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Головні новини
Протягом тижнів 27.12.18-16.01.2019 року підписано томос для
України, продовжилась праця у сфері медичної та освітньої реформ в
Україні.
Китай надасть медичне обладнання для лікарень України.
Мінекономрозвитку залучило технічну допомогу від Уряду Китаю, що
передбачає надання сучасного медичного обладнання для лікарень України.
16 січня Кабінет Міністрів України уповноважив Першого віце-прем’єрміністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва
підписати відповідну Угоду між Урядом України та Урядом Китаю.
Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко заявив, що уряд
України на засіданні 16 січня затвердив Перелік об’єктів великої
приватизації.
Цей перелік не має терміну дії і може Кабінетом Міністрів України як
доповнюватися так і скорочуватися. В нього будуть вноситися підприємства,
які не підпадають під критерії об'єктів, що мають стратегічне значення.
Декларації ТОП-посадовців отримають найвищі вагові коефіцієнти і
будуть перевірятися в першу чергу.
Логічний та арифметичний контроль декларацій буде проводитися за
двома складовими: відповідність даних Правилам логічного та
арифметичного контролю та порівняння відомостей декларації з відомостями
реєстрів та баз даних.
Заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк заявив,
що понад 70 % українців, які підписали декларації, задоволені своїми
сімейними лікарями.
В Україні вже понад 24 мільйони осіб скористалися правом вибору
свого сімейного лікаря. Без будь-якого примусу.
Із 1 січня в Україні здійснюється перерахунок пенсій для військових
пенсіонерів, триває підготовка до перерахунку пенсій іншим категоріям
пенсіонерів.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман:
Хочу нагадати, що з 1 січня ми прийняли рішення, і 500 тисяч
українських військових пенсіонерів отримають перерахунок і підвищення
пенсій більш ніж на 700 грн.
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Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій Зубко наголосив, що у п’яти областях України
найближчим часом розпочнеться тестування телемедицини у сільських
амбулаторіях.
В Україні розпочалося масштабне будівництво перших 517 нових
сільських амбулаторій моно- та групової практики. 10 вже введено в
експлуатацію на Кіровоградщині, які повноцінно працюють.
МОН: 2019 року наукові установи почнуть оцінювати за новими
правилами.
Цьогоріч в Україні почнеться оцінювання наукових установ за новими
правилами – його проводитимуть незалежні експерти на основі єдиних,
прозорих критеріїв, з урахуванням специфіки кожного закладу. Від
результатів залежатиме рівень державної підтримки.
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій Зубко повідомив, що у 2019 році на розвиток регіонів
держава надасть понад 30 млрд грн підтримки (у порівнянні з 2018 роком –
25,4 млрд грн).
Так, у Держбюджеті-2019 закладено 7,7 млрд грн на Державний фонд
регіонального розвитку (ДФРР). Кошти спрямовуватимуться на розбудову
Нового освітнього простору у школах та дитсадках, будівництво та
реконструкцію
медичної,
соціальної,
культурної
та
спортивної
інфраструктури.
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Аналітичний коментар
М. Кушнарьова
н.с. ФПУ
канд. філос. наук
Історія та перспективи законопроекту № 9037,
або
Чи потрібно будити лихо?
Загальновідомо, що, попри новітні технології, можливості нашої
свідомості є обмеженими: жодна людина не може знати однаково добре всі
науки, всі мови, цікавитися всім та однаково чутливо реагувати на все. Цим
користується багато хто − політики, ньюсмейкери, журналісти,
маркетологи... Їх навіть можна легко зрозуміти, адже вони всі, кожний на
свій лад, намагаються щось, прямо чи опосередковано, продати, тобто
зробити так, щоб щось купили, точніше, хтось купився. Відповідно, так само
вони мають це враховувати. Ще пильніше мають це враховувати пересічні
споживачі − речей, продуктів, новин.
Наприклад, агресивні дії Росії в Азовському морі 25 листопада,
захоплення українських кораблів та їх екіпажів, а особливо подальше
введення воєнного стану в нашій державі призвело до того, що інші події
відійшли на задній план. Люди не можуть цікавитися всім та звертати увагу
на все, особливо на те, що, принаймні, на перший погляд, «не горить».
Можливо, саме тому як пересічні громадяни, так і представники
експертної спільноти не звернули великої уваги на те, що 22 листопада
Конституційний Суд України ухвалив позитивний висновок про
відповідність Конституції України поданого Президентом Петром
Порошенком законопроекту №9037 щодо внесення поправок до Конституції
з метою закріплення стратегічного курсу держави на набуття повноправного
членства України в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору. Громадян можна зрозуміти: на тлі
підвищення тарифів, зростання цін, постійної загрози підвищення пенсійного
віку та того самого воєнного стану якісь там поправки до Конституції
видаються якщо не неважливими, то точно не злободенними. До певної міри
так воно й є, але, як усе в політиці та Конституції, тільки до певної міри.
Громадську думку до можливості внесення змін до Конституції
почала готувати представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко в
лютому. Громадська думка навіть не встигла усвідомити, чи це Луценко так
жартує, чи щось комусь здалося, як цю перспективу за кілька днів офіційно
змалював Президент Петро Порошенко 28 лютого минулого року на своїй
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прес-конференції: «В моїй команді ми зараз обговорюємо пропозицію
«заякорити» в Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію.
Обидві ідеї, як свідчать опитування громадської думки, є консолідуючими,
користуються широкою підтримкою у суспільстві. В той же час, коли
піднімають голову антиєвропейські політичні сили, які прагнуть реваншу, на
мою думку, поправки до Основного закону могли би стати страховкою від
будь-яких несподіванок та імперативом для всіх політичних сил на роки
вперед. Прагнення до членства в Євросоюзі та НАТО можна було би
зафіксувати в Преамбулі до Конституції, для чого достатньо підтримки двох
третин конституційного складу Верховної Ради України» (Президент Петро
Порошенко). У вересні Порошенко вніс до Верховної Ради відповідний
законопроект №9037, який Верховна Рада спрямувала до Конституційного
Суду. Після позитивного висновку Конституційного Суду в той самий день
22 листопада парламент, проявивши нечувану оперативність та небачену
одностайність, попередньо схвалив законопроект аж 311 голосами (за
необхідних 226).
Мимоволі виникає питання: депутати підтримали «ініціативу
президента» тому що всі справді настільки віддані курсу на євроінтеграцію?
Чи, можливо, вони так вболівають за майбутнє України? А може, вони
вирішили, що це неважливо на тлі питання пенсійного віку? А може, вони
просто вирішили, що головне − все одно попереду, коли буде голосування за
прийняття законопроекту…
Те, що законопроект інспірований політичними мотивами,
припускає більшість експертів. Наприклад, про «суб’єктивний чинник
президентської ініціативи» згадує експерт Центру політико-правових реформ
Юлія
Кириченко
(Центр
політико-правових
реформ),
експерт
брюссельського представництва Німецького фонду Маршалла Бруно Лете
вважає, що поданням цього законопроекту «фактично, президент України
говорить: Якщо ви хочете більше Європи в Україні, то я є тим кандидатом,
якого варто підтримувати» (Deutsche Welle), оглядач Анатолій
Марциновський важає, що у цьому випадку «йдеться винятково про
виборчу технологію та сподівання додати щось до президентського
рейтингу» (Європейська правда). Отже, те, що запропонований законопроект,
який стосується ґрунтовних засад життя нашої держави та її основного
закону, є складовою передвиборчої тактики Порошенка, − це бачення
багатьох представників експертного середовища, різниця хіба що в ступені
коректності формулювань.
У законопроекті Президент запропонував кілька новацій: у
Преамбулі задекларувати європейську ідентичність українського народу і
незворотність європейського та євроатлантичного курсу України; Парламент
буде уповноважений визначати реалізацію стратегічного курсу України на
набуття членства в ЄС та в Організації Північноатлантичного договору, Уряд
буде забезпечувати реалізацію цього курсу, а Президент буде гарантом його
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реалізації; виключити з Перехідних положень Конституції України
положення, яке передбачає використання існуючих військових баз на
території України для тимчасового перебування іноземних військових
формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів (п.14).
Остання пропозиція покликана, за словами самого Президента, чітко
зафіксувати «позицію, що ми вилучаємо норму, на підставі якої в Україні
перебував Чорноморський флот – конституційних підстав після прийняття
цих змін не буде» (Президент Петро Порошенко). Як зазначив відомий
український дипломат Богдан Яременко, Порошенко пропонує прибрати з
Конституції норму, яку свого часу додали у Конституцію для «тимчасового
узаконення» базування на території України Чорноморського флоту РФ
(Європейська правда). 22 листопада Верховна Рада попередньо схвалила
згаданий законопроект, а 25 листопада Росія влаштувала акт агресії в
Азовському морі. Втім, може, це просто так співпало…
З іншого боку, як зауважив Яременко, «президент лишив іншу
норму, записану у статті 17: «На території України не допускається
розташування іноземних військових баз». Але якщо ми рухаємося до НАТО
та прагнемо стати членом цієї організації, якщо просимо про допомогу
Альянсу та всього світу у боротьбі з російською агресією (та ще й закликаємо
ООН надіслати в Україну миротворчу місію!), то цю норму однозначно
доведеться змінити» (Європейська правда).
Взагалі дискусійним є саме питання зведення в одному документі
курсу на євроінтеграцію та на вступ до НАТО, точніше, ефективність цього
зведення з огляду на перспективу голосування. Позиції громадян України
щодо ЄС та НАТО є різними. За результатами останнього соцопитування,
який проводили відразу чотири соціологічні компанії («Социс», КМІС,
«Рейтинг» та Центр Разумкова) з 28 жовтня по 14 листопада, вступ України
до ЄС підтримує 56,2% респондентів, а до НАТО – 44,9 %. За словами
директора Фонду «Демократичні ініціативи» Ірини Бекешкіної,
«регіонального консенсусу з НАТО все-таки немає. Значна частина тих, хто
раніше орієнтувався на різноманітні зв'язки з Росією, зокрема Митний союз
та інші, зараз перебувають в невизначеності. На запитання про НАТО вони
підтримують нейтральний статус. Щодо євроінтеграції ситуація інша: як і
раніше, більшість підтримує вступ до ЄС» (Сегодня.ua).
Щодо тексту законопроекту як такого, фахівці-юристи теж
вбачають у пропонованих змінах потенційні ризики. Зокрема, експерт
Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко зауважує, що «у тексті
законопроекту вживається термін «повноправне членство» України в
Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Статутні документи цих організацій не містять поняття «повноправного
членства», що наштовхує на сумнів про коректність вживання
запропонованого терміна в тексті Конституції України» (Центр політикоправових реформ). Також експертка звертає увагу на некоректність
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закріплення в тексті Конституції України назв міжнародних організацій, а
саме Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору,
що може викликати певні труднощі у випадку зміни назви однієї або відразу
обох організацій, що не залежить від України. Втім, у Перехідних
положеннях зафіксовані дати виборів до Верховної Ради та Президента ще
1998, 1999 та інших вже віддалених від нас років, тому звертати увагу на
назви організацій…
Не викликає сумнівів і декларативний характер запропонованого
законопроекту. Можливо, це має сенс з огляду на ситуацію 2010 року, адже,
на думку оглядача Сергія Сидоренка «Україна і досі «вигрібає» наслідки
розвороту 2010 року. Але йдеться не про те, що за Януковича ми віддалилися
від Альянсу, зруйнували співпрацю, сумісність військ з натівськими абощо.
Якраз цього не було. (…) Найбільше нам зашкодило інше: те, що через
Януковича в НАТО втратили до нас довіру. А у військовій сфері довіра – то,
мабуть, основне, адже союзники мають ділитися один з одним чутливою
інформацією. Через це досі доводиться чути в Брюсселі: «Хіба ми впевнені,
що завтра Україна не розвернеться, як це було у 2010?» (Європейська
правда). Ту саму думку обстоює політичний експерт Олександр Палій:
«Питання вступу України до ЄС та НАТО − це питання майбутнього країни,
її виживання, тому зафіксувати цей курс максимально надійно у Конституції
необхідно (…) Крім цього, такий крок продемонструє західним партнерам
серйозність наших намірів щодо євроатлантичної інтеграції, оскільки
означатиме, що жоден новий український уряд вже не змінить напрямку,
закріпленого в Конституції» (Deutsche Welle). Експерт, по великому рахунку,
повторює висловлювання спікера Верховної Ради Андрія Парубія: «Ми не
можемо допустити, щоб будь-коли наш євроатлантичний напрям був
ревізований будь-ким. І зміни до Конституції дають гарантію, що цей напрям
буде збережений незалежно від того, які будуть політики в Україні чи на
президентській посаді, чи в цьому залі» (Верховна Рада України).
Не зовсім зрозуміло, чому такі поважні та досвідчені особи так
вважають, адже, як показує досвід, для того, щоб змінити Конституцію, не
треба, як казала свого часу одна вкрай самовпевнена особа, «щоб небо впало
на землю». Достатньо зміни складу Верховної Ради після чергових виборів і
тоді, вважає доктор юридичних наук Михайло Жернаков, «завтра може бути,
наприклад, інша конституційна більшість у парламенті, й нічого ми з цим
зробити не зможемо. Ну, змінять знову Конституцію» (Слово і Діло).
Причому чим бездіяльнішою у проведенні реформ буде теперішня влада, тим
більше шансів у противників євроінтеграційного курсу, адже, як вважає
старший аналітик Української ради з міжнародних відносин Володимир
Денисюк, «якщо в країні не відбуватимуться серйозні реформи, якщо їхні
результати не відчуватимуть пересічні громадяни, то будь-яка політична сила
зможе змінити цей курс, навіть якщо він буде прописаний в Основному
законі» (Deutsche Welle).
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Саме на констатації недостатності практичних кроків з реалізації
курсу на євроінтеграцію, котрі би полягали у реанімуванні української
економіки, оздоровленні соціальної сфери, створенні сприятливих умов для
підприємництва та реальних засад незалежного існування країни, яким воно
має бути за сучасних умов, концентрують увагу експерти. Зокрема, Михайло
Жернаков вважає, що «курс на євроінтеграцію проявляється в щоденній
праці. Тобто щодня потрібно робити так, щоб практики державного
управління в Україні були схожими на практики ЄС» (Слово і Діло). Такою
самою є переважно позиція представників західного політикуму. Постійний
доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Ґалер вважає, що
недостатньо просто мати «гарний текст»: «Я хотів би тієї реальності, яка
приведе Україну до ЄС і НАТО. Вона буде лише тоді, коли основоположні
демократичні та інституційні реформи будуть незворотніми» (Deutsche
Welle). «Гарний текст» − річ хороша і навіть корисна, але він мусить бути або
на початку якоїсь справи (як декларація про наміри), або на закінчення (як
звіт). А коли минають роки, а все, що є в активі − це «гарний текст», таке
становище починає дратувати.
З огляду на це спроби вважати перемогою закріплення курсу на
євроінтеграцію й НАТО у Конституції виглядають дивно, а ставлення до них
є вкрай скептичним. Політичний аналітик Андрій Вігірінський вважає, що
«закріплення курсу на вступ в НАТО в Конституції не тягне за собою жодних
наслідків, які стосуються розвитку України. Натомість спрямувати розвиток
військово-промислового комплексу і реформування українських збройних
сил і міністерства оборони за стандартами НАТО можна і без змін до
Конституції» (Телеканал новин «24»). Виконавчий директор Міжнародного
фонду «Відродження» Олександр Сушко вважає, що те, «як нас сприймають
в ЄС і НАТО, насамперед залежить від того, як ми виконуємо нині існуючі
зобов'язання. Скажімо, відсутність реальної реформи безпекового сектору є
важливішим негативним фактором, який впливає на інтеграцію України в
НАТО, ніж відсутність відповідної формули в Конституції. Або, наприклад,
введення е-декларування для громадських активістів з точки зору
євроінтеграції є негативнішим фактором, ніж відсутність певної формули в
Конституції» (Сегодня.ua). А Сергій Сидоренко зазначає, що після
затвердження пропонованих змін до Конституції «Рада матиме право (але не
обов’язок!) рухати нашу державу до членства в НАТО та ЄС. Але ж вона має
ці права і зараз!» (Європейська правда).
Як би там не було, але тепер на наступній сесії, що розпочнеться
в лютому, Верховна Рада може ухвалити законопроект №9037 остаточно,
щоправда, для цього потрібно буде як мінімум 300 голосів.
А може й не ухвалити. Лютий − це «майже» вибори і
«віднайдення 300 голосів на початку 2019-го може виявитися дуже
проблематичним. Не всі фракції захочуть брати участь у грі Порошенка
напередодні виборів» (Європейська правда). Зокрема, голова правління ГО
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«Європейський Рух України» Вадим Трюхан вважає, що «Петро Порошенко
з усіх сил намагається використати для підвищення свого рейтингу теми, за
якими є підтримка українців, однак його опоненти у парламенті не
зацікавлені в його перемозі, тому голосів за зміни до Конституції зібрати
йому буде дуже складно» (Deutsche Welle). Не найсприятливішою зараз є й
загальна позиція суспільства, зокрема, політолог Володимир Фесенко вважає,
що, хоча «населення нашої країни впевнено йде до впровадження на
території України виключно європейських цінностей і даний факт
неодноразово був підтверджений результатами досліджень, проведених
вітчизняними соціологами, однак заперечувати невеликий спад ентузіазму в
українських громадян неможливо. Він відбувається в силу різних
об'єктивних і суб'єктивних причин. Зокрема, українці істотно розчарувалися
в лідерах української держави, яким вдалося прийти до влади завдяки
Майдану» (Пента). Також «проти» може зіграти і згадане вище поєднання в
одному документі НАТО і ЄС, принаймні, Ірина Бекешкіна вважає, що «якщо
зміни вноситимуться двома окремими статтями щодо НАТО і ЄС, то щодо
ЄС простіше прийняти, а НАТО можуть завалити» (Сегодня.ua). А Сергій
Сидоренко взагалі
вважає, що Порошенко «зареєстрував його
(законопроект, − ред.) «під вибори» і зробив це дарма – значно краще було би
внести такі пропозиції раніше, до входження у передвиборчий сезон»
(Європейська правда).
Найнеприємніше − те, що якщо проект не ухвалять, то всі спроби
переконати Захід у «незворотності євроінтеграційного курсу України»
виявляться марними і той самий Захід отримає можливість говорити про
повторення 2010 року. І тоді вийде, що було би значно краще, якби цього
законопроекту взагалі не було. Як кажуть, «не буди лихо…». Звісно,
залишається сподіватися на краще, тобто на те, що у народних обранців
вистачить здорового глузду, адже, як вважає Сергій Сидоренко, «реальних
аргументів проти цього проекту немає» (Європейська правда).
У всієї цієї історії є ще один бік: особливості ставлення до Конституції
нашої держави. Конституція України була ухвалена лише трохи більше ніж
20 років тому, в 1996 році, але в неї вже не раз вносили істотні зміни. У 2004
році в результаті конституційної реформи були внесені поправки, які
послаблювали владу президента. У 2010 році Конституційний суд скасував
цю реформу і повернув Конституцію 1996 року. У 2011 році до Конституції
були внесені поправки, що продовжували термін повноважень Верховної
Ради та місцевих рад з 4 до 5 років. У 2013 році до Конституції були внесені
поправки, що розширювали повноваження Рахункової палати у частині
контролю за надходженнями до державного бюджету, скасовані в результаті
конституційної реформи 2010 року. На початку 2014 року Верховна Рада
проголосувала за повернення до Конституції України в редакції 2004 року. У
2016 році до Конституції були внесені зміни в частині правосуддя. І хоча,
безперечно. має рацію Олександр Палій, зазначаючи, що «законодавство – це
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як одяг, якщо нація з нього виростає, то вдягає новий» (Deutsche Welle), але
Конституція – це не просто законодавство, це засадничі принципи життя
держави і вони не можуть змінюватися шість разів за двадцять років. Це
можна розцінити як свідчення недосконалості самого тексту Конституції або
як показник невідповідного ставлення до цього документу, що є
неприйнятним, адже, як зазначив Михайло Жернаков, «Конституція − це не
іграшка. Це Основний закон, який описує, як ми будемо спільно
співіснувати. Документ має бути достатньо стабільним» (Слово і Діло). Тому
в інтересах держави з Конституцією слід говорити «на Ви і пошепки».
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Блогосфера
Економіст, Голова експертно-аналітичної ради Українського
аналітичного центру Борис Кушнірук:
Одним з поширених міфів в українському суспільстві є те, що
масштаби корупції в Україні не зменшуються, з нею ніхто не бореться, бо
немає політичної волі. (…)
Попри поширене твердження, що корупція у нас не зменшилась за
останні роки, та, навіть, навпаки збільшилась, наведу далеко не повний
перелік прикладів, які спростовують це.
Я не ранжуватиму їх за значущістю, лише нагадуватиму, де у нас є
успіхи в сфері подолання корупції.
Отже, почну.
- Дорожня поліція. Не чув за останні пару років жодної історії про
хабарі, які надавались патрульним поліцейським. Це не означає, що таких
прикладів взагалі не існує, але, що їх на декілька порядків менше, це факт.
- Відшкодування ПДВ. Автоматизована процедура адміністрування та
відшкодування ПДВ призвела до того, що за останні рік не було жодного
скандалу з корупцією в цій сфері. Хоча раніше це була одна з
найкорумпованіших сфер.
- Продаж об'єктів малої приватизації на аукціонах після ухвалення
закону про приватизації об'єктів державної та комунальної власності.
- Продаж заставленого та конфіскованого майна через систему
Prozorro.
- Виключно аукціонне надання права оренди державних с/г земель. На
сьогодні, завдячуючи цьому, ставка оренди з відповідним зростанням доходів
державного та місцевих бюджетів виросла у декілька разів.
- Впровадження електронного урядування на центральному та
місцевому рівнях. Надання різноманітних довідок в електронному режимі,
заборона вимагати надання паперових документів, які стосуються даних, що
є у державних реєстрах.
- Відкриття державних реєстрів власності, електронних декларацій
держслужбовців тощо.
- Впровадження державних закупівель (бюджетних та державних
підприємств) через систему Prozorro. Намагання обійти електронну систему з
боку держчиновників та керівників держпідприємств виникають постійно.
Але попри це, дослідження, яке проводилось Київською школою економіки
на чолі з Тимофієм Міловановим, наочно демонструє про дуже значне
зростання, як самих обсягів закупівель за допомогою системи Prozorro, так і
кількості учасників, які беруть в них участь. Що прямо вказує на те, що
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закупівлі чим далі, тим більше проводяться за найбільш вигідних умов для
покупців товарів та послуг.
- Передача права закупівель медикаментів міжнародним інституціям.
Це кардинально зменшило можливості для зловживань у цій сфері, натомість
викликало просто неприховану лють нашого медичного істеблішменту та
фармацевтичної мафії по відношенню до Уляни Супрун та її команди.
- Фінансовий стан державних підприємств за останні кілька років –
значної їх кількості, особливо стратегічних та великих, суттєво покращився.
Що є результатом значно прозорішої, менш корумпованої та більш
компетентної діяльності менеджменту.
Але є ще один показник, який демонструє, що рівень корупції в
Україні, залишаючись ще неприпустимо високим, все ж таки зменшився за
останні роки.
Якщо порівнювати макроекономічні показники 2012 на 2018 років, то
можна побачити, що ВВП 2012 року складав 1,4 трлн грн або 175,2 млрд
USD (курс 7,993). Видатки держбюджету 395681,5 млн грн або 49,5 млрд дол.
У 2018 році номінальний ВВП становитиме десь 3,4507 трлн грн
(мінімум 3,2 трлн, максимум 3,5164 трлн). При курсі 28 грн за дол – це 123,2
млрд USD. Видатки 991,7 млрд грн – 35,42 млрд USD.
При цьому у 2018 році витрати на збройні сили України та сплату
процентів по боргам, набраним значною мірою у період з 2008 по 2013 роки,
у рази вищі.
Навіть за таких обставин, при меншому розмірі ВВП та держбюджету у
2018 році, бюджетні витрати на ремонт та будівництво доріг та інших
інфраструктурних об'єктів, шкіл, лікарень значно більші, і це важко не
помітити. Тобто зловживати та ухвалювати рішення з корупційними
мотивами в нашій державі, безперечно, не припинили, але стали це робити
таки суттєво менше (Які приклади переконують нас, що корупції в Україні
таки суттєво поменшало).
Координатор Прозорро Надія Конащук:
Команда ProZorro впевнена, що відкритість та прозорість – основа
публічних закупівель, тому ми направляємо величезну кількість ресурсів у
цьому напрямку. Серед наших пріоритетів:
- Автоматизація. Ціль – зробити систему максимально зручною та
простою у користуванні (як замовників, так і учасників).
- Відкритість публічних даних та їх безпека. Прагнемо зменшувати
технічні бар’єри та спрощувати спосіб взаємодії з розробниками-партнерами,
що працюють на базі сервісів публічних закупівель.
- Професіоналізація закупівель. Інформація про публічні закупівлі,
новини ProZorro, лайфхаки проведення та участі у тендерах має бути
максимально доступною для всіх. З цією ціллю ми створили щомісячний
дайджест, проводимо безкоштовні бізнес-сніданки з замовниками та
14

Блогосфера

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

27 грудня 2018 р. – 16 січня
2019 р.

20-28 лютого 2015
постачальниками, організовуємо навчання та оновили infobox – cайт з
гігабайтами корисних порад для ефективних закупівель.
2018 рік став одним із ключових у підсиленні розвитку реформи
публічних закупівель. В цьому році нам вдалося завершити ряд важливих
доробок, зокрема:
Перший етап інтеграції з реєстром лікарських засобів МОЗ. Відтепер
при оголошенні закупівлі державні замовники більше не вводять вручну
МНН (діючу речовину ліків) та АТХ (область її дії), а обриють ці дані зі
списку, який автоматично інтегрується до електронної системи. Така
інтеграція дозволяє зменшити кількість маніпуляцій при оголошенні
тендерів, а також стимулює розвиток нових аналітичних інструментів для
аналітики цін, конкуренції тощо.
Запуск автоматичного пошуку підозрілих тендерів та е-кабінету
Держаудитслужби України. Командою ProZorro була реалізована потужна
технологічна розробка: е-кабінет для Державної аудиторської служби
України та система автоматичного виявлення підозрілих закупівель. Система
ризик-індикаторів автоматично моніторить всі тендери в системі та за
певними порогами, знаходить закупівлі з ймовірними порушеннями та
направляє на перевірку аудиторам. Сподіваємося, дана розробка підвищить
ефективність контролю публічних закупівель та посилить боротьбу
правопорушеннями у сфері закупівель.
В системі ProZorro з’явився ще один новий тип процедури – закупівлі
за рамковими угодами. Тепер замовники можуть оголошувати тендер та
укладати договір терміном до 4 років. Значною перевагою цієї розробки є те,
що замовник зможе у прогнозовані сроки отримати необхідний товар чи
послугу, а бізнес у довгостроковій перспективі бачити свою потенційну
співпрацю з державним сектором.
Такий потужний розвиток реформи сформував потребу у проведенні
комплексу навчальних заходів для найширшого кола учасників. Саме тому за
останні три місяці 2018 року команда ProZorro реалізувала низку цікавих
проектів. У співпраці з IDLO ми обрали 3 напрямки діяльності в рамках
цього проекту і дуже швидко почали роботу.
Перший напрямок – проведення навчання в регіонах для замовників та
представників бізнесу. У контексті появи нових процедур закупівель,
механізмів взаємодії з іншими органами (зокрема Держаудитслужбою)
питання підвищення обізнаності учасників системи публічних закупівель
набуло особливої актуальності. Тому поряд із традиційними заходами –
щомісячними бізнес-сніданками – ми організували навчання в регіонах. Наші
тренери у Київській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській
областях планували провести по 5 семінарів в кожному з регіонів для майже
300 учасників. На практиці ж виявилося, що ми перевиконали нашу ціль в
декілька разів. За два місяці тренери провели навчання для понад 930
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учасників. До того ж, завдяки допомозі майданчиків вдалося масштабувати
бізнес-сніданки в таких регіонах як Харків, Львів, Одеса.
Другий напрямок – розвиток журналістики даних. Відкриті дані
системи ProZorro – це більше ніж 70 терабайт інформації, що є підгрунтям
для гучних журналістських розслідувань, новин та інфографік. Знайти зради
та перемоги, імена пов’язаних осіб та схеми стало можливим в режимі
онлайн. Для того, щоб показати журналістам всі можливості відкритих
даних, ProZorro та Bihus.info запуcтили спільний проект. В рамках ProZorro
Media Hub було проведено 3 тренінги, які відвідали журналісти, блогери,
громадські активісти з усіх куточків України.
Третій напрямок – онлайн-навчання. Для нас дуже важливо розказати
про нові сервіси та можливості у системі публічних закупівель якомога
ширшому колу людей, і онлайн-освіта легкий та швидкий спосіб здобуття
знань та охоплення аудиторії. Тож ми створили спеціальний відео-курс про
можливості відкритих даних ProZorro та наші проекти на основі штучного
інтелекту. Окремим блоком відеокурсу стало висвітлення нового
функціоналу системи.
Підсумовуючи, можу сміливо сказати, що навчання публічним
закупівлям та підтримка розвитку екосистеми є не менш важливим
завданням реформи публічних закупівель, аніж нові сервіси. Команда
ProZorro й надалі направлятиме свої ресурси у напрямку підвищення
обізнаності замовників та постачальників у сфері публічних закупівель (Нові
проекти ProZorro: все що потрібно знати).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
З 2015 року тисячі сіл України об'єдналися в так звані об'єднані
територіальні громади (Neue Zürcher Zeitung, Німеччина).
Вони можуть ефективніше керувати та бути більш відкритими до
громадян. Цей процес фінансово підтримується урядом, який до 2020 року
отримає від ЄС більше 115 мільйонів євро. Об'єднані громади отримують до
32 разів більше грошей і нових навичок. Експерти німецької агенції розвитку
GIZ допомагають їм вдосконалювати свої школи, медичні послуги та дороги.
Згідно з опитуваннями, децентралізація є найпопулярнішою реформою
уряду. На відміну від важкої боротьби з корупцією, більш ніж шість
мільйонів українців заявили, що плоди реформи відчутні.
Президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія
до наступного року відповідатиме стандартам НАТО (China.org.cn,
Китай).
До 2020 року збройні сили діятимуть відповідно до стандартів НАТО.
З 6 січня Україна офіційно має свою повноправну і незалежну від
Москви церкву (Gazeta Wyborcza, Польща).
Вселенський
патріархат
в
Константинополі
повернув
до
життяПравославну церкву України, передавши митрополиту Київському
Епіфанію скіпетр і томос – постанову про створення автокефальної, тобто
незалежної, помісної православної церкви.
Для вірян це дуже важливо, тому що всі таїнства, які вони отримували
від невизнаних конфесій в Україні, тепер набувають особливої духовної ваги.
Тепер на тлі війни на Донбасі і окупації Криму українці поступово будуть
переходити до своєї церкви, відмовляючись від тієї, яку контролює Кремль.
Це буде тривалий, але неупинний попри опір Москви процес.
Однак, створення ПЦУ має не лише політичне чи релігійне, а й велике
історичне значення. Адже Україна перестала бути тим, що Москва називала
своєю «канонічною територією».
Автокефалія України – це кінець старої концепції про зображення
Москви в якості «третього Риму», тобто світового центру християнської
цивілізації. Це також фіаско для імперіалістичної ідеї Путіна про так званий
«русский мир», який нібито повинен об'єднати православних слов'ян.
Президент України Петро Порошенко заявив, що продовжить
реформи в країні цього року (Xinhua, Китай).
Ми будемо рухатися вперед, і ми будемо ще більш сміливими в
продовженні реформ, щоб зробити Україну сильною і успішною
європейською країною.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Реформи, проведені у 2018 році, виявилися плідними, вони
допомагають підвищити безпеку України, зробити кроки до реінтеграції
Донбасу та посилити курс країни на тіснішу співпрацю з Європейським
Союзом та НАТО.
Протягом останніх років Україна впровадила низку економічних,
політичних та адміністративних реформ, включаючи реформування
децентралізації, боротьби з корупцією, фінансової, енергетичної, банківської
та судової системи.
Україна продовжує процес встановлення демократичного
цивільного контролю над сектором безпеки і оборони (New Eastern
Europe, Польща).
Перелік існуючих досягнень помітний: створення державних і
громадських інституцій, які виконують функції контролю, що забезпечують
нормативно-правове регулювання цієї сфери; впровадження принципу
деполітизації силових структур; розподіл повноважень між міністерством
оборони та генеральним штабом збройних сил України; підвищення
відкритості збройних сил до суспільства, засобів масової інформації тощо.
Кабінет міністрів України схвалив постанову щодо утворення
міжвідомчої робочої групи, яка виробить рекомендації щодо
реформування системи податкових та митних органів (Wschodnik,
Польща).
До складу робочої групи увійдуть представники органів виконавчої
влади, міжнародних та громадських організацій, народні депутати України,
експерти.
Робоча група здійснюватиме аналіз пропозицій щодо реформування
державної податкової та митної служб та подаватиме на розгляд Кабінету
міністрів розроблені рекомендації.
З 1 січня 2019 року плата за військовослужбовців Збройних Сил
України буде збільшена (Wschodnik, Польща).
Міністр оборони України Степан Полторак:
Я підписав наказ, згідно з яким соціальні стандарти українського
військового життя будуть поліпшені.
Згідно з постановою, командир бригади, який раніше отримував 17-18
тисяч гривень, тепер отримає майже 26 тисяч. грн.
Мінімальний грошовий захист для військовослужбовців, які виконують
завдання в галузі операцій комбінованих сил, складе понад 20 тисяч гривень.
Командир батальйону, замість 14, отримає 19-23 тисячі, командир роти –
16 тисяч гривень, а не 12 ... Солдати військової служби за контрактом
отримають більше 10 тисяч гривень.

Огляд зарубіжних ЗМІ
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Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що за останні
чотири роки Україна значно наблизився до НАТО (The Nation, Пакістан).
Для вступу до НАТО Україна повинна завершити реформи свого
Міністерства оборони та її військових адміністративних органів.
Все це дозволить нам стати ще ближче і відчути плече наших
партнерів. Я вважаю, що ми вже стали значно ближче.
Більшість членів НАТО прагнуть щоб Україна стала членом НАТО.
Протягом чотирьох років я стежив за кліматом у штаб-квартирі НАТО.
Спочатку вони не були досить серйозними щодо членства України в НАТО.
Потім вони дивилися на нас і дивувалися, як такого можна досягти. Під час
нашої останньої зустрічі більшість членів Альянсу заявила, що необхідно
прискорити процес вступу України до НАТО.
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
У 2018 р. укладено понад 200 ЕСКО-контрактів, що у 10 разів
більше, ніж у 2016 році (Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України).
2018 рік став проривним для розвитку енергосервісу (ЕСКО) в Україні.
Так, тільки за рік укладено 210 ЕСКО-договорів на суму контрактів 218 млн
грн, що у 10 разів більше, ніж у 2016 році. Проекти реалізуються у
12 областях України.
За попередніми розрахунками, реалізація зазначених ЕСКО-проектів
дозволить отримати у середньому від 20 % до 70 % економії енергоресурсів.
Окрім цього, незважаючи на період новорічно-різдвяних свят, у
перший тиждень 2019 р. вже укладено 9 договорів на суму 14 млн грн у
м. Києві.
Такий
стрімкий
розвиток
енергосервісу
відбувся
завдяки
удосконаленій законодавчій базі у 2017 році.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Зокрема, ЕСКО-закупівлі почали проходити саме у системі
електронних публічних закупівель «PROZORRO». Також дали можливість
проведення одного тендера на «пул» об’єктів та збільшили максимальний
строк договору від 10 до 15 років.
У 2018 р. запроваджено поглиблене ЕСКО-партнерство, в рамках якого
частину енергоефективних заходів виконує замовник енергосервісу, а
решту – ЕСКО-інвестор. При цьому економія розподіляється відповідно до
глибини енергоефективних рішень, запропонованих сторонами.
На сьогодні 5 пілотних міст – Одеса, Ніжин, Славутич, Бородянка і
Саврань – вже оголосили 9 ЕСКО-тендерів за такою моделлю поглибленого
партнерства.
Окрім бюджетних установ, ЕСКО-механізм став затребуваним для
об’єктів державної форми власності. Вже укладено перші в Україні 4
енергосервісні
договори
на
модернізацію
насосних
станцій
Держводагентства. За попередніми оцінками, реалізація цих проектів
дозволить зекономити до 310 тис. грн бюджетних коштів під час дії
договорів, а після їх завершення – більше 3 млн грн на рік.
Також оголошено 17 ЕСКО-тендерів щодо об’єктів Міносвіти (КНУ ім.
Т. Шевченка, Університету харчових технологій, КПІ ім. Сікорського та
Національного авіаційного університету) та 11 тендерів щодо об’єктів
Держстату.
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На черзі – ще 66 тендерів щодо об’єктів Міносвіти та ДСНС.
Продовжується співпраця із МВС, Міноборони, Держрезервом та
Держводагентством.
ЕСКО може бути вдалою альтернативою «теплим кредитам». За кошти
ЕСКО-інвесторів реалізуються перші 6 ЕСКО-договорів в ОСББ у містах
Київ і Херсон.
Впевнений, що 2019 рік стане додатковим трампліном для широкого
впровадження енергосервісу та розкриття ринку цих послуг загальним
обсягом понад 8,5 млрд доларів.
На сьогодні групою депутатів у співпраці з Держенергоефективності та
експертами ПРООН розроблено і зареєстровано у Парламенті законопроекти
від 10.12.2018 року №9386 та №9387 щодо удосконалення ЕСКОзаконодавства.
Прийняття законопроектів сприятиме:
- укладанню більшої кількості ЕСКО-договорів;
- залученню інвестицій, у т. ч. іноземних, в енергосервіс;
- впровадженню комплексних енергоефективних заходів за ЕСКОконтрактами.
У 2018 році зареєстровано 264 нових проекти міжнародної
технічної допомоги (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України).
2018 році Мінекономрозвитку зареєструвало 264 нові проекти
міжнародної технічної допомоги з загальним обсягом фінансування понад
953 млн дол. США, що на 50 % більше, ніж у 2017 році. Загалом наразі в
Україні реалізовуються 486 проектів технічної допомоги на загальну суму 6,1
млрд дол. США.
На період 2018–2022 років Мінекономрозвитку залучило кошти від
організацій системи ООН на суму 675 млн дол. США за напрямами:
 стале економічне зростання;
 навколишнє середовище і зайнятість;
 рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту;
 демократичне врядування, верховенство права і громадська участь;
 безпека громадян, соціальна єдність і відновлення з особливим
акцентом на сході.
Також Україні виділили фінансову допомогу ЄС у розмірі 272,5 млн
євро на 2019–2024 роки, з яких:
 104 млн євро – на підтримку енергоефективності;
 55,5 млн євро – на підтримку державного управління фінансами для
України;
 37 млн євро – на підвищення потенціалу органів державної влади
України щодо виконання Угоди про асоціацію та ПВЗВТ;
 58 млн євро – на підвищення ефективності реформ у сфері професійнотехнічної освіти в Україні;
Офіційна інформація
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 18 млн євро – для професійних обмінів та короткострокового
професійного стажування у країнах-членах ЄС.
Крім того, у 2018 році Мінекономрозвитку залучило технічну допомогу
Уряду США в розмірі 78 млн дол. США, з яких:
 23,6 млн дол. США – на покращення законодавчого та стратегічного
середовища відповідно до європейських стандартів, удосконалення
функцій громадського нагляду та участі громадян у процесах
врядування, зростання рівня підзвітності Уряду України громадянам та
дотримання норм верховенства права;
 54,4 млн дол. США – на підвищення доступності інвестицій для потреб
середнього класу, який нині формується в Україні; зміцнення
потенціалу приватного сектору економіки, підвищення рівня
енергетичної безпеки та збільшення обсягів сільськогосподарського
виробництва.
Водночас у 2018 році Мінекономрозвитку:
 підписало 16 міжнародних угод для фінансування нових програм
допомоги Україні та розвитку фінансового та технічного
співробітництва з ЄС, США, КНР, ФРН, Кореєю, ОЕСР;
 запровадило національну систему моніторингу та контролю програм
прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства
2014–2020. Удосконалило механізми підготовки, виконання та
проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки
ЄС в Україні для покращення їх результативності;
 провело 7 спільних з донорами переглядів портфеля проектів МТД, що
реалізуються в Україні (ЄС, МБРР, АМР США, ФРН, Швеція).
Зараз Міністерство координує процес участі України у 4 програмах
прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014–
2020, зокрема:
 затверджено результати перших конкурсів по програмах «УкраїнаПольща-Білорусь», «Басейн Чорного моря», «Україна-УгорщинаСловаччина-Румунія 2014–2020», відповідно до яких українські
установи та організації братимуть участь у 94 проектах із часткою
грантового фінансування для України в сумі 60,8 млн євро;
 розпочато проведення 2 нових конкурсів за програмами «УкраїнаПольща-Білорусь» та «Басейн Чорного моря» на загальну суму 24,5
млн євро. Затвердження результатів цих конкурсів планується в 2019
році.
Конституційна реформа
У межах конкурсів до Верховного Суду успішно склали іспити 235
кандидатів, до Антикорупційного суду – 113 (Цензор.НЕТ).
Голова ВАКС Сергій Козьяков:
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Наприкінці 2018 року члени Комісії завершили перевірку практичних
робіт, виконаних у межах конкурсів до ВС та ВАС, після чого стало відомо,
скільки кандидатів успішно виконали завдання та продовжать участь у
конкурсі. Результати такі:
- Касаційний адміністративний суд у складі ВС – 78 кандидатів;
- Касаційний господарський суд у складі ВС – 48 кандидатів;
- Касаційний кримінальний суд у складі ВС – 40 кандидатів;
- Касаційний цивільний суд у складі ВС – 69 кандидатів.
Таким чином, успішно склали іспит у межах конкурсів до ВС 235
кандидатів, з них 76 – кандидати юридичних наук і 17 – доктори юридичних
наук. Серед тих, хто продовжує участь у конкурсі, 144 чоловіки та 91 жінка.
За результатами першого етапу конкурсу до ВАС та Апеляційної
палати ВАС на посади суддів претендують:
- до Вищого антикорупційного суду – 81 кандидат;
- до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – 32
кандидати.
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Декларації
ТОП-посадовців
отримають
найвищі
вагові
коефіцієнти і будуть перевірятися в першу чергу (Національне агентство з
питань запобігання корупції).
Логічний та арифметичний контроль декларацій буде проводитися за
двома складовими: відповідність даних Правилам логічного та
арифметичного контролю та порівняння відомостей декларації з відомостями
реєстрів та баз даних.
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції
Олександр Мангул:
Система логічного та арифметичного контролю (далі – ЛАК)
перевірить відповідність даних декларацій Правилам, кожному з яких надана
відповідна кількість балів вагового коефіцієнта. ЛАК розподілить декларації
за сумою таких балів – від найвищого значення до найнижчого. Такий
розподіл визначить порядок, за яким будуть розпочаті повні перевірки.
Декларації, для яких ваговий коефіцієнт становитиме 2000 і більше балів,
будуть підлягати повній перевірці та автоматично перевірятимуться
Системою ЛАК за другою складовою – порівняння відомостей декларації з
відомостями реєстрів та баз даних.
Найвищий ваговий коефіцієнт – 1000 балів – буде присвоюватися
деклараціям посадовців, які займають відповідальне та особливо
відповідальне становище. Коефіцієнт 1000 балів також буде присвоюватись,
якщо декларант займає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних
ризиків. Таким чином, якщо декларант належить до цих двох категорій, має
Офіційна інформація
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значну кількість об’єктів нерухомості, транспортні засоби преміум-класу,
його декларація матиме високі вагові коефіцієнти та підлягатиме повній
перевірці.
Згідно з Правилами логічного та арифметичного контролю, далі вагові
коефіцієнти розподілились таким чином: коефіцієнти 500 та 300 стосуються
можливої наявності ознак незаконного збагачення. Коефіцієнт 200
присвоюється декларації у випадках, коли сукупна вартість задекларованих
об’єктів нерухомості перевищує 10 млн грн; вартість транспортних засобів
перевищує 3 млн грн; наявні повітряні транспортні засоби; отримано
подарунок, розмір чи вартість якого понад 1 млн грн; отримано доходи у
вигляді призу, виграшу чи лотереї у розмірі понад 500 тис. грн; наявні
корпоративні права юридичної особи, яка зареєстрована за кордоном;
сукупний розмір грошових активів перевищує 100 млн грн; сукупний розмір
готівкових коштів перевищує 30 млн грн. Інші коефіцієнти становлять
значення від 100 до 10.
Правила логічного та арифметичного контролю декларацій, якими
встановлені такі коефіцієнти, а також Зміни до Порядку контролю та повної
перевірки декларацій затверджені Національним агентством та зареєстровані
в Міністерстві юстиції 14 січня.
Децентралізація та реформа державного управління
«U-LEAD з Європою» обирає 150 нових учасників програми зі
створення сучасних ЦНАП – до 31 січня можна подавати заявки
(Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України).
До 31 січня органи місцевого самоврядування можуть подавати заявки
на створення нових сучасних центрів надання адміністративних послуг
(ЦНАП) або модернізацію існуючих. Триває 3-й раунд однієї з найбільших
програм міжнародної технічної допомоги для України в рамках реформи
децентралізації – Програми «U-LEAD з Європою». Дедлайн подачі – 31 січня
2019 року.
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе:
До уваги органів місцевого самоврядування! Якщо у вас ще немає
сучасного ЦНАП, то це нагода, яку не варто пропускати! До 31 січня триває
прийом заявок на участь у конкурсі на отримання техдопомоги за Програмою
«U-LEAD з Європою». Створити або модернізувати ЦНАП вам допоможе
європейський партнер «U-LEAD з Європою.
У рамках конкурсу буде відібрано до 150 учасників. Допомога буде
фахова та матеріальна. Для цього конкурсантам необхідно надати придатне
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приміщення для розміщення ЦНАП, і у разі проходження конкурсу їм буде
надана допомога у:
 налаштуванні ефективної роботи центру;
 дизайні приміщення;
 закупівлі меблів, необхідного обладнання та офісної техніки;
 закупівлі програмного забезпечення;
 навчанні персоналу;
 налаштуванні мобільного ЦНАП.
Наразі в рамках цієї програми в Україні вже створено 26 ЦНАП та
протестовано різні моделі надання адмінпослуг. Наша спільна мета –
підтримка створення та модернізації 600 ЦНАП до 2020 року. І я впевнений,
що спільними зусиллями з нашими міжнародними партнерами, фахівцями та
за активної участі громад ми її досягнемо.
За п'ять років в Україні може бути створена нова адміністративнотериторіальна система (Цензор.НЕТ).
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман:
Ця Верховна Рада зробила для місцевого самоврядування і
децентралізації більше, ніж всі разом узяті скликання з часів незалежності.
Тут є здорове ядро людей, які розуміють що таке місцеве самоврядування.
Тому я думаю, що ця Рада зможе прийняти зміни до Конституції в частині
місцевого самоврядування.
В Конституції необхідно закріпити повсюдність місцевого
самоврядування та розподіл повноважень між рівнями влади за принципом
субсидіарності.
Крім того, повинна бути гарантована фінансова самодостатність
місцевого самоврядування, зокрема, і фінансова модель, яка була введена з
1 січня 2015 року.
Я не без підстав вважаю, що за майбутні п'ять років є унікальний шанс
вибудувати нову адміністративно-територіальну модель успішної і
самодостатньої України.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко повідомив, що у 2019 році
на розвиток регіонів держава надасть понад 30 млрд грн підтримки (у
порівнянні з 2018 роком – 25,4 млрд грн) (Урядовий портал).
Так, у Держбюджеті-2019 закладено 7,7 млрд грн на Державний фонд
регіонального розвитку (ДФРР). Кошти спрямовуватимуться на розбудову
Нового освітнього простору у школах та дитсадках, будівництво та
реконструкцію
медичної,
соціальної,
культурної
та
спортивної
інфраструктури. Обов’язковим при реалізації проектів є спрямування 10 %
коштів на об’єкти спортивної інфраструктури, 10 % – на енергоефективні
заходи для освітніх і медичних закладів, а також 0,5 млрд грн – для реалізації
проектів-переможців «Всеукраїнського громадського бюджету.
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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.
Також це:
 програма ЄС з підтримки секторальної політики України – 0,5 млрд
грн. У 2018 році в рамках програми було обрано 70 інвестиційних
проектів-переможців, які будуть реалізовані в регіонах України
протягом наступних років;
 субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних
громад – 2,1 млрд грн;
 субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи
охорони здоров’я у сільській місцевості – 1,0 млрд грн. Додатково
понад 4 млрд грн – перехідних з 2018 року. Нині на різних стадіях
реалізації – 517 проектів нового будівництва амбулаторій первинної
медичної допомоги у всіх регіонах України;
 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 грн;
 субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій – 4,7
млрд грн.
Раніше урядовець повідомляв, що загальний ресурс місцевих бюджетів
у 2019 році становитиме 573,1 млрд грн, з яких власні доходи місцевих
бюджетів – 292,3 млрд грн, що більше на 41,8 млрд грн у порівнянні із
затвердженими місцевими бюджетами на 2018 рік, або на +16,7 %.
Дерегуляція та розвиток підприємництва

Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко заявив, що
уряд України на засіданні 16 січня затвердив Перелік об’єктів великої
приватизації (Урядовий портал).
Цей перелік не має терміну дії і може Кабінетом Міністрів України як
доповнюватися так і скорочуватися. В нього будуть вноситися підприємства,
які не підпадають під критерії об'єктів, що мають стратегічне значення.
Ми переходимо від річних планів приватизації до довгострокового
планування цього процесу. Орган приватизації – Фонд державного майна
України – зможе більш гнучко підходити до проведення процедур продажу в
залежності від готовності того чи іншого підприємства, стану розв’язання
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його проблем. Очікуємо від роботи Фонду максимальної прозорості та
ефективності.
Також до Кабінету Міністрів України надійшла низка звернень органів
місцевого самоврядування щодо передачі теплоелектроцентралей з
державної у комунальну власність.
Зокрема, надійшли звернення від Криворізької міськради щодо
передачі АТ «Криворізька теплоцентраль», від Кам'янської міськради щодо
передачі АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль», від Миколаївської міської
ради щодо передачі ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль», від
Херсонської
міської
ради
щодо
передачі
АТ
«Херсонська
теплоелектроцентраль».
Тож, зважаючи на численні звернення, уряд прийняв рішення
тимчасово не включати до переліку об'єктів великої приватизації державної
власності теплоелектроцентралі та в стислі терміни завершити опрацювання
питання їх передачі у власність територіальних громад.
Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності





Голова Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження Сергій Савчук заявив, що Держенергоефективності та
Міністерство енергетики ОАЕ розглянули можливості запуску «зелених»
проектів за участю арабських фондів і компаній (Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України).
У рамках 9-ї сесії Асамблеї IRENA в Абу-Дабі Голова Державного
агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук провів
продуктивну зустріч із представниками Міністерства енергетики та
промисловості Об’єднаних Арабських Еміратів, з якими обговорив:
актуальні питання реалізації Меморандуму про співпрацю з
Держенергоефективності, підписаного у серпні 2018 року;
стратегії стимулювання розвитку «чистої» енергетики в Україні та
ОАЕ;
перспективні інвестиційні проекти відновлюваної енергетики та
переробки сміття в Україні.
Незважаючи на те що ОАЕ відомі одними із найбільших у світі
ресурсами нафти і газу, ця країна враховує світові тенденції щодо сталого
енергетичного розвитку та запобігання змінам клімату.
ОАЕ мають амбітну ціль у відновлюваній енергетиці – збільшити
частку «чистої» енергії щонайменше до 44 % та зменшити шкідливі викиди
вуглецю на 70 % до 2050 року.
Вже неподалік міста Дубай встановлюється найбільший у світі
сонячний парк із запланованою загальною потужністю 5 ГВт.
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Окрім СЕС, ОАЕ розвивають інші проекти відновлюваних джерел
енергії, а також генерації енергії із сміття, сталого розвитку міст,
екологічного транспорту тощо. У цих напрямах працює й Україна.
Особливо важливим є партнерство із діючими в ОАЕ потужними
інвестиційними компаніями, фондами, фінансовими організаціями.
Наприклад, одна з найвідоміших компаній Masdar впроваджує «зелені»
проекти на 3 ГВт по всьому світу та будує найбільше у світі екомісто
Масдар.
Загалом сторони дійшли згоди опрацювати можливості участі
арабських компаній та фондів у розвитку української відновлюваної
енергетики.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук повідомив, що
більше 100 млн грн вже виділено на місцеві програми здешевлення
«теплих кредитів» у 2019 році (Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України).
Із року в рік місцева влада у тісній співпраці з Держенергоефективності
все активніше надає підтримку населенню та ОСББ в утепленні осель.
Так, місцевими органами влади виділено 106 млн грн на реалізацію
майже 60 місцевих програм здешевлення «теплих кредитів» у 2019 році. Це
вже становить 65 % від загального обсягу фінансування програм у 2018 році.
Очікується, що загалом цього року обсяг фінансування усіх місцевих
програм перевищить на 10 % показники 2018 року.
Важливо, що відповідальність місцевої влади щодо допомоги
населенню у питаннях енергоефективності значно зросла.
Так, у 2018 р. запроваджено 171 місцеву програму здешевлення
«теплих кредитів», що на 10 % більше, ніж у 2017 році. При цьому, на їх
реалізацію виділено 166 млн грн, що на 30 % перевищує показник 2017 року.
Завдяки місцевим програмам у 2018 р. близько 40 тис. родин отримали,
окрім державного, додаткове відшкодування за «теплими кредитами» на
загальну суму близько 135 млн гривень. Для порівняння у 2017 р. обсяг
компенсації з місцевих бюджетів склав 72 млн гривень.
Підтримка уряду та місцевої влади дозволяє населенню та ОСББ
одержати подвійну та навіть потрійну компенсацію за «теплими кредитами»
(з державного, обласного, районного та інших бюджетів). Це у свою чергу
допомагає суттєво заощадити та набагато швидше завершити виплати по
кредитах.
(...). Тому закликаю мерів міст, голів обласних і районних
держадміністрацій, а також очільників ОТГ приймати програми
співфінансування «теплих кредитів» на користь громадам.
Реформа системи національної безпеки та оборони
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Заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко
заявив, що НАТО констатує прорив у підготовці українських військових
(Цензор.НЕТ).
Остання оцінка, яку зробив Альянс наприкінці минулого року, свідчить
про те, що є серйозний прорив у підготовці, зокрема, сержантського корпусу.
Це абсолютно нова для нас справа – професійний сержантський корпус.
Значно покращилася ситуація з управлінням і забезпеченням армії,
логістикою, управлінням військами.
Минулого року Україна ухвалила закон про зовнішню безпеку, зокрема
і взагалі про безпеку. Цим законом передбачається ухвалення наступних 6
актів, які мають зробити з України сильнішу державу, водночас більш
контрольовану і демократичну. Наприклад, це закон про Службу безпеки,
закон про розвідувальну діяльність і ще низка законів, які наші законодавці
мають прийняти, щоб допомогти цьому процесу.
Президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія
нарощує свою силу і в 2020 році буде здатна діяти повністю за
стандартами НАТО (Цензор.НЕТ).
У 2020 році ЗСУ будуть організовані і здатні діяти повністю за
стандартами НАТО відповідно до закону про національну безпеку.
За 4 роки ЗСУ були створені заново, і сьогодні – це сотні тисяч
належним чином підготовлених, добре озброєних і забезпечених всім
необхідним воїнів із речовим, медичним, харчовим, бойовим, житловим та
іншим забезпеченням.
Українська армія здатна гідно протистояти ворогові і нарощує свою
силу – на потреби оборони і безпеки бюджет виділяє суму, що перевищує 5%
ВВП.
Ми інвестуємо частину ресурсів у потужності оборонно-промислового
комплексу, відновлюємо роботу конструкторських бюро, створюємо нові
робочі місця в ОПК. Щомісяця українське військо отримує десятки і сотні
одиниць нової і модернізованої зброї, техніки, зокрема літаків і ракет.
Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що
міністерство надалі буде модернізувати уніформу та екіпіровку для ЗСУ
(Західна інформаційна корпорація).
Міністерство надалі буде модернізувати уніформу та екіпіровку. Уже
надходять нові костюми спеціальні і маскувальні для снайперів та
розвідників, костюми для екіпажів броньованих машин, наколінники і
налокітники, сумки транспортні індивідуальні, бахіли утеплені і багато
іншого. Тривають розробки та військові випробування нових зразків
спецодягу, взуття та екіпіровки, зокрема для снайперів: рейдові рюкзаки і
чохла-килими для перенесення зброї, які попередньо отримали високу оцінку
військовослужбовців. Ці зразки будуть надходити на планове забезпечення
цього року, як і нові модульні бронежилети і балістичні шоломи.
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Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що із 1 січня
2019 року 82 % тих, хто працює в Міністерстві оборони України, стануть
державними службовцями, а 18 % залишаться військовими (Західна
інформаційна корпорація).
Я хотів би підкреслити, що сьогоднішня реформа Міністерства
оборони України – це не просто формальні дії. Це приклад правильного
ставлення до кадрового потенціалу. Це досвід усіх провідних країн світу, де
найбільш підготовлені, найбільш активні та вмотивовані люди залишаються і
працюють заради країни, але вже в цивільних посадах, в цивільному житті.
Це практика країн НАТО, наших стратегічних партнерів.
У подальшому офіцери, на ротаційній основі відряджатимуться зі
Збройних сил до Міністерства оборони, де виконуватимуть відповідні
функції. Подібна практика стане постійною і продовжуватиметься для того,
аби підвищити рівень ефективності взаємодії між органами військового
управління і Міністерством оборони України.
Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що підписав
наказ, згідно з яким із 1 січня 2019 року підвищено грошове
забезпечення військовослужбовців ЗСУ (Цензор.НЕТ).
Президент України – верховний головнокомандувач ЗС України –
затвердив, і я вчора підписав наказ, згідно з яким ми з 1 січня 2019 року
підвищуємо грошове забезпечення військовослужбовців ЗС України, зокрема
Сухопутних військ.
В 2019 році командир бригади, який раніше отримував 17-18 тис. грн,
тепер отримуватиме майже 26 тис. грн, командир батальйону замість 14 тис.
отримуватиме 19-23 тис. грн, а грошове забезпечення командира роти
становитиме 16 тис. грн замість 12 тис., які йому нараховуються зараз.
30 грудня, Міністр оборони України Степан Полторак під час
робочої поїздки на Львівщину поспілкувався з особовим складом 184-го
Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного, заявивши, що Державне оборонне
замовлення, яке ми прийняли на Раді нацбезпеки і оборони, є дуже
оптимістичним (Міністерство оборони України).
Я говорив хлопцям і дівчатам про ті зміни, які будуть у новому році. У
грошовому, соціальному, правовому забезпеченні, зокрема, щодо можливості
піднайому житла і отримувати за це компенсацію. І взагалі, про перспективи
розвитку Збройних Сил України на 2019 рік.
Хотів би зазначити, що державне оборонне замовлення, яке ми
прийняли на Раді національної безпеки і оборони, є дуже оптимістичним і
дає нам всі підстави боротися за майбутнє з великою перспективою.
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У нас з’являється нова потужна високотехнологічна зброя, комплекс
високоточної зброї, що дасть можливість наносити ураження противнику і
захищати свою країну.
Ми плануємо збільшити закупку нового озброєння і того, якого в нас
ще немає на озброєнні. До 20-ти найменувань тих, яких немає сьогодні на
озброєнні, ми плануємо закупити, і не тільки закупити, а й створити в
Україні. Я б сказав, більшість із озброєння буде вітчизняного виробництва.
Реформа освіти
МОН: 2019 року наукові установи почнуть оцінювати за новими
правилами (Міністерство освіти і науки України).
Цьогоріч в Україні почнеться оцінювання наукових установ за новими
правилами – його проводитимуть незалежні експерти на основі єдиних,
прозорих критеріїв, з урахуванням специфіки кожного закладу. Від
результатів залежатиме рівень державної підтримки.
Старт державній атестації відкриває наказ Міністерства освіти і науки
України від 17.09.2018 року № 1008 «Деякі питання державної атестації
наукових установ», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 грудня
2018 року, яким затверджено методику оцінювання, а також положення про
експертні групи та експертну комісію. Він діє з 2 січня 2019 року, а
оприлюднений 9 січня 2019 року.
Заступник Міністра освіти і науки України Максим Стріха:
Протягом останніх двох років ми разом із науковою спільнотою
провели серйозну підготовчу роботу, щоб із 2019 року почалася передбачена
законом атестація наукових установ за новими правилами. Зокрема, урядом
було прийнято Порядок атестації, в який заклали дві найважливіші речі.
Перше – оцінювати результати діяльності установ будуть не Міністерства та
Президії академій наук, у підпорядкуванні яких перебувають ці установи, а
незалежні експерти. Причому оцінюватимуть на основі прозорих і
зрозумілих кількісних показників. Так ми мінімізуємо конфлікт інтересів.
Друге – створено основу для того, щоб державна підтримка установи
напряму залежала від ефективності її роботи: кращі отримуватимуть більше,
а неефективні мають бути реорганізовані чи ліквідовані. Зараз ми затвердили
методику, де прописали, як саме має проводитися оцінювання, за якими
критеріями, як визначатиметься оцінка та класифікаційна група установи
тощо.
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявила, що
педагоги кожної з областей матимуть можливість взяти участь у
добровільній сертифікації (Міністерство освіти і науки України).
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Щоб педагоги кожної з областей мали можливість взяти участь у
добровільній сертифікації, усі регіони матимуть гарантовану, але
необов’язкову кількість місць, яку зможуть зайняти вчителі початкової
школи саме цього регіону – Наказ МОН № 1486 від 29.12.2018, 4 січня
2019 року, в МОН.
2019 року в сертифікації зможе взяти участь дуже обмежена кількість
вчителів – лише 1 тис. з майже півмільйона сьогодні працюючих педагогів.
Тобто йдеться про менш як 0,2 % від загальної кількості вчителів. Наразі ми
не можемо спрогнозувати, чи буде сертифікація користуватися
популярністю, чи ні. Однак ми не можемо допустити, щоб у зв’язку із
повільним поширенням інформації чи через якісь інші обставини, одна
область чи місто просто швидше забрали усі місця для участі вчителів. Саме
тому, щоб педагоги кожної з областей мали можливість взяти участь у
добровільній сертифікації, усі регіони матимуть гарантовану, але
необов’язкову кількість місць, яку зможуть зайняти вчителі початкової
школи саме цього регіону. Ця гарантована чисельність встановлювалась
пропорційно до кількості класів, а значить, і вчителів початкової школи у
кожному з регіонів.
Більші можливості від школи та закладів профосвіти до вишів і
наукових установ, – МОН визначило 10 пріоритетів на 2019 рік
(Урядовий портал).
2019 рік має стати роком розвитку та зростання для усіх сфер: від
школи та закладів профосвіти до вишів і наукових установ. Кожна із них
отримала місце у десятці основних пріоритетів Міністерства освіти і науки на
наступні 12 місяців.
Очевидно, що коло пріоритетів значно ширше, однак ми хочемо
концентровано представити саме ті напрями, які торкнуться найбільшої
кількості учнів, науковців, батьків, педагогів та викладачів. Можу
відповідально заявити, що 2019 рік буде не менш складним, ніж 2018 рік,
проте, в частині зростання реальних можливостей для кожного він стане
дійсно визначним.
Визначені пріоритети рівноцінні між собою та розташовані за
принципом від найменшого «споживача» до найстаршого.
Програма розвитку українського експорту
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з
представниками норвезького бізнесу, який працює в Україні, заявив, що
економічна співпраця між Україною та Норвегією буде посилюватися
(Урядовий портал).
Наразі в Україні працюють понад 50 норвезьких компаній. Причому
спектр інвестування – не тільки торгівля традиційними для обох країн
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товарами, передусім металами та продовольством, а й передові технології,
зокрема, зелена енергетика – сонячна та вітрова. Заплановані обсяги
норвезьких інвестицій саме в цю сферу сягнуть сотень мільйонів доларів.
Відповідні енергетичні проекти будуть реалізовані на півдні України. Такі
домовленості були досягнуті восени 2018 року – під час візиту Міністра
закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сьорейде до Києва і її зустрічі з
Прем’єр-міністром України.
Норвегія – це надійний і послідовний партнер України як в політичній,
так і в економічній площині. А норвезькі компанії є одними із найбажаніших
інвесторів для України, зважаючи на їх сучасні технології та високі
стандарти ведення бізнесу. (...).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
2 мільйони українців скористалися безвізом, прямуючи до країн
ЄС (Адміністрація Державної прикордонної служби України).
Два мільйони українців вже скористалися безвізовим режимом з ЄС і
безвіз працює. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної
служби України.
Найактивніший рух українців по безвізу відзначається в пунктах
пропуску на кордоні з Польщею (694 тис. перетинів), а також для
повітряного сполучення (674 тис. перетинів).
Крім того, активними залишаються угорська (248 тис.), румунська (236
тис.) та словацька (142 тис.) ділянки кордону.
Аналіз свідчить, що громадяни України сміливіше користуються
перевагами безвізу, особливо з погляду на закінчення терміну дії попередньо
виданих віз. І якщо у грудні 2017 року було зафіксовано 36 тисяч поїздок
українців-безвізовиків, то у грудні 2018 року їх кількість складала 152 тисячі.
І якщо перший мільйон українців перетнули кордони з країнами ЄС по
безвізу майже за 13 місяців, то другий мільйон наших співвітчизників
здійснили свої подорожі протягом 5 місяців.
Варто наголосити, з початку безвізу з 11 червня 2017 року громадяни
України здійснили 33 мільйони поїздок до країн ЄС, з яких 2 мільйони саме
без віз.
Крім того, не виправдалися прогнози щодо масових непропусків
українців-безвізовиків через кордон. Основними причинами, за якими
європейські прикордонники відмовляють у пропуску, залишаються
непідтвердження мети поїздки, недостатнє фінансове забезпечення та
перевищення строку перебування.
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Реформа охорони здоров’я

Китай надасть медичне обладнання для лікарень України
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).
Мінекономрозвитку залучило технічну допомогу від Уряду Китаю, що
передбачає надання сучасного медичного обладнання для лікарень України.
16 січня Кабінет Міністрів України уповноважив Першого віце-прем’єрміністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва
підписати відповідну Угоду між Урядом України та Урядом Китаю.
(...). Після укладення Угоди протягом 2019 року МОЗ отримає понад
230 одиниць сучасного медичного обладнання для лікарень Херсонської,
Івано-Франківської, Вінницької, Запорізької та Дніпропетровської областей.
До переліку обладнання, яке надасть Китай, зокрема, увійшли томографи,
лінійні прискорювачі, мультифункціональні монітори, рентгенівське
обладнання, системи серцевої/інтервенційної ангіографії, мікроскопи та інші.
Заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк
заявив, що понад 70 % українців, які підписали декларації, задоволені
своїми сімейними лікарями (Цензор.НЕТ).
В Україні вже понад 24 мільйони осіб скористалися правом вибору
свого сімейного лікаря. Без будь-якого примусу. Понад 70 % тих, хто
підписали декларації, заявили, що задоволені своїми сімейними лікарями.
Таких відсотків в Україні ніколи не було.
З 10 січня лікарі зможуть укладати декларації з пацієнтами понад
рекомендовану кількість завдяки електронній системі (Західна
інформаційна коропорація).
Для декларацій понад оптимальний обсяг як інструмент балансу
вводяться коригувальні коефіцієнти. Ці зміни були внесені до електронної
системи відповідно до постанови КМУ від 18 грудня 2018 року.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко наголосив, що у п’яти
областях України найближчим часом розпочнеться тестування
телемедицини у сільських амбулаторіях (Урядовий портал).
В Україні розпочалося масштабне будівництво перших 517 нових
сільських амбулаторій моно- та групової практики. 10 вже введено в
експлуатацію на Кіровоградщині, які повноцінно працюють. Спільно з МОЗ
розроблено і сформовано спроможну мережу з 4223 сільських амбулаторій.
Потреба у новому будівництві – 688 закладів. Закуповуються 514 службових
автомобілів для сімейних лікарів. За підтримки партнерів зі Світового банку
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розроблено хендбук – технічне завдання для запровадження в амбулаторіях
телемедицини. (...).
МОЗ: Електронна система дозволить лікарям укладати декларації
понад ліміт (Міністерство охорони здоров'я України).
Відтепер з’явилася технічна можливість укладати декларації з лікарями
первинної медичної допомоги понад рекомендовану кількість, затверджену
МОЗ. Нагадаємо, оптимальний обсяг практики для терапевта – 2000
декларацій, для сімейного лікаря – 1800, для педіатра – 900. Оптимальний
обсяг практики – кількість пацієнтів, яка з одного боку – дозволить пацієнту
отримати якісні медичні послуги, а з іншого – забезпечить лікарю гідну
оплату його роботи.
З 10 січня 2019 року лікарі матимуть технічну можливість укладати
декларації понад оптимальну кількість. Для декларацій понад оптимальний
обсяг як інструмент балансу вводяться коригувальні коефіцієнти
Ці зміни були внесені до електронної системи відповідно до постанови
Кабінету Міністрів від 18 грудня 2018 року.
54 медичні послуги в 2019 році стануть безкоштовними
(Цензор.НЕТ).
Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк:
З 1 липня 2019 року за направленням вашого сімейного лікаря ви
зможете отримати пакет діагностичних та лікувальних послуг, які оплатить
Національна служба здоров'я за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Вам,
відповідно, платити за них не доведеться. Маючи направлення, ви самі
зможете обрати, де здати аналізи чи пройти діагностику. Це може бути і
державний заклад, і приватний.
Пакет послуг покриває обстеження на найпоширеніші хвороби
внутрішніх органів, серця, легенів, скелета і 10 найпоширеніших видів
онкології в чоловіків і жінок. У 90 % випадків цього буде достатньо, щоб
сімейний лікар спільно з фахівцем поставили діагноз і спланували лікування.
Безкоштовними стануть такі медпослуги:
12 різних аналізів;
мамографія;
5 видів рентгена (грудна клітка, суглоби, хребет, кістки і
навколоносові пазухи, ехокардіографія);
моніторинг ЕКГ;
2 види тестів 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 і передміхурової залоз);
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видалення новоутворень (м'яких тканин і шкіри в носі, гортані,
вухах);
ендоскопічні дослідження та операції одного дня (стравоходу,
шлунка, дванадцятипалої і товстої кишки, сечового міхура, трахеї та
бронхів).
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що
наступний рік стане ще одним викликом для трансформації системи
охорони здоров'я, у МОЗ є п'ять пріоритетів (Цензор.НЕТ).
Розвиток системи охорони здоров'я є пріоритетом не на словах, а в
конкретних діях. Всі зміни отримують максимальну підтримку команди
уряду. 5 пріоритетів на наступний рік:
Продовження трансформації первинної медичної допомоги.
Головним завданням на цей рік було дати можливість українцям обрати
свого сімейного лікаря, а лікарям – механізм справедливої оплати праці. І
вже 23 мільйони громадян обрали своїх лікарів. Ціль на наступний рік –
зробити так, щоби ви хотіли до свого лікаря йти.
Програма «Доступні ліки» продовжуватиме діяти. На сьогодні
вже виписано майже 30 млн рецептів, за якими люди безкоштовно або з
невеликою доплатою отримали ліки проти найпоширеніших хронічних
хвороб. Для них можливість регулярно вживати ці ліки
якісніше та довше життя.
З 1 липня 2019 року розпочне діяти програма «Безкоштовна
діагностика». Вона гарантує, за направленням сімейного лікаря, оплату
пакету аналізів, обстежень та лікувальних процедур від найбільш поширених
в Україні хвороб. Це понад 50 діагностичних та лікувальних процедур, за які
пацієнтам не треба буде платити в медзакладах. Безоплатно – означає
включно з усіма необхідними супутніми матеріалами.
Пілотний проект змін екстреної медицини у кількох областях. Це
нові автомобілі, нове обладнання, підвищення кваліфікації та зарплат лікарів.
Далі проект пошириться по всій країні. Також ті регіони, які не мають
оперативно-диспетчерських служб або вони вже дуже застарілі, вже з
наступного року отримають фінансування, щоб виправити це.
Продовжуємо розширювати мережу сучасних кардіоцентрів. На
наступний рік плануємо придбати ще 13 ангіографів для різних регіонів, де
громадяни безоплатно зможуть отримати надскладні втручання, зокрема –
встановлення стенту. У випадках інфаркту стенти безоплатні для пацієнтів.
Заявки на укладення договорів із Національною службою здоров'я
України подали 110 приватних клінік та 103 лікарі ФОП. З цими
приватними медичними закладами громадяни України можуть
підписати декларації з сімейними лікарями на загальних підставах як
пацієнти (Цензор.НЕТ).
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36

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

27 грудня 2018 р. – 16 січня
2019 р.

20-28 лютого 2015
Зокрема в Києві на співпрацю з НСЗУ зголосилися такі приватні
медзаклади, як «Ілайа Фемелі», «Борис», «Сигма», «Медифаст», «Медикал
Сервіс», «Доктор Сем», «Медичний центр здоров'я та реабілітації «100
відсотків життя».
Також у переліку приватних медичних закладів у інших областях
фігурують такі медзаклади, як «Акціонерне товариство «Українська
залізниця», «Біоплюс», «Інститут нових медичних технологій», «Компанія
«Адоніс», «Інтерсоно» та інші.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що на
Кіровоградщині введено в експлуатацію вже 10 новозбудованих
амбулаторій (Урядовий портал).
Кіровоградщина – лідер з реалізації реформи сільської медицини,
ініційованої Президентом України Петром Порошенком. В області введено в
експлуатацію вже 10 новозбудованих амбулаторій.
Це сільські амбулаторії в селах Криничуватка Устинівського району,
Зибкове Онуфріївського району, Червона Кам’янка Олександрійського
району, смт Єлизаветградка Олександрівського району, Червоновершка
Компаніївського району, Трепівка Знам’янського району, Златопілля
Бобринецького району. Раніше в області запрацювали ще 3 амбулаторії – в
селах
Протопопівка
Олександрійського
району,
Панчеве
Новомиргородського району і Велика Виска Маловисківського району.
На початок року по Україні зареєстровано повідомлення про початок
будівництва 303 об’єктів. Маємо різні темпи: деякі регіони рухаються
швидко,
а
деякі
відстають.
Області-лідери:
Кіровоградська,
Дніпропетровська, Луганська, Миколаївська і Хмельницька. До 15 січня 2019
року заплановано введення в експлуатацію ще 3 новозбудованих сільських
амбулаторій в Рівненській області і 1 в Одеській області.
У Держбюджеті-2019 передбачено субвенцію на реалізацію заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості –
1,0 млрд грн. Додатково з 2018 року перехідні залишки – понад 4 млрд грн.
МОЗ: У Державному бюджеті на 2019 рік на охорону здоров’я
передбачено 95,08 млрд грн (Міністерство охорони здоров'я України).
Це на 10 % більше, ніж у 2018 році. Додаткові кошти спрямовані на
забезпечення необхідних змін у медичній сфері в Україні.
Трансформація первинної медичної допомоги – 15,2 млрд грн.
У 2019 році продовжаться якісні зміни у закладах первинної допомоги.
Усі заклади, що надають первинну медичну допомогу, будуть отримувати
оплати за надання медичних послуг тільки за договорами з Національною
службою здоров’я. Принцип «гроші йдуть за пацієнтом» запрацює в усіх
комунальних медзакладах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри.
У цьому році бюджет на оплату послуг первинної медичної допомоги за
Офіційна інформація
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програмою медичних гарантій Національною службою здоров’я складає 15,2
млрд грн.
95 % усіх комунальних медичних закладів первинки долучилися до
змін і переходять на нову модель фінансування – коли держава оплачує
медичні послуги, надані конкретному пацієнту. А свого сімейного лікаря,
терапевта чи педіатра обрали уже 24 млн українців.
Зарплати вже почали зростати у трансформованих закладах по всій
країні. Наприклад, у Хмельницькій області зафіксований рекорд – лікарю
первинної ланки нарахували 30 258 грн.

Пенсійна реформа
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що солідарна
пенсійна система – це єдиний гарант виплат пенсій за будь-яких
економічних умов (Міністерство соціальної політики України).
Солідарна пенсійна система пройшла через усі випробування і довела,
що навіть у найтяжчі часи, коли була дуже скрутна економічна ситуація,
єдиним джерелом пенсійних виплат була солідарна система. Тому потрібно
пам'ятати, що солідарний рівень є страховою системою, яка дасть гарантію
виплати пенсій за будь-яких обставин.
(...). Накопичувальна система є ефективною, коли у людей з'являється
додатковий ресурс і можливість використати частину доходів не лише на
споживання, а й для відкладення на майбутнє. (...).
Головним викликом для обох рівнів пенсійної системи, як для
солідарного, так і для накопичувального, залишається тіньовий сектор
економіки. Адже внески до обох рівнів пенсійної системи розраховуються від
офіційних доходів громадян.
Із 1 січня в Україні здійснюється перерахунок пенсій для
військових пенсіонерів, триває підготовка до перерахунку пенсій іншим
категоріям пенсіонерів (Цензор.НЕТ).
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман:
Хочу нагадати, що з 1 січня ми прийняли рішення, і 500 тисяч
українських військових пенсіонерів отримають перерахунок і підвищення
пенсій більш ніж на 700 грн.
Також до 1 березня уряд готується провести масштабний перерахунок
пенсій усіх українських пенсіонерів.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що цього
року в Україні вперше буде здійснено перерахунок пенсій в
автоматичному режимі на основі чіткої формули, яка враховує показник
середньої зарплати і рівня інфляції (Цензор.НЕТ).
Офіційна інформація
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В січні у нас буде перерахунок пенсій для військових пенсіонерів, це
десь 500 тис. осіб. А 1 березня буде масовий перерахунок пенсій для всіх
українських громадян. Це буде вперше автоматична індексація.
Відтепер індексація буде щорічною і не залежатиме від політичних
рішень. Окрім того, йде пошук вирішення проблеми людей, які мають
великий стаж роботи, але все життя отримували невелику зарплату, а отже,
мають невелику пенсію.
З 1 січня 2019 року 2 мільйонів пенсіонерів перерахують пенсію
(Цензор.НЕТ).
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко:
З 1 січня для пенсіонерів, і перше у нас – для півмільйона військових
пенсіонерів буде зроблено черговий перерахунок пенсії. У нас стартує нова
пенсійна програма перерахунку пенсій залежно від мінімальної зарплати. Це
стосуватиметься приблизно 2 млн пенсіонерів, яким з 1 січня буде
перераховано пенсії. Це люди, які мають 65 років і які мають трудовий стаж
35 років – у чоловіків, 30 років – у жінок. Цим людям розмір пенсійних
виплат буде збільшено на 157 грн приблизно.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Білоцерківська ОТГ першою в Україні отримала спецавтомобіль
(decentralization.gov.ua).
Білоцерківська об’єднана територіальна громада (Великобагачанський
район) першою отримала спеціальній автомобіль для перевезення осіб з
інвалідністю. Про це повідомляє Полтавський Центр розвитку місцевого
самоврядування, створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та
Мінрегіону.
Територіальний центр Білоцерківської ОТГ став учасником конкурсу,
оголошеного Міністерством соціальної політики. Усього було відібрано 25
громад-переможців, які й отримали сучасні авто «Пежо». Першу автівку
вручили на Полтавщині.
Голова Білоцерківської ОТГ Іван Лещенко:
На території громади мешкає близько 200 осіб з інвалідністю. Відстані
між старостинськими округами досить великі. Окрім того, в об’єднаній
територіальній громаді ще багато людей старшого віку, які мають проблеми з
опорно-руховим апаратом. До цього для їх перевезення використовували
транспорт сільської ради або шкільні автобуси. Нині ми значно покращимо
якість та комфорт перевезення цих категорій наших земляків.
Директор Полтавського ЦРМС Ірина Балибіна:
Білоцерківська ОТГ провела перші вибори ще в 2015 році. З того
моменту вона є одним з флагманів реформи не тільки в Полтавській області,
постійно очолюючи різноманітні рейтинги. Два роки тому ОТГ стала на рівні
держави учасником пілотного проекту з надання соціальних послуг.
Сьогоднішня подія – чергове свідчення вірно обраного шляху та акценту
керівництва громади на новій якості соціальних послуг.
Білоцерківська об’єднана територіальна громада перші вибори провела
в 2015 році. У громаді чотири старостинські округи. Громада має один з
найбільших в Україні показник власних доходів на одного мешканця. Окрім
того, ця невелика ОТГ є «реверсною» – вилучення до державного бюджету
складають біля 5 мільйонів гривень. Білоцерківці нині стали єдиними на
Полтавщині переможцями конкурсу від Мінсоцполітики.
В Одеській області перший прихід УПЦ МП перейшов в
Українську церкву (beztabu.net).
Прихід селища Пужайково Одеської області вирішила перейти з УПЦ
МП до Православної церкви України.
Батько одного з полонених українських моряків, який проживає в
селищі, Віктор Сорока:
Таке рішення громада прийняла на Різдво, 7 січня, 90 % прихожан
Регіональнініціативи
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підтримали перехід до ПЦУ.
До нас приїжджав благочинний Московського патріархату і розповідав
нам, що ми йдемо в підпорядкування до турків, що ми не повинні цього
робити. Але люди не погодилися з його аргументами.
Відзначається, що парафіяни чекають указу від предстоятеля ПЦУ
Єпіфанія про перехід громади, а також призначення нового священика.
На Полтавщині вперше за 50 років капітально відремонтували
медичний заклад (decentralization.gov.ua).
Сучасний, зручний та комфортний – саме таким став оновлений
медичний
заклад
в
селі
Опришки
Глобинської
об’єднаної
територіальної громади на Полтавщині.
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в Опришках
збудована ще в 1960 році. З того часу заклад жодного разу капітально не
ремонтували. І лише минулого року, який в Глобинській ОТГ оголосили
роком медицини, прийняли рішення про реконструкцію амбулаторії. Майже
рік медичну установу відновлювали і напередодні новорічних свят оновлену,
таку, що відповідає всім сучасним стандартам та вимогам, відкрили.
Тепер реконструйований медзаклад пристосований для всіх категорій
громадян.
Заступник глобинського міського голови Олександр Артюшенко:
Проектна документація зроблена у відповідності до всіх діючих
нормативно-правових актів, пройшла експертизу. Тут утеплені підлога,
стеля, стіни, вона обладнана засобами доступності для людей з інвалідністю.
Заклад комп’ютеризований, під’єднаний до інтернету; тут оновили
меблі та медичне обладнання. Окрім всього при амбулаторії облаштували ще
й житло для сімейного лікаря.
Голова Глобинської ОТГ Станіслав Джусь:
На ремонт амбулаторії спрямовали близько 2 млн грн державних
коштів, це субвенція на розвиток інфраструктури й 1 млн 400 тис. грн – з
міського бюджету.
Лікар загальної практики сімейної медицини Володимир Клець:
Відремонтована амбулаторія розрахована на 1800 осіб, але наразі ми
обслуговуємо до 3 тисяч пацієнтів. Стаціонар розрахований на 7 ліжок. В
амбулаторії пацієнти зможуть отримувати послуги сімейного лікаря, педіатра
та стоматолога.
У Новопсковській громаді відкрили нову поліцейську станцію
(decentralization.gov.ua).
У селищі Новопсков почала працювати поліцейська станція, яка
обслуговуватиме Новопсковську об’єднану територіальну громаду. Це 13
тисяч громадян, які проживають у населених пунктах Осинове, Макартетине,
Ікове, Хворостяне та Новопсков.
Дільничні офіцери поліції прийматимуть громадян у поліцейській
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станції та матимуть змогу ще швидше реагувати на правопорушення у
населених пунктах, а громадянам буде значно простіше отримати допомогу
поліції.
Поліцейська станція обладнана й оснащена сучасною оргтехнікою
завдяки фінансовій підтримці Програми розвитку Організації Об’єднаних
Націй в Україні (ПРООН) та Королівства Нідерландів в межах Програми
ООН з відновлення та розбудови миру та Головного управління Національної
поліції в Луганській області.
Як село Веселе стало першою енергонезалежною громадою
України (decentralization.gov.ua).
Проект «Енергоефективне село» визнано Кабінетом Міністрів України
та Радою Європи – кращим проектом у галузі енергоефективності, що
реалізуються у сільських населених пунктах. Проект отримав перемогу у
конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2015 році, а у 2016 –
визнаний кращим соціальним проектом у галузі енергоефективності, що
впроваджується в Украні.
В Дівичківській ОТГ відкрили інклюзивно-ресурсний центр
(decentralization.gov.ua).
У рамках Всеукраїнського проекту «Інклюзивна освіта – рівень
свідомості нації» у селі Стовп’яги Дівичківської об’єднаної громади, що на
Київщині, відкрили комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр».
Відтепер 48 дітей з особливими освітніми проблемами, які проживають на
цій території, віком від 2 до 18 років зможуть здобувати тут дошкільну та
загальну середню освіту.
Центр розміщений в приміщенні місцевої школи з окремим входом.
Голова Дівичківської ОТГ Тимофій Девко:
Діти, які відчувають турботу, підтримку з боку держави, батьків,
педагогів, зовсім по-іншому дивляться на світ. Адже такі особливі дітки
мають право на щасливе дитинство, нормальний розвиток, бути в центрі
нашого суспільства.
Інклюзивно-ресурсний центр у Стовп’ягах будували протягом трьох
місяців. В облаштування трьох кімнат, в яких проводитимуться індивідуальні
та групові заняття для дітей з особливими освітніми потребами, зону
очікування для батьків та санвузол, вклали близько 420 тис. грн із місцевого
бюджету. А ось за кошти обласного бюджету (близько 1 млн грн) придбали
сучасні мобільні меблі, реабілітаційне обладнання, засоби корекції, ігрові
матеріали та комп’ютерну техніку.
У центрі працюватиме логопед або дефектолог, вчитель з лікувальної
фізкультури, практичний психолог. Робота в закладі буде спрямована і на
інтелектуальний, і на фізичний розвиток дітей. Центр в змозі обслуговувати
всіх дітей з особливими освітніми потребами, які проживають на території
Дівичківської ОТГ.
Регіональнініціативи
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У новий рік – з новою технікою: що придбали ОТГ Одещини за
рахунок інфраструктурної субвенції (decentralization.gov.ua).
Наприкінці 2018 року – на початку 2019 відразу кілька об’єднаних
територіальних громад Одеської області отримали нову спецтехніку для
своїх комунальних підприємств, яку вони придбали за рахунок державної
інфраструктурної субвенції. Про це повідомляє Одеський Центр розвитку
місцевого самоврядування, створений за підтримки Програми «U-LEAD з
Європою» та Мінрегіону.
Березівська ОТГ придбала 7 одиниць нової комунальної техніки.
Громада закупила два снігоприбирачі для тротуарів і техніку для прибирання
листя.
Старокозацька ОТГ отримала 12 одиниць спецтехніки та навісного
обладнання, яке придбала за кошти інфраструктурної субвенції.
Це дасть змогу максимально ефективно використовувати техніку та
зменшить вартість ремонту доріг.
Лиманська ОТГ за кошти інфраструктурної субвенції придбала два
трактори, а також навісне обладнання до них. Техніку передали
комунальникам.
У 2018 році об’єднані громади Одеської області повністю використали
державну субвенцію на розвиток інфраструктури. Її обсяг становив 95,3
мільйони гривень, за рахунок яких було реалізовано 134 проекти.
Теребовлянська міська об’єднана громада зробила ставку на
туризм (decentralization.gov.ua).
Із «проїзного пункту» у маршруті замками Тернопільщини, Теребовля
перетворилася на самодостатню туристичну перлину. Сьогодні громада
співпрацює із туроператорами з різних куточків України і запрошує
мандрівників на різноманітні тематичні пішохідні та вело-екскурсії.
Голова
Теребовлянської
міської
об’єднаної
громади
Тернопільської області Сергій Поперечний:
Одним із проектних рушійників у Теребовлянській громаді є
молодіжна рада, яка утворилася 6 років тому. Під керівництвом заступниці
міського голови Людмили Колісник молодь почала приносити свої ідеї у
міськраду і шукати їм втілення. Втілюється більше половини їхніх проектів.
Вони обирають, як проводити свята у громаді, працюють із дитячим
садочком. Нещодавно молодіжна рада прийняла положення, де розширили
вікову категорію – волонтерами тепер можна бути з 10–11 років, а вступати в
раду – із 13. Також тут діє суворе правило – після двох прогулів члена ради
можуть звільнити голосуванням.
Також Теребовлянська громада довела власну теорему затребуваності
культурних послуг. Тут впровадили систему оновлення будинків культури –
створили чотири центри культури і дозвілля. Їх назвали «мільйонниками» – у
200-250 кв. м. площі великих старих будинків культури вклали приблизно по
Регіональнініціативи
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мільйону гривень. У штаті кожного центру – близько 10 людей, тут діє секція
хореографії, є техніка для проведення концертів, працюють дитячі кімнати,
де малят на декілька годин можна залишити під наглядом фахівців. До
кожного центру приєднали 5-6 ближніх сіл – менші будинки культури стали
філіями центрів культури і дозвілля.
Раніше бібліотекарі отримували зарплату з кількості виданих книжок.
Ми розуміли, що ніхто не приходив, але бібліотекар приходить на дві години,
записує якісь «видачі» і просто йде. Ми вирішили створити публічно-шкільні
бібліотеки. Ми мали великий супротив із центру бібліотек, і з області, бо ми
ламали їхню систему. Сьогодні у нас бібліотекар працює на повну ставку,
отримує близько 6000 грн зарплатні. До 12 години дня він працює з дітьми в
школі, після 12 – в центрі культури і дозвілля або своїй бібліотеці.
Для того, щоб люди почали ходити у бібліотеки – громада оновила
книгозбірні. Старі книги списали, а на їхнє місце закупили нові. Щороку на
це з бюджету громади виділять приблизно на 100 тисяч гривень.
Найважче у децентралізації – щоб люди нам довірилися.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

Прихильники децентралізації вимагають закріпити реформу в
Конституції.
Асоціація об'єднаних територіальних громад приєдналася до позиції
Президента України, Прем’єр-міністра, інших асоціацій органів місцевого
самоврядування та експертів, які висловились про необхідність
якнайшвидшого внесення змін до Конституції України в частині
децентралізації влади (Децентралізація).
Президент України Петро Порошенко:
Томос – це не завершення, а початок роботи по створенню
автокефальної Помісної Церкви України. Попереду ще багато роботи, яка
вимагає від нас молитви, віри, мужності і любові. Дякую жителям Борисполя
за спільну молитву у Свято-Миколаївському Храмі та добрі слова. Дякую
українському народу за єдність. Слава Богу, що він з Україною! (Петро
Порошенко).
Ще 112 громад матимуть сучасний ЦНАП. Вже наприкінці січня
команда
NIRAS
Sweden
AB,
виконавці
Фази
Впровадження
Програми ULEAD з Європою: створення ЦНАП, розпочне співпрацю з
громадами-учасницями першого раунду по створенню та модернізації
ЦНАП, відповідно до технічних завдань (ТЗ) розроблених експертами
Програми.
В рамках першого раунду 112 громад отримали ТЗ для створення
належних ЦНАП за підтримки Програми. Згідно цих ТЗ у 59 громадах буде
створено новий ЦНАП, а у 53 – модернізовано вже існуючий. Серед них у 6
громадах запрацюють мобільні ЦНАП, у 26 громадах – спільні ЦНАП
громади та району, 5 Центрів буде створено на основі договорів про
міжмуніципальне співробітництво, а в 73 населених пунктах буде відкрито
віддалене робоче місце ЦНАП.
Технічні завдання передбачають інституційну підтримку для всіх 112
громад та фізичну для 101 громади. Понад 10 500 годин інституційної
підтримки та тренінгів, більше 1 000 одиниць техніки та 10 000 одиниць
меблів отримають громади-учасниці першого раунду Фази Впровадження
напряму з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми
«U-LEAD з Європою». Нагадаємо, що прийом заявок на участь у третьому,
передостанньому раунді Фази Впровадження, триває до 31 січня
(Децентралізація).
Президент України Петро Порошенко:
Новини з соціальних мереж
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Сьогодні Томос про автокефалію Православної Церкви України
привезли до Борисполя на Київщині. І разом з Предстоятелем ПЦУ,
Митрополитом Київським і Всієї України Епіфанієм та вірянами ми станемо
до подячної молитви за нашу Єдину Церкву.
Сподіваюся, що українські священики продовжать процес об’єднання в
Єдину Церкву. Це об’єднання буде – я наголошую – без будь-якого тиску з
боку держави. Бо як сказав Блаженніший Епіфаній: ми йдемо з любов’ю і з
молитвою. (Петро Порошенко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
У 2019 році Уряд запровадить низку новацій у медицині.
З
1
квітня
для
отримання
препаратів
за
програмою #БезкоштовніЛіки не має значення місце проживання людини. Є
електронний рецепт і ліки можна буде отримати в усіх аптеках-учасниках
програми.
З 1 липня запроваджуємо програму #БезкоштовнаДіагностика. Після
направлення особистого лікаря можна буде пройти безкоштовно загалом 54
види медичних досліджень.
Розпочинаємо зміни в екстреній медицині. Запускаємо пілот реформи у
5 областях та Києві. Лікарі екстреної медицини отримають нові знання,
новий транспорт і обладнання для невідкладної допомоги.
Зміна системи охорони здоров’я була однією з головних тем
сьогоднішнього засідання Уряду. Більше подробиць в урядовому
відеощоденнику.
Президент України Петро Порошенко:
333 роки українська церква була під московським ярмом. І Божим
благословенням це ярмо з українських православних знято. Це засвідчує
історичний документ – Томос, який сьогодні перебуває у Кафедральному
соборі Святої Трійці у Луцьку. Дякую Вселенському Патріарху за віру в
Україну, сміливість та мужність. Дякую предстоятелям церков, Патріарху
Філарету, предстоятелю ПЦУ Епіфанію та всім вірянам. Без вашої молитви
Православна Церква України не змогла би отримати автокефалію. (Петро
Порошенко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
З 1 липня 2019 року Уряд запроваджує програму «Безкоштовна
діагностика», яка включає 54 види досліджень. Серед них 20 аналізів, 6 видів
УЗД, 4 види біопсії, мамографія, 5 видів рентгену, операції одного дня тощо.
Усі аналізи та обстеження пацієнт може отримати абсолютно безкоштовно,
якщо на них його направив особистий лікар. На програму в Держбюджеті2019 закладено 2 млрд грн. (Volodymyr Groysman).
Президент України Петро Порошенко:
Новини з соціальних мереж
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За останні 5 років ми не просто відродили наші Збройні Сили, а
перетворили їх на одну з найбільш ефективних армій у Європі. Вишколені
хлопці та дівчата готові у будь-який момент захистити свою країну. І це
стало можливим не тільки завдяки високому бойовому духу, а й сучасному
потужному озброєнню. Близько 26 000 одиниць зброї та військової техніки
отримала наша армія від Державний концерн «Укроборонпром» за весь час
військової російської агресії проти України. І ми продовжуватимемо
посилювати бойові спроможності українського війська, аби захистити нашу
державу! (Петро Порошенко).
Початок нового парламентського року може стати початком реалізації
реформ. І щоб допомогти народним депутатам ухвалити саме ті рішення, які
дозволять зробити значні кроки вперед у впровадженні позитивних змін, ми
склали перелік пріоритетів для Верховна Рада України на цей пленарний
тиждень
- https://rpr.org.ua/…/plenarne-zasidannya-parlamentu-15-18-…/
(Реанімаційний Пакет Реформ - РПР).
Прихильники децентралізації вимагають закріпити реформу в
Конституції. Асоціація об'єднаних територіальних громад приєдналася до
позиції Президента України, Прем’єр-міністра, інших асоціацій органів
місцевого самоврядування та експертів, які висловились про необхідність
якнайшвидшого внесення змін до Конституції України в частині
децентралізації влади (Децентралізація).
Наш експерт Eugene Krapyvin пояснив, для чого потрібні зміни до
Кримінального кодексу щодо сексуального та домашнього насильства, а
також відповідальності за статевий акт без добровільної згоди.
Саме ця тема стала предметом для обговорення в найнесуразніших
контекстах. Завжди можна пожартувати, але шкода, що за цим втрачається
розуміння проблем, які мають бути вирішені цими змінами.
Вони стосуються не тільки злочинів проти статевої свободи, а ще й
домашнього насильства (введено одноіменну статтю 126-1 та закріплено
обмежувальні заходи).
Статевий акт завжди потребував добровільної згоди, інакше це проти
волі особи, тобто зґвалтування. По-третє, все впиралось у цей термін
«зґвалтування», який розумівся з медико-біологічної точки зору –
вагінальний секс між чоловіком та жінкою. Все інше – задоволення статевої
пристрасті неприроднім способом. От тільки природа знає набагато більше
варіантів, які досі багато людей розглядають як сексуальні девіації.
Як наслідок сказаного вище, суб‘єктом цього злочину майже завжди
були чоловіки. Рідко – жінки, але у формі співучасті, наприклад
організатори.
Це викликало безліч проблем в частині кваліфікації, розслідування,
експертиз тощо. Такий категоріальний апарат не відповідав вимогам часу і
Новини з соціальних мереж
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дозволяв уникати відповідальності ґвалтівникам. Саме тому з 11 січня:
Згвалтуванням є будь-який секс (проникнення вагінальне, анальне, оральне),
якщо на це немає добровільної згоди особи (її не треба нотаріально
посвідчувати, це робиться в будь-який спосіб, часто невербальний) (стаття
152 КК України). Якщо сексу не було, тобто проникнення в тіло особи, то
може бути сексуальне насильство – всілякі дії, торкання статевими органами
тощо. Знову ж таки, без згоди особи (стаття 153 КК України). Раніше – немає
проникнення, немає злочину. Це основне. Тобто жертви злочинів проти
статевої свободи отримали більше захисту. З позиції доказування все як
раніше – заява, експертиза, суд. Тільки є за що притягнути до
відповідальності, а не гра слів і розмитий понятійний апарат. А тепер
запитання: чи можна жартувати над занадто чутливою темою, якщо
постраждати від насильства може кожен? (Реанімаційний Пакет Реформ РПР).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
ЦНАП або Центр надання адміністративних послуг. Тут можна
оформити біометричні паспорти, довідки, подати документи для отримання
різних соціальних виплат. Зазвичай ці центри сучасні, комфортні, документи
оформлюються просто і без черг. Наразі в Україні працюють вже близько 800
ЦНАПів. (Volodymyr Groysman).
Відсутність закріплених у Конституції досягнень у децентралізації
влади, зберігає загрозу непомітного, але планомірного фактичного згортання
реформи внесенням змін до законів та актів уряду, як це було за часів
Януковича. (Реанімаційний Пакет Реформ - РПР).
Президент України Петро Порошенко:
Українська незалежність зараз, зі створенням автокефальної
Православної Церкви України, стала міцнішою. Наша Єдина Церква стала
духовним фундаментом Української Держави, і тому це так важливо і для
мене, бо це є процес державотворення, і для кожного українця. Ми вибороли
нашу незалежність, але це не завершення, а лише початок – нам як і раніше
потрібна єдність. Однак, вже точно ніхто не здатен зупинити Україну і
українців, які знімають ярмо московської церкви і московської імперії (Петро
Порошенко).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Головна ціль ініціативи Президента України Петро Порошенко
«Доступна медицина» у сільській місцевості – ЯКІСТЬ і ДОСТУПНІСТЬ
первинної медичної допомоги для 14 млн сільських жителів. Що вже
зроблено: У всіх регіонах розпочалося масштабне будівництво перших 517
нових сільських амбулаторій. 10 – введено в експлуатацію на
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Кіровоградщині і повноцінно працюють. Сформована спроможна мережа, що
налічує 4223 сільських амбулаторій. Потреба у новому будівництві – 688
закладів. Закуповуються 514 службових автомобілів для сімейних лікарів.
Ми вже маємо хенд-бук – технічне задання для запровадження в
амбулаторіях телемедицини, розроблений за підтримки наших колег з World
Bank Ukraine. Нині у 5 областях – Кіровоградській, Харківській, Рівненській,
Дніпропетровській, Полтавській – розпочнеться пілотування впровадження
телемедицини у сільських амбулаторіях. Наша кінцева мета – зниження
протягом 2-3-5 років смертності українців за трьома найпоширенішими
нозологіями:
серцево-судинні захворювання (у сільській місцевості щорічно
діагностується понад 15 тисяч інфарктів міокарда, 15% з них завершуються
смертю);
бронхіальна астма (на астму на ХОЗЛ в Україні хворіє майже 2,8
млн людей);
цукровий діабет (щороку фіксується понад 19 тисяч нових
випадків захворювання, 8 тисяч з них – діти).
Вчасна профілактика, діагностика та моніторинг за допомогою
телемедицини – шлях до досягнення цих цілей. І це завдання саме первинної
ланки медицини.
«Доступна медицина» – це не косметичний ремонт або будівництво
нових амбулаторій. Сімейний лікар не має бути просто диспетчером, який
розподіляє хворих між другим та третім рівнем, він має надавати фахову
консультацію. Це – створення абсолютно нової якості первинної медицини
на селі, вихід на зовсім інший рівень (Геннадій Зубко).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Мінрегіон у співпраці з правоохоронними органами здійснює
превентивні заходи у боротьбі з корупцією. Дякуємо працівникам Генеральна
прокуратура України, Прокуратура Київської області, слідчим Національна
поліція України та Головного управління Поліція Київської області за
оперативну роботу! (Мінрегіон).
Дякую нашим партнерам з GIZ Ukraine за системну підтримку реформи
енергоефективності та реалізацію масштабного парасолькового проекту
«Реформа у сфері енергоефективності в Україні». У співпраці вже зроблена
колосальна робота щодо імплементації Директиви ЄС 27 з
енергоефективності, і на 2019-ий маємо спільні амбітні плани:
Робота по Фонду енергоефективності – ключове. Адже всі інші
завдання безпосередньо пов’язані із Фондом і працюватимуть на Фонд;
Навчання енергоаудиторів та технічних спеціалістів;
Проект «Енергоефективність у компаніях»,
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Проект «Енергоефективність в будівлях центрального Уряду» та
проведення реновації на прикладі будівлі Мінрегіону;
Енергоменеджмент в ОТГ;
Розробка
інформаційної
інтерактивної
платформи
з
енергоефективності;
Започаткування регіональних хабів енергоефективних інновацій;
Розробка
стратегії
реформування
централізованого
теплопостачання (на центральному та муніципальному рівнях).
Завдань багато! Не зупиняємось! (Геннадій Зубко).
Районів без об'єднаних громад усе ще 99. Очільникам областей і цих
районів варто зробити висновки...
У Мінрегіоні прокоментували, що Моніторинг децентралізації дає
змогу кожній області і кожному району подивитися на результати своєї
роботи збоку і, очевидно, комусь доведеться переглянути власні плани щодо
виконання завдань державної політики у сфері реформування місцевого
самоврядування (Децентралізаця).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Українські аграрії формують значну частину ВВП України. Тому Уряд
запроваджує програми підтримки фермерів, щоб наш АПК розвивався
максимально ефективно. На наступний рік ми закладаємо на такі програми
6,9 млрд грн (Volodymyr Groysman).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
В Україні є регіони, в яких майже 100% будівель оснащено
лічильниками тепла. Середній показник по країні – 77,5% – житлових та
77,7% – нежитлових будівель. Області-лідери: Черкаська (98%),
Миколаївська (97,4%), Вінницька (92,2%). Найгірші показники – у
Кіровоградської (44,7%), Луганської (24,4%) та Тернопільської (15,3%)
областей. Продовжуємо імплементувати закон «Про комерційний облік
теплової енергії та водопостачання», який дає можливість споживачам
управляти житлово-комунальними послугами, енергоспоживанням та
зменшувати його (Геннадій Зубко).
Президент України Петро Порошенко:
З Томосом все лише починається. Бо з любов’ю, вірою і молитвою
двері Української Церкви відкриті для усіх парафій. Не силою, а вірою ми
створюємо єдину помісну православну церкву в Україні. Ви не уявляєте,
скільки привітань Україна отримала в цей час від міжнародних партнерів, а
також, будемо чесними, скільки проклять від ворога. А це означає, що ми
рухаємося у правильному напрямку!
Новини з соціальних мереж
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Нині про автокефалію української церкви повідомляють усі світові ЗМІ
і державні діячі різних країн. Саме тому так корчить Кремль, і це додатковий
факт, що ми рухаємося у правильному напрямку. Все, що він може
протиставити нашій перемозі – лише брудні «фейки» та спроби розпалити
протистояння на релігійному ґрунті. Але нічого в Москви не вийде. Бо в
українців вистачить мудрості, щоб не піддатися на провокації Росії. (Петро
Порошенко).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Доходи місцевих бюджетів за 2018 рік перевищили прогнозовані плани
і склали 234 млрд грн. Це на +22% (+42 млрд грн) перевищує надходження за
2017 рік. Податку на доходи фізичних осіб надійшло 138,2 млрд грн (більше
від надходжень минулого року на +28 млрд грн). Найвищі темпи приросту –
Київська (28%), Вінницька (27,5%), Донецька (27,2%), Волинська (27,2%)
області.
Плати за землю надійшло 27,3 млрд грн (на 1 млрд грн більше від
минулого року). Найвищі темпи приросту – Луганська (16,1%),
Кіровоградська (15,5%) області. Фактичні надходження єдиного податку
склали 29,5 млрд грн (зросли на +6,2 млрд грн, або на +26,5%). Фактичні
надходження акцизного податку з палива становлять 7,9 млрд грн (зросли на
+0,8 млрд грн, або на +10,6%) (Геннадій Зубко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
#МедРеформа 2019. Які зміни чекають українців:
Продовжимо реформу первинної ланки. Уже більше 24 млн
українців підписали декларації зі своїми лікарями. Медики почали
отримувати гідну зарплату, а люди – якісний сервіс.
Реформа екстреної медицини. На 2019 рік ми виділили майже 1
млрд грн, щоб запустити пілотні проекти в 5 областях та Києві. Придбаємо
нові “швидкі”, обладнання, проведемо навчання лікарів та підвищимо їм
зарплату. Далі – поширимо реформу по всій країні.
З 1 липня 2019 року запроваджуємо 54 безкоштовні аналізи та
дослідження за направленням вашого лікаря. Серед них 20 аналізів, 6 видів
УЗД, 4 види біопсії, мамографія, операції одного дня та інше.
Розбудова мережі кардіоцентрів, оснащених сучасними
ангіографами. За допомогою цього обладнання рятується життя тисяч людей,
які страждають на серцево-судинні захворювання. З 2017 по 2019 рік уряд
виділяє гроші на придбання ангіографів, за три роки з'явиться 39 нових
кардіоцентрів.
Продовжимо програму «Доступні ліки» . Зараз у програмі є 261
препарат для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми
чи діабету ІІ типу. Виписано близько 31 млн рецептів. І українці, які мають
хронічні захворювання, можуть отримати життєво необхідні препарати
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безкоштовно або з невеликою доплатою #УрядГройсмана Міністерство
охорони здоров'я України Уляна Супрун (Volodymyr Groysman).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Що
таке #ФондЕнергоефективності?
Навіщо
він
потрібен
українцю? Як його поява позначиться на платіжках громадян? Ця сторінка в
linkedIn буде регулярно відповідати на такі питання про реформу
енергоефективності і Фонд. Триматиму вас в курсі всіх новин цього
потужного механізму, що зробить життя кожного українця комфортнішим,
теплішим, затишнішим.
Підписуйтесь на цю сторінку! Вже в наступному пості розповім: які
саме нові можливості і зручності передбачатиме Фонд. Буде цікаво і корисно
(Геннадій Зубко).
Президент України Петро Порошенко:
2018 рік був надзвичайно плідний на реформи і показав наскільки
рішуче Україна рухається вперед. Припинення дії Договору про дружбу з
Росією, вихід з СНД, закріплення курсу на вступ до ЄС та НАТО в
Конституції України, затвердження вітання «Слава Україні! Героям Слава!»
як офіційного вітання у Збройних Силах, ухвалення Закону про реінтеграцію
Донбасу, прийняття Закону «Про національну безпеку України» – все це
частина нашої державницької стратегії, яка наближує нас до Європи. І
крилата фраза українського письменника Миколи Хвильового: «Геть від
Москви! Дайош Європу!» – влучно описує цю стратегію. Тож ми не
зупинятимемось на досягнутому і ще сміливіше будемо продовжувати
реформи, щоб Україна стала сильною, успішною європейською країною.
(Петро Порошенко).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Мінрегіон спільно з Луганською обласною ВЦА розробили
перспективний план створення ОТГ на тимчасово окупованих територіях
Луганської області. Він вже переданий і на затвердження Уряду. Важливо,
щоб люди на тимчасово окупованих територіях також бачили свою
перспективу розвитку. Реформа децентралізації – це зміна якості життя. І
люди там мають чітко знати, що у них теж є майбутнє – стабільний
цивілізований розвиток у мирній державі. Ми точно хочемо бачити на мапі
України такі громади як Алчевська, Довжанська, дуже хочемо бачити
Луганську ОТГ – такими ж успішними у перспективі, як і всі інші громади на
території держави. Успішні приклади вже є на Донбасі. Історією успіху є
Новопсковська селищна ОТГ на Луганщині – Новопсковська селищна
рада Дякую Голові Новопсковської громади Vadym Gaev за лідерство,
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активність та патріотизм! Детальніше у нашому спільному з Вадимом
матеріалі для видання Цензор.НЕТ (Геннадій Зубко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
#Децентралізація – одна з найуспішніших реформ в Україні. По всій
країні вже створено сотні об’єднаних громад. І люди, які в них живуть,
відчувають зовсім іншу якість життя. Щоб продовжити реформу,
розпочинаємо новий етап змін. До місцевих виборів 2020 року плануємо
завершити процес об’єднання. Упродовж 2019 року – закріпити
децентралізацію в Конституції та зробити реформу незворотною (Volodymyr
Groysman).
Президент України Петро Порошенко:
6 січня – Автокефальна Православна Церква України отримала Томос
від Вселенського Патріарха! (Петро Порошенко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Програма #ДоступніЛіки працює
майже
два
роки
і
буде
розширюватися. На 2019 рік Уряд заклав 1 млрд грн на її фінансування. А з
квітня запроваджуємо нову послугу – електронний рецепт. Не матиме
значення ні місце виписки рецепту, ні місце видачі препаратів. Рецепт, що
отримали, наприклад, в Києві, можна буде спокійно показати в будь-якому
іншому місті чи селищі в аптеці з наліпкою програми «Доступні ліки». Зараз
таких аптек понад 7800 по всій країні (Volodymyr Groysman).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Нарешті!! #Томос передано.
Постала
Автокефальна
Помісна
Православна Церква України. Цей історичний документ Предстоятелю
Православної Церкви України Епіфанію офіційно надав Вселенський
Патріарх Варфоломій у Патріаршому Храмі Святого Георгія.
Сотні літ тривала боротьба українського народу за автокефалію. І ось
сьогодні це нарешті сталось завдяки Президентові України Петро
Порошенко, Вселенському Патріарху Варфоломію і Митрополит Епіфаній.
Це – кінець російсько-центрованого православ’я і початок незалежної
української церкви для вільних українців.
Люди з усіх регіонів і міст країни мають об’єднати свої зусилля –
відповідально розбудовувати нашу Церкву, наповнювати добром свої серця і
думки, працювати чесно, берегти країну, бути вірними їй.
Слава Україні! Слава Ісусу! (Геннадій Зубко).
Президент України Петро Порошенко:
Щойно звершилася велика історична справа, в якій Бог був з нами, і ми
були з Богом! Автокефальна Православна Церква України отримала Томос
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від Вселенського Патріарха! Вітаю усіх небайдужих з постанням
Автокефальної Православної Церкви України! Дякую кожному, хто
невтомно працював над її становленням, творив єдність і відновлював
справедливість. Ми виконали свій обов’язок перед минулими і наступними
поколіннями. Слава Господу Богу! Слава Україні! (Петро Порошенко).
5 січня сталася довгоочікувана історична подія. Томос для
Православної Церкви України підписано! Молюсь, щоб Автокефальна
Помісна Православна Церква продовжувала об’єднувати Україну любов’ю і
молитвою! (Петро Порошенко).
Президент України Петро Порошенко:
Серед 15 зірок автокефальних православних церков з’явилася
українська зірочка! Після того, як золоті чорнила підпису Його Всесвятості
Патріарха Варфоломія лягли на текст Томосу, завтра, після його вручення,
постане Автокефальна Православна Церква України – церква, яка демонструє
любов і забезпечує єдність держави. Дякую Його Всесвятості Варфоломію за
Віру, Любов до України та нашого народу, мужність розпочати процес
надання Автокефалії Православній Церкві України, завершення якого ми
святкуємо в ці дні. Мільйони українців по всьому світу молилися за постання
Єдиної Помісної Православної Церкви. Покоління українців мріяли про цей
історичний день. Молюсь, щоб наша церква продовжувала об’єднувати
українців! (Петро Порошенко).
Президент України Петро Порошенко:
5 січня – Томос для Православної Церкви України підписано! (Петро
Порошенко).
Президент України Петро Порошенко:
Звершилося! Вітаю усіх нас із сьогоднішньою подією – підписанням
Томосу про автокефалію Православній Церкві України. Разом з вами з
нетерпінням чекаю на вручення Томосу і Літургію, коли вперше будуть
співслужити Вселенський Патріарх і Митрополит Київський і всієї України.
Ця служба Божа стане наочним втіленням надій і сподівань України.
І як сьогодні сказав Митрополит Київський і всієї України Епіфаній:
«Складний був шлях до сьогоднішнього благословенного дня. Але саме
таким складним і скорботним є шлях правди!». Історичну справедливість, на
яку так чекали та наполегливо молилися українці, – відновлено. (Петро
Порошенко).
Президент України Петро Порошенко:
Наші єдність, сила і віра, а також мудрість Його Всесвятості
Вселенського Патріарха провели нас крізь всі випробування і негаразди,
пастки і підступні задуми недругів. І все це дало змогу створити об’єднану
Новини з соціальних мереж

54

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

27 грудня 2018 р. – 16 січня
2019 р.

20-28 лютого 2015
незалежну Православну Церкву України. Церкву, яка завтра отримає Томос,
сьогодні вже підписаний. Славімо Господа, бо без Його промислу цього б не
сталося! (…) (Петро Порошенко).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Запорука незалежності держави – це своя Православна Церква. Саме
факт надання автокефалії УПЦ – це фундамент, який будує державу.
Сьогодні Україна постала на диптиху православних церков.
Рух України до Європи будується на тих християнських принципах і
цінностях, які закладаються саме в Церкві. З часом ми побачимо, як сильно
це вплине на об’єднання держави.
Настрій піднесений і радість переповнює, адже сьогодні Україна в
особі Митрополит Епіфаній проводить молебень у Соборі Святого Георгія.
За те, щоб цей день настав, боролися багато поколінь ще до нас.
Православні християни, які вірять у свою незалежну державу,
об’єднаються – на це потрібен час. Українці давно були готові до своєї УПЦ.
Зараз важливіше вибудувати організаційний структурний процес: якою буде
структура самої Церкви, як будуть створюватись підрозділи і інститути, що
працюватимуть навколо. Це робота з людьми та їхніми проблемами, щоб
люди відчували: Церква допомагає вирішувати мирські проблеми. Потрібно,
щоб Церква працювала з людьми.
Нам знадобиться багато років, щоб усвідомити вагу цієї події. Зичу
мудрості всім нашим вірянам, святим отцям, адже головне – вірити в єдину
незалежну Україну (Геннадій Зубко).
Президент України Петро Порошенко:
Звершилося! Вітаю усіх нас із сьогоднішньою подією – підписанням
Томосу про автокефалію Православній Церкві України. Разом з вами з
нетерпінням чекаю на вручення Томосу і Літургію, коли вперше будуть
співслужити Вселенський Патріарх і Митрополит Київський і всієї України.
Ця служба Божа стане наочним втіленням надій і сподівань України.
І як сьогодні сказав Патріарх Київський і всієї України Епіфаній:
«Складний був шлях до сьогоднішнього благословенного дня. Але саме
таким складним і скорботним є шлях правди!». Історичну справедливість, на
яку так чекали та наполегливо молилися українці, – відновлено (Петро
Порошенко).
Президент України Петро Порошенко:
5 січня – Томос для Православної Церкви України підписано! (Петро
Порошенко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
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У 2018 році урядовими програмами підтримки аграріїв скористались
більше 6 тисяч підприємств та близько 104 тисяч українських
домогосподарств.Уряд компенсував:
2500 грн господарям за кожне теля
1500 грн підприємствам за кожну молочну корову
80% вартості насіння та саджанців
15-40% вартості української сільгосптехніки
25-30% вартості будівництва ферм
Усі програми підтримки аграріїв будуть продовжені в 2019 році
(Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
У 2018 році розпочалась одна з найважливіших реформ – реформа
освіти. Українські діти пішли в перший клас «Нової української школи».
Відповідно до концепції реформи також змінюється освітній простір. Для
першокласників були придбані:
Парти-трансформери
Інтерактивні дошки, фліп-чарти
Інвентар для настільних та рухомих ігор
Приладдя для творчості
Килими, крісла-пуфи, подушки для зони відпочинку
Продовжимо оснащувати навчальний простір і наступного року.
Виділяємо на це 1 млрд грн. (Volodymyr Groysman).
Податок на виведений капітал: чи запровадять його у 2019 році?
Експерт РПР Владимир Дубровский (Vladimir Dubrovskiy) підкреслює, що
такий податок невигідний великим компаніям, які звикли до офшорів.
Нагадаємо – ще влітку 2018 р. Петро Порошенко передав до ВР
законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
податку на виведений капітал». А дискусія про переваги і недоліки точиться
досі (Реанімаційний Пакет Реформ - РПР).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Впровадження медичної реформи – це не тільки зміна фінансування
галузі, збільшення зарплати лікарів, прозорі механізми закупівлі та обліку
ліків. Це, передусім, покращення умов лікування. З 2017 року ми реалізуємо
програми розбудови мережі кардіоцентрів, оновлення обласних лікарень.
Запустили першу чергу дитячого центру #Охматдит. Маленькі пацієнти вже
мають доступ до процедур, які раніше доводилося проводити лише за
кордоном. В 2019 році продовжимо всі програми будівництва мед закладів
(Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
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Реконструйовані школи та садочки з комфортними яскравими меблями.
Новенькі ЦНАПи, де можна зручно отримати десятки державних послуг та
документів. Відремонтовані дороги з вуличним освітленням та зручними
зупинками.
Завдяки реформі децентралізації бюджети громад зросли в середньому
у 3-4 рази, а подекуди навіть у 10. Тепер задля реальних змін на місцях
потрібні лише бажання та воля мешканців (Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Міжнародна конференція з питань українських реформ у Копенгагені,
Німецько-український форум у Берліні, засідання Ради Асоціації Україна-ЄС
в Брюсселі та ще десятки інших важливих зустрічей з міжнародними
партнерами відбулись 2018 року.
На кожній з цих зустрічей я розповідаю головне – наскільки Україна
змінилась за останні 4 роки. Я хочу, щоб весь світ знав про наші важливі
досягнення та зміни. Ми робимо ці зміни у складних умовах, адже Росія
продовжує вести підступну війну проти України. Тому ми зараз потребуємо
твердого лідерства міжнародних партнерів (Volodymyr Groysman).
Зовнішня кон’юнктура і внутрішні реформи – ось чому Україна уникла
катаклізмів у 2018 році, – експерти РПР. (…) (Реанімаційний Пакет Реформ РПР).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
У 2018 році Уряд реалізував черговий етап реформи децентралізації.
Об’єднані громади отримали додатковий ресурс розвитку – землі поза
межами населених пунктів. Ми розширили можливості управління
територіями, в рази збільшили місцеві бюджети. Тепер потрібно все це
ефективно, прозоро і відповідально використовувати (Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
У липні 2018 року в Україні стартувала#МалаПриватизація. Тоді на
продаж виставили лише 18 об’єктів. З часом їхня кількість виросла в десятки
разів. Нестратегічні і здебільшого занедбані державні активи стали у нагоді
десяткам підприємців, які розпочинають свій бізнес. Більше немає
«закритого клубу знавців», що і де продається. Натомість є прозорий,
зрозумілий і відкритий для кожного механізм ProZorro.Продажі. Він працює
в режимі 24/7, 365 днів на рік (Volodymyr Groysman).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
У квітні 2017 року ми почали програму#ДоступніЛіки для пацієнтів з
бронхіальною астмою, серцево-судинними захворюваннями та діабетом ІІ
типу. Люди можуть отримати потрібні їм ліки безкоштовно або з незначною
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доплатою. За час дії програми вже виписано 31 млн рецептів (Volodymyr
Groysman).
Президент України Петро Порошенко:
Нова сучасна амбулаторія сімейної медицини у Протопопівці на
Кіровоградщині – яскравий приклад реформи медичної галузі. Доступ до
якісної первинної медичної допомоги саме у сільській місцевості – один з
моїх пріоритетів, тому ми приділяємо особливу увагу відкриттю амбулаторій
на селі: 273 таких медичних закладів вже активно будуються. І це – лише
початок! (Петро Порошенко).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Черговий важливий крок до повноцінного старту Фонду
енергоефективності! 28 грудня 2018 року Наглядова рада Фонду оголосила
конкурсний відбір на посади топ-менеджерів установи:
директора,
фінансового директора,
технічного директора,
керівника підрозділу внутрішнього аудиту.
Наглядова рада затвердила Порядок проведення конкурсного відбору, а
також затвердила склад конкурсної комісії. До її роботи залучено
авторитетну міжнародну рекрутингову компаніїю Hudson, яка вже брала
участь у проведенні конкурсу на посади незалежних членів Наглядової ради
Фонду, міжнародних партнерів, що беруть участь у запуску Фонду та
Мінрегіону. Вже в кінці лютого – на початку березня ми будемо мати
переможців – професійних менеджерів, завдання яких – використовуючи
найкращий провідний досвід, максимально швидко запустити програми
Фонду і розпочати масштабну термомодернізацію житлового сектору
(Геннадій Зубко).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Це стосується кожного - реформування сфери житлово-комунального
господарства та політичні маніпуляції щодо ціни на газ. Коли ми починали
реформу децентралізації в 2014 році, доходи місцевих бюджетів і так звані
бюджети розвитку становили 68 мільярдів. Цьогоріч очікуємо, що місцеві
бюджети будуть складати 230 мільярдів. Це кошти, які частково мають бути
застосовані для упорядкування комунальних підприємств. Ми три роки
поспіль проводимо програму «теплих кредитів», які дозволяють
модернізувати житло. З цього року ми в 1 кварталі повинні запустити Фонд
енергоефективності, який буде співфінансувати 50% тих витрат, які йдуть на
модернізацію житла. Саме ці два інструменти повинні поставити крапку в
питанні заручників, наших мешканців щодо фактичної монополії
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теплопостачальних і водопостачальних підприємств‼ В рахунках, що їх
отримують наші громадяни, є важлива складова – обсяг споживаної енергії.
Саме на нього ми повинні і будемо впливати, щоб його зменшити. Зменшити
його можна від 60% до 3 разів. Докладніше – в ефірі Телеканал
«Прямий» з Matvey Ganapolsky (Геннадій Зубко).
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).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Про вибори в ОТГ та Національний проект «Децентралізація» – в
ефірі Телеканал «Прямий» разом із Матвей Ганапольский – Matthew
Ganapolsky. Акценти: Це важливий для нас процес, коли передаються
повноваження, ресурси, фінанси на місцевий рівень. 874 громади вже є в
Україні, об’єдналися. І ми очікуємо, що з 1 січня всі вже приступлять до
виконання своїх обов’язків, отримавши прямі бюджетні взаємовідносини.
Вочевидь, люди чітко розуміють, що таке місцеві вибори, що таке об’єднана
громада, які це повноваження, які це дає можливості для стратегії розвитку,
для виконання повноважень, для отримання фінансових ресурсів і,
найголовніше, для впливу на своє майбутнє життя. Щодо політичних партій,
які перемагають. Потрібно ухвалювати рішення, які не завжди популярні, для
того щоб рухатися в Європу. Тому в коаліції, яка складалася з 5 політичних
партій, зараз залишилися лише 2, – «Народний фронт» і «Блок Петра
Порошенка». І якщо порахувати, хто саме підтримував реформу
децентралізації, яка сьогодні має матеріалізований ефект, яка сьогодні має
підтримку в ЄС, успіх якої оцінили не лише в Україні, а й у світі, хто
підтримував так довго, упродовж 5 років всі практично процеси, які дають
сьогодні можливість об’єднатися, отримати повноваження, ресурси,
можливості і реалізувати інфраструктурні проекти, – то ми бачимо, що «Блок
Петра Порошенка» і «Народний фронт» як коаліція підтримували ці закони
та безпосередньо політична воля президента України, уряду і Верховної Ради
(Геннадій Зубко).
Президент України Петро Порошенко:
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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 дватри 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).
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Монетизовані субсидії інвестиції в#енергоефективність! За рахунок
енергоефективних заходів в багатоповерхівках в межах Фонду
енергоефективності держава суттєво заощадить обсяг коштів, які
направляються на субсидії. Ми затвердили Методику розрахунку обсягів
субсидій, зекономлених в результаті енергоефективних заходів в рамках
програм Фонду. Тепер ми матимемо ситуацію, коли залишок монетизованих
субсидій, що утворився за рахунок енергозаощадження і термомодернізації
(яка у свою чергу даватиме 50-70% економії енергоспоживання), може бути
використаний на оплату подальших енергоефективних заходів. Кожен голова
ОСББ повинен розуміти, що субсидіанти сплачують за житлово-комунальні
послуги як власними коштами, так і державними. А отже будь-який комплекс
заходів з термомодернізації і енергоефективності, який дає економію, може
бути також оплачений за рахунок держави. І не лише через Фонд
енергоефективності або «теплі кредити», а й за рахунок залишку коштів від
невитраченої субсидії на рахунку (Геннадій Зубко).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД

(Радіо Свобода)
Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео:
Ми вітаємо заяви митрополита Епіфанія про те, що Православна церква
України є відкритою для всіх православних та заохочуємо уряд і церковних
ієрархів поширювати ідею терпимості та поваги до свободи членів усіх
релігійних об’єднань сповідувати релігію так, як вони вважають за потрібне.
(Слово і Діло)
Міністр оборони Степан Полторак виступив із заявою про ет, що
Україна починає серійне виробництво ракетного комплексу «Вільха».
Директор військових програм Центру Разумкова Микола
Сунгуровський:
Для ЗСУ це підвищення військового потенціалу, а для ОПК це важливо
тому, що серійне виробництво – це не лише поставки Збройним силам, але й
поставки на експорт. Отже, це можливість отримати кошти для розвитку
самих підприємств.
Навіть прийняття на озброєння якихось зразків не говорить про
надходження цих зразків до ЗСУ, оскільки це не серія, а «Вільха» – це вже
серія. «Вільха» вже з'явиться в державному оборонному замовленні,
підприємства отримають певні суми або кредити на виробництво, можливо,
навіть на кілька років, матимуть можливості для розгортання всіх
технологічних необхідних компонентів. Це дуже важливо. Плюс ще й
з'являться робочі місця.
Це зразок озброєння українського виробництва, що вже саме по собі
плюс. Це крок до імпортозаміщення, хоча повної незалежності, звичайно, не
буває. Повністю замкнуті цикли існують у світі дуже рідко. Як правило, або
якісь компоненти, або якісь запчастини, комплектуючі простіше купувати,
ніж виробляти самим. Це дешевше. Прагнення до повного замкнутого циклу
не завжди виправдане. Це може бути пов'язано з додатковими витратами.
Подальші технічні рішення залежатимуть від пріоритетів, що будуть у
держоборонзамовленні, у програмах розвитку ЗСУ. Наразі серед
пріоритетів – засоби управління зв'язку, дрони, високоточна зброя,
артилерійські боєприпаси. Це те, що зараз потрібно для ЗСУ й надалі буде
потрібно для реформування армії в площині наближення до стандартів
НАТО.
(Слово і Діло)
З 2 січня 2019 року в Україні має розпочатися монетизація субсидій.
Директор аналітичного центру «Інститут міста» Олександр
Сергієнко:
Експертний погляд
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Жодних виплат «живими грошима» не буде. Це казки. Відкривається
рахунок в Ощадбанку, і єдиним набувачем вигоди в такому разі буде саме
Ощадбанк, тому що в нього на рахунках будуть кошти, які він може
прокручувати й заробляти.
Обіцяють, що після закінчення опалювального сезону те, що українці
заощадять, зможуть отримувати живими грошами чи на карткові рахунки.
Однак ключове питання, як українці можуть заощадити. В нас міське
населення забезпечується централізованим опаленням. Рівень забезпеченості
майже 70%. Тобто фактично все міське населення має централізоване
опалення. Питання: чи мають люди вентилі на батареях, лічильники? Чи
можуть відключити опалення в якійсь кімнаті з метою заощадження? Ні.
У людей немає реальної можливості заощаджувати, тому сподіватися
отримати кошти не варто, хіба що дріб’язок. Сподівання на заощадження
марні. Крім того, в цьому немає сенсу. Заощадити можуть ті, хто має
індивідуальні газові котли, за рахунок того, що відключать в одній кімнаті
опалення.
Навіть ті, хто захоче заощадити, не матимуть стимулів для цього.
Субсидія розраховується з огляду не лише на норматив, але й споживання в
минулий період. Якщо люди заощадили цієї зими, то наступної їм можуть
урізати розмір субсидії. Навіщо їм це потрібно?
Дослідження «Нафтогазу» в Кіровоградській області показали, що ті
хто отримував субсидію, споживали в 1-1,5 раза більше газу, ніж ті, хто не
отримував. Тому реально заощаджували ті, хто не мав субсидії.
Монетизація має сенс лише тоді, коли розмір субсидії фіксований
незалежно від споживання. Тоді людина має сенс заощаджувати.
Тим часом уряд «закручує гайки». У листопаді 2018 року в нас було 3,3
мільйона отримувачів субсидій. Рік тому – вдвічі більше – 6,6 мільйона
домогосподарств. Тому, звичайно, якщо так скорочувати, то грошей на
субсидії вистачить. Але чи є це соціальною допомогою? Чи дійсно вони
забирають субсидію лише в багатих?
(Слово і Діло)
В Україні 2 січня 2019 року розпочався перший етап монетизації
субсидій.
Експерт із питань енергетики Сергій Дяченко:
Монетизація передбачає економію. Однак, таких людей, які зможуть
заощаджувати, буде небагато. За різними даними, близько 200 тисяч. Кошти
видаватимуться через Ощадбанк, можливо, будуть запроваджені картки.
Передбачено, що будуть рахунки.
Наразі лише перший етап, тобто з 1 січня субсидії будуть монетизовані
для тих, хто вперше звернеться за допомогою. Як будуть та чи будуть
отримувати всі надалі – питання, оскільки є тенденція на скорочення
субсидіантів. Дуже важко зараз буде людям із середніми статками
сплачувати комунальні послуги.
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З огляду на наш рівень середньої зарплати буде важко. Субсидіантів
має бути півкраїни, грубо кажучи, щоб компенсувати підвищення тарифів,
яке відбулося за останні чотири роки. Це нездорова картина в економіці.
В нас усе вирішується так: підвищили різко тарифи – роздаємо субсидії
йспробуємо збільшити зарплату. Однак щоб це зростання зарплати виглядало
об’єктивним, потрібне збільшення продуктивності праці, чого немає.
Те, що роблять зараз, доволі штучно. Директивне підвищення
мінімалки призведе до інфляції.
При цьому зрозуміло, що субсидії потребує величезна кількість людей.
Зараз стартував перший етап. Як він вплине, говорити зарано. За деякими
даними, десь 25% резерв до скорочення споживання. Мається на увазі, що
споживачі мають більш відповідально, прискіпливо ставитися до
використання енергоресурсів – вимикати світло в кімнатах, де нікого немає,
утеплювали вікна, двері взимку. До того ж споживачі мають уважніше
ставитися до вибору енергообладнання з точки зору енергоефективності.
Можливо, зараз монетизація на першому етапі почне стимулювати населення
до енергозбереження.
(Радіо Свобода)
До кінця 2019 року Україна отримає від МВФ за програмою Stand By
майже 4 мільярди доларів.
Заступник директора Національного інституту стратегічних
досліджень Ярослав Жаліло:
Якщо говорити про те, що Україна наразі може отримати кошти, які
дозволяють забезпечити обслуговування зовнішнього боргу, не ставлячи при
цьому під ризик курс нацвалюти і успішну фінансову стабільність, якщо
говорити про те, що МВФ в умовах високої політичної турбулентності
підтверджує, що Україна рухається необхідним шляхом економічних
перетворень, що є сигналом для іноземних інвесторів, інших кредиторів чи
інституційних партнерів, – то це успішно.
Ми можемо альтернативно замістити цей ресурс за рахунок інших
коштів, але це було б значно дорожче. Наразі це дійсно успіх. Меморандум –
це зобов’язання уряду України й інших владних структур, зокрема НБУ,
проводити певну політику внутрішніх перетворень, які мають гарантувати
стабільність нацекономіки.
МВФ найбільше цікавить платоспроможність як кредитора уряду, але
досягається це широким набором різноманітних реформ. Йдеться (у
підписаному між Україною і МВФ меморандумі – ред.) про припинення
реформування податкової системи, щоб не було ризиків для податкових
надходжень, про впровадження автоматичного аналізу е-декларації, тобто
антикорупційні заходи.
(…) Приблизно 38 мільярдів доларів сьогодні (борг України, – ред.).
Відсотки сплачуються в міру користування боргом. Практика життя у борг є
звичайною для багатьох країн світу. Питання у двох речах: на що
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витрачаються боргові кошти і чи є достатні ресурси, щоб їх виплачувати. Для
України це проблема: мусимо запозичувати нові кошти, здебільшого щоб
обслуговувати і повертати попередні борги. Це надмірний борговий тягар,
який треба потроху зменшувати.
2018 рік був фактично першим серед низки попередніх років, коли до
кінця року обсяг зовнішнього держборгу зменшувався. Кошти повертали, не
брали, тобто не наростили боргів. Кошти від ЄБРР, від Світового банку нам
не дають, поки ми не отримаємо такий собі «сертифікат» від МВФ, що у нас
йдуть певні реформи.
Ми досі не сформували належного іміджу країни, яка послідовно
проводить реформи, не піддаючись ні популізму, ні олігархічному
викривленню і так далі. Не можемо отримувати структурні ресурси, не
отримавши «благословення» від МВФ. Це не ярмо як таке. Це, на жаль, така
наша плата за те, що ми й досі не зуміли побудувати стабільну, прозору
обґрунтовано-передбачувану національну економіку.
Певні заходи були про Антикорупційний суд (вимоги МВФ до
України – ред.). Йдеться про реформування Державної фіскальної служби.
Останнім часом є два цікаві тренди. МВФ набагато ширше почав підходити
взагалі до проблематики стабільності національних економік. Це вже більш
широкий інституціональний підхід, який передбачає інституційну реформу.
А не просто отримайте кредит і виконуйте стандартні вимоги. Другий
момент – внутрішній. Гроші МВФ – це «страхова подушка». Стосовно
України може бути сформовано специфічну політику, яка може враховувати
наші специфічні необхідності. На жаль, дуже часто меморандум пишеться
під диктовку МВФ. На жаль, ми ще не є активним суб’єктом цього процесу.
Президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки
Володимир Лановий:
2019 рік – один із найгірших із точки зору погашення зобов’язань
уряду, зокрема, перед міжнародними кредиторами. Випадає більш ніж 4
мільярди доларів готівкою, Україна має просто повернути. Там ще й
проценти – більше від мільярда. І тому без такої допомоги буде дуже
складно.
Уряд може взяти гроші в кредит в інших кредиторів. Але досвід
показує, що у 2018 році уряд брав кредити у приватних кредиторів на ринку
єврооблігацій під 9–10%. Це надто високі проценти. Ми витрачаємо бюджет
на сплату відсотків замість того, щоб піднімати країну і захищати її від
ворога. В МВФ майже немає відсотків порівняно з 9–10%.
Немає такої вимоги (підвищення пенсійного віку – ред.). Раніше, у
минулій програмі, вона передбачалася. Це нова програма – standby, інші
обставини. До речі, такого типу кредити дають країнам, які почали лише
виходити з тоталітарного устрою чи планової, соціалістичної економіки. І
нам вже давали standby – особливий інструмент, продукт МВФ.
Але вони чомусь вимагають піднімати і далі тарифи. У цьому році
заплановано ще двічі підняти тарифи на газ. Їх не турбує наш внутрішній
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ринок. Їм головне, щоб «Нафтогаз» не був банкрутом, щоб його труби не
охололи, щоб не було в Європі вибуху фінансового чи енергетичного, щоб у
Нацбанку був запас валюти, який обчислюється піврічним імпортом для того,
щоб ми, якщо маємо додатково заплатити, бо щось десь трапилося, то у нас є
запаси. МВФ в електронному режимі контролює стан наших запасів.
МВФ допомагає лише у зовнішніх платежах. Треба розвивати
внутрішню економіку. Якщо хочете взяти міжнародні кредити – беріть у
Світового банку, у ЄБРР. Світові банки – це інфраструктура (дороги,
залізниці, енергетика). Вони готові давати! У них стоять фонди – вони
чекають. У мій час були готові давати по 2–3 мільярди. Але що давати, якщо
у нас не збалансовані гроші і буде далі провалюватися гривня? Не дають, бо
бачать, що державні монополії не є прозорими, олігархи захопили теплові
електростанції і їх не модернізують, сонячну енергетику не пускають.
З 2000-го до 2008 року був успішний період (співпраці України і
МВФ – ред.). Як прийшов Янукович у 2010 році, всі чотири роки, що він
панував, брали 4–5 мільярдів дуже дорогих кредитів, витрачали невідомо як.
МВФ відмовився працювати з Україною режиму Януковича, який
співпрацював з Путіним. Вони все бачать, знають. Але борги виросли на 20
мільярдів, може, трошки більше, а з відсотками це значно більше. У 2014
році нова влада дійсно сказала: немає валюти, вигребли всю, гроші вивезли
за межі України.
Зараз приблизно 40 мільярдів доларів винні міжнародним кредиторам і
десь 35 мільярдів доларів по внутрішньому боргу. Це не стала величина.
Далеко не завжди МВФ допомагав нашому зростанню. Нам треба самим
будувати свій шлях.
(Радіо Свобода)
Колишній член Нацкомісії з регулювання енергетики та
комунальних послуг, а нині експерт з питань енергетики Андрій Герус:
Наступний опалювальний сезон буде ще важчим за нинішній.
Теплокомуненерго наразі є збитковими, і це найслабша ланка в системі.
Станом на 12 листопада 22 міста України сиділи без тепла і гарячої води. Це
один мільйон українців без тепла у домівках. Це системна проблема.
(…)на кінець 2018 року енергія, вироблена лише за рахунок сонця та вітру,
становить 2% в енергобалансі України. У Новому році цей показник може
зрости ще на 50%, припускає Андрій Герус. За його словами, це вплине не
лише на екологічність української енергетики, а й на ціну кіловат-години для
споживачів.
«Зелені» виробники енергії покажуть зростання, адже наразі мають
найвищий тариф у Європі, для порівняння – втричі вищий, ніж у Німеччині.
«Сонце» і «вітер» в наступному році виростуть на 50% за обсягомвиробітку
енергії, а може й ще більше. Таке зростання однозначно вплине на ціни для
кінцевих споживачів. Нині сонце і вітер займають 2% від генерації на ринку
електроенергії, Але за обсягом зароблених коштів – це 9% ринку.
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Екс-заступник міністра палива та енергетики України Вадим
Улида:
Українські тепломережі, які потребують значної та коштовної
реконструкції, мають втрати до 30% від виробленого тепла, і якщо нічого не
зміниться, цей показник – зростатиме. Ситуація з реформуванням системи
централізованого опалення є дуже складною. Таке опалення є економічно
вигідним, але якщо воно нормально працює. Потрібна модернізація. І треба
почати з аудиту системи та створити національний документ про
реформування цього сектору – його досі немає. Загалом система не
змінювалася з радянських часів, і до цього додалося накопичення проблем із
розрахунками за газ. Якщо нічого не робити – то тарифи ростимуть, а
ефективність опалення – все одно падатиме.
(…) Найбільший виклик – це запровадження ринку електроенергії з
липня 2019 року, а для оптових споживачів – з січня. Це зміна умов на ринку,
прямі угоди з виробниками електроенергії, лібералізація цієї галузі, за
принципами, які діють у ЄС.
Співзасновник об’єднання Greencubator Андрій Зінченко:
Законодавство про енергоринок хотіли ухвалити якнайшвидше. Як
наслідок, багато проблем тепер вилазять в самому законі і в супутніх
регуляторних актах. Так, міські комунальні підприємства, імовірно, не
матимуть змоги купувати електроенергію, зокрема і через проблеми з
коштами, – не виключає експерт. – В експертному середовищі говорять, що
навряд чиринок повноцінно запрацюєв липні 2019 року. Адже це рік
президентських і парламентських виборів, а запуск ринку означитиме
здорожчання для кінцевого, «домашнього» споживача.
Маємо механізм здешевити «зелений тариф» через аукціони. Так, нові
великі виробники з відновних джерел ідуть на аукціон (а точніше –
«редукціон»), і змагаються, в кого тариф може бути нижчим. Західний досвід
свідчить, що це інструмент для великих компаній. Малі виробники,
потужністю до 30 кіловат, і далі залишаються на зеленому тарифі, який,
проте, планово зменшиться на 10 %. Щодо великих компаній ми фактично
побачимо змагання за дешевше фінансування у відновлюваній енергетиці.
Іноземне фінансування – є традиційно дешевшим, отже це стане стимулом
для західних генеруючих компаній.
Однак нові великі власники сонячних електростанцій отримають
зелений тариф лише за умови участі в аукціонах: працюватиме за вигідним
тарифом той, хто погодиться його зменшити, і обійде у цьому конкурентів.
Починається все з монтажу сонячної електростанції, відкриття рахунку
у банку та з подачі заяви до електропостачальника. Який упродовж трьох
днів має перевірити інформацію, і має ще три дні, щоб виставити власникові
сонячної електростанції рахунку на спорудження вузла обліку: це
обладнання, яке рахуватиме, скільки електроенергії виробила і дала в мережу
сонячна електростанція. Після цього виробник і покупець енергії (наприклад
обленерго), укладають угоду, і родина починає заробляти гроші «з сонця».
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Наразі в Україні діє понад 6 тисяч подібних малих електростанцій,
свідчить державна статистика. Між тим, вартість сонячних панелей
продовжує зменшуватися, на тлі поступового подорожчання електроенергії,
констатує Андрій Зінченко. Відтак, за його словами, зростає
«самогенерація», коли власники сонячних панелей самі споживають енергію,
а не продають її до мережі. Якщо тарифи на електроенергію перевищать три
гривні за кіловат, малі сонячні електростанції стануть вигідними для
українців і без зеленого тарифуі цей сектор зазнає чергового буму.
Експерт з ядерної енергетики Ольга Кошарна:
Я нічого хорошого для ядерної енергетики у 2019 році не бачу.
Дискримінаційна політика щодо тарифів «Енергоатому» перед виборами –
пов’язана зі спробами втримати оптові ціни на електроенергію для
підприємств. Доки тариф 56,6 копійок за кіловат – нічого хорошого не
світить. Також «Енергоатом» буде зобов’язаний викуповувати всю генерацію
за «зеленим» тарифом, при цьому незрозуміло, яким є механізм компенсації.
Компанія, щоб виконувати програму модернізації, бере кредити, але навіть
відсотки за ними – не передбачені(у тарифі та в державному
фінансуванні).Прогноз – песимістичний, доки політика НКРЕКП–
спрямована на підтримку власника більшості українських ТЕС і частини
шахт.
Однак, навіть у цих умовах українська ядерна галузь проводить
реформи, які мають зменшити залежність від Москви. Так, триває
будівництва Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива біля
Чорнобиля, яке виконують коштом західних донорів. Це, а також запуск
нових технологій на українських АЕС, дасть змогу відмовитися від вивезення
використаного палива до Росії, а відтак – не платити за це. А з роками, по
мірі розвитку технологій повторного використання палива – продовжувати
виробляти з нього електроенергію.
(Радіо Свобода)
Народний депутат, міністр фінансів і віце-прем'єр кількох урядів
України Віктор Пинзеник:
Ситуація не є простою (в економіці України – ред.). Ми дуже вразливі з
точки зору залежності від зовнішньої підтримки, зокрема з МВФ. Але країна
пережила дуже непростий період. Україна уникла найстрашніших речей, які
могли би бути в період особливо початку 2014–2015 років. Економічні
проблеми були ще й обтяжені війною з боку Російської Федерації.
Економіка (у 2018 році, – ред.) зростала. Цифра, яку озвучує НБУ,
близька до істини – 3,4% ВВП за рік. За останніх три роки це найвищий
показник. Є проблема масштабів або темпів росту. Найбільше турбує
проблема якості росту. І надалі основним чинником росту, на жаль, є
торгівля імпортними товарами.
Програма МВФ починає реалізовуватися, що відкриває можливість
доступу до зовнішніх ринків. Отримання коштів МВФ дозволяє мати
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прогнозовану ситуацію. Ми додатково отримали кошти ЄС у сумі
півмільярда євро, Світовий банк дав гарантії, які дозволять залучити мільярд
доларів, при чому набагато дешевше. Багато можу говорити докорів щодо
МВФ, але те, що співпрацюємо з ним – це річ добра і позитивна.
Є виклики на внутрішньому ринку запозичень. Позичаються
символічні суми, і ціна цих грошей є дуже високою. Інфляція 10% у річному
вимірі, а ставки за позиками 18-19%. Ринок не здатен забезпечити той
масштаб дефіциту і обслуговування боргів.
Чотири роки назад 30% торгівлі України припадало на країни СНД, у
2017 році – 20%. Країни Європи складали 36%, а зараз – 44%. Відбулося
майже дзеркальне заміщення однієї позиції другою. Зараз сегмент ЄС – це
сегмент, де експорт України росте швидше, ніж імпорт. 2018 року
український експорт виріс на 16%, імпорт з ЄС виріс на 13%. Що стосується
Російської Федерації, то експорт України впав на 7%, а імпорт з Росії зріс
майже на 20%.
Немає залежності по газу, з нафтою і нафтопродуктами – дві третини
отримуємо не з Російської Федерації. Але залишається дуже сильна
залежність щодо вугілля. 72% імпорту вугілля припадає на Російську
Федерацію. За прогнозами на минулий рік оцінка була 28-29 мільйонів тонн
вугілля, які треба спожити на ТЕС.
(…) Нинішня ситуація – найкращий шанс для реформ. Економічні
проблеми, які обтяжені агресією з боку Російської Федерації, – це унікальні
можливості мобілізувати суспільство і робити правильні дії. Мусимо робити
реформи.
Одне з ключових завдань країни – залучення інвестицій. На жаль, це не
вдається. Інвестиції 10 років тому були від 25% до 30% ВВП. Зараз вони у
два рази менші. Але тоді ми мали 6%, 7%, 8% і навіть більше відсотків темпів
росту. Заохочення інвестицій потребує такої ключової цінності, як
прогнозованість.
(Український кризовий медіа центр)
П’ятий рік у Україні триває реформа з децентралізації. Передбачалося,
що на першому її етапі необхідно прийняти зміни до Конституції України у
частині децентралізації.
Президент всеукраїнської асоціації районних та обласних рад
Сергій Чернов:
Внесення змін до Конституції сьогодні є головною умовою
імплементації норм Європейської хартії місцевого самоврядування. Ми
повинні забезпечити повноцінне самоврядування на всіх рівнях. Ми дійшли
до середини річки, і назад повертатися не можна. Але щоб плисти далі –
треба внести зміни до Конституції. Щоб відкрити другий етап реформ, щоб
забезпечити створення виконавчих комітетів, щоб уникнути дублювання
повноважень влади в регіонах, щоб ввести інститут контролю за законністю
прийняття рішень, який зараз називають префектурами. Мова йде про
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фундаментальні речі, без яких ми не зможемо зайти у вибори 2020 року на
новій територіальній основі.
Представник Асоціації міст України Володимир Пархоменко:
Важливо розглянути ці зміни у найближчий пленарний тиждень, адже
іншого часу не буде. Ми наголошуємо на тому, що прийняти цей
законопроект необхідно до парламентських виборів.
Експерт Реанімаційного пакету реформ Іван Лукеря:
Зміни до Конституції у частині про децентралізацію дозволять
провести вибори 2020 року на новій територіальні основі. Найближча сесія –
це крайній термін для прийняття рішень Парламентом. На сьогодні
зареєстрований законопроект від 2015 року № 2217-а про внесення змін до
Конституції України (щодо децентралізації влади) був попередньо
схвалений, але не розглянутий в цілому. Крайній термін, коли парламент 8-го
скликання може розглянути законопроект – це 15 чи 17 січня.
Навіть якщо депутати зараз відхилять законопроект, з’явиться
можливість готувати новий текст редакції, який би знайшов консолідовану
підтримку усього Парламенту. І вже з лютого або Президент, або інший
суб’єкт, який має право подавати зміни до Конституції, встигає внести на
розгляд новий текст змін до Конституції. До кінця липня Парламент може
його попередньо схвалити, і остаточно затвердити з вересня в межах другої
чергової сесії, яка буде останньою для Парламенту 8-го скликання.
Депутати саме зараз мають визначитися: підтримувати чи не
підтримувати законопроект. Але важливо його розглянути під час засідання.
Тож зараз у депутатів фактично є остання можливість, щоб ухвалити
історичне рішення, підтримати наймасштабнішу реформу, яка підтримується
масово громадянами України і закріпити незворотність цієї реформи шляхом
внесення змін до Конституції України. Якщо Парламент взагалі не розгляне
законопроект 2217-а на наступному тижні, ми втрачаємо можливість взагалі
розглянути зміни до Конституції у частині децентралізації. І як будуть
розвиватися події далі – ми не можемо прогнозувати. Але ми можемо
втратити структурну реформу.
Президент ГО «Інститут розвитку територій» Юрій Ганущак:
За умови ігнорування розгляду законопроекту зараз, наступна
можливість затвердити зміни з’явиться не раніше, ніж через 10 років. А в
часи глобалізованого світу – це вічність. Якщо ми зараз не внесемо зміни до
Конституції, то з вірогідністю 95% реформа буде згорнута. Адже наступний
Парламент, швидше за все, буде політично дуже погано структурованим, і
300 голосів для внесення змін до Конституції буде знайти дуже важко. Відтак
політичні сили, не зацікавлені у продовженні реформи, добиватимуться її
поступового згортання.
(Український кризовий медіа центр)
Експерт ГО «Центр протидії корупції» Анастасія Красносільська:
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2,5 роки ми боролися за створення Антикорупційного суду і 2,5 роки
політичний клас цьому опирався. Політики все ще не полишили надії
провести лояльних до них кандидатів до Антикорупційного суду. Наша
задача – цього не допустити. Станом на зараз ми бачимо 55 кандидатів (зі
113, − ред.) не гідних посісти посади.
Старша менеджерка проектів Фундації DEJURE Ірина Шиба:
Наші критерії до визначення доброчесних суддів є дуже суворими. Ми
вважаємо, що наявність найменшого обґрунтованого сумніву з боку
середньостатистичного спостерігача може завдати шкоди репутації цього
суду.
Керівник проектів ВО «Автомайдан» Катерина Бутко:
Також серед порушень мають місце неетична поведінка та сумнівні
рішення претендентів на посади в Антикорупційний суд, зокрема проти
учасників Революції Гідності. «Судді Майдану» є окремою категорією
суддів, які стовідсотково довели, що вони готові безапеляційно виконувати
будь-які накази, що до них спускаються згори. Зрозуміло, що такі судді є
корисними для будь-якої влади.
Експерт Transparency International Україна Максим Костецький:
Ми сподіваємося, що робота, виконана міжнародними експертами та
громадськими організаціями, не буде марною. Завершення формування
Антикорупційного суду буде завершенням антикорупційної реформи в
Україні і ми не маємо права закінчити цю історію провалом.
(Центр політико-правових реформ)
Президент України Петро Порошенко навесні 2018 року озвучив
наміри ініціювати закріплення на рівні Конституції євроатлантичного курсу
України.
Експерт Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко:
Закріплення євроатлантичного курсу держави на рівні її Конституції є
нетиповим кроком для держав, особливо в умовах відсутності реального
процесу набуття членства держави в ЄС. Проте пояснення для України
можна знайти в її історичному розвитку, сьогоднішній ситуації, зокрема
необхідності для збереження своєї незалежності інтегруватися в напрямку
Європи. Не можна оминути й суб’єктивний чинник президентської
ініціативи.
(…) Конституційні зміни в Україні вчергове підготовлені Главою
держави в закритому режимі поза межами інклюзивного процесу. Як
експертна спільнота, так й суспільство в цілому побачили конституційні
зміни вже на сайті Парламенту у вигляді внесеного законопроекту. При
цьому при Президентові України створено консультативно-дорадчий орган
Конституційна комісія для напрацювання конституційних змін. Проте цей
законопроект пройшов повз неї – він нею як не напрацьовувався, так і не
обговорювався. Референдуму щодо євроатлантичного курсу України не
проводилося, і неможливо провести сьогодні в Україні, оскільки Закон «Про
Експертний погляд

70

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

27 грудня 2018 р. – 16 січня
2019 р.

20-28 лютого 2015
всеукраїнський референдум» навесні 2018 року був визнаний
Конституційним Судом неконституційним повністю і, відповідно, втратив
чинність. А Парламент до цього часу не спромігся ухвалити новий закон та
врегулювати процедуру проведення референдумів в Україні.
На наш погляд, саме таке закрита процедура підготовки
конституційних змін вчергове стала причиною низки помилкових та
сумнівних пропозицій.
У тексті законопроекту вживається термін «повноправне членство»
України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного
договору. Статутні документи цих організацій не містять поняття
«повноправного членства», що наштовхує на сумнів про коректність
вживання запропонованого терміна в тексті Конституції України.
Законопроект пропонує викласти пункт 5 частини першої статті 85
Конституції України в такій редакції: «До повноважень Верховної Ради
України належить … визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики,
реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства
України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного
договору». Пропонована редакція пункту 5 частини першої статті 85
Конституції України, на наш погляд, породжує проблему неоднозначного
тлумачення вказаних повноважень Парламенту, а отже, не відповідає
принципу правової визначеності. Так, не зрозуміло, як читати повноваження
Парламенту: «До повноважень ВРУ належить визначення реалізації
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в
Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору» чи
«До повноважень ВРУ належить визначення засад реалізації стратегічного
курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському
Союзі та в Організації Північноатлантичного договору». При цьому
незрозумілість виконання запропонованих повноважень Парламенту
поглиблюється сьогоднішньою парламентською практикою реалізації пункту
5 частини першої статті 85 Конституції України через розробку та ухвалення
окремого Закону «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», у якому,
до речі, і закріплений євроатлантичний курс України. Отже, виникає
питання, чи має Парламент ухвалювати ще окремий закон про засади
реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства
України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного
договору, чи в кожному законі враховувати необхідність реалізації
стратегічного курсу держави.
Законопроект пропонує доповнити статтю 102 частиною третьою
такого змісту: «Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу
держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі
та в Організації Північноатлантичного договору». В українському
конституційному механізмі розподілу влади виникає питання, якими
інструментами Президент буде гарантувати реалізацію вказаного державного
Експертний погляд
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курсу. Це може породжувати конфлікти між Парламентом та Президентом,
Президентом та Урядом та навіть призводити до конституційних криз.
Закріплення в тексті Конституції України назв міжнародних
організацій,
а
саме
Європейського
Союзу
та
Організації
Північноатлантичного договору (за умови ухвалення пропонованих
конституційних змін) може спричинити невизначеність стратегічного курсу
держави за умови зміни назви однієї з цих або відразу обох організацій, що
не залежить від України.
З огляду на висловлені експерті застереження та 6 окремих думок
суддів Конституційного Суду ми рекомендуємо Парламенту не поспішати із
запропонованими Президентом конституційними змінами. Варто провести
фахові обговорення висловлених зауважень, доопрацювати законопроект,
повторно направити його до Конституційного Суду, після чого повернутися
до попереднього схвалення та остаточного ухвалення. Запропонована
процедура зніме й питання неможливості змінювати Конституцію під час
воєнного стану, якій діяв в Україні з 28 листопада до 26 грудня 2018 року.
(24tv.ua)
Томос про автокефалію: що це означає для українців.
Вселенський патріарх Варфоломій надав Україні Томос, тож процес
надання автокефалії Православній церкві України завершився. Що таке
Томос та автокефалія в релігії, які зміни принесе українським вірянам ця
ініціатива та коли вона може втілитися в життя.
Автокефалія – означає «вищість» ПЦУ, ніж була досі, рівність її з
іншими автокефальними православними церквами.
Томос – це унікальний церковний документ, указ. Випускають його,
коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію.
Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського
віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.
На переконання президента Петра Порошенка – власна церква у
державі – атрибут незалежності як держави, так і церкви. Тому, хоч церква в
Україні і відділена від держави, але питання це в першу чергу – політичне.
Особливо з огляду на те, що Українська Церква з додатком «Московського
патріархату», по суті є підрозділом Російської Церкви.
Експерт з релігійних питань, колишній священнослужитель Роман
Мельниченко:
Для людей, які не надто близькі до Церкви, з наданням автокефалії
Українській Церкві мало що зміниться. Для більш церковних людей, хто
якимось чином послуговується церковними затребами – життя стане
простішим. Наприклад, зараз не поодинокі випадки, коли церковнослужителі
різних православних конфесій не визнають обряди один одного, вважаючи
«не своє» хрещення чи відспівування покійного «не правильним». Після того,
як українська церква стане єдиною, канонічною, страх, що якось «не
правильно» похрестив чи поховав – зникне.
Експертний погляд

72

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

27 грудня 2018 р. – 16 січня
2019 р.

20-28 лютого 2015
Аналітик Сергій Фурса:
На мою думку, різні релігійні організації ставляться до вірян як до
«великого ринку». А оскільки в Україні 70 % людей вважають себе
віруючими і при цьому беруть участь у виборах, на результати яких через
них впливають і «люди в рясах», тому «абсолютно ненормально, що більшу
частину ринку релігії контролює контора, яку очолює КГБшник, і яка
безпосередньо підкоряється Кремлю».
Що буде з чинними церковнослужителями?
Для священнослужителів Київського патріархату єдина церква – це
велика радість. Київський патріархат отримав канонічний статус, що означає,
що всі їхні таїнства, всі їхні священнослужителі – законні і благодатні. Тому
все залишиться, як було, пояснив Роман Мельниченко. Нічого не треба
переоформлювати, ніяких додаткових процедур. Просто вся структура
Київського патріархату стане визнаною православним світом.
Що ж до священнослужителів УПЦ МП, то вони мають або перейти в
підпорядкування Православної церкви України, або змінити назви своїх
церков на Російську православну церкву. На це їм дається три місяці, в
іншому випадку їм анулюють реєстрацію.
РПЦ заявила про повне припинення євхаристійного спілкування з
Константинопольським патріархатом. віряни РПЦ не можуть причащатися в
храмах Константинопольського патріархату, а священики та ієрархи не
зможуть здійснювати спільних богослужінь. Такий крок є найвищою мірою
інституційних церковних санкцій.
Що буде з майном церков?
Все залишиться, як і було. Мельниченко нагадав – на рівні держави
немає різниці, канонічна церква чи ні, головне – щоб вона була законно
зареєстрована: має бути статут релігійної організації, тоді ця організація
може діяти. Тому на рівні держави внутрішньоцерковні речі не впливають ні
на статут, ні на реєстрацію, ні на майно релігійної організації.
Чому УПЦ МП проти Єдиної Української Церкви?
Тому ж, чому взагалі Росія проти незалежної України. «Мижебратья»,
окупований Крим та Донбас, російська мова як друга державна і контроль
Росії над церквою в Україні – все це різні обличчя «русского міра», а по
суті – бажання кремлівського керівництва тримати Україну під контролем.
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України

Мінсоцполітики: Обліковано 1 512 303 переселенці (Міністерство
соціальної політики України).
Станом на 14 січня 2019 року, за даними структурних підрозділів
соціального захисту населення обласних та Київської міської державних
адміністрацій, взято на облік 1 512 303 переселенці з тимчасово окупованих
територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.
Мінсоцполітики: Обліковано 1 512 367 переселенців (Урядовий
портал).
Станом на 8 січня 2019 року, за даними структурних підрозділів
соціального захисту населення обласних та Київської міської державних
адміністрацій, взято на облік 1 512 367 переселенців з тимчасово окупованих
територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.
Управління звільненими територіями

Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що Мінрегіон
розробив перспективний план створення ОТГ на тимчасово окупованих
територіях Луганщини (Урядовий портал).
(...). Напрацьований перспективний план створення ОТГ буде
прийнятий на найближчому засіданні уряду. Таким чином, вся Луганщина
отримає необхідний інструмент для активного розвитку вже на наступний
день після звільнення від російської окупації.
Важливо, щоб люди на тимчасово окупованих територіях також бачили
свою перспективу розвитку. Реформа децентралізації – це зміна якості життя.
І люди там мають чітко знати, що у них теж є майбутнє – стабільний
цивілізований розвиток у мирній державі. Ми точно хочемо бачити на мапі
України такі громади, як Алчевська, Довжанська, дуже хочемо бачити
Луганську ОТГ – такими ж успішними у перспективі, як і всі інші громади на
території держави.
Прикладом успішного розвитку першої створеної ОТГ на Луганщині є
Новопсковська селищна об’єднана тергромада. До складу громади увійшли 6
Офіційна інформація
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населених пунктів та понад 12400 мешканців. Вже 25 жовтня 2015 року там
відбулися перші вибори голови та депутатів. І громада щодня доводить, що
Луганщина – це Україна, що це потужний проєвропейський її регіон, де люди
хочуть жити краще, і ця мета може бути вдало реалізованою. У громаді
відновлено дорожню інфраструктуру, створено ЦНАП, відновлено Центр
культури, будується сучасна амбулаторія, ремонтуються дитсадки та школи.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Верховний суд визнав незаконними перевірки переселенців для
отримання соцвиплат (112.ua).
Суд визнав незаконним дві постанови Кабміну, що стосуються
перевірки наявності переселенців за зареєстрованим місцем проживання для
отримання виплат
Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав
незаконними дві постанови Кабінету міністрів України, які стосуються
перевірки факту наявності внутрішньо переміщених осіб за зареєстрованим
місцем проживання для отримання соціальних виплат. Про це зазначається в
постанові суду № 826/12123/16.
«Касаційну скаргу Кабінету Міністрів України залишити без
задоволення. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від
29 червня 2017 року та постанову Київського апеляційного
адміністративного суду від 4 липня 2018 року залишити без змін», – сказано
в постанові.
Так, колегія суддів Верховного суду вважає, що суд першої інстанції, з
яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов правильного висновку, що
положення пунктів 7, 8, 9, 13 «Порядку призначення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» і «Порядок здійснення
контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам за місцем їх фактичного проживання/перебування», затверджені
постановою Кабміну від 8 червня 2016 № 365 та абзац 10 пункту 1 постанови
Кабміну «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам» від 5 листопада 2014 р. № 637, слід визнати недійсними, оскільки
вони не відповідають правовим актам вищої юридичної сили.
«Касаційна скарга не містить належних та обґрунтованих доводів, які б
спростовували наведений висновок суду. У ній також не зазначено інших
міркувань, які б не були предметом перевірки апеляційного суду та щодо
яких не наведено мотивів відхилення такого аргументу», – йдеться в
постанові. Наголошується, що постанова вступає в законну силу з дня її
ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Відбулось чергове засідання комісії з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
(Чернівецька міська рада).
4 січня, 2019 11:39 (Дата зміни 8 січня, 2019).
На розгляд Комісії винесено 61 звернення внутрішньо переміщених
осіб щодо призначення державних соціальних виплат, в основному
Регіональні ініціативи
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щомісячної адресної допомоги для покриття виплат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Враховуючи подані заявниками документи та підтвердження
державними соціальними інспекторами районних управлінь соціального
захисту населення департаменту праці та соціального захисту населення
факту проживання за зазначеним місцем проживання Комісією прийнято
рішення про призначення державних соціальних виплат 60 заявникам, 1
заявнику відмовлено в зв’язку з відсутністю за фактичним місцем
проживання.
Крім того, Комісією розглянуто подання Головного управління
Пенсійного фонду України в Чернівецькій області щодо підтвердження
фактичного місця проживання 4 внутрішньо переміщених осіб з метою
вирішення питання призначення (відновлення) пенсій внутрішньо
переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 8.06.2016р. №365 Комісією рекомендовано призначити (відновити) пенсії
3 особам. 1 заявнику відмовлено в призначенні пенсії у зв’язку з відсутністю
за фактичним місцем проживання.
Сьогодні сім’ям з Полтавщини почали роздавати різдвяні пакунки
з Німеччини (Філія ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція
«ЛТАВА»).
Полтавські волонтери отримали гуманітарну допомогу від німецьких.
Це новорічні пакунки з солодощами, їжею, гігієнічними наборами.
Подарунки – для багатодітних родин, переселенців та дітей українських
військових. Пакунки волонтери «Батальйону небайдужих» почали розвозити
сьогодні.
Голова організації «Полтавський батальйон небайдужих» Наталія
Гранчак:
Ми отримали гуманітарну допомогу від німецької місії «Йоханіти» – це
зареєстрована велика організація. Вона друга у Німеччині по кількості
надавання благодійної допомоги.
До Полтави привезли тисячу триста подарункових наборів. У них: їжа
та солодке, засоби гігієни, розмальовки та олівці.
Ми складали списки тих, хто може отримати подарунки – це родини
малозабезпечених, військовослужбовців, переселенців, пенсіонери та сім’ї,
де є діти з особливостями розвитку.
Переселенці до 35 років можуть отримати кредит на житло
(Новости Херсонщины).
Переселенці можуть отримати кредит на житло коштом статутного
капіталу Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.
Кредити можуть надаватися молодим сім'ям до 35 років, які
перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Або у кожного з членів молодої родини чи самотнього молодого
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громадянина відсутні у власності житло, або кожен з членів сім'ї володіє на
праві власності житловою площею, що не перевищує 13,65 квадратних
метри.
При цьому, що важливо, кредити можуть отримати внутрішньо
переміщені особи, які не мають у власності іншої житлової нерухомості, ніж
та, яка розташована на території, визначеній тимчасово окупованою
територією відповідно до законів України.
Термін надання кредиту складає до 20 років. Процентна ставка
встановлюється в розмірі облікової ставки НБУ, що діє на момент прийняття
рішення про надання кредиту.
У даний час основним найбільш привабливим варіантом отримання
переселенцями власного житла є програма «Доступне житло», за якою
переселенці можуть претендувати на компенсацію половини вартості
квартири.
З початку року на Кіровоградщині знайшли роботу близько 70
переселенців (Кіровоград24.com).
З метою адаптації внутрішньо переміщених осіб до умов сучасного
ринку праці та реінтеграції їх в систему реальних трудових відносин,
службою зайнятості Кіровоградщини проводять різнопланові заходи.
Протягом січня – листопада 2018 року отримували послуги служби
зайнятості області 225 внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідку
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014№ 509
«Про облік внутрішньо переміщених осіб», з них 178 осіб мали статус
безробітного.
Служба зайнятості області сприяла працевлаштуванню 68 внутрішньо
переміщеним особам (ВПО).
Кожен шостий безробітний з числа ВПО, був працевлаштований за
направленням державної служби зайнятості у сферіторгівлі та ремонту
транспортних засобів, кожен сьомий у сфері сільського, лісового
господарства та переробної промисловості,кожен дев’ятий в освіті, кожен
десятий у сфері тимчасового розміщення й організації харчування.
За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 11
безробітних з числа ВПО. У громадських та інших роботах тимчасового
характеру взяли участь 11 осіб.
Станом на 1 грудня 2018 року статус безробітного мали 56 ВПО, з них
35 осіб отримували допомогу по безробіттю (середній розмір якої становив
2101грн).
Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості,
представники жіночої статі (76,8 %).
Вікова структура безробітних з числа ВПО є наступною: частка молоді
серед переселенців у віці до 35 роківстановить 37,5 %, осіб віком до
45років – 39,3 %, питома вагаосіб старше 45 років – 23,2 %.
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На Полтавщині реалізується пілотний проект «Рука допомоги»
(Зоря Полтавщини).
Наша область – одна з тих, де впроваджується пілотний проект із
залучення до роботи членів малозабезпечених сімей і внутрішньо
переміщених осіб «Рука допомоги».
Головна мета такої ініціативи – допомогти вимушеним переселенцям і
людям з малозабезпечених сімей позбутися залежності від соціальних
виплат, отримати достойну роботу чи заснувати власний бізнес.
Директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина
Клавдієва:
В умовах покращення ситуації на ринку праці Полтавської області,
росту рівня зайнятості та кількості нових робочих місць пілотний проект із
залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо
переміщених осіб успішно реалізувався. Цим пілотним проектом
передбачене запровадження стимулюючих механізмів повернення на ринок
праці економічно пасивних громадян з числа непрацюючих працездатних
одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та
внутрішньо переміщених осіб.
Пілотний проект «Рука допомоги» впроваджується Міністерством
соціальної політики України за підтримки Світового банку. Для ефективної
та результативної дії проекту в області прийняте відповідне розпорядження
голови облдержадміністрації.
Знайшли роботу понад 600 людей:
За період реалізації проекту, в 2017–2018 роках, у нашій області участь
у ньому взяла 1481 людина, в тому числі 307 внутрішньо переміщених осіб
та 1174 члени малозабезпечених сімей.
За направленням обласної служби зайнятості працевлаштовані 604
учасники пілотного проекту (116 внутрішньо переміщених осіб та 488 членів
малозабезпечених сімей). На громадські та тимчасові роботи залучено 488
осіб (89 ВПО та 399 малозабезпечених).
Відбулося 19 засідань комісії, створеної при облдержадміністрації, на
яких стосовно 48 учасників пілотного проекту (23 внутрішньо переміщені
особи та 25 членів малозабезпечених сімей) прийняті рішення про надання
фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької
діяльності. Допомога надається через оплату рахунків на закупівлю
обладнання і матеріалів, передбачених бізнес-планами.
45 людей уже придбали устаткування на загальну суму 2,88 мільйона
гривень. Учасники пілотного проекту, які захистили бізнес-плани, сплатили
податки й внески на загальну суму понад 300 тисяч гривень.
Комісія розглянула 24 бізнес-плани суб’єктів господарювання і
ухвалила позитивне рішення щодо надання роботодавцям фінансової
допомоги на загальну суму 1,6 мільйона гривень.
Різноманітні ідеї для бізнесу:
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Створено 47 нових робочих місць, на які працевлаштовані 15
внутрішньо переміщених осіб, 24 особи, які отримують допомогу
малозабезпеченим сім’ям, та 8 учасників АТО.
За найманих працівників сплачено близько 80 тисяч гривень єдиного
соціального внеску.
Полтавці мають цікаві й різноманітні ідеї щодо сфери започаткування
власного бізнесу. Так, 20 людей вирішили надавати послуги. Це послуги з
видавничої діяльності, будівництва та переобладнання енергоефективних
об’єктів, техобслуговування, ремонту та мийки автомобілів; ветеринарні,
косметологічні, токарні послуги; туристичні послуги та організація
відпочинку для дітей. 10 учасників обрали виробництво: зокрема
виготовлення пасти із горіхів та какао-бобів, рослинного молока, гранітних
пам’ятників, дерев’яних виробів, меблів, кормів, хлібобулочних виробів, а
також пошиття і ремонт одягу.
Сільському й лісовому господарству віддали перевагу 12 осіб, які
вирощують овочі, ягідні культури, бройлерів, курей-несучок та свиней,
розводять бджіл. Троє учасників проекту займаються торгівлею.
День центру зайнятості для внутрішньо переміщених осіб
(Донецький обласний центр зайнятості).
2 січня фахівці Олександрівського районного центру зайнятості
провели День центру зайнятості для внутрішньо переміщених осіб.
Захід відбувся з метою інформування внутрішньо переміщених осіб
щодо послуг служби зайнятості.
Впродовж заходу актуалізували інформацію щодо пошуку роботи,
працевлаштування, порядку розірвання трудових відносин з роботодавцем,
який залишився на окупованій території.
Присутніх ознайомили з можливістю навчання на безкоштовних
онлайн- платформах «Prometeus» за напрямком «Підприємництво». Зокрема,
бажаючі отримали інформацію щодо участі в проекті підтримки малого та
середнього бізнесу Донецької облдержадміністрації.
На порядку денному – допомога внутрішньо переміщеним особам
(Волинський обласний центр зайнятості).
У Луцьку міркували, як допомогти соціально адаптуватися внутрішньо
переміщеним особам.
Під час заходу обговорили питання забезпечення внутрішньо
переміщених осіб житлом, якісним та своєчасним медичним
обслуговуванням, соціальним забезпеченням, гуманітарною та правовою
допомогою тощо. Йшлося і про зайнятість та самозайнятість внутрішньо
переміщених осіб.
Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман
Романюк:
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Серед кейсів центру зайнятості, які фахівці готові надати внутрішньо
переміщеним особам – забезпечення професійної перепідготовки та
підвищення кваліфікації ВПО, взаємодія служби зайнятості з організаціями,
які опікуються працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб.
Ми готові всіляко допомагати внутрішньо переміщеним особам. Окрім
того, що ми проводимо аналіз ринку праці на обласному рівні з метою
визначення потреб внутрішньо переміщених осіб, платформи Волинського
обласного центру зайнятості можна використовувати не лише в рамках подій,
створених нами. Ми готові надавати свої приміщення для проведення різних
заходів за участю внутрішньо переміщених осіб. Ми завжди раді підтримати,
посприяти, допомогти.
Виконувач обов’язків керівника ГО «Переселенці Криму та
Донбасу» Ази Голощапової:
В них налагоджена тісна та плідна співпраця з Волинським обласним
центром зайнятості.
Впродовж січня–листопада 2018-го року послуги Волинської обласної
служби зайнятості отримували 103 особи з числа внутрішньо переміщених, із
них мали статус безробітного 85 осіб. Станом на 1 грудня цього року роботу
знайшли 46 внутрішньо переміщених осіб (45 %).
Виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації
підприємницької діяльності отримали три особи. З 2014-го року за сприяння
волинської служби зайнятості власну справу започаткували тринадцятеро
внутрішньо переміщених осіб.
До участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру
залучені одинадцятеро осіб із числа ВПО. Восьмеро проходили навчання,
підвищення кваліфікації та стажування на виробництві.
Станом на 1 грудня 2018 року соціальні послуги отримують
чотирнадцятеро внутрішньо переміщених осіб у статусі безробітного, з них
дев’ятеро осіб отримують допомогу по безробіттю.
У Маріуполі внутрішньо переміщених осіб консультували з питань
працевлаштування та надання юридичної допомоги (Донецький обласний
центр зайнятості).
2 січня на базі Бізнес-центру «Галакс» фахівці Маріупольського
міського центру зайнятості та представники громадської організації «Центр
соціальної адаптації постраждалих під час проведення АТО» консультували
переселенців з питань працевлаштування та надання юридичної допомоги.
Учасникам семінару розповіли про права та обов’язки безробітних, які
перебувають на обліку в службі зайнятості, можливість професійного
навчання, переваги отримання ваучера на навчання, особливості оформлення
трудових відносин, юридичні аспекти ведення підприємницької діяльності.
Внутрішньо переміщеним особам надали вичерпну інформацію про
сучасні ресурси сприяння працевлаштуванню: відеорезюме, відеовакансії,
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відеопрезентації роботодавців, відеопрезентації навчальних закладів та
можливості пошуку роботи за допомогою онлайн-співбесіди.
Юристи громадської організації «Центр соціальної адаптації
постраждалих під час проведення АТО» розповіли про можливість звернення
до їхньої структури за безкоштовними юридичними консультаціями з питань
відновлення документів, складання запитів та скарг, відповіли на запитання.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

Луганщина впроваджує програму реформування сільської медицини.
Сьогодні відбулася селекторна нарада стосовно виконання завдань,
передбачених заходами з розвитку системи охорони здоров’я у сільській
місцевості та впровадження технологій з використання телекомунікаційних
засобів, яку провів Віце-прем'єр-міністр – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. У нараді взяв участь
виконуючий обов’язки голови обласної державної адміністрації – керівника
обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь. Геннадій Зубко
зазначив, що у сільській місцевості проживає третина населення, яка не може
отримати якісне медичне обслуговування.
Тому керівництво держави вважає за пріоритет кардинально
покращити цю ситуацію. Так, у 2018 році на реалізацію заходів програми
виділено з держбюджету 4 млрд гривень, до чого за рішенням Верховної
Ради додано ще 1 млрд. Розпочато будівництво 517 лікарських амбулаторії,
10 з яких вже розпочали свою роботу. Триває будівництво і 11 амбулаторій
на Луганщині. Генадій Зубко наполіг на особистій відповідальності голів
облдержадміністрацій в реалізації цієї програми, аби амбулаторії, які
розпочали будуватися, ступили до ладу, а відстань до споживача була в
межах семи кілометрів.
Також амбулаторії мають відповідати вимогам програми, і лише тоді
буде фінансування на обладнання та спеціальні автомобілі. Крім того, у
кожній області мають бути сформовані команди з 30-50 вузькопрофільних
медичних спеціалістів для проекту телекомунікації. За підсумками наради
Сергій Філь надав доручення скликати нараду за участі Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації, профільних спеціалістів, керівників
районів та підрядників, аби амбулаторії, що будуються в Луганській області,
розпочали роботу вже у І кварталі поточного року (Луганська обласна
державна адміністрація).
Відновлення закладів освіти – у Плані перспективного розвитку
Новопсковської ОТГ. Забезпечення доступу до якісних освітніх послуг та
облаштування комфортних умов для дітей дошкільного та шкільного віку –
нагальні питання, які жителі Луганщини виносять на громадські обговорення
перспективних планів розвитку територій на 2019-2021 роки.
Так, представники Новопсковської об’єднаної територіальної громади
визначили як один із найбільш значущих проект створення нового освітнього
простору за стандартами Нової української школи та ремонт будівель
закладів освіти. Про це вони заявили 11 січня 2019 року під час робочої
зустрічі з обговорення перспектив розвитку громади, що провів
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Новопсковський
селищний
голова
Вадим
Гаєв.
За совами селищного голови, влітку 2018 року школи було передано до
Новопсковської селищної територіальної громади. Одразу ж фахівцями було
складено кошториси на капітальні ремонти закладів.
Новопсковською селищною радою підготовлено проект «Створення
новітнього освітнього простору з використанням інноваційних технологій
навчання за стандартами Нової української школи (НУШ) з проведенням
капітального ремонту будівлі Новопсковського газопроводського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради»
загальною вартістю 48975,898 грн та подано його на конкурс Державного
Фонду Регіонального розвитку. Новопсковська громада гарантує 10%
співфінансування проекту.
Проект «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Новопсковської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новопсковської районної ради
Луганської області, 92303, Луганська обл., Новопсковський район, смт
Новопсков, вул. Первомайська, буд. 2 (санація)» подано Луганською
облдержадміністрацією на конкурс Державного Фонду Регіонального
розвитку. Новопсковська громада гарантує 10% співфінансування проекту.
За кошти інфраструктурної субвенції вдалося в 2018 році капітально
відремонтувати покрівлі на двох осинівських школах. Утеплення та ремонти
цих шкіл планують здійснити в 2019-2020 роках. По всіх сільських школах
готуються проекти на Європейський інвестиційний банк. (Луганська обласна
державна адміністрація).
Місцеві бюджети Луганщини отримали понад 2,9 мільярда. Протягом
2018 року до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів надійшло
2 млрд 911 млн гривень. Надходження доходів загального фонду місцевих
бюджетів Луганщини склали 2 млрд 870 млн гривень податків та зборів.
Темп приросту надходжень відповідно до 2017 року склав 12,9 %, що у
грошовому виразі становить понад 328,7 млн гривень. Важливо, що
зростання надходжень досягнуто з усіх бюджетоутворюючих податків.
Зокрема, за результатами наповнення бюджетів громад 2 млрд 99 млн
гривень отримано за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб. Цей
показник у порівнянні з минулим роком більше на 201,9 млн гривень. Сплату
єдиного податку представники малого бізнесу забезпечили в розмірі 347,5
млн гривень, що перевищує минулорічний результат на 58,7 млн гривень.
За інформацією Головного управління ДФС у Луганській області (Луганська
обласна державна адміністрація).
Електронна система дозволить лікарям укладати декларації понад
ліміт. Відтепер з’явилася технічна можливість укладати декларації з лікарями
первинної медичної допомоги понад рекомендовану кількість, затверджену
Міністерством охорони здоров’я України. Нагадаємо, що оптимальний обсяг
практики для терапевта – 2000 декларацій, для сімейного лікаря – 1800, для
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педіатра – 900. Оптимальний обсяг практики - кількість пацієнтів, яка з
одного боку дозволить пацієнту отримати якісні медичні послуги, а з іншого
– забезпечить лікарю гідну оплату його роботи. (…) (Луганська обласна
державна адміністрація).
Минулоріч через ЦНАПи області надано на 20 % більше адмінпослуг.
На Луганщині діє 21 центр надання адміністративних послуг. З них 11
районних, чотири міських та шість ЦНАПів Біловодської, Білокуракинської,
Красноріченської, Новопсковської, Троїцької селищних рад та Чмирівської
сільської ради, які обслуговують об’єднані територіальні громади. (…)
(Луганська обласна державна адміністрація).
Так легко зробити більш щаслививими 50 дітей-переселенців за
допомогою «Holiday Toy Drive», який організували What's On Kyivспільно
з Radisson Blu Hotel, Kyiv та Восток SOS! 7 січня діти змогли отримати
різдвяні подарунки і позитивні емоції в одному з готелей мережі Radisson.
Іграшок вистачило не тільки на дітей, а й добрі 2 повнісенькі коробки
відпраляться вже завтра на Луганщину для дітей, які живуть поряд із
війною. Свята тривають і ви можете встигнути зробити добрі справи!
(Восток SOS).
Засідання Рад регіонального розвитку проходять у районах області.
Протягом грудня 2018 року відбулося 12 засідань районних Рад
регіонального розвитку в Луганської області, за підсумками яких були надані
доручення сільським та селищним радам розробити власні плани розвитку
територій. Наразі тривають громадські обговорення перспективних планів
розвитку, і кожна територія має визначити свої конкурентні переваги і
пріоритети, на основі яких на дорожніх мапах у найближчі три роки
з’являться пріоритетні об’єкти – маркери розвитку. Так, 9 січня в селі Піски
Новопсковського району відбулося громадське обговорення перспективних
планів розвитку Пісківської сільської ради та перспективних планів розвитку
району на 2019-2021 роки. У заході взяли участь керівництво села та району,
депутати, приватні підприємці, представники освіти, культури та активна
громадськість села. «Пріоритетним напрямом в роботі райдержадміністрації
є люди, їхнє життя і здоров’я, їхній соціальний захист, побут. Не менш
важливим є відновлення доріг, впровадження нової української школи в
нашу освітню сферу. Ми не будемо озиратися назад, а рухатимемося вперед,
і розвиток нашої території залежить виключно від нас, людей, які живуть в
районі», – зауважила голова Новопсковської райдержадміністрації Людмила
Латишева. Пісківський сільський голова Олександр Бугаєвський під час
заходу відзвітував про діяльність ради за минулий рік та про перспективи
розвитку території на наступний рік.
Нагадаємо, 12 листопада 2018 року в місті Києві під головуванням
Президента України Петра Порошенка, за участі керівництва країни,
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областей, районів та ОТГ відбулося сьоме засідання Ради регіонального
розвитку. На Раді регіонального розвитку Петро Порошенко поставив
регіональним лідерам завдання розробити плани перспективного розвитку
територій на 2019-2021 роки, обговорити і прийняти їх на рівні громад.
Також Президентом України було дано доручення провести Ради
регіонального розвитку на місцях. 30 листопада 2018 року підтримуючи
ініціативу Президента України виконуючий обов’язки голови Луганської
обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної
адміністрації Сергій Філь провів обласну Раду регіонального розвитку на
якій представив звіт про розвиток Луганської області за 2014-2018 роки, а
також представив план розвитку території Луганщини на 2019-2021 роки,
який має стати частиною ініційованого Президентом єдиного плану розвитку
України (Луганська обласна державна адміністрація).
Важлива інформація. 14 січня 2019 року в облдержадміністрації
відбудеться засідання регіональної комісії з оцінки та проведення
попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку. Місце проведення: м.
Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, 2-й поверх, зал засідань. Початок
11:00 (Луганська обласна державна адміністрація).
Цьогоріч відбудеться пілотна сертифікація вчителів початкової школи.
Сертифікація
передбачає
зовнішнє
оцінювання
професійних
компетентностей педагогічного працівника, що відбувається в кілька етапів.
Вона є виключно добровільною. Мета сертифікації – виявляти та
стимулювати педагогічних працівників з високим рівнем професійної
майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і
новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. 2019 року
відбудеться апробація механізмів проведення сертифікації. У пілотному
проекті зможуть взяти участь до однієї тисячі вчителів початкових класів.
Щоб охопити всі регіони України, Міністерство освіти і науки України
визначило максимальний обсяг заяв, які можуть бути подані від кожної з
областей на пропорційних засадах (залежно від наявної кількості вчителів
початкової школи). Сертифікація складатиметься з трьох видів оцінювання:
експертне оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації
шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи (проводитиметься
Державною службою якості освіти та її територіальними органами);
самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності
(створення вчителем е-портфоліо); оцінювання фахових знань та умінь
учасників сертифікації шляхом їх незалежного тестування (проводитиметься
Українським центром оцінювання якості освіти та регіональними центрами).
Реєстрація для участі у сертифікації розпочнеться 15 січня о 15:00 і
триватиме до 1 лютого включно. Для участі у сертифікації потрібно створити
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й заповнити реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується із
використанням спеціального сервісу, розміщеного на веб-сайті Українського
центру оцінювання якості освіти у рубриці «Сертифікація педагогічних
працівників (незалежне тестування)», підготувати комплект реєстраційних
документів і надіслати його до відповідного регіонального центру. Підбиття
підсумків сертифікації заплановано на кінець року. Тож, вчителі матимуть
достатньо часу для підготовки та проходження всіх етапів. Для тих вчителів,
які успішно пройдуть сертифікацію, передбачається щомісячна доплата в
розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно
обсягу педагогічного навантаження упродовж трьох років чинності
сертифіката.
Крім того, успішне проходження сертифікації зараховуватиметься як
проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з
присвоєнням йому наступної категорії або підтвердженням наявної вищої
категорії. За матеріалами Українського центру оцінювання якості освіти
(Луганська обласна державна адміністрація).
Обговорюємо перспективні плани розвитку Луганщини: Артем Арапов
«Збереження мережі доріг загального користування від руйнування,
покращання транспортно-експлуатаційного стану доріг, що зв’язують
область з іншими регіонами України та районними центрами, а також
підвищення транзитного потенціалу області – все це є пріоритетними
напрямами нашої роботи», – зауважив начальник управління розвитку та
утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації Артем Арапов,
коментуючи проект Перспективного плану розвитку територій Луганської
області на 2019-2021 роки.
Ділянки більшості автошляхів Луганщини мають численні
пошкодження – колійність, вибоїни, ямковість, руйнування покриття, – тому
відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури є нагальною потребою
життєдіяльності області «У зв’язку з воєнними діями майже 80%
автомобільних доріг Луганської області зазнали значних руйнувань. Для нас
важливим завданням є відновлення доріг, що з’єднують Луганську область з
іншими регіонами України. Робота у цьому напрямі покращить транспортноексплуатаційний стан автошляхів, а також підвищить транзитний потенціал
області», – зазначив Артем Арапов. За його словами, протягом 2019 року
капітальний ремонт передбачено на ділянках таких автошляхів:
дорога О10505 Греківка Голубівка – Нова Астрахань на ділянці
км 20+500 – км 26+000;
міст через річку Айдар на км 3+350 автомобільної дороги
С131601 Передільське – Старий Айдар. Передбачено закінчити ремонт
вулиць і доріг комунальної власності у м. Сєвєродонецьк по вулиці Об’їзна
та у м. Рубіжне по вулиці Трудова.
Заплановано поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого
значення:
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О130508 Нова Астрахань – Боровеньки на ділянці км 0+000 – км
10+200;
О131201 (КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут) –
Комишуваха – Попасна –МиронГРЕС на ділянці км 9+000 – км 15+000;
О131203 Борівське – Боброве – Муратове на ділянках км 6+000 –
км 7+000 – км 8+000, км 10+500 – км 11+000;
О130902 Новойдар – Щастя на ділянці км 7+000 – км 12+000;
О130801 Микільське – Морозівка – Баранівка на ділянці км 8+000
– км 13+000;
О131309 Нижня Дуванка – Лозно-Олександрівка – КПП
«Петрівка» на ділянці км 0+000 км 7+000.
В рамках реалізації Перспективного плану розвитку територій
Луганської області на 2019-2021 роки є забезпечення стабільного
експлуатаційного стану та поступового розвитку автомобільних доріг на
території області, що дозволить забезпечити безпеку дорожнього руху,
знизити логістичні витрати і здешевити вартість товарів та послуг для
населення (Луганська обласна державна адміністрація).
В 2019 році на розвиток регіонів держава надасть понад 30 млрд
гривень підтримки. У Державному бюджеті 2019 року передбачено понад 30
млрд гривень державної фінансової підтримки на розвиток регіонів (у
порівнянні з 2018 – 25,4 млрд гивень). Так, у держбюджеті на цей рік
закладено 7,7 млрд гривень на Державний фонд регіонального розвитку
(ДФРР). Кошти спрямовуватимуться на розбудову Нового освітнього
простору у школах та дитсадках, будівництво та реконструкцію медичної,
соціальної, культурної та спортивної інфраструктури. Обов’язковим при
реалізації проектів є спрямування 10 % коштів на об’єкти спортивної
інфраструктури, 10 % – на енергоефективні заходи для освітніх і медичних
закладів, а також 0,5 млрд гривень – для реалізації проектів-переможців
«Всеукраїнського громадського бюджету».
«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», – повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Також, це: програма ЄС з підтримки
секторальної політики України – 0,5 млрд гривень. У 2018 році в рамках
програми було обрано 70 інвестиційних проектів-переможців, які будуть
реалізовані в регіонах України протягом наступних років; субвенція на
розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 2,1 млрд
гривень; субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи
охорони здоров’я у сільській місцевості – 1,0 млрд гривень. Додатково понад
4 млрд гривень – перехідних з 2018-го. Нині на різних стадіях реалізації – 517
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проектів нового будівництва амбулаторій первинної медичної допомоги у
всіх регіонах України; 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; субвенція на соціально-економічний
розвиток окремих територій – 4,7 млрд гривень. За інформацією Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ (Луганська обласна державна
адміністрація).
В 2019 році на розвиток регіонів держава надасть понад 30 млрд
гривень підтримки. У Державному бюджеті 2019 року передбачено понад 30
млрд гривень державної фінансової підтримки на розвиток регіонів (у
порівнянні з 2018 – 25,4 млрд гивень). Так, у держбюджеті на цей рік
закладено 7,7 млрд гривень на Державний фонд регіонального розвитку
(ДФРР). Кошти спрямовуватимуться на розбудову Нового освітнього
простору у школах та дитсадках, будівництво та реконструкцію медичної,
соціальної, культурної та спортивної інфраструктури. Обов’язковим при
реалізації проектів є спрямування 10 % коштів на об’єкти спортивної
інфраструктури, 10 % – на енергоефективні заходи для освітніх і медичних
закладів, а також 0,5 млрд гривень – для реалізації проектів-переможців
«Всеукраїнського громадського бюджету».
«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», – повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Також, це: програма ЄС з підтримки
секторальної політики України – 0,5 млрд гривень. У 2018 році в рамках
програми було обрано 70 інвестиційних проектів-переможців, які будуть
реалізовані в регіонах України протягом наступних років; субвенція на
розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 2,1 млрд
гривень; субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи
охорони здоров’я у сільській місцевості – 1,0 млрд гривень. Додатково понад
4 млрд гривень – перехідних з 2018-го. Нині на різних стадіях реалізації – 517
проектів нового будівництва амбулаторій первинної медичної допомоги у
всіх регіонах України; 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; субвенція на соціально-економічний
розвиток окремих територій – 4,7 млрд гривень. За інформацією Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ (Луганська обласна державна
адміністрація).
Новини з соціальних мереж

89

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

27 грудня 2018 р. – 16 січня
2019 р.

20-28 лютого 2015
У 2019 році продовжиться відновлення Луганської обласної дитячої
лікарні. Забезпечення доступу населення Луганщини до якісних медичних
послуг – серед пріоритетів роботи обласної влади. На цьому наголосив під
час засідання Ради регіонального розвитку на обласному рівні 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.
Третій рівень медицини у Луганській області було практично втрачено через
воєнні дії, однак Луганська обласна дитяча клінічна лікарня є прикладом
успішного його відновлення.
У 2019 році продовжиться відбудова обласної дитячої лікарні. Зокрема,
будуть охоплені капітальним ремонтом п’ять відділень – інфекційне,
гастроентерологічне, пульмонологічне, фізіотерапевтичне, приймальне, а
також консультативна поліклініка, лабораторія та водолікарня. Орієнтовна
вартість робіт складає 68 млн грн. Відповідні пункти внесені до проекту
Перспективного плану розвитку територій Луганської області на 2019-2021
роки. «У Луганській області проживає близько 130 тисяч дітей, і наш
обов’язок – забезпечити їм доступ до послуг усіх рівнів медицини. Саме тому
Луганська обласна дитяча клінічна лікарня за останні два роки була
оснащена найсучаснішим обладнанням. І робота у цьому напрямі триває», –
зауважила заступник голови облдержадміністрації Ольга Лішик. Лікарня
обслуговує дитяче і підліткове населення трьох міст та 12 районів
Луганщини, з тимчасово окупованої території, а також із сусідньої Донецької
області. Нагадаємо, з березня 2015 року ЛОДКЛ передислоковано на
територію, підконтрольну українській владі, до м. Лисичанська. Загалом
протягом 2015-2018 років на відновлення роботи обласної дитячої лікарні
використано бюджетних коштів близько 353,7 млн грн. Було відкрито
відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених, відділення для
дітей з ураженнями центральної нервової системи та психіки, урологічнне,
ортопедо-травматологічне, отоларингологічне, водолікування, відділення
планової хірургії, ендоскопічну операційну, чотири операційних блоки та
низка допоміжних приміщень (Луганська обласна державна адміністрація).
Важливо: на Луганщині відкриють кардіоцентр, оснащений сучасним
ангіографом. Ангіограф буде придбано у межах урядової програми з
розширення мережі кардіоцентрів за умов співфінансування з місцевим
бюджетом. Кошти на закупівлю ангіографа передбачені в бюджеті-2019.
Це обладнання застосовується для діагностики та лікування патологій
судин людського організму. За його допомоги лікарі можуть розпізнати
зміни у судинах та провести лікування, зокрема, стентування, і врятувати
людині життя.
Кардіоцентр працюватиме в режимі 24 години на добу, без вихідних.
Кожна людина, яка потрапить до нього з гострим інфарктом міокарда, тобто
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потребуватиме термінової медичної допомоги, матиме безкоштовне
обстеження та лікування, оскільки стенти та необхідні медичні матеріали
закуповують державним коштом.
Щороку в Україні 40 тисяч людей мають інфаркт, 16 тисяч серед них
потребують негайного стентування. Саме тому держава розширює мережу
кардіоцентрів, щоб хворі з серцево-судинними недугами мали можливість
вчасно одержати професійну допомогу лікарів. Важливо, щоб пацієнт із
гострим інфарктом потрапив до кардіоцентру якнайшвидше, адже від цього
залежить його життя. Тому нові кардіоцентри розташовують на території
країни таким чином, щоб «швидка» могла доправити пацієнта у відділення
впродовж двох годин.
Загалом за 2017-2018 роки державою виділено 300 млн гривень на
закупівлю 26 ангіографів для нових кардіоцентрів у різних регіонах. В
бюджеті-2019 передбачено на це ще 150 млн гривень. Таким чином, за три
роки в країні з’являться 39 нових кардіоцентрів. За матеріалами сайту
«Децентралізація в Україні» (Луганська обласна державна адміністрація).
Розпочато конкурсний відбір проектів на отримання державних
грантів. Затверджено механізм та умови відбору заявок претендентів,
критерії оцінювання кращих проектів тощо. Це відбулось на першому
засіданні комісії конкурсної комісії з відбору проектів для державного
стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та
промислових зразків. Так, оцінка проектів відбуватиметься за низкою
критеріїв: новизна, ступінь готовності до комерційного впровадження,
соціальна або ринкова доцільність, наявність правоохоронних документів,
строк впровадження та інші показники. Це експериментальний проект
державної підтримки інновацій та винахідництва, який ініціювало
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України разом з Державною
інноваційно-кредитною
установою
(Установа).
Проект
допоможе
винахідникам реалізувати свої винаходи, розробки, корисні моделі, не просто
на папері, а впровадити у реальне виробництво. Прийом заявок на конкурс
проектів із загальним бюджетом 100 млн гривень розпочнеться з 1 січня і
триватиме до 30 вересня 2019 року. Це перший етап конкурсного відбору,
коли винахідник – фізична або юридична особа може надіслати свою заявку
на участь у конкурсі та позмагатися за один з державних грантів у розмірі до
500 тис. гривень кожен. Очікуються заявки на винаходи, ноу-хау, інші
результати інтелектуальної та творчої діяльності, які потім ляжуть в основу
бізнес-моделі для втілення на практиці. Кошти державної підтримки
винахідництва передбачають закупівлю послуг для відібраних проектів у
прозорий та публічний спосіб із застосуванням платформи «ProZorro»
відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Подати заявку та
знайти більш детальну інформацію про Установу і конкурс можна на
офіційній сторінці за посиланням:http://bit.ly/2AbUDXl (Луганська обласна
державна адміністрація).
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У містах і районах області: на Кремінщині покращена матеріальнотехнічна база закладів культури Цьогоріч для шкіл естетичного виховання
Кремінського району придбано мультимедійний екран, ноутбук, проектор,
принтер, комплектуючі для комп’ютера та меблі на загальну суму 88 774
гривень.
Проведені ремонтні роботи у Кремінській районній центральній
бібліотечній системі. Там здійснена заміна вікон на металопластикові на
572,759 тис. гривень, з них з обласного бюджету 472,759 тис. гривень, та
районного – 100 тис. гривень. На забезпечення матеріально-технічної бази
бібліотек Кремінського району витрачено понад 250 тис. гривень. Для потреб
районного краєзнавчого музею придбано принтер та обігрівач на 7 740
гривень. Районний будинок культури отримав нову комп’ютерну техніку,
меблі, музичну апаратуру, сценічні костюми та взуття. На ці цілі витрачено
майже 450 тис. гривень. Покращення матеріальної бази відчули на собі й
сільські заклади культури.
Так, у 2018 році проведений капітальний ремонт м’якої покрівлі
Варварівського сільського будинку культури за рахунок субвенції сільської
ради на 732,565 тис. гривень, та придбано п’ять металевих дверей та
встановлено пандус. Металеві двері та пандус придбано й для
Нововодянського сільського будинку культури. Проведено ремонт фойє,
спортзалу та гурткової кімнати у Новокраснянському сільському клубі на
суму 676 тис. гривень за рахунок бюджету сільської ради. Теж за рахунок
фінансового ресурсу місцевої ради провели заміну вікон на пластикові та
заміну вхідних дверей у сільському будинку культури села Кудряшівка
(Луганська обласна державна адміністрація).
Білокуракинська ОТГ планує покращити благоустрій населених
пунктів Білокуракинська селищна рада має намір облаштувати територію
громади з використанням тротуарної плитки власного виробництва. Для
цього на комунальне підприємство «Білокуракине-комунсервіс» у 2019 році
запланована закупівля спеціального обладнання для виробництва плитки.
Відповідний пункт плану винесений на обговорення у проекті
Перспективного плану розвитку Білокуракинської ОТГ на 2019-2021 роки.
Як зауважила завідувач сектору з питань соціально-економічного розвитку
Білокуракинської селищної ради Олена Трубачова, протягом останніх двох
років п’ять тротуарів у селищі було облаштовано тротуарною плиткою, яку
закуповували
у
сторонніх
постачальників.
«Реалізація проекту необхідна для забезпечення населення, підприємств та
організацій якісними житлово-комунальними послугами з благоустрою та
облаштування тротуарів та майданчиків тротуарною плиткою власного
виготовлення. Проект буде втілено за наявності необхідного фінансування, –
пояснила Олена Трубачова, коментуючи проект Плану. – В перспективі
планується облаштування тротуарних алей у парках та скверах, а також
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тротуарів у населених пунктах громади із застосуванням тротуарної
плитки».
Обладнання
комунального
підприємства
спеціальним
устаткуванням (пресом гідравлічним та матрицями для виготовлення
тротуарної плитки) коштує 250 тис. грн. «У разі реалізації проекту на
комунальному підприємстві буде створено чотири робочих місця, що
сприятиме скороченню безробіття. Також очікуються додаткові надходження
до селищного бюджету, значний потенційний розвиток та розширення
послуг, що надаються комунальним підприємством «Білокуракинекомунсервіс», – додала завідувач сектору з питань соціально-економічного
розвитку Білокуракинської селищної ради. Нагадаємо, 12 листопада 2018
року Президент України Петро Порошенко провів щорічну Раду
регіонального розвитку. Глава держави доручив представникам влади всіх
рівнів розробити плани перспективного розвитку територій на 2019-2021
роки. На виконання доручення Президента України в.о. голови Луганської
облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної Сергій Філь
провів 30 листопада 2018 року обласну Раду регіонального розвитку. Ради
регіонального розвитку як консультативно-дорадчі органи утворені у
кожному районі Луганської області. На основі планів розвитку територій
буде сформований перспективний План розвитку територій Луганської
області на 2019-2021 роки. Він має стати частиною єдиного перспективного
Плану розвитку України, ініційованого Президентом України Петром
Порошенком (Луганська обласна державна адміністрація).
На завершальному етапі будівництво трьох амбулаторій області. У
рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості, минулоріч була розроблена проектнокошторисна документація для будівництва 11 амбулаторій, отримані
містобудівні умови і позитивні висновки експертизи проектно-кошторисна
документація. У вересні проведено тендерні торги на визначення
генеральних підрядників будівництва, акцептовано 11 тендерних пропозицій
та укладено договори будівельного підряду. Також подано 11 повідомлень
про початок виробництва робіт до Інспекції ДАБК. По дев’яти амбулаторіям
повністю виконані роботи з улаштування фундаментів та ведуться роботи з
кладки стін, по трьом з них – вже на завершальному етапі. По двом
амбулаторіям триває улаштування фундаментів: у с. Колядівка
Новоайдарського району та с. Чмирівка Старобільського району. Нагадаємо,
що постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості»
від 06.12.2017 № 983 Луганській області розподілена субвенція у розмірі
109425,6 тис. гривень. Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2018
р. № 187 затверджено перелік проектів та заходів, що фінансуються за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
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заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській
місцевості. До названого переліку, зокрема, потрапили 11 амбулаторій на
Луганщині (Луганська обласна державна адміністрація).
На Луганщині завершилась передача державних сільгоспземель у
комунальну власність ОТГ Процес передачі земель сільськогосподарського
призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних
територіальних громад, які утворені до 2018 року, був розпочатий Кабінетом
Міністрів України. Так, Головним управлінням Держгеокадастру у
Луганській області здійснена передача земельних ділянок державної
власності у комунальну власність:
- Троїцькій селищній ОТГ у кількості 147 земельних ділянок загальною
площею 2059,4355 га, розташованих за межами населених пунктів на
території Троїцької селищної ради, Арапівської, Багачанської, Воєводської,
Демино-Олександрівської,
Новоолександрівської,
Новознам’янської,
Лантратівської, Розпасіївської, Розсипненської, Тополівської, Яменської
сільських рад Троїцького району Луганської області.
- Біловодській селищній ОТГ у кількості 210 земельних ділянок
загальною площею 3982,5562 га, розташованих за межами населених пунктів
на території Біловодської селищної ради, Бараниківської, Брусівської,
Данилівської,
Євсузької,
Кононівської,
Литвинівської,
Нижньобараниківської,
Новолимарівської,
Новоолександрівської,
Плугатарської, Семикозівської та Шуліковської сільських рад Біловодського
району Луганської області.
- Білокуракинській селищній ОТГ у кількості 18 земельних ділянок
загальною площею 143,8237 га, розташованих за межами населених пунктів
на території Білокуракинської селищної ради, Бунчуківської, Курячівської,
Лизинської, Олексіївської сільських рад Білокуракинського району
Луганської області.
- Нижньодуванській селищній ОТГ у кількості 6 земельних ділянок
загальною площею 39,1000 га, розташованих за межами населених пунктів на
території Новочервоненської сільської ради Троїцького району Луганської
області (Луганська обласна державна адміністрація).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД

(Радіо Свобода)
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і
внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука:
Держава тримає півтора мільйона переселенців «на гачку», не даючи
можливості в повній мірі інтегруватися в громади на місцях. До сих пір
відсутні житлові програми, лише 15% переселенців, згідно досліджень
«МінТОТ», мають власне житло.
Причина в тому, що держава боїться: переселенці не захочуть
повертатися додому. Щороку кількість таких збільшується – в цьому році
бажаючих повернутися стало менше на 8%. З усіх переселенців сьогодні
менше чверті планують повернутися додому.
Я вважаю, що вже зараз держава повинна розробити механізми, що
заохочують людей повертатися на місця попереднього проживання. Це
можуть бути якісь пільгові кредити, податкові канікули. Такими
заохочувальними методами потрібно підштовхувати до того, щоб
продовжувати боротися за цю непідконтрольну територію. Але поки таких
програм і близько немає, поки це тільки ідея в моїй голові.
Голова аналітичного центру Інститут регіональної політики,
переселенець з Донецька Енріке Менендес:
Продовжилася практика, коли молоді з ОРДЛО надають можливість
вступати до українських ВНЗ за спрощеною схемою. У 2018 році на 200 осіб
більше з непідконтрольних територій приїхало вступати до ВНЗ України.
Але у держави немає єдиної стратегії вирішення проблем переселенців і
жителів територій за лінією фронту. Уже набита оскома проблемою з житлом
для переселенців, яке не будується. Є проблема зі створенням робочих місць
на підконтрольних територіях для стимулювання переїзду кваліфікованих
кадрів, щоб ми їх не втратили остаточно. Тому що з непідконтрольних
територій велика міграція кваліфікованого персоналу в Росію, і це люди,
втрачені для України як для держави. Я вважаю, що це чисто політичне
питання, яке врегулювати просто немає волі у центрів прийняття рішення.
Народний депутат України з Донецька Валерія Заружко:
Переселенці мають право обирати парламент і президента, але не
можуть брати участь в місцевих виборах. Більше того, згідно з дослідженням,
тільки 31% ВПЛ знайомі з складнішою процедурою голосування на
президентських і парламентських виборах на новому місці. Влада не
сприймає переселенців як електорат і тому ігнорує їхні інтереси. 4 роки для
цих людей нічого не робили: їх не забезпечували житлом, їх не забезпечили
фінансовою допомогою. Тому влада впевнена, і справедливо впевнена, в
тому, що переселенці не будуть за неї голосувати.
Експертний погляд
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Адвокатський менеджер Центру інформації про прав людини
Олена Луньова:
Досі багатьом жителям ОРДЛО доводиться оформляти довідку
переселенця для того, щоб отримувати пенсію. Організувати виплату пенсій
можна було би вже давно. Якщо держава може гарантувати виплату пенсій
жителям окупованих територій, готовим звідти виїхати і звернутися до
пенсійного фонду, щоб забрати цю пенсію, то держава повинна це зробити, а
не посилатися, що «ми не будемо КАМАЗи гривень туди везти».
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Прогнози
Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій
Дорошенко: (Слово і Діло)
МВФ дав свій прогноз про те, що інфляція в Україні цього року складе
7%. Будь-яке складне питання можна розкласти на прості. Двигуном інфляції
в нашій країні є споживча інфляція. Декілька попередніх років причиною
були так звані соціальні продукти, які зростали високими темпами. І навіть
НБУ не міг нічого зробити через те, що не володіє інструментами впливу на
продукти.
За дослідженнями Державної служби статистики, за перше півріччя
року, що минув, українці 48% доходів витрачали на продукти, 3% – на
сигарети та алкоголь, 18% – на оплату комунальних послуг. Загалом, це
майже 70% витрат домогосподарств. У 2019 році продукти дорожчатимуть
меншими темпами, ніж комунальні послуги.
За стабільної гривні весь рік імпортні продукти подорожчають менше
за рівень інфляції або на її рівень. Але імпорт становить сьогодні до 15%
того, що ми купуємо, а все інше – вітчизняне. А його вартість зростатиме від
8 до 18%, а окремі продукти навіть більше. Тому подорожчання продуктів
хоча й буде нижчим за попередні роки, але все одно більш ніж 10%.
За його словами, через зростання акцизів сигарети в 2019 році додадуть
у ціні близько 25%.
Перший етап зростання вартості комуналки вже відбувається, за ним
будуть наступні. Загалом, платежі за квартири та будинки зростуть за
підсумками року більш ніж на 20%.
Підсумовуємо це й стає зрозуміло, що отримати 7% інфляції цього року
майже неможливо. Є спосіб, але він надто радикальний: жорстке скорочення
доходів населення, а саме заробітної плати, пенсій та соціальних виплат. Це
через чергове зниження купівельної спроможності, тобто попиту, впливатиме
на зниження ціни пропозиції, тобто вартості продуктів. Але на ринок
підакцизної продукції та комунальних послуг це жодним чином вплинути не
може.
Низький внутрішній попит продовжує негативно впливати на
український бізнес, який бачить перспективи на найближчі роки лише лише в
експорті.
Тому за багатьох умов, а саме стабільної гривні, наших розрахунків із
зовнішніми позичальниками, відсутності суттєвого загострення військових
дій, світової фінансової кризи, інфляція надалі знижуватиметься, але
показник у 7% на цей рік та в 5% на 2020 рік виглядають радше бажанням,
аніж реальністю.
Політолог Ігор Петренко: (Слово і Діло)
Прогнози
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Буде багато заяв, безумовно, парламент підніматиме старі обіцянки,
згадають знову про недоторканність, щось іще з коаліційної угоди піднімуть.
Але ефективності від цього не очікується. Зараз усі більше думатимуть, як не
дати зіграти в плюс своєму оппоненту. Зараз в Україні це радше час чорного
піару та спроб показати себе з кращого боку, аніж час реформ і змін.
Міжнародні партнери це також розуміють. І допомагати в
реформуванні, давати гроші на це особливо не будуть. Чекатимуть
закінчення виборів, формування більшості та уряду. Лише після цього можна
буде говорити про реальні реформи.
Навряд чи 2019 рік буде вдалим у питанні якісних змін країни до
завершення перезавантаження влади. До того ж є питання, наскільки вибори
зможуть провести чесно, особливо з огляду на велику недовіру до інститутів
держави. У ситуації тотальної недовіри проводити реформи – багато в чому
прирікати їх на провал.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що
зростання економіки цього року має скласти не менше 3 % (Урядовий
портал).
Минулий, 2018 рік, Україна пройшла достойно, сформовані рекордні за
останні роки резерви, а пріоритети на 2019 рік залишаються незмінними.
Пріоритет – зміцнення національної економіки, створення робочих місць. У
2019 році будемо інвестувати в освіту, медицину, енергоефективність. Це
буде рекордний рік будівництва доріг. Будуть й інші програми. Наше
завдання, аби ріст економіки був не менше 3 %.
Вже з 1 січня в Україні проводиться перерахунок пенсій для військових
пенсіонерів, запроваджено програму монетизації субсидій, ведеться
підготовка до перерахунку пенсій іншим категоріям пенсіонерів. Одночасно
вводиться новий механізм бюджетного планування – в горизонті трьох років,
що несе більшу прогнозованість і послідовність виконання урядових рішень і
програм.
Це новий інструмент планування. Наведемо приклад – будівництво
доріг. Зараз ми можемо передбачити на три роки, які дороги робимо. Або
лікарні чи військо, оборонне замовлення. Це стратегічні речі.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що доходи
місцевих бюджетів у 2018 році перевищили прогнозовані плани
(Урядовий портал).
За підсумками 2018 року доходи місцевих бюджетів України склали
234 млрд грн, що на +22% (+42 млрд грн) перевищує надходження за 2017
рік.
Зокрема, податку на доходи фізичних осіб надійшло 138,2 млрд грн, що
більше від надходжень минулого року на +28 млрд грн. Найвищі темпи
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приросту ПДФО мають Київська (28 %), Вінницька (27,5 %), Донецька
(27,2 %), Волинська (27,2 %) області.
Плати за землю надійшло 27,3 млрд грн, що майже на 1 млрд грн
більше, ніж минулого року. Найвищі темпи приросту забезпечили Луганська
(16,1 %) та Кіровоградська (15,5 %) області.
Фактичні надходження єдиного податку склали 29,5 млрд грн (зросли
на +6,2 млрд грн, або на +26,5 %).
Фактичні надходження акцизного податку з пального становлять
7,9 млрд грн (зросли на +0,8 млрд грн, або на +10,6 %).
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(Децентралізація)
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(Мінрегіон)
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(Геннадій Зубко)
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