиме відповідний досвід та
готовність, щоб цю роль втілити, а ціною буде мир в регіоні та світі.
Сьогодні складно сказати, де за якийсь час будуть Москва, Брюссель,
Анкара, Ватикан чи Фанар. Так само, дивлячись на календар 2019, складно
сказати, де вже дуже скоро буде Київ. Зміни, що стаються в православній
церкві стабілізують цю волатильність, принаймні, з українського боку і
дають більшу впевненість, що перетворення останніх п’яти років – це не
тільки новий масштаб амплітудного коливання, але й ознака появи
тривалішого вектора.
(Слово і Діло)
Надання томосу Україні може призвести до суттєвого загострення
проблеми церковного майна.
Політолог Віталій Кулик:
У першу чергу проблема в тому, що майно перебуває в тимчасовому
володінні єпархій та приходів або власності, записане на окремих священиків
чи на благодійні фонди, які будували для церкви. Проблемні точки закладені.
Наприклад, приблизно рік тому РПЦ ініціювала передачу майна від приходів
до єпархій. Зроблено це було не церковними рішеннями, а рішеннями
міських рад, селищних.
Приход таким чином втрачав, церковний комплекс переходив у
володіння єпархії. При тому, оскільки єпископ не переходить з єпархією до
помісної церкви, відповідно, потім, якщо священник перейде до помісної
церкви, це не означає, що він зможе забрати приход із собою. Він не матиме
законних прав на церковне майно.
Цим можуть скористатися різні політичні сили. Наприклад, приход
переходить до помісної церкви, а єпархія імітує розкол у приході.
Відбувається майновий спір з приводу того, хто ж володітиме майновим
комплексом цієї церкви. Чи, наприклад, будинок приватизований на
священика, а церква – в управлінні приходу чи єпархії. Кому вони
належатимуть? Як ділити? Таких питань буде багато.
Політики втручатимуться в цей процес, тому що на цьому можна
отримати політичні дивіденди, штучно розпалювати конфлікти й
мобілізувати електорат, наприклад, показавши, що РПЦ переслідують, на
священиків чинять тиск, забирають майно.
З іншого боку, в нас є радикали, які також готові попіаритися на цьому.
Інколи це просто корисні ідіоти, грубо кажучи, які підігрують медіа РФ,
прикриваючись патріотичними гаслами.
Логічно було б створити трастовий фонд, будувати нові церкви під
помісну церкву, створювати майновий комплекс окремо, паралельно, а потім
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забирати те, що поступово переходитиме з майном до помісної церкви. Цей
процес може розтягнутися на роки.
Однак, імовірно, в нас керуватимуться радянським принципом
«забрати й поділити» – перейменувати, законом примусити передати майно,
позбавити права оренди на лаври та монастирі. Це може викликати
провокації.
При цьому поступово представники УПЦ МП долучатимуться до
помісної церкви, оскільки РПЦ втрачатиме вплив. Навряд чи в них завжди
буде підтримка в органах силовиків чи у владі. З часом від РПЦ будуть
відколюватися. Однак цей процес буде тривалим. Хтось боїться, хтось – під
тиском спонсорів, інші – залежні від політики, хтось є ставлеником єпископів
чи чимось зобов’язаний вищому церковному керівництву. Ще є фанатики,
для яких «русский мир» – основне.
(Слово і Діло)
В Україні створено єдину помісну церкву.
Політолог Петро Олещук:
Раніше Москва контролювала «монополію на благочестя». Тобто ти
мав належати до «неканонічної структури» або належати до структури
канонічної, але такої, що існує в парадигмі іншої держави. Тобто питання
вибору релігійної або національної лояльності. Створення ПЦУ це питання
знімає. Власне, представники Константинополя на цьому справедливо
наголошували.
Тобто це саме по собі дуже важливо, але результати будуть трохи не
такими, яких більшість очікує.
УПЦ МП нікуди не зникне й із церков та монастирів не піде. Те, як
Собор проігнорували більшість ієрархів УПЦ МП, показує, що Москва все
ще контролює ситуацію. Очевидно, ієрархи просто не вважають, що
«автокефалія – це надовго». І це проблема, адже якщо ПЦУ стане просто
«канонічним варіантом» УАПЦ + УПЦ КП, то ефект від автокефалії буде
дуже локальним».
Щодо «політичної складової», то, звісно, президент все це підтримував
у своїх політичних інтересах. Свідченням цього є той факт, що про
автокефалію Порошенко згадав лише на останньому році своєї каденції. Це, в
принципі, не скасовує того факту, що подія й справді визначна, й заслуга
Порошенка очевидна, але якщо говоримо про заслуги, то маємо згадати ще
кілька імен. Перше – Філарет. Складна, драматична фігура нашої історії.
Виходець із Донеччини, високий ієрарх РПЦ (а, отже, не міг не
співпрацювати з КДБ), зробив різкий розворот у житті й багато років поклав
на досягнення автокефалії. Друге – Ющенко. Один із небагатьох політиків,
для яких автокефалія була не просто піаром, а переконанням. Свого часу
його ідеї з цього приводу не знайшли ані розуміння, ані підтримки. Але в
підсумку він був правий.
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(Центр прикладних політичних досліджень «Пента»)
Політолог Володимир Фесенко:
15 грудня відбулася подія, яка була освячена Константинопольським
Вселенським патріархом і має міжнародну легітимацію. Але все лише
починається і реальне об’єднання ще має відбутися. Замало просто заявити
про те, що ми об’єдналися. Але я не прихильник категоричних дій. Тому що
заяви про знищення Московского патріархату можуть нас відкинути не
просто у 2014 рік, а в набагато гіршу ситуацію. Україна може втягнутися ще
й у релігійну війну. Я є прихильником того, щоб поступово перетягувати
вірян з Московського патріархату до єдиної помісної Православної церкви
України.
(Центр прикладних політичних досліджень «Пента»)
Політолог Володимир Фесенко:
Україна отримала помісну православну церкву, яка є незалежною і
відповідає статусу держави. По-перше, була створена об'єднана помісна
православна церква в Україні. По-друге, був обраний предстоятель цієї
церкви, ним став митрополит київський Єпіфаній. Президент Порошенко
порівнює це з набуттям другої незалежності. Адже ми отримали помісну
православну церкву, яка є незалежною, яка відповідає статусу держави.
Як правило, помісну церкву мають незалежні держави. Ось в цьому
плані створення саме помісної церкви, яку визнав Вселенський патріархат,
означає також поява ще одного умови легітимності, ще одного фундаменту
незалежності України. Ми ще раз від'єдналися від Російської імперії, тепер
уже в релігійному плані.
(Радіо Свобода)
З 33 державних шахт, що залишилися на підконтрольній Україні
території, прибуткові тільки 4, за даними українського уряду. Україна
витрачає близько 3 мільярдів гривень щорічно на галузь, але згідно з новими
правилами, пов'язаних з Угодою про асоціацію між Україною та
Євросоюзом, Київ зобов'язаний скоротити підтримку вугільної галузі.
Партнер і керівник практики антимонопольного та конкурентного
права юридичної фірми Marchenko Partners Олександр Алексєєнко:
Якщо подивитися на юридичну сторону питання, то тільки рік пройшов
з того моменту, коли з'явився певний чіткий орієнтир, як взаємини можуть і
повинні бути врегульовані. Трохи більше року тому в Україні вступив в силу
новий для нашої системи права закон про державну допомогу.
Це виконання зобов'язань, взятих Україною перед Європейським
союзом щодо угоди про асоціацію.
Моя особиста думка, що дуже багато років вугільна сфера була занадто
політизована, де-факто там було дуже мало економіки. Сфера дуже важлива і
зараз в контексті того, що енергетичне питання для України, м'яко кажучи, не
останнє, на цьому спекулюють дуже багато суб'єктів політичних процесів.
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Є розуміння, що державні кошти повинні витрачатися ефективно. І
держава повинна вирішити, чи є ефективним витрачання грошей на ті сфери,
куди вкладаються гроші. А шахти ніяк не можуть стати прибутковими.
Безумовно, є багато факторів, які на це впливають.
(...) Приємним цей процес (закриття шахт, – ред.) у будь-якому випадку
не буде. Але допускається, якщо держава виділить кошти на фінансову
допомогу, на перекваліфікацію співробітників. Якщо це конкретний регіон,
можна визнати його з особливим фінансовим статусом. (…) Мінімум 20 шахт
не мають перспектив. Так навіщо далі людям платити зарплату, якщо ці
гроші можна витратити на їх перекваліфікацію, на допомогу їм знайти щось
інше.
Юрист практики антимонопольного та конкурентного права
юридичної фірми Marchenko Partners Ольга Боженко:
Олександр має на увазі нове законодавство, яке з'явилося з 2017 року:
про державну допомогу суб'єктам господарювання. І зокрема,
Антимонопольний комітет України представив на публічне обговорення
проект критеріїв допустимості державної допомоги у вугільній галузі.
Комітет пропонує розглянути ситуації, в яких надавати державне
фінансування шахтам буде допустимим і сприятиме їхньому економічному
розвитку і реструктуризації галузі в цілому.
Загальний підхід критеріїв допустимості десь відображає підхід
Європейського союзу, який сформувався на початку 2000-х. Коли було
зрозуміло, що відпустити цю галузь у вільне плавання поки не вийде, тому
що є фактор імпортозалежності і є бажання бути енергетично незалежними.
В Україні зараз фінансування дозволяється на кілька аспектів: шахти, які
можуть стати рентабельними, можна фінансувати в початкових інвестиціях,
покриття операційних витрат; збитковим шахтам державна допомога
повинна надаватися тільки на закриття таких шахт з чітким планом
ліквідації.
З 33 шахт на підконтрольній Україні території, які передбачається
закрити, з публічно доступної інформації, прибуткові чотири і, думаю, можна
ще додати кілька, при розумному підході в інвестуванні.
(…) У кожній країні було по-різному. Якщо звернути увагу на останні
приклади, Німеччина планує закрити свою останню вугільну шахту до кінця
грудня цього року, повністю виконавши свої зобов'язання по регулюванню в
Європейському союзі.
Зараз закінчується програма підтримки в Польщі, вона також надавала
державну підтримку на закриття неприбуткових шахт, яка була схвалена
Єврокомісією в 2015 році, тому що не приводила до спотворення конкуренції
та відповідала екологічним і соціальним нормам.
Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло
Волинець:
Трохи менше трьох мільярдів (з тих, які, за офіційними даними,
Україна витрачає на підтримку цих шахт, – ред..). І частина грошей
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спрямовано на реструктуризацію, тобто, закриття шахт. Частина грошей
пішла на погашення заборгованості із зарплати, яка виникла за 2014-2016
роки. Заборгованість зараз – близько мільярда гривень. І є тенденція до
нарощування заборгованості.
Про чотири прибуткових шахти – ви повторили слова міністра
енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика. Вони умовно
прибуткові, насправді, прибутковими є 16 шахт, які знаходяться в приватній
власності і показують прекрасні результати роботи. Тому що власники у себе
не крадуть.
В першу чергу, повинен бути соціальний діалог. Це питання має
узгоджуватися з трудовими колективами, профспілками. Якщо хтось із уряду
підписує угоди «під столом», це не буде сприйнято суспільством.
Що робити з шахтарями, містами і сім'ями? Якщо вирішили закривати
шахти, треба сідати за стіл і продумувати, що робити далі, куди
працевлаштовувати людей.
Припускаю, що 20 шахт планують закрити на першому етапі. Але
будуть великі проблеми соціального характеру, я знаю настрої людей.
(Слово і Діло)
Кабмін України вирішив продовжити ембарго на імпорт товарів із РФ.
Економіст Юрій Буздуган:
Критично важливими для Росії є добрива та хімічна продукція. Тут РФ
користується принципом недобросовісної конкуренції. Своїм хімічним
комбінатам РФ постачає набагато дешевше, ніж українським, а потім завалює
Україну своїми добривами, які дешевші за наші. Більшість цих товарів
постачаються контрабандним шляхом, поза митним простором України.
Поступово такими кроками РФ намагається знищити нашу хімічну
промисловість.
Для України вкрай важливо зберегти й захистити власну хімічну
промисловість.
Фактично, зараз є три галузі, які дають нам валюту, – зерно, металургія
та хімія. Щодо металургії, то РФ є нашим конкурентом, але в цій ситуації
маємо продажі за кордон, а ось хімічна галузь – те, що Україна споживає
сама. Близько 80% добрив в Україні російські. В умовах, коли є потреба в
добривах, а РФ постачає їх нібито дешевше, ніж власні, то, на перший
погляд, складається враження, що все добре. Однак у реальності ми
ризикуємо втратити хімічну галузь. Тому це не просто ембарго, а спроба
врятувати хоча б те, що в нас залишилося.
(Слово і Діло)
Україна братиме участь у програмі співпраці з МВФ stand-by.
Голова Комітету економістів України Андрій Новак:
Наразі це рішення МВФ є сигналом для зовнішнього світу про те, що
Україну, незважаючи на військові дії, які відбуваються на частині її
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території, цивілізований світ підтримуватиме й продовжуватиме
співпрацювати. Тому це рішення важливе не лише з точки зору конкретних
грошей, які дійсно потрібні України, а ще й з іміджевої точки зору.
Те, що ми маємо програму на 14 місяців на 3,9 мільярда доларів, дуже
полегшить обслуговувати боргові зобов’язання й не доводити ситуацію до
стану дефолту державного бюджету. Те, що перший транш надійде ще до
кінця 2018 року в розмірі 1,4 мільярда доларів, дозволить уряду та НБУ
спокійно завершити фінансовий рік і більш-менш спокійно перейти в новий
рік.
Кошти МВФ ідуть за статтею «Макроекономічна стабілізація» або
«Макроекономічна підтримка», а пропорція близька до 50/50. Тобто
половина коштів піде до НБУ на поповнення золотовалютних резервів, а
інша половина – уряду для вирішення бюджетних питань. Перш за все
обслуговування зовнішнього боргу. Завдяки траншу Україна зможе спокійно
завершити фінансовий 2018 рік. Окрім того, відразу після рішення МВФ
Світовий банк надав Україні кредитні гарантії на 750 мільйонів доларів. Усе
це дозволить Україні обслуговувати зовнішній борг, підтримуючи відносно
стабільний кредитний рейтинг держави.
Цікавим є той факт, що МВФ уже анонсував терміни надання
наступних траншів від загальної суми. Так, другий транш має надійти в
травні, а третій – у листопаді 2019 року. Це означає, що наступні два транші
ми отримаємо вже після президентських та парламентських виборів.
Це говорить про те, що МВФ хоче бачити й розуміти, хто буде
підписантом з боку України, тобто, кому дають кошти – якому президенту,
уряду, оскільки, цілком імовірно, що після парламентських виборів буде
інша більшість, інший Кабмін. Щонайменше прем’єр буде інший. Тому
визначені саме такі терміни надання допомоги.
(Слово і Діло)
питання скасування

У Верховній Раді вкотре обговорюється
депутатської недоторканності.
Політолог Олександр Палій:
Теоретично скасувати недоторканність для наступних скликань ще
можуть, якщо поставити це питання перед виборами. Щоб усі розуміли, що
це для наступного скликання. Тоді теоретично це може бути, але це буде
нелегко зробити. Депутати вважають, що наявність імунітету – це чи не
основний бонус їх перебування в стінах парламенту. Розпрощатися з ним
буде дуже складно. Тим більше слід врахувати кількість мажоритарників,
додав він.
Депутати, які бачать себе в наступному скликанні, дуже обережно
голосуватимуть за таку ініціативу. Тому в цьому питанні навряд чи можна
робити оптимістичні прогнози.
Значно доцільніше не скасувати недоторканність, а обмежити її, щоб
вона не поширювалися на тяжкі та особливо тяжкі злочини, злочини проти
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держави, підтримку тероризму, сепаратизму та затримання депутатів на
«гарячому», підкреслив політолог.
Якби були такі обмеження, то це було б найбільш розумним рішенням.
Як правило, найоптимальнішими є серединні рішення. Проте наші депутати
не хочуть таких кроків.
(Слово і Діло)
Президент України Петро Порошенко заявив, що Вищий
антикорупційний суд мають створити до лютого 2019 року.
Доктор юридичних наук, експерт Центру політико-правових
реформ Борис Малишев:
Конкурс до суду вже перебуває на стадії перевірок письмових завдань.
Вже відбулися тести на знання законодавства, психологічні та письмові
завдання. Питання в тому, коли ВККС перевірить їх. Очікується, що до 20
грудня.
ВККС оголошує результати тестів, потім ті кандидати, які проходять
далі за конкурсом, стають предметом уваги громадської ради міжнародних
експертів. Там є ціла процедура, як вони можуть дати щодо певних
кандидатів свої негативні висновки, а ці висновки можуть бути подолані у
ВККС. Там є ціла процедура. У них не так багато часу – 30 днів на аналіз
кандидатів.
Після рішення ради експертів оформлюються документи ВККС, яка
потім їх пересилає до Вищої ради правосуддя, що, своєю чергою, передає ці
документи президенту.
Вища рада правосуддя в разі виявлення порушень також має право
відсіювати кандидатів. Тому до лютого може бути завершена стадія
конкурсу, в якій задіяна ВККС. Однак це не означає призначення суддів.
Навіть після того, як президент видає указ про призначення суддів, є
ще питання. Зокрема, де працюватимуть ці судді. Має бути приміщення,
навіть декілька. У складі ВАКС є суди першої інстанції та апеляційна палата.
Теоретично вони можуть бути в одній будівлі, але все одно це два
процесуальних суди. Крім приміщення, є питання матеріально-технічного
характеру.
До бюджету на 2019 рік кошти закладені, але на налагодження
технічних питань також піде певний час. Крім того, суд має ще визначити
колегію, голову, провести голосування, затвердити регламент, набрати
персонал до секретаріату. Це все певний час. Якщо говорити про те, щоб
обидві палати суду запрацювали, то це не раніше ніж у травні за
оптимістичного сценарію. В лютому можуть завершити першу стадію
конкурсу. ВККС визначить переможців і передасть естафету іншим органам.
Президент обіцяв подати закон про ВАКС одразу після того, як внесе
закон про судоустрій та статус суддів, це було ще 2016 року. Якби тоді було
виконане обіцяне хоча б протягом кількох місяців після того, як ухвалили
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закон про судоустрій, в якому згадувався ВАКС, і те, що для нього має бути
окремий закон, то, мабуть, суд давно працював би.
Різні політичні спекуляції, затягування часу наразі призводить до того,
що в кращому разі ВАКС запрацює в першій половині 2019 року.
(Слово і Діло)
До порядку денного Верховної Ради включено питання щодо
продовження мораторію на землю.
Експерт «Реанімаційного пакета реформ» Ілля Несходовський:
З огляду на протистояння, особливо на селі, щодо зняття мораторію,
оскільки більшість селян переконані, що це призведе до того, що вони
втратять свою землю, з точки зору політичної мотивації, мораторій буде
продовжений щонайменше на рік.
З точки зору політичних мотивів, мораторій буде продовжений. З точки
зору економіки, звичайно, якщо мораторій буде скасований, то рішення буде
необґрунтованим і призведе до того, що Україна втратить свої інвестиції,
втратить можливість розвивати своє сільське господарство більшою мірою,
ніж зараз.
Є проблеми з тим, щоь зняти мораторій повністю. Зокрема, є
розбіжності в Деожгеокадастрі, що може призвести до маніпуляцій. Є
питання щодо того, що наразі в тих людей, які обробляють землю, є гроші на
оренду, але недостатньо грошей, щоб її викупити, тому є можливість
монополізації, уточнив він.
Є питання з точки зору капіталізації. Йдеться про різницю вартості
землі в Україні та в Польщі. Там, наприклад, вартість землі значно вища. Це
означає, що українська земля суттєво недооцінена. Тому в разі зняття
мораторію земля може розглядатись як інвестиційний ресурс. Звичайно, це
негативно. Люди просто вкладатимуть у землю, чекаючи, коли вона
подорожчає.
Також є питання щодо того, наскільки самі люди готові до скасування
мораторію. Наразі ми хоч і маємо відповідне законодавче поле для
здійснення операцій із землею, проте є суттєва недовіра до нотаріусів, інших
структур. На селі має місце рейдерство.
Тому знімати мораторій потрібно поступово. Почати потрібно з
об’єднаних громад. Якщо ОТГ проіснувала понад рік, то вона принаймні вже
є зрілою для того, щоб розпоряджатися землею. Саме на її території можна
знімати мораторій, щоб відпрацювати відповідний запобіжний механізм, щоб
ця земля не перейшла незаконно тощо. Саме ОТГ мають бути перим етапом
скасування мораторію.
Земля – значний ресурс, який коштує сотні мільярдів доларів, і
скасування мораторію без належних запобіжників може призвести до того,
що український капітал опиниться в руках шахраїв.
Один із запобіжників – поетапне скасування мораторію, починаючи з
ОТГ. Другий момент – впровадження кредитів із мінімальним відсоткам
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особам, які на сьогодні обробляють землю. Вони повинні мати змогу
отримати кредит із мінімальним відсотком на період більш ніж 10 років для
того, щоб потім викупити свою землю, повертаючи кредит. Це б дозволило
більш швидкими темпами підняти капіталізацію землі, що також матиме
позитивний ефект. Загалом, держава має запропонувати механізми
подальшого інвестування коштів тими людьми, які продадуть свою землю. За
відсутності таких позицій отримання значної суми грошей може призвести
до негативних соціальних наслідків. Зокрема, погіршення криміногенної
ситуації. Наприклад, якщо людина пенсійного віку матиме вдома значну
частину коштів. Кошти просто можуть використати безглуздо, на пияцтво.
Це питання того, що держава має підійти до цього комплексно – в
економічному, політичному та соціальному аспектах.
(Слово і Діло)
За даними Держстату України, РФ стала найбільшим інвестором в
економіку України в 2018 році.
Експерт економічних програм Центру Разумкова Володимир
Сіденко:
Російські інвестиції в Україні фактично завжди були першими. Просто
протягом тривалого часу вони надходили через приховані канали. Інвестиції
з РФ часто маскувалися різними формами й напрямками, які не показували
джерела походження цих інвестицій. Сьогодні співробітництво через певних
юридичних, фізичних осіб ускладнене через режим санкцій. Крім того,
офшорний бізнес уже не такий динамічний.
Тому зараз ситуація починає відкриватися й відповідати реальності.
Крім того, за останній час відбулося погіршення умов інвестування в Україну
через те, що в нас не розв’язується питання воєнних конфліктів.
Ризики військової ескалації залишаються високими. Ба більше, не
видно перспективи вирішення конфлікту. По-друге, настає певне
розчарування через те, що в країні фактично імітується антикорупційна
компанія. Інвестиційний клімат не поліпшується. В підсумку в такому
середовищі можуть працювати ті інвестори, які звичні до таких умов. Росіяни
якраз звикли до цього.
Такі показники Держстату свідчать не стільки про активність
російських інвесторів, скільки про зменшення активності інших іноземних
інвесторів. У таких умовах, коли складно працювати, як правило,
залишаються ті, хто може швидко отримати прибуток і перевести його в
свою країну. Тобто в основному вкладають кошти у види діяльності, де
відбувається швидкий обіг капіталу. Як правило, торгові мережі, оптовороздрібна торгівля. Здебільшого, навіть, якщо торговельні мережі
виступають під західною франшизою, вони все одно пов’язані з російським
капіталом. Вже й конфлікти були, коли деякі наші патріотичні сили
виступали проти певних торгових мереж. Це все має місце досі.
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Вже є напрацьовані схеми, операції, які можуть реалізувати навіть за
таких несприятливих інвестиційних умов, тому й маємо такі показники.
Не слід шукати причину лише в російському факторі, адже значною
мірою ситуація показує загальні несприятливі тенденції в інвестиційному
кліматі, які не дають приходити сюди іншому капіталу.
Найактивніше вкладають кошти в промисловість, оптово-роздрібну
торгівлю, а от банківсько-фінансові операції потроху відходять, оскільки
російські банки поставлені в такі умови, що працювати дуже складно.
Можливості є і в енергетичному секторі, зокрема щодо впровадження зеленої
енергетики. Однак тут ситуація складніша. Багато залежить від загальної
політики енергозбереження, реформи комунального сектора. В цих
компонентах наша політика досить маловиразна. Серед іншого, також для
інвесторів цікавий сільськогосподарський сектор навіть за таких умов. Тут є
перспективи. З усіх секторів, які не пов’язані з обігом, агропродовольчий
сектор є найбільш успішним і привабливим.
(Слово і Діло)
Представники Світового банку виступили з заявою про те, що
підвищення пенсійного віку неминуче в майбутньому.
Кандидат економічних наук Євген Невмержицький:
Річ у тім, що просто підвищенням пенсійного віку, а іншими словами,
скороченням витрат, у нас скорочується й життя. Якщо йти шляхом
підвищення пенсійного віку, то це говорить лише про те, що мета цього –
урізати витрати на виплати. Однак за рахунок цього питання пенсійного
забезпечення не вирішити.
Пенсійний фонд наповнюється абсолютно іншими механізмами. В
першу чергу потрібно реформувати економіку та створювати приватні
пенсійні фонди. Але щоб приватні пенсійні фонди працювали, потрібно
провести цілий комплекс заходів із захисту інвесторів. На жаль, у нас це
довга перспектива. В нас дуже багато фінансових компаній, які перебувають
під жорстким корупційним тиском, грубо кажучи. Вони в принципі не
виживають, навіть якщо мають позитивні наміри на розбудову й ведення
нормального бізнесу.
Насамперед потрібна державна підтримка таких компаній. Приватні
пенсійні фонди запрацюють у нас лише тоді, коли стабілізується фінансовоекономічна та політична ситуація. Зараз цього очікувати не доводиться.
Підвищення пенсійного віку спрямоване на урізання витрат. Захід,
схожий на збільшення податків, акцизів. Так, цей механізм можливий. Але
він не нескінченний. У підсумку він не призводить до вирішення навіть
короткострокових проблем, але може спровокувати соціальну напругу.
Підвищення пенсійного віку може бути новою умовою кредиторів для
отримання чергового валютного траншу, оскільки певною мірою це знижує
витрати. Однак тоді потрібно порівнювати пенсійний вік із рівнем пенсійного
забезпечення країн ЄС. Там працює, наприклад, страхова медицина. Для нас
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ці показники незрівнянні. Для того, щоб якось вирівнювати ситуацію,
потрібно вирішувати комплексно економічні проблеми.
(Слово і Діло)
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступив із заявою про
те, що дефіцит ПФУ зберігатиметься ще 7 років
Експерт із питань пенсійного забезпечення Володимир Щербина:
В Україні ситуація, коли податків та факторів відособлення, таких як
ЄСВ, більше, ніж зарплати. Це все закладено в ціни, й коли покупці виходять
на ринок із тим, що вони отримали як заробітну плату, то стає зрозуміло, що
товари перенасичені податками. Зобов’язання нерівні. В цій системі ніколи
не можна буде звести кінці з кінцями.
Через сім років буде інший Кабмін, інший прем’єр, а, можливо, вже й
за рік, але сенс у тому, що ситуація не зміниться доти, доки не буде
нормалізований перерозподіл праці.
Людина йде на роботу для того, щоб платити податки, ЄСВ, працювати
собі на пенсію, до якої вона може не дожити. Яким має бути перерозподіл
праці, визначено ще на початку минулого століття. Пізніше була виведена
крива Лаффера, яка також чітко ілюструє, що не можна відбирати більш ніж
третину.
Саме через те, що на сьогодні податкове навантаження дійшло до 120%
щодо джерела фінансування, ми маємо таку ситуацію з ПФ. Тому такі заяви,
визначені терміни – це балачки, що спираються на цифри, про які ніхто
нічого не знає й не понесе відповідальності.
Для того, щоб нормалізувати ситуацію, потрібно усунути в
законодавстві низку податкових вимог, зокрема щодо ЄСВ.
Якщо влада та уряд не можуть ухвалити таких рішень, то потрібно
віддати їх туди, де люди хоч щось розуміють, можуть співставляти, скільки
потрібно заплатити податків щодо того, що вони заробили. Роботодавець
сприймається як найбільший злодій. Це комунізм на найпримітивнішому
рівні початку минулого століття.
(Слово і Діло)
Політичний аналітик Валентин Краснопьоров:
Слід зрозуміти, що РФ впливає рівно настільки на будь-яку країну,
наскільки їй дозволили бути там присутньою.
Зараз дуже потрібно йти шляхом розірвання відносин із Росією. РФ має
диктаторський режим, який використовує будь-які методи, щоб руйнувати
всі непідконтрольні Росії держави. Там немає демократії, немає контролю
над цими елітами, вони користуються фінансовими потоками, зброєю,
наркотичним трафіком для того, щоб чинити тиск, забезпечити собі майбутнє
та лояльність імперськоналаштованого населення РФ. Тому візовий режим –
правильний крок після розірвання договору про дружбу.
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Питання в тому, яким чином запроваджувати візовий режим. Це може
бути просто біометричний паспорт, а далі безпосередньо візи, але слід
зробити умови жорсткішими.
РФ може запровадити дзеркальні заходи, але при цьому Росія
апелюватиме до того, щоб громадяни України відмовлялися від українського
паспорта, натомість їм швидко видадуть російський. Коли війна не може
відбуватись у відкритій площині, то переходить у політичну, економічну,
інформаційну, поки одна зі сторін не ослабне й не втратить можливість
захищатися.
Україна хоч і була слабкою в 2014 році, росіяни користувалися нашою
залежністю – економічною, енергетичною, але що більше РФ проявляє
агресію, а ми робимо таких кроків, як зараз, то швидше зменшується ця
залежність, зменшується рівень торгових відносин, то менше ми купуємо
ядерного палива. Цим самим ми можемо показувати, що війна проти України
є війною. Можемо вже говорити про це в Європі, в світі. Для того, щоб це
робити, Україна має зменшувати свою залежність від РФ. Останній інцидент
в Азовському морі це яскраво продемонстрував, а Україна зробила своєчасні
кроки. Тому зараз ми вже маємо світову реакцію, в тому числі США, країн
Балтії, а Європа також не витримає цього тиску. Не зможуть вони просто
закликати до діалогу й вигороджувати РФ.
Візовий режим з РФ – правильна тактика, яка вкладається в стратегію
відриву від Росії та інтеграцію із західним світом, яким би він не був. Так чи
інакше, але країни ЄС співіснуватимуть одна з одною в різних форматах, нам
потрібно йти цим шляхом.
(Український кризовий медіа-центр)
Заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії
Дмитро Яблоновський:
Протягом 2018 року GfK Ukraine і Центр економічної стратегії на
замовлення проекту Світового банку щомісяця опитують 1000 респондентів
щодо ставлення до відкриття ринку землі. Одна з особливостей відповідей –
дуже велика кількість людей, які не визначилися зі своєю позицією. Зокрема,
в цілому по Україні «не підтримують» чи «скоріше не підтримують»
земельну реформу майже 43%, а не мають чіткої позиції – майже 40%
[39.8%]. Ситуація дуже різниться залежно від регіону. Більше половини
респондентів з Півдня, Сходу та Києва не мають чіткої позиції. На Заході –
більша поляризація прихильників та противників реформи, а тих, хто не
визначився з позицією, значно менше. Найменше противників реформи – у
Києві та східних областях. У вибірці власників паїв – близько 11%, у
близько 29% опитаних паї є у родичів, 60% – не мають паїв і родичів, які є
власниками паїв. Серед власників паїв, 32% відповіли, що хочуть мати право
продати земельну ділянку, якщо це буде їм потрібно […]. Серед тих, хто не
має відношення до володіння паями, лише 15,8% хочуть мати право купити
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або продати земельну ділянку; 14,7% погоджуються з необхідністю відміни
мораторію.
Земельну реформу громадяни не вважають пріоритетною. Одна з
причин – що люди замало знають про неї. Зазвичай, чим більше респондент
знає про реформу, тим краще ставиться до відміни мораторію.
Треба більше про це говорити. Тому що в експертному середовищі
немає сумнівів щодо того, що потрібно відкривати ринок. Навіть опоненти
під час дебатів вже не кажуть, що вони категорично проти – є позиції, що
треба вже відкривати ринок і домовлятися про дизайн реформи та політичні
компроміси; частина тих, хто раніше був проти, зараз кажуть, що це «не на
часі». Але, сподіваюся, ми зможемо переконати їх і українців, що переваги
реформи переважають потенційні ризики.
Викладач Київської школи економіки, консультант Світового
банку Олег Нів’євський:
Серед ключових подій року у дискусії довкола мораторію на продаж
землі – по-перше, рішення Європейського суду з прав людини про визнання
мораторію таким, що порушує права людини і рекомендацію скасувати його,
та перше рішення українського суду на підставі цього рішення ЄСПЛ, яким
власнику дозволили розпоряджатися своєю землею. Це основна подія року,
яка чітко показала, на якому боці ми знаходимось.
Це також конституційне подання 69 українських парламентарів, які
просили Конституційний суд України визначитися, чи є конституційними
положення про заборону на відчуження земель сільськогосподарського
призначення. Конституційний суд відмовився його розглядати.
Третя значуща подія року – створення коаліції за скасування
мораторію, до якої входять експерти та виробників.
Зараз стоїть питання, скасовувати чи продовжувати мораторій. Але такі
позитивні тенденції дають надію, що наступного року у нас відбудеться
прорив у реалізації законного права власників паїв розпоряджатися своїм
майном
(Український кризовий медіа центр)
В Україні обговорюється створення суду присяжних.
Голова правління ГО «Центр громадянських свобод» Олександра
Матвійчук:
Існування суду присяжних напряму передбачено Конституцією
України. Водночас, суд присяжних у тому вигляді, в якому він зараз існує в
Україні, де-факто є копією суду народних засідателів, що існував за
радянських часів.
Сарший юридичний радник Democracy Reporting International
Ukraine Дмитро Коваль:
Суд присяжних, можливо, не панацея, але дуже вагомий інструмент
для досягнення довіри до суду. Більш того, це – інструмент зміни якості
самого суду, адже у нас мало хто задоволений якістю судової системи. […]
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Народні засідателі чи змішані суди – недостатній інструмент. Потрібне
повноцінне залучення і право приймати рішення без впливу професійних
суддів, і саме такий суд присяжних пропонується запровадити.
Після запровадження суду присяжних у Південній Кореї та Японії
соціологічні дослідження продемонстрували підвищення інтересу громадян
до судової системи, а також зростання обізнаності, як функціонує суд.
Обізнаність та інтерес безпосередньо корелюють з підвищенням довіри до
суду. І, зворотно, суди присяжних впливають на якість судового процесу,
адже демонополізація права на прийняття рішень призводить до того, що
більше факторів мають враховуватися, є більше можливостей для адвокатів.
Відповідно до законопроекту, суд присяжних буде колегією із 6
присяжних. Суд присяжних засідатиме окремо і виноситиме не вирок, а
вердикт: чи була подія злочином, чи винен підсудний у вчиненні злочину, чи
заслуговує він на санкцію, яка передбачена за такий злочин, та які фактори
врахувати як пом’якшуючі обставини.
Розширюється категорія справ, які має розглядати суд присяжних – це
усі злочини, які передбачають покарання понад 8 років позбавлення волі. «У
законопроекті передбачено, що суд присяжних – це суд «за замовчуванням».
Суддя може роз’яснити можливість розгляду справи судом з професійних
суддів, але за замовчуванням справа повинна розглядатися судом присяжних
Громадський діяч, адвокат, експерт з місцевого самоврядування
Андрій Осіпов:
Основна відмінність – суди присяжних пропонують формувати за
списками виборців. Зараз це – списки, які затверджують місцеві ради за
згодою самих громадян. Якщо присяжні будуть обиратися за списком
виборців, це буде означати фактично не право громадянина бути присяжним,
а обов’язок. Задача держави – створити умови, щоб цей обов’язок був
достатньо почесним, щоб виконання цього обов’язку відшкодовувалося.
Також неодмінною складовою обов’язку є настання юридичної
відповідальності за невиконання обов’язку.
(Український кризовий медіа центр)
Голова Великокопанівської сільської об’єднаної громади
(Херсонська обл.) Валентина Костенко:
Коли в 2014 році кинули клич про те, що вступив у дію закон про
децентралізацію, я була проти об’єднання. Наше село Великі Копані завжди
було самодостатнім. У нас завжди були кошти і ми могли їх так вкладати, що
в нас були кращі садочки, лікарні, культура на високому рівні. І ми
подумали: навіщо нам об’єднуватися, якщо у нас і так добре все. Зараз я дуже
шкодую, що тоді так думала.
Домовившись із Абрикосівською сільською радою, наприкінці грудня
2016 року утворили Великокопанівську об’єднану громаду, де зараз
проживає близько 7 тисяч мешканців.
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Нам треба було об’єднуватися ще на початку 2015 року, разом із тими
159 першими громадами, коли була ще більша можливість для розвитку. Як
кажуть, той, хто перший – сідає в СВ-вагон. Ми були в другій хвилі і
потрапили в непогане купе. Ті, хто об’єднався після нас, встигнули у
плацкарт. Є ще спільний загальний вагон. А після стовідсоткового
об’єднання, якщо таке буде, останні громади будуть «бігти» за цим потягом.
Децентралізація дає дуже великі можливості для громад. І коли запитують,
що ви отримали, я кажу: незалежність. Ми стали господарями на території
своєї громади.
Тим часом, поки не об’єднані території залежні від рішень від району –
Великокопанівська громада вийшла на прямі міжбюджетні відносини з
державою і сама забезпечує всі потреби. За словами Валентини Костенко,
деякі школи у інших селах досі не отримали потрібну кількість вугілля через
затримки з тендерами. А навчальні заклади громади – вже мають необхідні
матеріали.
Ті, хто не об’єднався, просто відсиджують свій робочий день. Вони не
хочуть брати на себе відповідальність і чекають, що район за них прийме
рішення, район виграє проект. Об’єднання – це не тільки незалежність. Це
цікаве життя. За цих два роки ми об’їздили всю Україну, пів-Європи,
запрошували до себе гостей. Ми переймали досвід і ділилися своїм.
Завдяки децентралізації за два роки існування громада залучила
додаткових 11 мільйонів гривень, зокрема, за рахунок субвенцій. У громаді
з’явився свій центр медико-санітарної допомоги. Тепер це комунальне
неприбуткове підприємство. Кожен лікар має обладнаний кабінет та всю
необхідну техніку, яку купили за кошти бюджету. Також придбали легковий
автомобіль і карету «швидкої». Сьогодні також триває ремонт приміщення
екстреної медичної допомоги. Спочатку замість чотирьох потрібних лікарів,
було лише два. Громада знайшла можливість купити житло для фахівця, який
приїде працювати до них. І зараз медзаклад забезпечений кадрами. Цього
року також купили житло для молодого вчителя. Також у
Великокопанівській громаді є два великих дитячих садочки та дві школи.
Закладів культури тут теж достатньо і не повертається у громаду лише 2%
молоді. Решта – знаходять роботу вдома.
Як і в багатьох громадах, ахілесовою п’ятою залишаються дороги. Із
200 кілометрів автошляхів, тільки 9 кілометрів – асфальт, 5 – жорства, а все
решта – грунтова дорога. Проте у громаді знайшли рішення «економного
ремонтування доріг». Грошей на асфальтування не вистачає і найближчим
часом ми їх не знайдемо. Раз на рік виділяється від 500 до 900 тисяч гривень
на грейдерування цих доріг. До осені зношені ділянки грейдеруємо повторно.
Два роки тому вирішили купити свій грейдер, щоб не орендувати його
щоразу. Через проблеми з тендером, ми двічі не змогли його придбати. А
потім передумали купувати: якщо у нас буде грейдер за 2,5 мільйонів
гривень, хто сяде за кермо.
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Кадровий голод – це проблема у їхній громаді. Адже більшість
мешканців займаються домашнім господарством і реалізовують свою
продукцію на ринку. ПДФО сплачується переважно з зарплат бюджетників, а
таких небагато. Наші люди мають присадибні ділянки, вони вирощують
овочі або фрукти і продають їх на ринку, а йти на іншу роботу не хочуть.
Тому в нас голод кадрів. Ми маємо комунальне підприємство, для якого ми
купили пилораму, трактори, причепи, різну сільгосптехніку, але у нас немає
кому на них працювати. Але люди не хочуть іти на роботу , бо в них є
можливість реалізовувати продукцію. З одного боку це добре, а з іншого –
бюджет громади нічого не отримує.
(…) У нас більше 300 приватних підприємців, але тільки 60 з яких
платять податок. Решта зареєстровані в містах Нова Каховка, Херсон тощо. Я
вважаю, що треба внести зміни до законодавства, щоб податок платився за
місцем ведення підприємницької діяльності. Адже вони дороги «убивають»
наші, сміття залишають нам, повітря забруднюється наше, а кошти ми не
отримуємо.
(Центр прикладних політичних досліджень «Пента»)
Політолог Володимир Фесенко:
Україна використала все, що можна, в Договорі про дружбу, співпрацю
і стратегічне партнерство з Росією для доказів російської агресії в
міжнародних судах, тому продовжувати його в черговий раз не було сенсу,
особливо після конфлікту в Азово-Керченській акваторії.
Ситуацію у відносинах між Україною і Росією принципово змінили
події 2014 року – російська агресія, анексія Криму, війна на Донбасі. Але і до
цього багато експертів, у тому числі і російських, говорили про те, що цей
договір не відповідав реаліям відносин між країнами.
Після подій 2014 року жодного про яку дружбу, співробітництво, а тим
більше про стратегічне партнерство з Росією і мови бути не може. Інша
справа, що ми в 2014-му і наступні роки активно використовували окремі
норми цього договору. Я нагадаю: там є норма, під якою Росія підписалася,
про визнання українських державних кордонів, відповідно, і українського
статусу Криму. Ми це використовували і використовуємо зараз в
міжнародних судах, але оскільки стало питання – продовжувати або не
продовжувати, а він вже не відповідає реаліям, і ми все, що можна за цим
договором використовували, я згоден, що президент прийняв правильне
рішення. Немає сенсу продовжувати цей договір, особливо після подій 25
листопада. Це ще один вагомий аргумент для цього законопроекту. Після
чергового акту агресії Росії – це просто остання крапля.
(Новое время)
Академік НАН України Богдан Данилишин:
18 грудня МВФ затвердив нову програму співпраці з Україною – standby на суму $3,9 млрд. (цього року має надійти $1,4 млрд. кредитних коштів).
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Це позитивна новина. Звичайно, не від хорошого життя Україна змушена
залучати кредити міжнародних організацій, але зараз співпраця з ними
необхідна. Насамперед тому, що на погашення та обслуговування
зовнішнього боргу України в 2019 році необхідно витратити 150 млрд.
гривень (згідно з прогнозними даними Мінфіну станом на 1 грудня). Кредит
МВФ разом з макрофінансовою допомогою від Євросоюзу (0,5 млрд. євро
вже надійшли, таку ж суму очікуємо в наступному році) і гарантіями від
Світового банку на $0,75 млрд. дозволяють сподіватися на те, що не буде
загроз фінансовій стабільності держави протягом наступного року. Ймовірно,
в разі потреби держава зможе позичити гроші на міжнародних ринках
капіталу за більш прийнятною, ніж в 2018 році, ставкою – багато кредиторів і
інвестори оцінюють свої ризики по роботі з країною з оглядкою на наявність
або відсутність у позичальника програми з МВФ.
Міжнародні резерви, до кінця року зростуть, відігравши своє зниження
наприкінці літа і на початку осені. Станом на 1 грудня вони становили $17,7
млрд., очевидно, що на початок наступного року вони наблизяться до
позначки $20 млрд.
Незважаючи на періоди волатильності (січень і липень-серпень) курс
гривні в році, що минає, в цілому продемонстрував стабільність – якщо
порівнювати з кінцем 2017 року, станом на 20 грудня 2018 року національна
валюта зміцнилася по відношенню до долара на 0,75%. В цьому році валюти
ринків, що розвиваються були схильні до девальвації – через зростання
ставки ФРС, що спричинило за собою відтік капіталу з ринків, що
розвиваються, а також через сильні фінансово-економічні потрясіння в
Аргентині і Туреччині. Але гривня відчувала себе набагато краще більшості
валют країн з ринками, що розвиваються.
За декаду до кінця року поки немає передумов для повторення ситуацій
грудня 2016 року та грудня 2017 року, коли уряд витрачав великі обсяги
коштів (наприклад, в минулому році за грудень залишок коштів на єдиному
казначейському рахунку зменшився в 10,6 рази), що призводило до
девальвації гривні. Сподіваюся, ми робимо перший крок до належного рівня
координації фіскальної та монетарної політики.
Щодо інфляції – вона росла високими темпами на початку року, з
травня по вересень був сприятливий період нульового зростання цін і навіть
їх зниження в серпні. Після різкого стрибка в вересні темпи зростання
споживчих цін характеризуються низхідною динамікою. Думаю, що прогноз
Нацбанку щодо споживчої інфляції за станом на кінець року – 10,1% –
виглядає відносно реалістично. Інфляція в цьому році буде нижчою, ніж в
2017 році, проте мета, встановлена в Основних засадах грошово-кредитної
політики на 2018 рік і середньострокову перспективу (6% ± 2 процентних
пункти) досягнута не буде. Істотною мірою вища від цільового рівня
інфляція пов'язана з динамікою споживчого попиту. Наприклад, в жовтні
2018 року порівняно з жовтнем минулого року реальна заробітна плата
зросла на 14,2%. А заборгованість за банківськими кредитами
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домогосподарств станом на 1 грудня була на 19,5% більше, ніж на кінець
2017 року.
Без гучних баталій був прийнятий державний бюджет на 2019 рік.
Позитивне рішення про надання кредиту від МВФ – найкраще свідчення
того, що держбюджет є реалістичним і збалансованим (що додатково
підвищує шанси на збереження стабільності в сфері державних фінансів в
2019 році).
Економічне зростання буде забезпечено насамперед завдяки
розширенню внутрішнього попиту. Однак, і це важливо, не тільки за рахунок
споживчого, а й за рахунок інвестиційного попиту. Про це свідчить,
наприклад, помітна активізація інвестиційного імпорту (зокрема, продукції
машинобудування і електротехнічного обладнання).
Темпи зростання ВВП України за підсумками 2018 року очікуються
приблизно на рівні 3%. Багато це чи мало? Відповім так – це той рівень
зростання, який може дозволити собі нинішня якість української економіки.
(…) Україна зараз в цьому відношенні є країною промислового устрою,
сформованого Другою промисловою революцією, роль якого в світовому
виробництві товарів уже знижується і буде стрімко скорочуватися. Що ми і
бачимо, наприклад, в поступовому зменшенні колись потужної української
металургійної галузі. Останнім часом її частку в українському експорті
займає не наукомістка продукція, а пшениця і кукурудза. І тут є питання: де
більше ступінь доданої вартості – у металургійних напівфабрикатах або у
агросировині. Але точно зрозуміло, що в обох товарних групах додана
вартість низька.
Тому макрозавданням економічних реформ повинна стати
трансформація української економки в напрямку, заданому вищенаведеними
векторами розвитку, задіяння потенціалу української науки.
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
В Кременском районе реконструировалы насосную станцию
(CityNews.net.ua).
У Кремінському районі Луганської області реконструіровали
Жітловскій насосну станцію. Про це 6 грудня доповідає прес-служба
Луганської обласної державної адміністрації.
Роботи в рамках проекту міжнародної технічної допомоги
«Покращення доступу до води в постраждалих від конфлікту громади м.
Кремінна» проведено на кошти Європейського Союзу при співфінансування
місцевої влади.
Участь у відкритті об'єкту взяли заступник голови представництва
Європейського Союзу в Україні Анніка Вайдеман і керівник Програми
відновлення та розвитку світу ПРООН в Україні Віктор Мунтяну.
Анніка Вайдеман оголосила на початку чергової програми підтримки
ЄС Луганської та Донецької областей в розмірі 50 млн євро. Основні
напрями: агросектор, Приміщення навчальних закладів, децентралізація,
відновлення інфраструктури, підтримка демократичних ініціатив.
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішік:
Реалізовані в цьому районі проекти є одними з наймасштабніших в
Луганській області.
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України

17 грудня 2018 року у Мінсоцполітики відбулося засідання робочої
групи з опрацювання проектів 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).
Заступник Міністра соціальної політики України з питань
європейської інтеграції Олександра Чуркіна:
Мета заходу – розробка та провадження ефективної системи підтримки
внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення, які
постраждали внаслідок воєнних дій шляхом міжвідомчої координації
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, їхньої взаємодії з громадськими організаціями і
благодійними фондами щодо надання допомоги кожній з зазначених
категорій, які постраждали внаслідок збройного конфлікту.
Офіційна інформація
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У засіданні робочої групи взяли участь працівники Директорату
соціальних послуг та інтеграції, Директорату норм та стандартів гідної праці,
Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення,
Управління з питань соціального захисту постраждалих внаслідок
надзвичайних ситуацій Мінсоцполітики, помічники народних депутатів
України Ірини Геращенко, Наталії Веселової, представники Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання рівних прав і
свобод, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України, Українського фонду соціальних
інвестицій, Пенсійного фонду України, міжнародних громадських
організацій та благодійних фондів.
(...). Під час заходу учасники обговорювали актуальні питання
здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та здійснення
пенсійних виплат особам, які проживають на тимчасово окупованій території
України. (...).
Для переміщених вишів Донбасу стартував конкурс, де вони
можуть виграти грант на розвиток інфраструктури – відкрито
реєстрацію на інформаційну зустріч (Міністерство освіти і науки України).
Представництво ЄС в Україні запрошує представників переміщених
вишів Донбасу на інформаційну зустріч щодо проекту «Підтримка ЄС для
переміщених навчальних закладів на сході України». Університети, проекти
яких пройдуть конкурсний відбір, отримають гранти на розвиток
інфраструктури, навчального середовища, а також на покращення умов
роботи викладачів та адміністрації.
Під час зустрічі учасникам докладно розкажуть про конкурс, умови
участі, термін подачі пропозицій тощо. Вони також зможуть поставити
запитання щодо конкурсу. Планується, що уся інформація за результатами
зустрічі буде опублікована на сайті EuropeAid .
ЄС виділив додаткові 4 млн євро на гуманітарну допомогу сходу
України у зв’язку з настанням зимового періоду (Західна інформаційна
корпорація).
Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги і кризового
менеджменту Христос Стиліанідес:
Мирне населення на Сході України продовжує страждати після
чотирьох років конфлікту. ЄС продовжує свою підтримку тих, хто цього
потребує де б вони не були. Це наш гуманітарний і моральний обов’язок.
Нове фінансування дозволить нам забезпечити допомогою неконтрольовані
урядом райони, де гуманітарна ситуація і далі дуже складна.
Фінансування спрямоване на допомогу найбільш вразливим верствам
людей, що перебувають на непідконтрольних уряду територіях впродовж
зимового періоду.
Офіційна інформація
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Підсумки 2018 року: соціальний захист (Львівська міська рада).
(...). Соціальний захист переміщених осіб з тимчасово окупованої
території та зони АТО. На обліку у відділах управління соціального захисту
перебуває 7915 осіб (5947 сім’ї), які переміщені з тимчасово окупованої
території України або районів проведення АТО. Для них передбачено
надання грошової допомоги для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг, за якою вже звернувся понад
6,5 тис. осіб.
Центр соціальної підтримки. Невдовзі у Львові відкриють Центр
соціальної підтримки, у якому особи з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також внутрішньо переміщені особи
зможуть отримати комплексну соціальну допомогу. Центр розрахований на
90 ліжко-місць: 80 місць – для осіб з числа внутрішньо переміщених осіб і 10
місць – для осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування.
Створення Центру фінансується за кошти Уряду Федеративної
Республіки Німеччина через Банк Розвитку KfW та Львівською міською
радою. Виконавці проекту: Український фонд соціальних інвестицій та
управління соціального захисту. Вартість проекту – 24,3 млн грн.
Облік внутрішньо переміщених громадян на Чернігівщині
(Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної
державної адміністрації).
Станом на 13 грудня 2018 року органами соціального захисту
населення області обліковано 8430 внутрішньо переміщених осіб або 5672
сім'ї.
З початку року в Києві внутрішньо переміщеним особам
виплачено 16,7 млн гривень допомоги по безробіттю (КиевВласть).
У столичному центрі зайнятості отримують послуги 476 переселенців.
З початку поточного року на виплату допомоги по безробіттю внутрішньо
переміщеним особам було використано 16,7 млн гривень.
Директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич:
На виплату допомоги по безробіттю для внутрішньо переміщених осіб
в поточному році вже використано 16,7 млн гривень, в 2017 році – 17,5 млн
гривень, в 2016 році – 16 млн гривень.
Середній розмір допомоги по безробіттю, у поточному році, склав 5,2
тис. Гривень.
Регіональні ініціативи
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На сьогоднішній день продовжують отримувати послуги столичної
служби зайнятості 476 переселенців.
Відбулося чергове засідання комісії з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
(Богодухівська районна державна адміністрація).
18 грудня під головуванням першого заступника голови районної
державної адміністрації Валентини Зирянової під час засідання розглянуто 8
звернень громадян щодо призначення (відновлення) соціальних виплат. 8
заявникам буде призначено та поновлено соціальні виплати.
З 2014 року послугами столичної служби зайнятості скористалися
8,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб (КиевВласть).
Директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич:
Столична служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 2690
внутрішньо-переміщених осіб. При цьому 140 осіб отримали одноразову
виплату допомоги по безробіттю на відкриття власної справи.
Знайшли роботу на ярмарку вакансій (Луганський обласний центр
зайнятості).
У Білокуракинському районному центрі зайнятості днями провели
міні-ярмарок вакансій для укомплектування кадрами КП «БілокуракинеКомунсервіс».
Підприємством було запропоновано сім вакансій робітників з
благоустрою. Представник кадрової служби підприємства розповів про
напрями діяльності, переваги та умови праці, заробітну плату та можливість
підвищення кваліфікації.
Учасникам міні-ярмарку також були надані профконсультаційні,
профінформаційні, юридичні послуги; спеціалісти служби зайнятості
забезпечили доступ шукачів роботи до всеукраїнської бази вакансій.
У результаті восьмеро з 14 безробітних зацікавились пропозиціями та
отримали направлення на проходження співбесіди безпосередньо на місці
роботи. За результатами співбесіди семеро безробітних (в тому числі двоє
переселенців) працевлаштовані на заявлені вакансії.
Закарпатські переселенці поділяться власним досвідом щодо
захисту своїх прав (Карпатський об’єктив).
17 грудня о 13.00 в Ужгородському прес-клубі відбудеться засідання,
головною темою якого підсумки адвокаційних компаній щодо проблем ВПО
(внутрішньо-переміщених осіб).
Йдеться про важливі проблеми, з якими стикаються переселенці (ВПО)
в Україні, і які найактивніше вирішуються на Закарпатті. Зокрема, про
проблеми в отриманні пенсій, участь у місцевих виборах та реєстрацію дітейпереселенців. У наших переселенців є свої власні перемоги з цих питань.
Регіональні ініціативи
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В Чернівецькій області 5 осіб віком 45+ безкоштовно здобувають
нову професі (Українська газета Час).
Для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці окремих
категорій населення служба зайнятості пропонує ваучер на перепідготовку,
підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями у пріоритетних
видах економіки.
Директор Чернівецького обласного центру Любов Кожолянко:
Ваучери на навчання видають філії служби зайнятості особам, які не
зареєстровані як безробітні, та відповідають певним вимогам. Зокрема,
людям віком від 45 років, …а також внутрішньо переміщені особи.
Навчання здійснюють професійно-технічні та вищі навчальні заклади,
підприємства, установи та організації, які мають ліцензію на надання освітніх
послуг. Людина, яка бажає навчатися, самостійно визначає професію
(спеціальність), напрям підвищення кваліфікації із затвердженого переліку, а
також форму та місце навчання.
Служба зайнятості Рівненщини сприяє працевлаштуванню
учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб (Рівненський обласний
центр зайнятості).
Послуги Рівненської обласної служби зайнятості активно продовжують
отримувати учасники антитерористичної операції на Сході країни та
переселенці з тимчасово окупованих територій і АР Крим.
З початку цього року послуги служби зайнятості отримували 127
внутрішньо переміщених осіб, з них мали статус безробітного 90 осіб,
отримували допомогу по безробіттю 66 осіб, 42 переселенці було
працевлаштовано, проходили професійне навчання 19 безробітних, 5 осіб
брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук:
Станом на 1 грудня 2018 року послуги обласної служби зайнятості
продовжували отримувати 23 безробітних із числа внутрішньо переміщених
осіб та 328 безробітних з числа учасників АТО.
Ірпінський центр для переселенців: три роки турботи і тепла
(LB.ua).
У грудні 2015-го в Ірпені відкрили перший на Київщині Громадський
центр для переселенців. Сьогодні він по праву вважається одним із
найкращих в Україні, а відвідувачі називають його «швидкою допомогою для
душі».
Голова політичної партії «Нові обличчя» Володимир Карплюк:
Протягом останніх чотирьох років Ірпінь прийняв найбільшу кількість
вимушених переселенців зі Сходу України та Криму у співвідношенні до
Регіональні ініціативи
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кількості населення. І люди продовжують приїжджати. Цифри реально
вражають: якщо у 2015 р. офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених
осіб тут було близько 5000, то зараз – майже 9000! Із них 2300 – дітей. І 1400
осіб переїхали в Ірпінь протягом 2018 року.
(...). Зараз до Центру приходить більше сотні людей щотижня. Серед
них не тільки переселенці, а й багато ірпінців-старожилів. Так центр виконує
свою головну місію – допомагати новим мешканцям Ірпеня інтегруватися у
місцеву громаду.
Тут є чим зайнятися і малим, і дорослим. Діти регулярно збираються на
розвиваючі заняття. Для людей похилого віку діє проект «Друга молодість».
Там пенсіонери вивчають тонкощі роботи з комп’ютерами, їздять на
екскурсії, влаштовують творчі вечори та просто посиденьки за чаєм.
(...). Дуже важливо також, що у Центрі допомагають знайти роботу і
розпочати власну справу. Минулого року 25 жінок закінчили тут курси
манікюру і для половини з них це стало постійним способом заробітку. А
цього року для підприємців-початківців був реалізований проект
«Приступаючи до справи». Протягом 6 місяців 15 учасників вивчали
англійську, бухгалтерську справу та тонкощі реклами. Зараз всі вони
продовжують спілкуватися в English speaking club.
Про результати виконання проекту «Економіко-правові засоби
стимулюючого впливу на розвиток Донбасу» (Національна академія наук
України).
26 листопада 2018 року в інформаційному агентстві «Укрінформ»
відбулася прес-конференція, під час якої було презентовано результати
цьогорічного спільного проекту Інституту економіко-правових досліджень
НАН України, Фонду імені Фрідріха Еберта та Громадської організації
«Асоціація вчених-внутрішньо переміщених осіб» із теми: «Економікоправові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу».
Починаючи з 2017 року Інститут економіко-правових досліджень
(ІЕПД) НАН України співпрацює з Фондом імені Фрідріха Еберта у рамках
щорічних спільних науково-прикладних проектів.
Фонд імені Фрідріха Еберта є найбільшим і найстарішим політичним
фондом Німеччини, котрий поділяє цінності соціальної демократії та активно
поширює політику свободи, солідарності й соціальної справедливості в
усьому світі. Робота Фонду в Україні концентрується на чотирьох основних
сферах, які мають втілювати цінності соціальної демократії в український
суспільно-політичний контекст: зниженні ступеня соціальної нерівності,
сталій економічній політиці, зміцненні демократичної правової держави,
принципі кооперативної безпеки в Європі.
У 2017 році Інститут і Фонд за участі чотирьох німецьких науковцівекспертів із Лейбніц-Інституту досліджень Східної і Південно-Східної
Європи й Університету м. Ауґсбурґ спільно реалізували проект «Досвід
об’єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові
Регіональні ініціативи

95

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

06 − 26 грудня 2018 р.

20-28 лютого 2015
аспекти», що завершився публікацією однойменного монографічного
видання, котре приурочене до 100-річчя Національної академії наук України
та користується попитом як серед науковців, так і серед посадовців.
Темою спільного науково-прикладного проекту 2018 року стали
«Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу».
Обидва проекти здійснювались у безпосередній взаємодії з органами
державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними
громадами (ОТГ), підприємництвом, громадськістю, науковим середовищем
Донецької та Луганської областей.
Результатом цьогорічного проекту стала опублікована Аналітична
доповідь, презентована на прес-конференції в «Укрінформі» за участі
академіка-секретаря Відділення економіки НАН України, директора
Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН
України академіка Е. М. Лібанової.
Аналітична доповідь представила моніторинг соціально-економічного
розвитку Донецької та Луганської областей, аналіз реалізації Державної
цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах
України, пропозиції щодо застосування різних правових засобів
стимулюючого характеру для відновлення їхньої економіки, а також
рекомендації з приводу врахування міжнародних зобов’язань нашої держави,
сучасних міжнародно-правових надбань і успішного досвіду інших країн у
вирішенні подібних проблем.
Діти переселенців безоплатно їздитимуть у луцьких тролейбусах
(Волинські новини).
Діти громадян, які перемістились із тимчасово окупованої території
України та районів проведення операції об’єднаних сил до міста Луцька,
зможуть безоплатно їздити тролейбусами в період із 2 січня до 31 травня
2019 року.
Про це йшлося 6 грудня під час засідання виконавчого комітету
Луцької міської ради.
Керівниця управління освіти Зіновія Лещенко:
В луцьких школах навчаються 128 таких дітей. Безкоштовний проїзд їм
забезпечать шляхом придбання щомісячних проїзних квитків, які управління
освіти закупить відповідно до списків, поданих директорами шкіл згідно з
заявами батьків.
Своєю чергою, департамент фінансів та бюджету міськради має
передбачити в бюджеті міста кошти на придбання проїзних документів.
Зіновія Лещенко зауважила, що близько 20 % дітей переселенців
користуються безоплатним проїздом у тролейбусах.
Члени виконкому підтримали проект рішення.
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Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних
виплат внутрішньо переміщеним особам (УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ).
10 грудня 2018 року відбулось чергове засідання комісії з питань
призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам. На засіданні комісії було розглянуто 75 справ. За результатами
опрацювання комісією прийнято рішення:
– 52 особам призначити (відновити) виплату державної соціальної
допомоги;
– 23 особам призначити (відновити) страхові виплати.
Призначено
державну
соціальну
допомогу
внутрішньо
переміщеним особам (Сватівська районна державна адміністрація
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ).
5 грудня під керівництвом начальника управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації Тетяни Шумакової відбулося
засідання комісії з розгляду питань щодо призначення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.
За результатами розгляду подання управління, з урахуванням актів
обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, комісією були прийняті
рішення щодо призначення (відновлення) соціальних виплат 52 внутрішньо
переміщеним особам.
Чергове засідання районної комісії з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
(http://www.mukrayon.gov.ua/novyna/chergove-zasidannya-rayonnoyi-komisiyiz-pytan-pryznachennya-vidnovlennya-socialnyh-vyplat).
Перший заступник голови Мукачівської районної державної
адміністрації Андрій Данканич:
(...). На розгляд комісії надійшло 17 звернення, а саме щодо
призначення на шестимісячний період адресної допомоги на оплату житловокомунальних послуг внутрішньо переміщеним особам та про призначення
державної соціальної допомоги у зв’язку з народженням дитини.
За наслідками розгляду та обговорення вищезазначених звернень, комісією
прийнято відповідні рішення.
Інформація по управлінню праці та соціального захисту населення
за листопад 2018 року (Краматорська міська рада).
Надходження та витрати грошових коштів за листопад 2018 року
І. Фінансування з Державного бюджету.
Надійшло 8934327,12 грн., в тому числі перераховано:
(…) Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для
покриття витрат на проживання – 7549745,46 грн.;
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(…) Відділом по роботі з внутрішньо переміщеними особами протягом
жовтня прийнято та видано довідки про взяття на облік як внутрішньо
переміщених осіб 522 особам.
Відділом державних соціальних інспекторів за звітний період для
призначення всіх видів соціальних виплат складено 3311 актів обстеження
матеріально-побутових умов сім’ї, з яких:
(…) 2217 актів згідно Порядку призначення (відновлення) соціальних
виплат внутрішньо переміщеним особам.
06 грудня 2018 року в приміщенні управління праці та соціального
захисту населення Ладижинської міської ради відбулося засідання
комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам (Ладижинська міська рада).
Комісією були розглянуті наступні питання:
І. Про призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг.
ІІ. Про призначення та відновлення виплати пенсії.
IІІ. Про призначення допомоги по безробіттю.
IV. Про результати розгляду подання Бершадського об’єднаного
УПФУ Вінницької області відомостей перетину кордону (система "Аркан")
внутрішньо переміщеними особами.
На засідання розглянуто 10 справ.
Комісія вирішила:
1. Призначити допомогу на проживання в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг – 5 сім’ям;
2. Відновити виплату пенсії – 2 особам;
3. Призначити допомогу по безробіттю – 1 особі;
4. Продовжити виплату пенсії та допомоги на проживання – 2 особам.
Результати засідання комісії з питань призначення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (Луцька міська рада).
06 грудня 2018 року відбулось засідання комісії з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.
На засіданні всього розглянуто 9 звернень громадян. Прийнято 9
позитивних рішень.
Сім’я Гребнєвих відкриє в Чернігові безкоштовний магазин для
нужденних людей (Gorod.cn.ua).
(...) Ініціаторкою першого в Чернігові соціального проекту
«Безкоштовний магазин ДякуЮ» стала 33-річна Юлія Гребнєва.
(...) Ми вирішили поставити «полицю допомоги» с надписом
«Потребуєш – візьми, маєш змогу – принеси». І наша поличка почала
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«працювати», тобто хтось купував та залишав, а бідні люди приходили та з
величезною вдячністю забирали додому.
А згодом люди, які залишали продукти, запитали чи можна принести
речі? …в мене виникла ідея відкрити Безкоштовний Магазин з різними
непродовольчими товарами, вірніше, речами просто за «ДякуЮ»…
На Фейсбуці я знайшла соціальний магазин «Одежина», який
знаходиться в Тернополі, почитала та вирішила зробите щось подібне.
Створила на Фейсбуці групу та розмістила пост:
«30.11.2018 року ми розпочинаємо збір речей (одяг, взуття, іграшки,
книги і т.п.) для відкриття Безкоштовного Магазину.
Що це таке? Це – соціальний проект, який допоможе нужденним
людям. Це – малозабезпечені люди,…переселенці – всі, хто опинився в
важких життєвих ситуаціях.
Офіційне відкриття магазину, який буде знаходитись на території
ринку «Масани», планується на кінець грудня. Все залежить від ініціативи
нашої громади. До допомоги запрошуємо людей, яким не байдужа чужа біда,
які зможуть допомагати приймати, сортувати, видавати одяг. Якщо є якісь
питання пишіть або ж телефонуйте 0631508880, з радістю дам відповіді на всі
ваші запитання. Кредо нашого проекту: «Потребуєш – візьми, маєш змогу –
принеси».
І люди почали приносити різні речі. На 1 грудня нам принесли речей
майже на 700 кілограмів!...
(...). Зайшовши до місця, де буде магазин, ми потрапили на «суботник»,
як каже Юлія. Дівчата-волонтери розбирали пакети з речами, розкладали і
сортували. Треба зазначити, що з того часу, коли Юля зробила оголошення
на Facebook, самих різних речей зібралося дуже багато. Люди почали
дзвонити, щоб запитати куди нести, а до тих, хто не міг доставити
самостійно – подружжя Гребнєвих приїжджали на своєму автомобілі, з
вдячністю забирали та відвозили до майбутнього магазину…
Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні
(Донецька обласна державна адміністрація).
«Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні» – саме
таку назву має масштабний проект, що починає реалізовуватися в 6 областях
Україні (Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській,
контрольованій урядом України території Донецької і Луганської областей).
Проект виконує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за сприяння уряду Німеччини у
співпраці з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України.
Одним з основних викликів, з яким стикаються внутрішньо переміщені
особи та особи, що постраждали від конфлікту, є набуття сучасних знань та
розвиток актуальних компетенцій для працевлаштування або відновлення
власної справи. Задля розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб в
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Донецькій області об’єднали свої зусилля представники громадськості (ГО
«Відкрита економіка»), держави (Донецький обласний центр зайнятості та
Донецький Центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості)
та організація з підтримки бізнесу (Донецька торгово-промислова палата).
При вирішенні питань працевлаштування внутрішньо переміщених
осіб та осіб, що постраждали від конфлікту на сході країни, необхідно
враховувати сучасні тренди на ринку праці та в економіці. Саме тому
з’явився проект зі створення інноваційної агролабораторії «GREEN Energy/
GREEN Wave» за принципом «Long life learning», мета якого – формування
передумов для набуття, перш за все, особами, що постраждали від конфлікту
на сході країни, актуальних компетенцій в сфері енергоефективності та
опанування ними сучасних технологій в агросекторі.
Найбільш позитивним прикладом є досвід співпраці України та
Німеччини з зазначених питань. Отже є всі передумови сподіватися на те, що
заходи проекту допоможуть майбутнім учасникам стати більш
конкурентоспроможними на ринку праці.
У Тернополі оновити гардероб допомогли 3 000 сімей (Терен).
Соціальний гардероб тернополяни протягом року поповнили на 21
тонну речей. Так одягом забезпечили три тисячі соціально вразливих сімей.
Проект ОдежиНА діє в місті уже рік.
Результат демонструє, що переселенці є ресурсом для місцевої
громади, а не тягарем.
Проект соціального гардеробу ОдежиНА входить у список ініціатив
Громадського бюджету, які поставили на додаткове голосування. Обирати
бажаний проект можна до кінця грудня.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Президент Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану
з 14.00 годин 26 грудня. Про це Глава держави заявив на засіданні Ради
національної безпеки і оборони України.
«Зараз рівно 14:00 і сьогодні, зараз о 14:00 припиняється воєнний стан.
Це моє принципове рішення. Воно ґрунтується на аналізі всіх складових
поточної безпекової ситуації в державі», - підкреслив Петро Порошенко.
Глава держави зауважив, що рішення про припинення дії воєнного
стану ухвалюється незважаючи на те, що ситуація довкола України не дуже
змінилась. «Ви бачите, що ОБСЄ підтвердила данні нашої розвідки і в районі
Луганська знайдено підтягнуті засоби і реактивні системи «Град»; збільшено
кількість артилерії; не відведені танки, які були зафіксовані супутниковими
знімками наших союзників по НАТО; не зменшено кількість військової
присутності Російської Федерації в Азовському морі. На жаль, і кількість
особового складу не відведена», - перерахував Президент.
Водночас Глава держави наголосив, що «в абсолютно іншому вимірі
перебувають зараз оборонні можливості українських Збройних Сил і інших
підрозділів сектору оборони і безпеки».
За його словами, проведена величезна робота із передислокації, із
скорочення термінів бойового злагодження, із доукомплектації за рахунок
резервів першої черги, із поставок у війська нового озброєння і
модернізованого озброєння і воєнної техніки.
Президент доручив проінформувати про відповідні оновлення
українське суспільство: «Люди повинні знати, що зроблено за цей місяць.
Яким чином посилено оборонні спроможності держави».
«Ми говоримо не лише про захист територіальної цілісності, не лише
про оборону кожного клаптика української землі, ми говоримо про безпеку
людей. І головна вимога до Президента як Верховного Головнокомандувача,
до Уряду, до Збройних Сил, до поліції, до прикордонників, до Національної
гвардії, до Служби безпеки України – ключова позиція захистити людей», наголосив Петро Порошенко (Луганська обласна державна адміністрація).
В області розроблятимуть Регіональну цільову програму підтримки та
адаптації внутрішньо переміщених на 2019 рік. Про хід виконання
Регіональної цільової програми щодо підтримки та адаптації внутрішньо
переміщених осіб у Луганській області на 2017-2018 роки на засіданні колегії
облдержадміністрації доповіла заступник директора Департаменту
соціального захисту населення – начальник управління соціальних гарантій і
компенсацій Олена Гарькавець.
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Вона повідомила, що Луганська область займає друге місце в країні за
кількістю облікованих внутрішньо переміщених осіб. Станом на 1 грудня у
Луганській області обліковано в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО
зареєстровано 281,3 тис. осіб, в тому числі 24,1 тис. дітей (9 %), 202,2 тис.
пенсіонерів (74 %), 7,4 тис. осіб з інвалідністю (4 %), 34,4 тис. осіб
працездатного віку (12 %).
За 2017 рік кількість переселенців зросла на 3807 осіб, проте за 11
місяців 2018 року зменшилася на 15303. При цьому в окремих містах та
районах області кількість внутрішньо переміщених осіб дорівнює кількості
населення цих територій або навіть перевищує його, наприклад:
Біловодський район – 166 %, Марківський – 190 %, Міловський – 106 %. У
Сєвєродонецьку нараховується 114,0 тис. населення, внутрішньо
переміщених осіб – 52,0 тис. (46 %).
Така кількість зареєстрованих в області ВПО створює надмірні
навантаження на державні органи, органи місцевого самоврядування,
громади, локальні ринки праці, соціальну інфраструктуру. Для реалізації
державної політики у сфері соціального захисту переселенців було
розроблено Регіональну цільову програму щодо підтримки та адаптації
внутрішньо переміщених осіб в Луганській області на 2017-2018 роки.
Нею передбачено розв’язання основних проблем внутрішньо
переміщених осіб, які зареєстровані та перебувають на території Луганської
області, підконтрольній українській владі. Фінансування заходів Програми
передбачається за рахунок коштів обласного бюджету в обсягах, визначених
на відповідний рік, та за рахунок коштів інших джерел. Щомісячну адресну
грошову допомогу для покриття витрат на проживання, у тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг, отримують понад 13 тисяч сімей ВПО.
Щомісяця з держбюджету фінансується у середньому 20 млн гривень. Так, з
1 січня по 30 листопада 2018 року профінансовано 209,0 млн гривень.
Заборгованість з виплати відсутня. Протягом звітного періоду для учнів 5-11
класів з числа ВПО організовано безкоштовне харчування за кошти місцевих
бюджетів
у
Рубіжному,
Біловодському,
Білокуракинському,
Новоайдарському, Попаснянському, Сватівському, Троїцькому районах,
Білокуракинській, Чмірівській об’єднаних територіальних громадах. Усього з
місцевих бюджетів профінансовано 323,9 тис. гривень. За звітний період 140
внутрішньо переміщеним особам, які постійно проживають у Луганській
області і опинилися у скрутному матеріальному становищі, надана
одноразова грошова допомога за рахунок коштів обласного бюджету на
загальну суму 300,00 тис. гривень.
Крім того, управління капітального будівництва облдержадміністрації
реалізує заходи щодо забезпечення права внутрішньо переміщених осіб на
житло: будівництво житлового будинку та реконструкція будівель у
Рубіжному.
Управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації
розроблено Порядок надання довгострокових кредитів внутрішньо
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переміщеним особам на будівництво (реконструкцію) або придбання житла
на території Луганської області, а Державна спеціалізована фінансова
установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
реалізує заходи Програми щодо надання довгострокових кредитів.
Крім того, протягом звітного періоду надано пільгових довгострокових
кредитів на будівництво (придбання) житла чотирьом сім’ям внутрішньо
переміщених осіб, профінансовано з обласного бюджету 2 500,00 тис.
гривень.
Департаменту соціального захисту населення колегією надано
доручення розробити проект Регіональної цільової програми щодо підтримки
та адаптації внутрішньо переміщених осіб у Луганській області на 2019 рік та
подати його на затвердження в установленому порядку (Луганська обласна
державна адміністрація).
Президент України Петро Порошенко:
Сьогодні разом з дружиною передали україномовні шкільні підручники
у навчальні заклади північних районів Донецької області. Південні та
центральні райони Донеччини вже отримали підручники від Марини у
понеділок, 17 грудня.
Усього в рамках проекту «Україна – єдина» Фонд Порошенко придбав
30 тисяч шкільних підручників для Донбасу на суму 2,2 млн гривень. Адже
ми розуміємо, що українська мова – це символ України як незалежної
держави, бо українською промовляє дух нашої свободи (Петро Порошенко).
Затверджено Програму економічного і соціального розвитку області на
2019 рік
На засіданні колегії обласної державної адміністрації розглянуто та
затверджено проект Програми економічного і соціального розвитку
Луганської області на 2019 рік.
Як зазначив директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та
туризму облдержадміністрації Сергій Медведчук, структура Програми
вперше приведена у відповідність до Стратегії розвитку області та плану її
реалізації, що спрощує моніторинг виконання зазначених планових
документів та підвищує рівень їх прозорості.
Програма на 2019 рік спрямована на забезпечення розвитку реального
сектору економіки і на цій основі поліпшення якості життя населення,
максимально можливого зменшення негативних соціально-економічних
наслідків.
Для досягнення поставленої мети планується закінчення будівництва
електропідстанції у Кремінній, що дасть можливість з’єднати регіон з
Об’єднаною енергетичною системою України та відновити роботу основних
енергоємних підприємств, які є бюджетоутворюючими для реального
сектору економіки.
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Сприяння забезпеченню сталого енергопостачання регіону та
державній підтримці вугільної галузі дасть змогу збільшити обсяги
промислового виробництва до 22,9 млрд гривень (у 2018 році – 21,7 млрд
гривень).
У 2019 році заплановано збереження обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції всіма категоріями господарств на рівні 4,6
млрд гривень.
Очікується збільшення обсягу виробництва продукції харчової та
переробної галузі до 597 млн гривень за рахунок налагодження каналів збуту
продукції та будівництва сучасних овоче- та фруктосховищ.
Заплановано
завершення
процесу
утворення
об’єднаних
територіальних громад і здійснення заходів щодо проведення виборів у
громадах, де не були призначені перші місцеві вибори у 2017-2018 роках.
Істотний ресурс у 2019 році область розраховує отримати з державного
бюджету, за передбаченими в ньому бюджетними програмами на загальну
суму близько 14 млрд гривень. Затвердженню Програми колегією передувало
її громадське обговорення, зокрема, її проект розглянутий громадською
радою при облдержадміністрації. Співдоповідачем за цим питанням виступив
заступник директора Агенції регіонального розвитку Луганської області
Роман Власенко. Він зауважив, що одним із пріоритетів спільної роботи є
реалізація Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року. Для адаптації
програми під цілі Стратегії була змінена її структура – розділи програми
відповідають змісту Стратегії та відображають основні пріоритети, завдання
та очікувані результати відповідних заходів. Крім того, Перспективний план
розвитку області на 2019-2021 роки, ініційований Президентом України і
Радою регіонального розвитку, стане базою для нової Стратегії Луганщини
до 2027 року. Отже, сформовано трирівневу систему планування
регіонального розвитку: Стратегія – дворічний плани її реалізації – і річна
програма економічного та соціального розвитку (Луганська обласна
державна адміністрація).
В Україні створено новий центральний орган виконавчої влади –
Державна соціальна служба https://www.kmu.gov.ua/…/pro-utvorennyaderzhavnoyi-socialn... Як визначається, вона буде реалізовувати державну
політику у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей, а
також здійснювати державний контроль під час надання соціальної
підтримки.
Чим функції будуть відрізнятись від Мінсоцу – поки невідомо, адже вона
буде координуватися КМУ через Міністерство соціальної політики. Тобто
фактично один центральний орган виконавчої влади буде управляти іншим.
Наразі важко сказати чи буде з цього користь – чекатимемо на положення,
що відповідно до Постанови має бути подане протягом 2 місяців (Донбасс
SOS).
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Обговорюємо перспективний план розвитку Луганщини: Ярослав
Нестеренко
Відповідно до перспективного плану розвитку Луганщини на 2019 –
2021 роки, на території Попаснянського району буде реалізовано проект
«Будівництво радіотелевізійної передавальної станції». Головною метою
проекту є покриття україномовним контентом усієї території Луганської
області.
Для його реалізації Кабінетом Міністрів України було виділено 22,55
мільйонів гривень, ще 1,2 мільйони гривень будуть профінансовані з
обласного бюджету. Будівництво нової телевежі дозволить відновити
мовлення не менше 15 українських телеканалів у 60-ти кілометровій зоні.
Близько 200 тисяч українців, що проживають як на частині тимчасово
окупованої, так і на підконтрольній українській владі території Луганської та
Донецької областей, отримають доступ до україномовного контенту. Як
зазначив головний редактор газети «Попаснянський вісник» Ярослав
Нестеренко, втілення цього проекту не лише збільшить кількість
україномовного контенту на всій території Луганської області, але й дасть
можливість
місцевим
медіа
розширити
свої
можливості.
«У разі радіотрансляції місцевого контенту жителі району зможуть
ознайомлюватися із суспільно значущою інформацією, «гарячими»
новинами, важливими оголошеннями. У межах області успішна реалізація
проекту дозволить мешканцям тимчасово окупованих територій отримувати
інформацію з першоджерел і розірвати «інформаційний пузир», в якому вони
опинилися зараз, коли ретранслюється інформаційний контент тільки з телета радіоканалів держави-агресора. Щоб людина могла сама робити об'єктивні
висновки, у неї повинен буди доступ до інформації», – прокоментував
Ярослав Нестеренко (Луганська обласна державна адміністрація).
На непідконтрольну українській владі частину території Донецької
області відправлено понад 154 тонн гуманітарної допомоги (Восстановление
Донбасса).
В облдержадміністрації дали роз’яснення про новації у сфері ЖКГ
Директор Департаменту Департаменту житлово-комунального господарства
Віталій Сурай на засіданні колегії облдержадміністрації розказав про
реалізацію на регіональному рівні Закону України «Про житлово-комунальні
послуги» на Луганщині.
Доповідач зазначив, що до Закону були впроваджені деякі нормативні
акти, які чітко окреслювали рамки альтернативного управління
багатоквартирним будинком – співвласниками, управителем або ОСББ.
Управління багатоквартирним будинком співвласниками передбачено
Законом та не вимагає створення юридичної особи. Співвласники приймають
рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах, що
оформлюється протоколом та підписується усіма співвласниками. За
рішенням зборів співвласників управління багатоквартирним будинком може
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бути передано управителю (фізичній особі - підприємцю або юридичній
особі-суб’єкту підприємницької діяльності). Збір співвласників також
приймає рішення про відкликання управителя, затвердження та зміну умов
договору з ним тощо.
Якщо мешканці не визначилися з однією із трьох форм управління,
воно буде здійснюватися особою, яка призначається на конкурсних засадах
виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований
багатоквартирний будинок
Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком
строком на один рік від імені співвласників підписує уповноважена особа
виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначено
управителя.
Управління багатоквартирним будинком ОСББ, передбачене
Закономвідповідно до Закону, відтепер значно спрощено, адже кожний
співвласник несе зобов’язання щодо належного утримання, експлуатації,
реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного
переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до
його частки співвласника. Крім того, у разі відчуження квартири чи
нежитлового приміщення новий власник набуває усіх обов’язків
попереднього власника як співвласника.
Віталій Сурай зауважив, що наразі на території Луганської області з
3640 багатоквартирних будинків ОСББ створено у 307 будинках. У 2017 році
прийнятий ухвалений Закон України «Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання», який визначив засади забезпечення та обліку
послуг з теплопостачання, а також централізованого водопостачання.
Комерційний облік комунальних послуг – визначення кількісних та якісних
показників комунальної послуги, на підставі яких проводяться розрахунки за
спожиті послуги. Відповідно до Закону, житлові будинки та нежитлові
приміщення необхідно оснастити вузлами комерційного обліку теплоенергії і
водопостачання.
Слід зазначити, що органи місцевого самоврядування можуть
приймати рішення про виділення коштів з місцевого бюджету на оснащення
вузлами комерційного обліку будівель, передбачивши фінансування таких
робіт у відповідних програмах. На території області з 1755 багатоквартирних
житлових будинків, що мають централізоване опалення, тільки 452 будинки (
25,8 %) обладнані побудинковими тепловими лічильниками. Крім цього, КП
«Лисичанськтепломережа» закупило 113 вузлів і завершує роботи по із
введення ю їх у в експлуатацію.
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017
передбачає нову класифікацію житлово-комунальних послуг, виводить із
тарифів на комунальні послуги витрати на абонентське обслуговування та
регулює відносини, що виникають у процесі надання та споживання
житлово-комунальних послуг.
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Плата за абонентське обслуговування (у разі укладання
індивідуального договору) відшкодовує витрати виконавця, пов’язані з:
укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням
розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за
спожиті комунальні послуги обслуговуванням приладів – розподілювачів
теплової енергії та/або вузлів обліку (періодична повірка, обслуговування та
ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж), що забезпечують
індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у
квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку. Доповідач відзначив,
що найбільш актуальною інформацією для громадян стане введення штрафів,
санкцій щодо споживачів. Так, споживач, який заборгував, зобов’язаний буде
сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі. Цей штраф буде не вище
0,01 %відсотка за кожен день прострочення від суми боргу. Загальний розмір
сплаченої пені не може перевищувати 100 % відсотків загальної суми боргу.
Також якщо споживач отримає зарплатню із затримкою, або ж держава
невчасно перераховує кошти на субсидії, штрафні санкції не застосовуються.
Дану норму запровадять з 1 січня 2019 року.
Віталій Сурай підкреслив, що з метою забезпечення реалізації
реформування сфери ЖКГ в області територіям необхідно надавати
методичну допомогу мешканцям багатоквартирних будинків з оформлення
протоколів щодо їх управління та вжити заходів для забезпечення
комерційного обліку тепло-, водопостачання (Луганська обласна державна
адміністрація).
Підписано Імплементаційну угоду щодо проекту Трастового фонду
НАТО із знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії
саморобним вибуховим пристроям
У штаб-квартирі Альянсу в Брюселі, підписано Імплементаційну угоду
між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО про реалізацію
проекту Трастового фонду НАТО, спеціально створеного для допомоги
нашій країні, із знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії
саморобним вибуховим пристроям, яка розроблена Управлінням екологічної
безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України. Це
дозволить розпочати практичну фазу у цьому напрямі. Для реалізації проекту
будуть залучені Міністерство оборони України, Служба безпеки України,
Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національна поліція
України, Національна гвардія України, Державна спеціальна служба
транспорту, Державна прикордонна служба України.
У рамках проекту заплановано здійснити розробку нормативних
документів із знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії
саморобним вибуховим пристроям; досягти взаємосумісності залучених сил
та засобів України з Альянсом; розвинути спроможності захисту цивільного
населення від загроз саморобних вибухових пристроїв. За інформацією
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Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України (Луганська
обласна державна адміністрація).
В Україні створено новий центральний орган виконавчої влади –
Державна
соціальна
служба https://www.kmu.gov.ua/…/pro-utvorennyaderzhavnoyi-socialn….
Як визначається, вона буде реалізовувати державну політику у сфері
соціального захисту населення та захисту прав дітей, а також здійснювати
державний
контроль
під
час
надання
соціальної
підтримки.
Чим функції будуть відрізнятись від Мінсоцу - поки невідомо, адже вона
буде координуватися КМУ через Міністерство соціальної політики. Тобто
фактично один центральний орган виконавчої влади буде управляти іншим.
Наразі важко сказати чи буде з цього користь - чекатимемо на положення, що
відповідно до Постанови має бути подане протягом 2 місяців (Донбасс SOS).
У 2019 році держпідтримка регіонального розвитку становитиме
30,8 млрд гривень
Загальний ресурс місцевих бюджетів у наступному році становитиме
573,1 млрд гривень, з яких власні доходи місцевих бюджетів – 292,3 млрд
гривень, що більше на 41,8 млрд гривень у порівнянні із затвердженими
місцевими бюджетами на 2018 рік, або на +16,7%. Так прокоментував
прийнятий Держбюджет-2019 Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
Було зазначено, що у 2019 році обсяг державної фінансової підтримки
на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку
становить 30,8 млрд гривень (у 2018 році аналогічні видатки заплановані в
сумі 25,4 млрд гривень).
Зокрема, це:
Програма ЄС по підтримці секторальної політики України – 0,5 млрд
гривень;
ДФРР – 7,7 млрд гривень (у 2018 р. – 6,0 млрд грн), у тому числі: на
забезпечення реалізації проектів-переможців «Всеукраїнського громадського
бюджету» у сумі 0,5 млрд гривень;
субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних
громад – 2,1 млрд гривень (2018 року – 1,9 млрд гривень);
субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи
охорони здоров’я у сільській місцевості – 1,0 млрд гривень (2018 року – 1,0
млрд гривень);
субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 14,7
млрд гривень, що складає 35 % Державного дорожнього фонду (2018 року –
11,5 млрд гривень);
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субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій –
4,8 млрд гривень (2018 року – 5 млрд гривень).
І це не враховуючи трансферти з державного бюджету у розмірі –
288,3 млрд гривень.
Також, у Держбюджеті-2019 передбачено прямі міжбюджетні
відносини з ОТГ, у яких перші вибори відбулися в 2018 році, у тому числі по
тих, перші вибори в яких відбудуться 23 грудня 2018 року.
http://www.minregion.gov.ua/…/u-2019-rotsi-derzhpidtrimka-…/
(Луганська обласна державна адміністрація).
Благодійний фонд Карітас запрошує переселенців взяти участь у
новорічному майстер-класі «Доріжками рідного дому». Його проведе
художниця з Горлівки Ярослава Кошева. На майстер класі будуть вчити
малювати акриловими фарбами на холсті. Темою робіт стане рідний дім –
місце, де нам було добре і яке ми були змушені покинути. Ми проживемо цей
досвід, щоб відкрити нові внутрішні ресурси і можливості у 2019 році. Місце
проведення: м. Київ вул. Микитенка 7б (Донбасс SOS).
Обговорюємо перспективні плани Луганщини: Віра Гурова Одним із
пріоритетних напрямів діяльності Луганщини є розвиток сільської медицини.
Про це наголошено під час нещодавнього засідання Ради регіонального
розвитку на обласному рівні, яке провів виконуючий обов’язки голови
обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної
адміністрації Сергій Філь. Більш того, зазначений напрям є одним з наданих
регіонам доручень Президента України Петра Порошенка на засіданні Ради
регіонального розвитку на державному рівні. Для Попаснянського району –
це одне із завдань сьогодення. «Надання якісних медичних послуг населенню
прифронтової території – найголовніша мета всієї сфери охорони здоров’я
Попаснянщини», – зазначила головний лікар Комунального некомерційного
підприємства «Попаснянський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Віра Гурова. Одним із перших кроків задля досягнення цієї мети
стало будівництво на території Мирнодолинської селищної ради у селищі
Підлісне сучасної амбулаторії «Робота в цьому напрямку розпочалася ще на
початку 2018 року. До кінця ІІ кварталу 2019 року будівництво амбулаторії
планується закінчити», – прокоментувала Віра Гурова.
«У цьому населеному пункті приміщення для надання медичних послуг
належної якості не було, – зазначила головний лікар. – Саме тому прийнято
рішення розпочати цей проект. Крім того, були дотримані й інші умови для
його успішної реалізації. А саме – пріоритетність щодо розвитку медицини у
сільській місцевості, робота молодого перспективного лікаря, який і
продовжуватиме тут медичну практику, та залучення коштів для реалізації
проекту на умовах співфінансування з державного і місцевого бюджетів –
5,97 мільйонів гривень і 597 тисяч гривень відповідно», – додала вона.
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Ще одним важливим чинником щодо впровадження проекту з
будівництва нової амбулаторії у Підлісному стало те, що переважна кількість
населення у селищі – люди літнього віку, які потребують найбільшої уваги з
боку медичних працівників (Луганська обласна державна адміністрація).
Місцеві бюджети Луганщини отримали понад 2,6 мільярда Протягом
січня-листопада 2018 року до загального та спеціального фондів місцевих
бюджетів надійшло 2 млрд 626 млн гривень. Надходження доходів
загального фонду місцевих бюджетів Луганщини склали 2 млрд 586 млн
гривень податків та зборів. Темп приросту надходжень до відповідного
періоду 2017 року склав 12,4 %, що становить понад 285 млн гривень.
Важливо, що зростання надходжень досягнуто з усіх бюджетоутворюючих
податків.
Зокрема, за результатами наповнення бюджетів громад 1 млрд 870 млн
гривень отримано за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, що у
порівнянні з 11 місяцями минулого року більше на 170,1 млн гривень. Сплату
єдиного податку представники малого бізнесу забезпечили в розмірі 325,7
млн гривень, що перевищує минулорічний результат на 57,2 млн гривень.
Додаткові кошти, які отримали територіальні громади Луганщини, дозволять
вирішити питання соціального та інфраструктурного розвитку. За
інформацією Головного управління ДФС у Луганській області (Луганська
обласна державна адміністрація).
Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про
припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між
Україною та Російською Федерацією». «Непродовження договору з Росією
слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний
розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу», – підкреслив
Президент.
«Інші складові цієї стратегії: це є безвіз, Угода про асоціацію з ЄС,
Томос про створення автокефальної незалежної української церкви, вихід з
СНД, закріплення в Конституції курсу на вступ до НАТО та Євросоюзу,
створення потужної, патріотичної і професійної української армії, підтримка
української мови, власна історія і зміцнення нашої національної
ідентичності», – зазначив Петро Порошенко.
Глава держави також повідомив, що від Міністерства закордонних
справ України вимагає завершення роботи з інвентаризації договірноправової бази з Росією. «Будемо і надалі робити висновки про корисність тих
чи інших угод», – сказав Порошенко.
Глава держави підкреслив, що також вимагає від Кабінету Міністрів
України термінових і дієвих кроків з метою створення міжвідомчого
координаційного органу для формування консолідованої претензії України
до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки. «Я розраховую, що
особливий статус та спеціальні функції дозволять такому органу достатньо
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ефективно виконувати покладені на нього завдання із захисту національних
інтересів України», – підсумував Президент. Петро Порошенко зауважив, що
цей договір не був розірваний раніше заради того, щоб використовувати його
положення як базу для наших численних позовів до міжнародних судів та
інших міжнародних інстанцій до Росії – як порушниці цього договору та
норм міжнародного права. Зокрема, він навів окремі положення цього
договору, де зазначається, що сторони «будують відносини одна з одною на
основі принципів взаємної поваги…, територіальної цілісності, непорушності
кордонів…, незастосування сили, невтручання у внутрішні справи…,
сумлінного виконання взятих міжнародних зобов’язань…, норм
міжнародного права…» Глава держави підкреслив, що на початку 2019 року
спливає черговий десятирічний термін, коли Україна має офіційно
визначитися, продовжувати його чи припинити. За його словами, «вибір
очевидний – припинити». Петро Порошенко також додав, що Україна
використала всі можливості цього документу у своїх національних інтересах
(Луганська обласна державна адміністрація).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(УНІАН)
Політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики,
колишній народний депутат Тарас Чорновіл:
Поки ще захоплена частина Донбасу повинна повернутися під
контроль України в статусі території, на якій, як і на решті частини нашої
країни, буде проводитися децентралізація. Для Донбасу після повернення
будуть діяти ті ж принципи децентралізації, які поступово будемо вводити
для всієї країни, єдине – повинен бути перехідний період.
На жаль, не пройшли конституційні зміни в 2015 році, а там вже було
остаточне визначення децентралізації як територіально-адміністративного
устрою і був також введений фактично перехідний період на три роки для
ОРДЛО. Це так званий «закон про особливий статус», хоча саме статусу там і
не було. Там були деякі додаткові компроміси у правоохоронній сфері, але й
істотні обмеження. Децентралізація передбачає чіткий розподіл повноважень
між центром і територіями. І це стосуватиметься також й Донбассу.
Але що стосується гуманітарної політики, зокрема, мовної, то повинні
діяти загальнодержавні регуляторні правила, які будуть давати гарантії
меншинам, але і зберігати статус державної мови.
(Радіо Свобода)
Головний редактор видання «Острів» Сергій Гармаш:
Багато (переселенців, – ред.) повернулися, хто їхав і не знайшов себе
тут в економічному плані: важко жити, не маючи роботи. (...) Роботи (в
ОРДЛО, – ред.) немає, підприємства стоять. Нормальних умов для життя
немає, немає стабільності, немає розуміння, що буде. Люди на роздоріжжі.
Але дуже тривожна ситуація для нас. Люди з плином часу ментально
віддаляються від України. Особливо через ту картину світу, яку вони бачать
через свої ЗМІ, що нехай Росія їх і зрадила, але вона стабільніша і сильніша.
Люди тягнуться до сили, до того, що може їх захистити.
Якщо раніше вся область була навколо Донецька і туди їздили на
шопінг, на концерти, щоб вилетіти за кордон, то зараз це починає переходити
на Ростов (Ростов-на-Дону – ред.). Туди простіше виїхати, ніж навіть «в
Україну» (на підконтрольну Києву територію України – ред.). У нас дивна
політика щодо окупованої території.
(...) Територіально велика частина Донбасу вільна, але за населенням
на окупованій частині залишилося більшість наших людей і економічного
ресурсу. Україна зараз контролює в основному сільський Донбас, а по
Донецькій області це 5%. І кілька великих міст.
Я б не сказав, що там ситуація надто покращилася. Може бути, настрої,
оскільки там росте кількість проєвропейської, прагматичною молоді. Але
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життя там не стає краще. Економічний розвиток регіону набагато слабший,
ніж міг і повинен був бути.
У будь-якому випадку, цей регіон повернеться в Україну, він не
потрібен Росії. Потрібно це розуміти, до цього готуватися. Потрібно бути
сильними, знати, чого ми хочемо, і йти до цього.
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Прогнози
(Информационное агентство «Вчасно»)
Більше третини переселенців не планують повертатися на
Донбас, – дослідження.
Понад третина вимушених переселенців (38 %) не готові повертатися
на своє місце проживання до переміщення після завершення воєнних дій на
Сході України. Про це йдеться в результатах дослідження Національної
системи моніторингу «Ситуація з внутрішньо переміщеними особами»,
проведеного Міжнародною організацією з міграції.
«Частка ВПО, які повідомили про свій намір повернутися після
закінчення конфлікту в місце свого проживання до переміщення, становила
24 %. З другого боку, 38 % ВПО висловили намір не повертатися навіть після
закінчення конфлікту», – йдеться у дослідженні.
Водночас частка ВПО, які обрали відповідь «важко відповісти»,
становила 20 %. Дослідники зазначають, що ці результати можуть свідчити
про невпевненість переселенців у своєму майбутньому.
Наміри не повертатися були більшими серед ВПО, котрі проживають
подалі від ОРДЛО.
Областями з найбільшою часткою переселнців, які висловлюють намір
не повертатися, є Чернігівська (70 %), Чернівецька (63 %), Волинська (60 %)
та Київська (60 %) області, а областями з найменшою часткою є Донецька
(30 %), Луганська (25 %) та Запорізька (27 %) області.
ВПО, які мають близьких родичів, що проживають на окупованому
Донбасі, частіше висловлюють наміри щодо повернення (56 %), ніж ті ВПО,
котрі не мають там близьких родичів (43 %).
Зазначається, що протягом дослідного періоду було опитано 2 405
переселенців шляхом особистих інтерв’ю, а ще 4025 ВПО – шляхом
телефонного інтерв’ю (з них – 802 інтерв'ю були проведені з ВПО, які
повернулися на не підконтрольну уряду територію). Вибірка була створена
на основі бази даних реєстрації ВПО, що ведеться Міністерством соціальної
політики України.
(Слово і Діло)
Разумкова Василь

Директор економічних програм Центру
Юрчишин:
Цілком можливо, що середня зарплата зростатиме більше, ніж
інфляція. Хоча тут важливо враховувати, про який рівень інфляції йдеться.
Якщо це показник 7-8%, який записаний у бюджеті, то, звичайно, набагато
вище. Реальний показник – близько 12%. Приблизно на стільки ж – 12-14% –
і зросте середня зарплата.
Прогнози
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Це вже тенденція декількох останніх років, коли середня зарплата
трохи перевищує рівень інфляції. Однак важливіша проблема пов'язана не із
зарплатою, а з мінімальними соцстандартами.
Якщо щодо мінімальної зарплати хоча б якось збираються здійснити
підвищення, то інші мінімальні стандарти, наприклад, прожитковий мінімум,
допомога з безробіття, рухаються більш низьким темпом.
Рухатися до усереднених показників потрібно, але важливо ще й те, що
буде з прожитковим мінімумом, наскільки він реалістичний та чи дає
можливість хоч якось зводити кінці з кінцями, а не просто існувати. Є
питання, наскільки все це ув'язується із системою субсидій для
малозабезпечених. Навряд чи в цьому питанні варто чекати якогось прориву.
Загальна картина та динаміка, ймовірно, буде такою ж, як цього року.
Так, є невелика поправка на вибори. Зазвичай під виборчі процеси
підкидають більше грошей, але це не стільки реальне поліпшення добробуту,
скільки показове. Можливо, збільшать, наприклад, мінімальні зарплати та
пенсії не на 100 гривень, а на 105. Імовірно, за задумом, це має щось
продемонструвати.
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