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Аналітичний коментар
В. Волковинська
н.с. ФПУ,
канд. філос. наук
Реформувати та інформувати!
Саме сьогодні і саме в Україні стало зрозумілим, наскільки достовірна,
об’єктивна інформація важлива для самого суспільства, для адекватної
оцінки різноманітних акторів у соціальному полі. Як кажуть іспанці, сон
розуму породжує чудовиськ. А в сучасних умовах – чудовиськ породжує
викривлена та неповна інформація. Інформація є важливим інструментом
стабільності і розвитку суспільства, оскільки будь-які технології
інформаційних провокацій з метою дестабілізації суспільства ґрунтуються на
дефіциті інформації.
Інформація, доступна для суб’єкта, члена суспільства, окреслює його
можливості часто навіть більше, ніж фактичні обставини його життя.
Симптоматично, що доступ до інформації є проблемою саме сьогодні, коли,
здавалось би, інформації більше, ніж взагалі можна засвоїти. Однак, важлива
не сама собою інформація, а її релевантність конкретному запиту. Фактично,
доступність інформації означає легкість, з якою її можна знайти у випадку
потреби для кожного конкретного індивіда. Якщо інформація «в принципі є»,
але знайти її важко чи практично неможливо, то з таким же успіхом можна
вважати, що її немає взагалі. Це можна часто спостерігати на сайтах
різноманітних державних установ, які подають інформацію залежно від того,
як її зручно подавати самій установі, відповідно до її структури чи
класифікації видів діяльності, яка зрозуміла тільки самим працівникам (і то
не завжди). Натомість інформація повинна бути подана так, як це потрібно і
зручно адресату, або, як кажуть у бізнесі – клієнту. Отже, над тим, щоб не
просто генерувати інформацію, а доносити її до суспільства, зробити її
«видимою», необхідно цілеспрямовано працювати.
У сучасному інформаційному просторі стає дедалі очевиднішим, що
інформація як така – не просто масив даних. Вона повинна бути організована
певним чином, структурована та оцінена. Крім того, інформація має бути
представлена у певній формі, що полегшує її сприйняття. Сучасну тенденцію
до поєднання тексту і графіки у поданні інформації не слід сприймати як
спрощення чи деградацію у цій сфері. Навпаки, знайти графічне, візуальне
рішення для подання інформації не тільки не легко, але й вкрай важливо у
наш час із його шаленим ритмом та перевантаженістю.
Інформаційної підтримки потребує будь-яка дія в суспільстві,
спрямована на впровадження змін, ініціювання нових суспільних практик чи
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втілення ідеалів (наприклад, ідеалу демократії, свободи слова тощо) в
реальність. Інформаційна побудова сучасного суспільства полягає в тому, що
в ньому насправді існує тільки те, про що є інформація. Відповідно, будь-які
дії чи ініціативи, які не супроводжуються інформаційною роботою навколо
них, не можуть отримати належного їм місця у суспільному полі. Значення
інформації підкреслює Голова правління ГО «Центр геопросторових даних
України» Андрій Тарнопольський: «Сьогодні є соціальний запит на
інтегровану інформацію. (…) На сьогоднішній день всі питання, пов’язані з
інформаційними ресурсами в Україні є розпорошеними, відсутній будь-який
орган, який консолідує цю інформацію або виробляє політику використання,
збирання і обробки даних та формування доступу до цих даних», – вважає він
(http://uacrisis.org/ua/41588-tsentr-geoprostorovih-danih-ukrayini. – 2016. –
29.03). Можна посперечатись із тим, наскільки цей соціальний запит сьогодні
є усвідомленим в Україні, однак, навіть якщо немає прагнення отримати
всеохопну інформацію, потреба у цій інформації все одно наявна.
Фонд Президентів України був заснований 20 років тому Указом
Президента України з метою збирання, збереження та запровадження в
науковий і культурний обіг документальних матеріалів, які відображають
державну, суспільно-політичну діяльність, творчість та життя президентів
України. За 20 років Фонд пройшов довгий шлях у визначенні конкретних
методів виконання покладених на нього завдань. Сьогодні, крім забезпечення
формування та обліку документного фонду (який поділяється на
бібліотечний, архівний фонди та колекцію «Подарунки президентам
України»), формування баз даних «Пряма мова Президентів України»,
«Україна у відгуках зарубіжної преси», Фонд здійснює і оперативну
інформаційно-аналітичну діяльність, спрямовану на формування цілісної та
повної картини стосовно актуальних подій у реалізації «Стратегії–2020»,
перезентованої Президентом України Петром Порошенком у 2014 році в
якості орієнтира розвитку країни, та модернізації державного управління на
базі новітніх інформаційно-комунікативних технологій, розвитку систем
електронного урядування в Україні. Відповідно, Фонд формує та
оприлюднює огляди матеріалів ЗМІ «Стратегія – 2020»: практика суспільних
перетворень» та «Стратегія – 2020»: інформаційні технології в державному
управлінні». Ознайомитися з випусками можна на сайті Центру досліджень
соціальних комунікацій НБУВ (http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_
content&view=article&id=272&Itemid=353), а також на сторінці ФПУ в
соцмережі Facebook (https://www.facebook.com/fondprezudentiv).
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Моніторинг ЗМІ «Стратегія – 2020»: практика суспільних перетворень»
виходить раз на тиждень і містить новини про хід реформ, згруповані в 15
тематичних рубрик, серед яких: конституційна реформа, оновлення влади і
антикорупційна реформа, децентралізація і реформа державного управління,
дерегуляція і розвиток підприємництва, судова реформа, податкова реформа,
реформа енергетики, реформа правоохоронних системи та інші. Крім того,
огляд містить новини про ініціативи регіональних владних структур і
громадських організацій, новини з соціальних мереж і блогосфери, огляд
зарубіжних ЗМІ, оцінки і прогнози експертів, політиків, політологів про
вчинені кроки щодо загальної стратегії реформування країни. У кожному
випуску публікується аналітичний коментар, присвячений актуальним подіям
ходу реформ, який готується співробітниками інформаційно-аналітичного
відділу ФПУ на основі актуальних новин та коментарів експертів. Крім того,
частина моніторингу присвячена висвітленню відновлення інфраструктури
звільнених територій, управління ними та проблем підтримки внутрішньо
переміщених осіб і жителів Сходу України.
Повідомлення у даному моніторингу ЗМІ організовані особливим
чином. В них окремо виділяються «спікери» новини та головні їх тези,
формується «лід» новини (основний зміст новини, викладений зазвичай в
одному реченні) так, щоб якомога повніше відображати сутність медіаповідомлення та не надавати забагато зайвих даних. «Лід» для новини
робиться на основі оригінального повідомлення, але незалежно від того, як
саме організована інформація в оригіналі. В електронній версії моніторингу
таке подання інформації найбільш помітно, оскільки посилання на
оригінальний матеріал (до якого можна звернутись у випадку необхідності
з’ясування подробиць) оформлене в якості гіперпосилання в кінці першого
абзацу новини. Крім того, що таке посилання суттєво економить місце (а
отже не перевантажує читача) та полегшує перехід до оригіналу, воно ще й
відповідає правилам цитування, які встановлюють більшість новинних
порталів. В результаті, читач отримує зручний для сприйняття, читабельний
текст моніторингу, який дає йому всю необхідну інформацію та економить
його час і зусилля із самостійного пошуку новин чи перегляду новин на
сайтах інтернет-видань. До того ж, моніторинг містить інформацію із
регіональних ЗМІ та соціальних медіа і таким чином робить цю інформацію
«видимою», доступною для читача.
Інформаційно-аналітичні продукти, виконані на основі об’єктивного
подання інформації з метою реалізації соціальної ролі масової комунікації
можуть стати одним з головних досягнень сучасного процесу реформування
бібліотеки і переосмислення її функції в суспільстві. Для успішного
виконання подібних проектів необхідно перш за все орієнтуватися на
стандарти професіоналізму та публічності у виборі, обробці і трансляції
інформації.
Що означають стандарти публічності у даному випадку? По-перше,
йдеться про відкритість, доступність результату обробки інформації (тобто
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самого моніторингу), і його джерела. По-друге, публічність у поданні
інформації означає і певні стандарти роботи із інформацією. Сучасні масові
комунікації далеко не завжди здійснюються саме в публічному просторі. ЗМІ
не завжди адекватно виконують свою функцію – інформувати членів
суспільства про головні трансформації цього суспільства. ЗМІ можуть бути
необ’єктивними, часто не подають картину в цілому, зосереджуються на
представленні «цікавих», скандальних новин, фрагментовано відображаючи
різні сфери суспільного життя. Створюється калейдоскоп різних новин, не
пов’язаних між собою, не релевантних для запиту про загальні вектори
розвитку суспільства, коли новини про нещасні випадки, кримінальні новини
і події міжнародної політики публікуються в одному ряду.
У публічній сфері комунікація повинна бути заснована на принципі
об’єктивності і раціональності. І якщо ЗМІ беруться за забезпечення масової
комунікації, то ця комунікація повинна належати до публічної сфери. Вона
повинна бути неупередженою, професійною та виконувати свою соціальну
роль. Соціальна роль масової комунікації полягає в тому, щоб надати
індивіду надійне джерело інформації, в якому без спотворень, викликаних
приватними мотивами цього джерела, подається зріз суспільства станом на
сьогодні, причому цей зріз повинен утворювати цілісну картину якоїсь
специфічної, окремої сфери соціальної реальності.
На жаль, бібліотека сьогодні не асоціюється з таким джерелом
оперативної інформації, хоча вона може забезпечити необхідний рівень
публічної установки в комунікації. Бібліотека володіє ресурсами для
створення інформаційного продукту, відповідного вимогам неупередженості
та цілісності. Одним з таких продуктів є огляд матеріалів ЗМІ «Стратегія –
2020»: практика суспільних перетворень». З точки зору забезпечення
прогресу у впровадженні реформ, окреслених у «Стратегії–2020», даний
огляд матеріалів ЗМІ є дуже важливим. Адже крім фактичних кроків у
вирішенні проблем українського суспільства, необхідно також досягти
довіри самого цього суспільства до процесів змін. Наприклад, у сфері
боротьби з корупцією цілком можливо створити законні і дієві методи та
інституції протидії хабарникам, однак ці методи нічого не варті без довіри до
них з боку суспільства. Адже якщо певна практика чи інститут не мають
кредиту довіри у громадян, то вони просто не будуть вдаватись до них.
Будь-яка реформа – це створення нової суспільної практики в межах
існуючого інституту або поза ним. Відповідно, для здійснення реформи
необхідно залучити до її виконання суспільство в цілому. Найкращий спосіб
викликати довіру до того чи іншого процесу, інституту чи організації –
надати громадянам повну та об’єктивну інформацію про його діяльність.
Сьогодні ми стикаємось із тим, що про більшість позитивних змін чи
тенденцій в країні знає не так багато людей. Дослідження Фонду
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби
Центру Разумкова показало, що «лише 9% українців повністю задоволені
станом інформування урядом суспільства про свою роботу. Натомість, на
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думку 39% громадян, інформація, яку дає уряд, часто не відповідає дійсності,
28% вважають, що такої інформації замало, а 24% нарікають на її
незрозумілість. Водночас 12% переконані, що такою інформацією мають
цікавитися
фахівці,
а
не
пересічні
громадяни»
(http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/reformi-v-ukselennja.htm).
Зазначимо, що хоча на незрозумілість інформації нарікають 24 %
опитаних, насправді їх більше: 12 % громадян настільки не розуміють цієї
інформації, що взагалі відмовляються її сприймати. Нещодавні дослідження
Центру Разумкова свідчать про те, що понад 56% українців не готові більше
терпіти матеріальну скруту заради проведення реформ. Лише 8% опитаних
готові терпіти матеріальні труднощі скільки потрібно, якщо це гарантує успіх
реформ, 29,2% готові терпіти не більше року (http://www.pravda.com.ua/news/
2016/03/17/7102388/. – 2015. – 17.03). Ми бачимо, як розподіляються ці два
показники: 9% і 8% громадян розуміють, що відбувається в країні (або,
принаймні, до чого вона намагається прямувати) і готові чекати на
результати реформ. Решта опитаних і не знають достатньо про реформи, і не
вірять в їх успіх. Ці цифри є показовими щодо кореляції в суспільних
перетвореннях між рівнем поінформованості про діяльність владних
структур та рівнем довіри до них.
Інформація про реформи повинна супроводжуватись обґрунтуванням їх
необхідності. Україна все ще залишається пострадянською країною, тому
реалії життя та розвитку сучасних країн заходу для багатьох із нас
залишаються незрозумілими, а сутність ролі державної влади – неочевидною.
Так, медичне та пенсійне страхування, реформу освіти наразі важко
провадити саме тому, що критична маса населення країни впевнена:
медицина повинна бути безкоштовною, «тому що так було у нас завжди», те
саме із освітою. Пенсії також повинні «роздавати просто так». Хоча повинно
бути зрозумілим, що і державна «безкоштовна медицина» не є
безкоштовною, а утримується за рахунок податків із наших зарплат, крім
того, за «розкіш» користування державною медициною та освітою ми
сплачуємо ще й ціною надмірної зарегульованості цих галузей, що спричиняє
їх повільну деградацію. Так, через цілковите державне утримання освіта
втратила будь-яку потребу у конкуренції, розвитку та відповідності
тенденціям ринку праці. Ця ціна, мабуть, набагато вища за фактичну ціну
платного навчання. Проблема пенсійного забезпечення викликана
поєднанням незбалансованості кількості тих, хто працює та сплачує податки,
та тих, хто отримує соціальні виплати, і численних факторів тінізації
економіки. За даними Федерації профспілок України, в країні є 8 мільйонів
найманих працівників, які «годують» і забезпечують решту громадян.
Державна служба зайнятості наводить іншу статистику: близько 19 мільйонів
економічно активних громадян (тих, хто тим або іншим чином заробляє собі
на життя), і з них платять податки та соціальні внески – 11 мільйонів
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27633902.html. – 2016. – 24.03).
Це означає, що за умов збереження солідарної системи та тіньової економіки
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безглуздо вимагати у держави підвищення розміру пенсій, оскільки фактично
держава є тільки посередником між тими, хто може працювати, і тими, хто не
може. Вимагати потрібно не підвищення пенсій, а створення адекватних
умов для розвитку підприємництва та цілеспрямованого формування
податкової культури громадян.
Тільки інформування щодо сутності та стратегічних напрямків реформ
може допомогти подолати подібні стереотипи у їх сприйнятті. Євген Ситник,
кандидат економічних наук, доцент піддає критиці методи обґрунтування
необхідності реформ, які використовуються зараз. Він звертає увагу на те, що
«вся суть аргументації (…) базується на ув’язці таких дій з наданням
американської фінансової допомоги» (http://www.ostro.org/blogs/sitnik/1614
52/. – 2016. – 30.03). Йдеться про те, що велика кількість непопулярних
реформ, як то підвищення пенсійного віку, обґрунтовується вимогами
західних партнерів, які «інакше не дадуть гроші». Така риторика створює
суспільний еквівалент «собаки Павлова», що не можна вважати здоровою
практикою в формуванні суспільної підтримки діяльності влади.
Україна сьогодні знаходиться у ситуації крайньої вразливості стосовно
тієї інформації, яка заповнює її соціальний простір. Це стосується і зовнішніх
загроз, і внутрішніх складних та неоднозначних процесів трансформування
країни. Для забезпечення сталого та керованого розвитку України вкрай
важливим є те, наскільки забезпечені необхідною інформацією всі учасники
політичного процесу, включно із всією громадськістю. Саме тому Фонд
Президентів України визначає сьогодні своїм завданням моніторинг, відбір
та організацію інформації стосовно найбільш важливих напрямків
реформування країни та відновлення діяльності української влади на Сході, а
також надання спектру експертних оцінок цієї інформації. Огляд матеріалів
ЗМІ «Стратегія – 2020»: практика суспільних перетворень» відповідає
вимогам публічності та об’єктивності інформації, а також забезпечує
структурування та зручний формат її подання. Саме такий підхід до
інформаційної роботи є запорукою виконання тих важливих соціальних
функцій, які покладені на інформаційно-аналітичні інституції.
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Блогосфера
Наталія Нітковець, юрист:
29.03.2016 року набирає чинності Наказ Міністерства юстиції
України № 784/5 Про затвердження порядку функціонування порталу
електронних сервісів юридичних осіб (далі – юо), фізичних осіб –
підприємців (далі – фо-п) та громадських формувань, що не мають
статусу юридичної особи.
Портал електронних сервісів забезпечує:
Без реєстрації користувача на порталі електронних сервісів:

безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
(далі – ЄДР), які актуальні на момент запиту, необхідних для видачі
документів дозвільного характеру та ліцензій, а також про видані документи
дозвільного характеру та ліцензії, для укладення цивільно-правових
договорів;

безоплатний доступ до основних відомостей про громадські
формування, що не мають статусу юо, які актуальні на момент запиту;

безоплатний доступ до результатів надання адміністративних
послуг у сфері державної реєстрації юо, фо-п та громадських формувань, що
не мають статусу юо, у тому числі виписки та установчих документів юо,
шляхом їх пошуку за кодом доступу;

отримання витягу з ЄДР в електронній формі.
За умови реєстрації користувача на порталі електронних сервісів:

створення персонального кабінету юо, іншої організації, фо-п
(далі – персональний кабінет);

подання документів в електронній формі для державної
реєстрації;

подання документів в електронній формі для ліцензування видів
господарської діяльності, отримання документів дозвільного характеру;

отримання витягу з ЄДР у електронній формі, в тому числі з
установчими документами юо, актуальними на дату отримання такого
витягу.
Також забезпечується доступ державних органів, у тому числі судів,
органів Національної поліції, органів прокуратури, органів СБУ, а також
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб (далі – доступ
державних органів) до відомостей з ЄДР.
На порталі будуть оприлюднюватись для вільного доступу
повідомлення про рішення щодо припинення юо на підставі внесених до ЄДР
даних про перебування юо у процесі припинення, у тому числі даних про
рішення щодо припинення юо, відомостей про комісію з припинення
Блогосфера
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(ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений
засновниками (учасниками) юо, судом або органом, що прийняв рішення про
припинення юо, для заявлення кредиторами своїх вимог.
Реєстрація користувача на порталі електронних сервісів здійснюється
з використанням електронного цифрового підпису чи іншого
альтернативного засобу ідентифікації особи (Порядок роботи порталу
електронних
сервісів
юридичних
осіб
//
ЛІГА.net
(http://blog.liga.net/user/nnitkovec/article/21612.aspx). – 2016. – 29.03).
Юлія Марушевська, голова Одеської митниці:
На жаль, всі системні зміни в Україні сьогодні зустрічають опір з
боку минулого. Так реформи та боротьба з корупцією Давида
Сакварелідзе не дають спокою чиновникам, які звикли до хабарів,
беззаконню структур та міцно вчепилися в свої крісла. Система усіма
можливими інструментами бореться зі всіма, хто домагається будь-яких
змін в Україні.
Коли Давид Сакварелідзе очолив прокуратуру Одеської області,
Одеська митниця почала тісно і продуктивно співпрацювати з прокуратурою
у виявленні правопорушень та покаранні винних. Необхідно відзначити, що
разом з Давидом ми підписали меморандум з усіма правоохоронними
органами щодо недопущення безпідставних перевірок, які вели до
величезних втрат бізнесом.
Ми спільно займаємося справами можливих корупційних дій багатьох
співробітників митниці, ухиленням від платежів до бюджету на кілька
мільйонів гривень, а також іншими справами, які стають поперек горла
сьогоднішнім корупціонерам, що очолили систему.
Хочу відкрито висловити підтримку Давиду і його команді в цій
боротьбі за реформи і зміни, впроваджені в прокуратурі.
У системній війні завжди перемагає добро, а не зло, прозорість, а не
закритість, чесність, а не корупція, порядність, а не кумівство. Перемоги тобі,
Давиде (Усі системні зміни в Україні зустрічають опір з боку минулого //
Zaxid.net (http://zaxid.net/news/showNews.do?usi_sistemni_zmini_v_ukrayini_
zustrichayut_opir_z_boku_minulogo&objectId=1387026). – 2016. – 28.03).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Молодість, патріотизм, бойовий досвід і готовність служити та
захищати... і любов – у Чернівцях прийняла присягу патрульна поліція!
342 патрульних поліцейських Чернівців склали Присягу на вірність
українському народові. 23 перших патрульних екіпажі вночі виїхали на
вулиці свого прекрасного древнього міста.
У жовтні минулого року ми отримали 4500 заяв у патрульну поліцію
Чернівців, але присягу склав лише один із кожних 13.
У новому загоні:
23% – дівчата;
Блогосфера
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80% – з вищою освітою;
34 патрульних пройшли АТО.
Начальник Управління патрульної поліції Чернівців – лейтенант поліції
Олег Йосипів. Він учасник Самооборони Майдану, заступник сотника 7
сотні. Після перемоги Революції Гідності вступив у добровольчий батальйон
«Київ-1», брав активну участь у формуванні батальйону.
Олег Йосипів прослужив на посаді заступника командира батальйону
патрульної служби спеціального призначення МВС «Київ-1» від першого до
останнього дня існування батальйону. Виконував бойові завдання у
Слов’янську, Мар’їнці, Красногорівці. З лютого 2016 року був призначений
заступником начальника Управління патрульної поліції Івано-Франківська.
Командир і його бойові побратими – надійна основа для створення в
Чернівцях передового загону патрульної поліції!
Чернівці – 20-те місто, у якому ми зробили ще один крок на шляху
нашої реформи.
Через недовіру, скептицизм, кризу і війну – ми йдемо! Крок за кроком
(Молодість, патріотизм, бойовий досвід і готовність служити та
захищати... і любов – у Чернівцях прийняла присягу патрульна поліція! //
Українська правда (http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/56f8e2832d
994/). – 2016. – 28.03).
Андрій Яніцький, редактор економічного відділу LB.ua:
З 1 квітня 2016 року система електронних держзакупівель Prozorro
починає роботу в звичайному, а не тестовому режимі. Всі центральні
органи влади, великі держкомпанії і приватні компанії-монополісти (їх
понад 550) почнуть в обов’язковому порядку проводити великі закупівлі
товарів і послуг через цю систему. А з 1 серпня під це правило
підпадають залишилися 24-25 тис. Закупівельників. Вал інформації буде
такий, що жодна людина не зможе самостійно виловити всі сумнівні
закупівлі. Але разом ми це зможемо зробити. Будь-який громадянин
може контролювати закупівлі за допомогою модуля аналітики системи
bi.prozorro.org. (…)
1. Як знайти інформацію про організатора торгів
Щоб знайти дані про закупівлі конкретної організації, можна просто
ввести її назву. Точно так само можна знайти приватну компаніюпостачальника, яка вигравала той чи інший тендер. Для цього на стартовій
сторінці bi.prozorro.org знайдіть лупу в правому верхньому куті екрану (на
темно-сірому тлі). Натисніть на неї і введіть в полі, що потрібну назву.

Блогосфера
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Оскільки система працює в тестовому режимі, в неї заведені дані тільки
про тих закупівлях, організатори яких самі на добровільній основі
погодилися витрачати гроші через електронну систему. Наприклад, даних
про закупівлі лікарні мого району ще немає. Але можна поглянути, які дані
вже є в системі.
Зверніть увагу на рейтинг організаторів торгів у вигляді діаграми з
горизонтальними стовпчиками в лівій частині екрана. На першому місці там
поки що Київська держадміністрація. Якщо ми натиснемо курсором на
стовпчик навпроти напису КМДА, то з’являться дві кнопки над стовпчиком –
червона і зелена.

Тиснете на зелену, і «провалюєтесь» на рівень нижче – в закупівлі
КМДА. Тепер всі показники на екрані – це показники тільки по закупкам
КМДА.
До речі, так можна «провалюватися» на все більш низький рівень аж до
кінцевого організатора торгів. Взагалі цей модуль аналітики хороший тим,
Блогосфера
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що майже всі, що ви бачите на екрані, можна натискати, крутити або
переміщати.

Нам потрібно знайти якесь конкретне лікувальний заклад. Тому ми
«провалюємось» ще на рівень нижче – натискаємо на «Медичні установи».
Далі – на стовпчик навпроти назви лікарні, яка вам сподобалася. Мені
сподобався Київський міський пологовий будинок №5.

Натискаємо на зелену кнопку знову і «провалюємось» на рівень
закупівель тільки одного цього пологового будинку. Нижче «провалитися»
не можна – при подальших натисканнях на зелену кнопку нічого на екрані не
змінюється.
2. Як знайти подробиці про тендери
Блогосфера
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Отже, тепер всі дані на екрані говорять нам про закупівлі одного цього
пологового будинку. В системі є інформація про 83 тендерах цієї установи на
2,32 млн гривень. В середньому в торгах беруть участь 2,62 постачальника,
що трохи нижче середнього (2,95). Є там і інші дані.
Нас цікавлять перш за все дані про тендери, які завершилися. Щоб
подивитися тільки цю інформацію, подивіться на верхню кругову діаграму в
правій частині екрану під назвою «Статуси тендерів». Натисніть на ту
частину діаграми, яка позначена як «Завершення закупівлі». Знову
з'являється зелена кнопка, знову можна «провалитися» на уровнь нижче.

Тепер звернемо увагу на кнопку «Показники» в правому верхньому
кутку екрану на світло-сірому тлі. Якщо натиснути на неї, то випаде меню, де
нам потрібно знайти вкладку «Тендери».

Коли ми натиснемо на «Тендери», з’явиться таблиця. У ній будуть всі
закупівлі пологового будинку №5, які вже відбулися і дані про яких були
заведені в систему. У шапці цієї таблиці теж є можливість виставляти
фільтри. Наприклад, якщо вас цікавить, хто вигравав на тендерах з одним
учасником, ви можете натиснути на лупу поруч з написом «Кількість
учасників». Випаде меню, де можна вибрати одну або кілька позицій.
Знову вже звична нам зелена кнопка. Знову можливість уточнити
інформацію ще більше.
Ми також можемо впорядкувати закупівлі за сумою, щоб знайти
найбільші з них. Якщо пропустити специфічні закупівлі газу, робіт з ремонту
медустаткування або медикаментів, можна з'ясувати, що пологовий будинок
Блогосфера
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чомусь закуповував олію соняшникову тільки у одного постачальника ФОП
Батрак Світлана Вікторівна, також у одного постачальника закуповувалися
овочі, риба і курчата-бройлери (ТОВ «Руол СтандарТ»).

Участь тільки одного постачальника в тендері може і не бути «зрадою»
– можливо, просто ніхто більше не прийшов на цей конкурс.
Всього у нас 4 таких закупівлі. Кожна закупівля має свій унікальний
номер. Він позначений у другому стовпці. Знаючи такий номер, ми можемо
знайти документи тендерів. Правда, вже на іншому сайті – prozorro.gov.ua.
Єдина незручність – в модулі аналітики цей унікальний номер закупівлі
не можна скопіювати. Доведеться його переписати або запам’ятати.

3. Як знайти документи тендерів
Відкриваємо сайт prozorro.gov.ua, вибираємо параметр пошуку (№
закупівлі) – кнопка під вікном пошуку. Вводимо код пошуку, який ми
знайшли вище. Ось як це виглядає.
Блогосфера
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Натискаємо на слово «овочі» – вискакує вся інформація по тендеру, в
тому числі прикріплені документи.

У тому числі імена-прізвища постачальників, договір про постачання,
умови поставки, телефони сторін і навіть копія накладної.
І якщо навіть (як в цьому випадку) сама закупівля не виглядає
підозрілою, це корисна інформація. Наприклад, тепер ви знаєте, що
пологовий будинок закуповує продукти – лікарі не повинні б тепер збирати
гроші на харчування «в благодійний фонд» (впевнений, що в цьому
пологовому будинку і не збирають, але все ж).
Точно так же ви можете перевірити, коли і ким проводився ремонт
школи, до якої ходять ваші діти. Або яка компанія частіше за інших виграє
тендери місцевого дитячого садка.
Загалом, корисний інструмент для міського активіста. Користуйтеся
(Як знайти всі дані про закупівлі своєї школи або лікарні // LB.ua
(http://blogs.lb.ua/andrii_ianitskyi/331218_nayti_dannie_zakupkah.html).
–
2016. – 25.03).

Блогосфера
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Парламент України затверджує відставку генерального прокурора,
якого звинувачують у корупції та підриві реформ.
Віктора Шокіна, звинуватили у відсутності прогресу в боротьбі проти
корупції і підриву реформ. Саме його персону міжнарожна спільнота бачить,
як перешкоду в боротьбі з корупцією.
289 депутатів проголосували за його відставку, із 226 необхідних
голосів (Parlamentul Ucrainei aprobă demisia procurorului general, acuzat de
corupție // AGERPRES, Румунія (http://www.agerpres.ro/externe/2016/03/29/
parlamentul-ucrainei-aproba-demisia-procurorului-general-acuzat-de-coruptie13-59-01). – 2016. – 29.03).
Посол США в Україні Джеффрі Пайетт заявив, що США
задоволені рівнем реформування в сфері оборони України.
«Я пишаюся тим, чого ми досягли як партнер України, в оборонній
сфері. Зокрема, хочу відмітити тренування українських військових за
допомогою іноземних інструкторів.
Співпраця України з НАТО має важливе значення для США» (США
задоволені рівнем реформування в сфері оборони України // Voice of
America, США (http://ukrainian.voanews.com/section/ukraine/2488.html). –
2016. – 26.03):
Посол Польщі в Україні Генрик Літвін сподівається, що питання
стосовно отримання Україною безвізового режиму з Європейським
Союзом вирішиться цього року.
«Маю надію, що у цьому році буде остаточне рішення. Звісно для того,
аби практично ввести в життя безвізовий рух, ще потрібно трошки часу,
але я переконаний, що цього року ми це побачимо» (Zwolnienie z opłat z
wizowych i priorytetowo rozpatrywane wnioski. MSZ wprowadza ułatwienia dla
uczestników ŚDM // wPolityce.pl, Польша (http://wpolityce.pl/kosciol/286547zwolnienie-z-oplat-z-wizowych-i-priorytetowo-rozpatrywane-wnioski-mszwprowadza-ulatwienia-dla-uczestnikow-sdm). – 2016. – 26.03):
Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що головне
для України зараз це реформи.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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«Головне питання-це реформи. Тут йде боротьба між старою і новою
Україною. Міжнародний Валютний Фонд не має ніякої причини, з якої б
витратити хоч долар для представників «старої» України. І президент, і
прем'єр-міністр повинні це зрозуміти. Тому ми чекаємо від України
продовження реформ» (Herbst: MFW nie da pieniędzy przedstawicielom
«starej» Ukrainy // WSCHODNIK, Польща (http://wschodnik.pl/polityka/item/
5169-herbst-mfw-nie-da-pieniedzy-przedstawicielom-starej-ukrainy.html):
–
2016. – 26.03):
Протягом року окуповані території Донбасу отримали 2,5 тис. грн.
тонн гуманітарної допомоги.
Полковник,
начальник
управління
військово-цивільного
співробітництва Міністерства Оборони Олексій Ноздрачов:
Протягом року на тимчасово окупованій території донецької та
луганської областей було доставлено близько 2,5 тис. тонн гуманітарної
допомоги. Значна частина допомоги була передана міжнародним
організаціям, а також церковними товариствами. (W ciągu roku okupowane
terytorium Donbasu otrzymało 2,5 tys. ton pomocy humanitarnej //
WSCHODNIK, Польша) (http://wschodnik.pl/ukraina/item/5166-w-ciagu-rokuokupowane-terytorium-donbasu-otrzymalo-2-5-tys-ton-pomocyhumanitarnej.htmlhttp:/wschodnik.pl/ukraina/item/5166-w-ciagu-rokuokupowane-terytorium-donbasu-otrzymalo-2-5-tys-ton-pomocyhumanitarnej.html). – 2016. – 26.03):
Президент України Петро Порошенко відвідає Японію з офіційним
візитом 5-7 квітня. Про це повідомив генеральний секретар кабінету
міністрів Японії Есіхіде Суга.
Візит Порошенко відбудеться напередодні саміту G7, запланованого на
26-27 травня цього року.
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе:
Як голова саміту «сімки» нинішнього року ми продемонструємо
рішучість внести вклад в мирне вирішення ситуації в Україні і мають намір
підтримати
реформи
в
цій
країні
(ウクライナのポロシェンコ大統領は、４月５日から３日間の予定で日本
を訪問する。火曜日、菅官房長官が、記者団に伝えた // 日本, Японія
(http://jp.sputniknews.com/politics/20160322/1824531.html). – 2016. – 24.03):
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Напередодні референдуму з питання асоціації України з ЄС
спортсмени та активісти руху «Спорт за мир» (Sport For Peace)
проведуть в Амстердамі міжнародну акцію підтримки.
3 квітня призери чемпіонату світу та Чемпіони Спорту візьмуть участь
у міжнародному флеш-мобі – в’їзді на велосипедах в Амстердамi.
Учасники акції будуть пригощати жителів Амстердама українськими
яблуками, як символом родючості України, що утворюють форму серця, з
допомогою синьо-жовтих повітряних кульок, стрічок і національних
прапорів України та Нідерландів, а також будуть роздавати автографи.
«Голландці – це сильний народ, для якого головним засобом
пересування є велосипед. Тому організатори акції, зірки велоспорту України,
впевнені, що марафон стане позитивним фактором нейтралізації негативної,
антиукраїнської пропаганди до референдуму в Нідерландах», – пояснюють
організатори.
Акцію підтримали європейські спортсмени, українські і голандські змі,
і депутати, а також Міністерство Закордонних Справ і Міністерство Молоді і
Спорту України (100 gwiazd sportu będą wspierać Ukrainę w Amsterdamie w
przeddzień referendum // VIDIA, Польша (https://translate.yandex.ru/translate?
lang=uk-pl&url=http%3A%2F%2Fvidia.org%2F2016%2F54181&dir=&ui=ru).
– 2016. – 24.03).
Українська система тендеру ProZorro вводить поступову шкалу
зборів за участь.
Директор Департаменту Державних Закупівель Міністерства
Економіки України Олександр Стародубцев:
Не було ніякого сенсу обчислювати більш складною шкалою на етапі
пілотування, тому що пілотні аукціони зводилися до сум підпорогових (до
200 000 гривень за товари і послуги, а також 1,5 мільйона гривень за роботу).
З 1 квітня, коли в ProZorro будуть передані всі великі тендери в країні,
буде мати сенс застосування за прогресивною шкалою.
Ми почали буквально з мінімуму – одного не оподатковуваного
мінімуму (17 гривень) за участь в тендері на суму до 20 000 гривень, так як
навіть при внесенні невеликої плати провайдер починає серйозно ставитися
до купівлі. Крім того, ми встановили максимальний тариф у розмірі 100
мінімумів (1700 гривень) за участь у тендерах на суму більше 1 мільйона
гривень.
Таким чином, чим більше учасників приймає участь у тендерах, тим
більше заробляють ринки, і тим вище конкуренція на аукціонах, і знизиження
Огляд зарубіжних ЗМІ
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витрати бюджету. Виграють всі (Ukraiński system przetargowy ProZorro
wprowadza progresywną skalę opłat za uczestnictwo // WSCHODNIK, Польша
(http://wschodnik.pl/biznes/item/5144-ukrainski-system-przetargowy-prozorrowprowadza-progresywna-skale-oplat-za-uczestnictwo.html). – 2016. – 24.03).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна концепція реформування та її реалізація
Президент Петро Порошенко заявив, що без призначення нового
уряду Україна не отримає 1 млрд доларів від МВФ.
«(…) Мова йде про 1 млрд кредитних гарантій МВФ у разі призначення
нового уряду, нову програму щодо оборони держави, що затверджена в
Конгресі. Не буде рішення – не матимемо гарантій МВФ і програми»
(Порошенко: Не буде нового уряду – не буде 1 млрд від МВФ //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/
101742-poroshenko-ne-bude-novogo-uryadu-ne-bude-1-mlrd-vid-mvf). – 2016. –
28.03).
Колишній посол США в Україні Джон Хербст заявив, що в
українському уряді і парламенті представників «старого режиму»
більше, ніж реформаторів. Тому нинішній владі Міжнародний валютний
фонд грошей не дасть.
При цьому він додав, що в Україні все ще досить управлінських
проблем. «Є головне питання – реформи. Тут йде боротьба між старою і
новою Україною. Немає жодної причини для Міжнародного валютного
фонду дати хоч долар представникам «старої» України. І президент, і
прем'єр-міністр повинні це розуміти» (Хербст: МВФ не даст денег
представителям «старой» Украины // Інформаційний портал
«Українські реалії» (http://ukrreal.info/ua/politika/101334-kherbst-mvf-nedast-deneg-predstavitelyam-staroy-ukrainy). – 2016. – 27.03).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Кабінет Міністрів затвердив повний склад конкурсних комісій з
обрання керівного складу Державного бюро розслідувань і
Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління
активами, отриманими корупційним шляхом.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Формуємо комісію, запускаємо процесс (Кабмін затвердив склад
комісій щодо Держбюро розслідувань та Агентства з розшуку активів //
Офіційна інформація
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Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/40469-kabminutverdil-sostav-komissijj-po-gosbjuro-rassl.html). − 2016. − 30.03).
28 березня Національне агентство з запобігання корупції обрало
своїм головою доцента Національної академії прокуратури Наталію
Корчак.
Обрання голови нацагентства − це остання дія, яку Україна мала
виконати до кінця першого кварталу в рамках безвізового діалогу з
Євросоюзом.
Втім, відповідно до шостого звіту з виконання Україною вимог Плану
дій з візової лібералізації, НАЗК повинне не лише отримати керівників, але й
повноцінно запрацювати (У НАЗК вибрали керівника // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/03/28/7103567/). – 2016. – 28.03).
Європейський Союз піддав критиці закон про спецконфіскації.
Європейський союз (ЄС) піддав критиці законопроект №4057 «Про
внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо
особливостей звернення в доход держави грошових коштів, валютних
цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України,
дорогоцінних металів та/або каменів і доходів від них до ухвалення вироку
суду».
У заяві представництва ЄС в Україні зазначено, що на противагу
законам, ухваленим у лютому, в законопроекті №4057 не міститься вагомих
гарантій захисту прав власності, які відповідали б стандартам ЄС
(Європейський Союз піддав критиці закон про спецконфіскації //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/40045-evropejjskijjsojuz-poddal-kritike-zakon-pro-speci.html). − 2016. − 28.03).
Керівництво Антикорупційного бюро не буде миритися з відмовою
Генпрокуратури передавати кримінальні провадження.
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник:
Законом
передбачено
право
керівника
Національного
антикорупційного бюро вимагати кримінальні провадження з інших органів.
Але чомусь Генеральна прокуратура ігнорує ці рішення, узгоджені
спеціальним
антикорупційним
прокурором.
Ситуація
неприємна.
Сподіваюся, вона найближчим часом вирішиться.
Думка Генпрокуратури: Антикорупційного бюро немає в Кримінальнопроцесуальному кодексі, тому ми це не робитимемо. Хоча там записано, що
кримінально-процесуальне законодавство складається з Кримінальнопроцесуального кодексу, законів України. Вчора антикорупційний прокурор
нібито домігся, щоб нам передали частину справ. Але поки що цього не
відбулося. (…) Це опір системи. Ми ніколи не будемо миритися і з тим, що
положення можна не виконувати (Директор НАБУ заявив про конфлікти
його відомства з Генпрокуратурою // Аналітична служба новин
Офіційна інформація
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(http://asn.in.ua/ua/news/news/39455-direktor-nabu-zajavil-o-konfliktakh-egovedomstva.html). – 2016. – 24.03).
Прокурор
Генеральної
прокуратури
Владислав
Куценко
повідомив, що Генеральна прокуратура України передала три
кримінальних провадження до Національного антикорупційного бюро
України.
«Вчора було передано три справи з Генеральної прокуратури до бюро
розслідувань Національного антикорупційного бюро України.
Представники НАБУ цього тижня ознайомилися із шістьма
«бурштиновими» справами, але не зацікавилися ними» (Генпрокуратура
передала три кримінальних провадження до НАБУ // Аналітична служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/39451-genprokuratura-peredala-triugolovnykh-proizvodstv.htm). – 2016. – 24.03).
Децентралізація та реформа державного управління
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
У більшості областей голови облдержадміністрацій вже призначили
заступників і визначили структурні підрозділи, які опікуватимуться
питаннями розвитку місцевого самоврядування, децентралізацією в області.
Вважаємо, що першочергово ці спеціалісти мають звернути увагу на
стан реалізації затверджених Урядом перспективних планів формування
територій громад областей. Треба відновити роботу з корегування
перспективних планів відповідними робочими групами при ОДА.
Робота з доопрацювання в регіонах перспективних планів формування
територій громад областей дещо призупинилася. Але її слід активізувати, бо
процес створення спроможних громад продовжується і вимагає чіткого
бачення перспектив розвитку територій (...) (Процес об’єднання громад
продовжується, отже областям треба завершити роботу з формування
перспективних планів, – В’ячеслав Негода // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1929). − 2016. − 30.03).
27 березня відбулися перші вибори депутатів та голів у десяти
об’єднаних територіальних громадах (ОТГ):
1. Шацькій селищній ОТГ Волинської області;
2. Мирівській сільській ОТГ Дніпропетровської області;
3. Корнинській селищній ОТГ Житомирської області;
4. Білоберізькій сільській ОТГ Івано-Франківської області;
5. Новоукраїнстькій міській ОТГ Кіровоградської області;
6. Ходорівській міській ОТГ Львівської області;
Офіційна інформація
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7. Новоаврамівській сільській ОТГ Полтавської області;
8. Артемівській селищній ОТГ Полтавської області;
9. Радивилівській міській ОТГ Рівненської області;
10. Старосалтівській селищній ОТГ Харківської області.
Таким чином сьогодні в Україні вже створено 169 об’єднаних
територіальних громад (Об’єднаних громад стало більше: ще у десяти
громадах відбулися перші місцеві вибори // Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
(http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednanih-gromad-stalo-bilsheshhe-u-desyati-gromadah-vidbulisya-pershi-mistsevi-vibori/). – 2016. – 29.03).
В Україні запускають проект державних електронних аукціонів.
Команда, яка свого часу брала участь у створенні ProZorro, працює над
новим проектом − системою електронних аукціонів, за якою держава зможе
продавати або здавати в оренду активи (землю, ліцензії, нерухомість).
Система працює за принципом Blockchain, тобто, є децентралізованою.
Один з авторів системи, радник АП Давид Кізірія
Програма повинна працювати на підставі таких принципів, як:
прозорість процедур, децентралізація, використання на умовах Open Source
License і на хмарних технологіях, відкритість первинних даних через API.
Дані в системі автоматично синхронізуються між усіма майданчиками (В
Україні запускають проект державних електронних аукціонів //
Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2016/03/25/586789/). –
2016. – 25.03).
Дерегуляція та розвиток підприємництва
Кабмін пропонує Раді прийняти законопроект про заснування
бізнес-омбудсмена.
Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект №4229
«Про встановлення бізнес-омбудсмена». Документ був зареєстрований 24
березня 2016 року.
Відзначається, що метою розробки проекту акта є впровадження на
законодавчому рівні в Україні інституту бізнес-омбудсмена в якості
посередника, незалежного, третьої особи, яка сприяє суб'єктам
підприємництва в захисті їх права на підприємницьку діяльність (Кабмин
предлагает Раде принять законопроект об учреждении бизнесомбудсмена
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/102481-kabmin-predlagaet-rade-prinyatzakonoproekt-ob-uchrezhdenii-biznes-ombudsmena). − 2016. − 30.03).
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Міністерство фінансів України залучило у Європейського
інвестиційного банку (ЄІБ) кредит на суму 400 млн євро для реалізації
проекту «Основний кредит для МСП і компаній із середнім рівнем
капіталізації».
Згідно з проектом, кредитні гроші обсягом 400 млн євро будуть
спрямовані через українські комерційні банки на підтримку розвитку
приватного сектора економіки, проектів малого бізнесу і установ із
середньою капіталізацією, а також проектів соціально-економічної
інфраструктури, включно проектами з енергоефективності, пом'якшення
наслідків змін клімату та адаптації до них (Європейський інвестиційний
банк надасть Україні 400 мільйонів євро // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/40241-evropejjskijj-investicionnyjj-bankpredostavit-ukr.html). − 2016. − 29.03).
У Харкові бізнес, парламентарії та місцева влада підтримали
ініційований ФРУ законопроект зі стимулювання інвестицій.
У Харкові сьогодні, 25 березня, на виїзному засіданні Комітету
Верховної Ради України (ВРУ) з питань промислової політики і
підприємництва представники бізнесу, парламентарії та місцева влада
обговорили пріоритети промислової політики та проблеми реального сектору
економіки. На засіданні експертами Федерації роботодавців був
презентований розроблений спільно із провідними європейськими та
українськими науковцями План модернізації України, відправною точкою в
якому є відновлення економіки та промисловості. План модернізації містить
чіткі законодавчі ініціативи, деякі з яких вже почали реалізовуватись на
законодавчому рівні.
На початку лютого 2016 року законопроект №3544 був підтриманий
парламентським комітетом з питань промислової політики і підприємництва.
Голова Комітету ВРУ з питань промислової політики і
підприємництва Віктор Галасюк:
Ми для бізнесу маємо бути парламентським і фаховим тараном у
реалізації промислових та економічних законодавчих ініціатив.
Голова Об'єднання організацій роботодавців Харківської області
Анатолій Гіршфельд:
(…) Ми вивчили досвід східної Європи, Азії. Перед нами був й інший
приклад, коли Туреччина скористалася ситуацією із санкціями проти Ірану і
змогла залучити інвестиції у свою країну. Ці країни створили у себе
спеціальні умови для інвесторів, завдяки чому і змогли залучити колосальні
інвестиції. Узагальнивши весь цей досвід спільно із українським бізнесом, ми
отримали для себе достатньо просту формулу, що і відображена у
законопроекті №3544.
Згадана формула виглядає так. Якщо інвестор вкладає інвестицій на
менше ніж на 500 тис. євро, створює в Україні не менше 25 нових робочих
місць і розмір зарплат на підприємстві не менш як у 2,5 рази перевищує
Офіційна інформація
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розмір мінімальної з–арплати, то зможе отримати стимули для ведення
бізнесу в Україні стовідсоткову амортизацію, тарифні пільги на ввезення
нового обладнання або комплектуючих, спеціальний режим оплати ЄСВ,
особливий порядок нетарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності. Крім того, з метою координації спільних дій між законодавчою,
виконавчою владою та бізнесом Комітет Верховної Ради України з питань
промислової політики і підприємництва планує провести вже найближчим
часом ряд круглих столів з проблемних аспектів всіх найважливіших галузей
промисловості (У Харкові бізнес, парламентарії та місцева влада
підтримали ініційований ФРУ законопроект зі стимулювання інвестицій
//
112.ua
(http://ua.112.ua/ekonomika/u-kharkovi-biznes-parlamentarii-tamistseva-vlada-pidtrymaly-initsiiovanyi-fru-zakonoproekt-zi-stymuliuvanniainvestytsii-300687.html). – 2016. – 25.03).
Судова реформа
Президент України Петро Порошенко закликав народних
депутатів повернутися до питання судової реформи та змін до
Конституції в частині правосуддя попри політичну кризу, повідомила
прес-служба президента. «Я просив би вас, навіть в умовах парламентськоурядової кризи, розглянути можливість повернення до питання змін до
Конституції щодо правосуддя, судової реформи, провести необхідні
консультації».
Пан Порошенко також закликав народних обранців прискорити пошук
шляхів подолання політичної кризи (Порошенко закликав депутатів
повернутися до судової реформи попри кризу // Інформаційний портал
«Українські
реалії»
(http://ukrreal.info/ua/politika/101745-poroshenkozaklikav-deputativ-povernutisya-do-sudovoi-reformi-popri-krizu). – 2016. –
28.03).
Вища Рада юстиції, Рада суддів України та Вища кваліфікаційна
комісія суддів України анонсують новий формат діяльності.
Голова Вищої Ради юстиції Ігор Бенедисюк:
Ми започаткували між цими органами влади певну координаційну
діяльність, для того, щоб узгоджувати свої кроки і щоб очищення судової
влади відбувалося швидше. […] Маю надію, що з прийняттям змін до
Конституції України ми зможемо цей формат імплементувати в
законодавство і це буде діяти на законодавчій основі. Представники судової
гілки влади зазначили, що хоча процес змін всередині судової системи
справді повільніший, ніж того очікує суспільство, вже є перші позитивні
зрушення. Зокрема, Рада суддів прийняла декілька визначальних положень –
«Про оцінювання суддів» і «Положення про здійснення контролю за
дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності судів».
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Голова Ради суддів України Валентина Сімоненко:
Це положення стосується дотримання суддями антикорупційного
законодавства, питань врегулювання Радою суддів конфлікту інтересів,
прийняття рекомендацій для суддів щодо усунення конфлікту інтересів і
недопущення реального або потенційного конфлікту інтересів. Крім того, у
рамках стратегії розвитку судової влади, затвердженою Радою суддів,
поточний рік буде присвячено контролю за організацією роботи судів. Перші
перевірки, розпочалися вже у 2015 році (у Дніпропетровську, Херсоні,
Одесі). Також Рада суддів вже затвердила систему оцінки роботи суддів і
закінчує розробку методики, яка передбачає участь у цьому процесі громадян
– люди зможуть заповнити анкети, розміщені на сайті суду, і оцінити якість і
вмотивованість судових рішень.
31 березня очікується завершення процедури оцінювання перших 100
суддів, організованого Вищою кваліфікаційною комісією відповідно до
закону «Про забезпечення права на справедливий суд» (Представники
судової гілки влади оголосили про новий формат співпраці для
якнайскорішого очищення судової системи // Ukraine Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ua/41588-tsentr-geoprostorovih-danih-ukrayini). – 2016. –
25.03).
Реформа державної служби та реорганізація державних органів
Кабінет міністрів передасть до парламенту перший пакет
документів, необхідних для впровадження реформи державної служби.
Таке рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів у
п'ятницю, 25 березня.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк:
Нова система держслужби стане моральною базою для оновленої
системи управління країною. Зокрема, інститут держсекретарів, який
пропонується ввести, повинен бути поза політикою (…) (Кабмин передаст в
Раду первый пакет документов для реформы госслужбы // Інформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/100879-kabminperedast-v-radu-pervyy-paket-dokumentov-dlya-reformy-gossluzhby). – 2016. –
25.03).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
Незалежне
опитування
показало
ефективність
роботи
Держенергоефективності.
Дослідження щодо впровадження енергоефективних реформ в Україні,
яке проведено компанією iC consulenten Україна на прохання Мінрегіону та
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проекту GIZ «Створення енергетичних агентств в Україні», що реалізується
за дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи,
будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини показало ефективність
роботи Держенергоефективності (Урядовий).
Необхідність цього заходу полягала у тому, щоб отримати
комплексний аналіз, який міг стати основою для визначення подальших
кроків у підвищенні енергоефективності в країні та сприяти консолідації
зусиль всіх зацікавлених сторін для досягнення масштабної економії
енергоресурсів. Так, за результатами дослідження, майже 61 % респондентів
оцінили діяльність Держенергоефективності у 2014−2015 роках на «відмінно
та добре». Найбільш високу оцінку Агентство отримало від представників
центральних органів влади та бізнесу.
На їх думку, за ці роки Агентству вдалося надати позитивну динаміку
процесам у сфері енергоефективності, забезпечити підготовку та
запровадження ряду важливих законодавчих ініціатив (Незалежне
опитування показало ефективність роботи Держенергоефективності //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248916844&cat_id=244277212). – 2016. – 25.03).
Голова Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження Сергій Савчук провів зустріч з представниками
Ресурсних центрів для ОСББ.
«ОСББ виявляють чималий інтерес до механізму співфінансування
енергоефективних заходів, який ми запровадили у травні минулого року. На
сьогодні «теплими» кредитами скористалося 208 ОСББ. Сума взятих
коштів склала майже 18 млн грн.
Інші зміни, які готує Агентство − це продовження дії програми на
2017-2018 роки, збільшення відшкодування до 50 % у разі застосування
типових проектів з утеплення, встановлення обов’язковості будинкового
обліку теплової енергії, як умови отримання відшкодування, унормування
моніторингу ефективності використання ОСББ бюджетних коштів за
програмою» (Голова Держенергоефективності та представники мережі
Ресурсних центрів обговорили можливість вдосконалення програми з
енергоефективності // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248914681&cat_id=244276429). – 2016. – 24.03).

Реформа правохоронної системи
Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський:
Я взяв до відома той факт, що сьогодні Верховна Рада України
прийняла відставку Генерального прокурора. Це рішення створює
можливість для нового старту у діяльності Генеральної прокуратури.
Офіційна інформація
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Я сподіваюся, що новий очільник Генеральної прокуратури
забезпечить незалежність цього органу від політичного впливу та тиску, а
також користуватиметься суспільною довірою.
Генеральна прокуратура має робити внесок у забезпечення правосуддя
та верховенства права, на які так сильно очікує та заслуговує український
народ. Також робота Генеральної прокуратури є вкрай важливою для
загальної інституційної модернізації України, а також для впровадження
Угоди про асоціацію.
Останнім часом я був украй стурбований через усі новини, які
надходили з Генеральної прокуратури. Й досі бракує відчутних результатів
розслідувань серйозних справ (…) (Коментарі Голови Представництва ЄС
в Україні Яна Томбінського щодо останніх подійв Україні // ПараллельМедиа (http://paralel-media.com.ua/p73807.html). – 2016. – 30.03).
27 березня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк разом із
Міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим дали старт
роботі патрульної поліції Чернівців.
На вулиці міста виходять 342 патрульні. Чернівці – 20-те місто, де
працюватиме патрульна поліція (Арсеній Яценюк дав старт роботі нової
поліції Чернівців. На вулиці міста виходять 342 патрульні // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248921728&
cat_id=244276429). – 2016. – 27.03).
Реформа системи національної безпеки та оборони
Національна гвардія України створить бригаду швидкого
реагування.
Командувач Нацгвардії Юрій Аллеров:
З огляду на загрози, які стоять перед державою, – це зовнішня агресія,
внутрішні збройні формування, злочинність, – прийнято рішення про
створення бригади швидкого реагування.
Зараз триває укомплектування першого батальйону, і цей процес
планується завершити у травні 2016 року, а до кінця року набрати приблизно
50% штатної чисельності всієї бригади (У Нацгвардії планують створити
бригаду
швидкого
реагування //
Аналітична служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/39431-v-nacgvardii-planirujut-sozdat-brigadubystrogo-re.html). – 2016. – 24.03).
Реформа освіти
Заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей розповів, що
оптимальну мережу навчальних закладів початкового і базового рівня
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мають запропонувати самі об’єднані громади. МОЗ надав лише
концептуальний підхід.
«На організацію опорних шкіл в держбюджеті на цей рік передбачено
200 млн. гривень. Крім того, є домовленість з USAID, що вони виберуть по
одній школі в кожній області і зроблять з неї зразкову (…). Конкурс серед
шкіл на обрання статусу опорної проводять обласні адміністрації, а не
МОН. Ми дали певні критерії, за якими треба вибирати. Контекст краще
знають люди, які є в області. Тому ми даємо свободу вибору і певну
відповідальність за ці речі» (Перші результати створення мержі опорних
шкіл очікуються у вересні, − Павло Хобзей // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1894). − 2016. − 28.03).
Програма розвитку українського експорту
Аналіз минулорічної статистики показує, що залежних від ринку
СНД областей в Україні стає все менше. Більш того, майже не залишилося
областей, де експорт в СНД займає 50% і більше.
Останнім українським регіоном, який зберіг високу залежність від
колишнього радянського ринку, виявилася Харківщина.
Частка СНД у структурі її експорту складає рівно 50%, тоді як двома
роками раніше – у 2013 році – цей показник становив 66%. Водночас частка
експорту в ЄС зросла з 11% до 16%, тобто частина вивільненої частки
торгівлі забрали на себе альтернативні ринки.
І нарешті, якщо за підсумками 2014 року експорт до Європи охоплював
понад 50% в структурі торгівлі лише 5 українських областей, то рік потому їх
стало 8 – додалися Чернівецька, Рівненська і Житомирська області
(Останній торговий партнер СНД. Статистика зовнішньої торгівлі
українських
регіонів
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/03/28/7046742/). – 2016. –
28.03).
Україна отримала доступ на ринок охолодженої яловичини і м’яса
птиці Ізраїлю, але безпосередні поставки продукції можуть розпочатися
лише після необхідної сертифікації підприємств, яка може бути
завершена в термін від місяця до півроку.
Голова Міністерства аграрної політики і продовольства України
Олексій Павленко:
Ізраїль висловив бажання ввести режим вільної торгівлі з Україною і
розпочати роботу в цьому напрямі влітку цього року (Україна буде
експортувати охолоджене м’ясо на ринок Ізраїлю, − Олексій Павленко //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248916195&cat_id=244277212). – 2016. – 24.03).
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Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Міністр фінансів України Наталія Яресько стверджує, що Україна
має намір виконувати європейську програму реформ за будь-якого
підсумку нідерландського референдуму.
«Україна буде продовжувати реформи за будь-якого результату».
Яресько відмовилася прогнозувати юридичні наслідки можливого
голосування проти асоціації на референдумі, який відбудеться 6 квітня.
«Рішення Нідерландського народу – це лише їх рішення. І що робити (у
випадку негативного результату референдуму) – це питання Нідерландів та
ЄС, я не робила і не можу робити жодних заяв щодо цього.
Але голосування – це важливий крок, важливий символ підтримки
реформ з боку нашої держави».
Міністр також наголосила, що Угода про асоціацію є «дорожньою
картою реформ» для України (Яресько: хай як проголосують Нідерланди,
ми продовжимо реформи // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/102431-yaresko-khay-yak-progolosuyutniderlandi-mi-prodovzhimo-reformi). – 2016. – 30.03).
На підтримку референдуму «Україна-ЄС» в Нідерландах стартував
проект Like.U.
28 березня у галерейному культурному просторі Cultprostir Hub
відбулася прес-конференція з нагоди презентації Like.U − комунікаційного
проекту підтримки українського референдуму у Нідерландах.
Радник Міністра інформаційної політики України Аліна Фролова:
Проблема, яка виникла в нас із Нідерландами сколихнула громадянське
суспільство. Громадянами було розпочато багато ініціатив, спрямованих на
те, щоб показати Україну не просто як формальну державу, а донести
інформацію про нас через обличчя та людські історії. Всі люди, які беруть
участь у цій кампанії є представниками України незалежно від того, чи є
вони українцями, чи голландцями, чи представниками інших держав, тому
що їм не байдуже, що про нас будуть думати за кордоном, зокрема в
Голланді (На підтримку референдуму «Україна-ЄС» в Нідерландах
стартував
проект
Like.U
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248928030&cat_id=2
44277212). – 2016. – 29.03).
У Нідерландах кількість прихильників і противників асоціації
України з ЄС майже зрівнялася.
Про це свідчать дані опитування МЗС Нідерландів.
За даними МЗС, серед тих, хто буде голосувати на референдумі
приблизно 25% готові проголосувати «проти» асоціації, приблизно така ж
кількість опитаних готова проголосувати «за».
Офіційна інформація
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Також повідомляється про те, що 49% опитаних готові прийти на
референдум.
Більше половини з тих, хто буде брати участь у референдумі, наразі не
визначилися з тим, яким чином вони проголосують (Кількість прихильників
і противників асоціації у Нідерландах майже зрівнялася – ЗМІ //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/svit/101547kilkist-prikhilnikiv-i-protivnikiv-asotsiatsii-u-niderlandakh-mayzhezrivnyalasya-zmi). – 2016. – 28.03).
Пенсійна реформа
Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до статті 40
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» щодо порядку визначення заробітку для обчислення
пенсії».
Законопроект № 3203 депутати підтримали на засіданні у вівторок.
Законодавчим актом встановлено «для обчислення пенсії враховувати
заробітну плату за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000
року.
За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про
зарплату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж
починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення
пенсії також враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців
страхового стажу підряд за 30 червня 2000 року незалежно від перерв, −
повідомляє прес-служба ВР (Депутати змінили механізм нарахування
пенсії // Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2016/03/29/587
167/). – 2016. – 29.03).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Угорщина є основним партнером Закарпаття з експорту товарів.
За інформацією Головного управління статистики у Закарпатській
області, основними країнами-партнерами з експорту товарів є Угорщина, до
якої експортовано 48,0% товарів від загального обсягу, Німеччина – 7,3%,
Словаччина – 7,2%, Австрія – 6,0%, Польща – 5,5%, Чехія – 4,3% (Угорщина
є основним партнером Закарпаття з експорту товарів, – статистика //
Zaholovok.com.ua
(http://zaholovok.com.ua/ugorshchina-je-osnovnimpartnerom-zakarpattya-z-eksportu-tovariv-%E2%80%93-statistika). – 2016. –
30.03).
Індійські інвестори зацікавились Чернігівщиною.
Днями відбулась зустріч директора Департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації Сергія Хоботні з представниками компанії
«Mehrok Brothers Limited Company».
Метою візиту було ознайомлення з економічним та інвестиційним
потенціалом міста Чернігова та Чернігівської області, обговорення та пошук
можливих форм взаємовигідної співпраці у сфері вирощування та переробки
сільськогосподарської продукції.
Департамент агропромислового розвитку готовий максимально
сприяти інвесторам, які планують вкладати прямі інвестиції як у збільшення
обсягів виробництва сільгосппродукції, так і в соціальне забезпечення
сільського населення (Індійські інвестори зацікавились Чернігівщиною //
Чернігівська облдержадміністрація (http://cg.gov.ua/index.php?id=182862&
tp=0). – 2016. – 29.03).
Завдяки реалізаціі програми ЄС «Румунія – Україна – Республіка
Молдова» в економічну і соціальну сферу області вдалось залучити
понад 16,5 млн евро.
29 березня відбулася прес-конференція начальника управління
міжнародного співробітництва та інвестицій обласної державної
адміністрації Ганни Жебчук, на якій поінформовано про стан та перспективи
розвитку міжнародного співробітництва.
Йшлося й про те, що в рамках укладених міжрегіональних угод
Чернівецька область підтримує міжнародні зв’язки з регіонами 6-и
зарубіжних країн, зокрема, Німеччини, Франції, Польщі, Хорватії, Румунії та
Угорщини, з якими ведеться активна співпраця в напрямку процесів
адаптації асоціації України з Європейським Союзом, умов створення
сучасного місцевого самоврядування, залучення в область іноземних
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інвестицій та співробітництва в туристичній сфері (Завдяки реалізаціі
програми ЄС «Румунія – Україна – Республіка Молдова» в економічну і
соціальну сферу області вдалось залучити понад 16,5 млн. евро //
Чернівецька
обласна
державна
адміністрація
(http://www.bukoda.gov.ua/news/zavdyaki-realizatsii-programi-es-rumuniyaukraina-respublika-moldova-v-ekonomichnu-i-sotsialnu-). – 2016. – 29.03).
У Косівському районі реалізували чотири проекти за підтримки
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Упродовж минулого року за підтримки проекту Європейського Союзу
та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у
чотирьох селах Косівщини було реалізовано чотири проекти, спрямовані на
впровадження енергозберігаючих, енегроефективних та інноваційних заходів
(У Косівському районі реалізували чотири проекти за підтримки
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» // ІваноФранківська обласна державна адміністрація (http://www.if.gov.ua/news/ukosivskomu-rajoni-realizuvali-chotiri-proekti-za-pidtrimki-yes-proon-miscevijrozvitok-oriyentovanij-na-gromadu). – 2016. – 29.03).
Депутати Львівської обласної ради підтримали Стратегію розвитку
Львівської області на період до 2020 року.
Програма має на меті досягнення п’ятьох стратегічних цілей, зокрема
таких як якість життя, конкурентоспроможна економіка, відкриті кордони,
розвинуте село та туристична привабливість.
Перший заступник голови Львівської обласної державної
адміністрації Ростислав Замлинський:
Ця стратегія забезпечить гармонійний розвиток області та дозволить
втілити в життя низку важливих завдань. Зокрема на Львівщині плануємо
щорічно збільшувати обсяги іноземних інвестицій, створювати сприятливі
умови для бізнесу та розвитку промисловості. Чималу увагу у стратегії ми
також зосередили на розвитку сільських територій, поліпшенні стану
дорожньої інфраструктури, транспортному сполученні та благоустрої
населених пунктів.
Незабаром також планують розробити та затвердити План заходів
реалізації стратегії на 2016−2018 рр, який конкретизує поставлені цілі та
завдання у вигляді регіональних проектних пропозицій.
Регіональна стратегія узгоджена з національними стратегічними
документами – Державної стратегією регіонального розвитку до 2020 року,
Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», а також з відповідними
стратегіями прикордонних воєводств Польщі, що важливо для реалізації
спільних проектів транскордонного співробітництва (Львівщина отримала
Стратегію розвитку до 2020 року // Львівська обласна державна
адміністрація (http://www.loda.gov.ua/news?id=20805). – 2016. – 29.03).
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Ще одна об’єднана громада Рівненщини отримає фінансову
підтримку від держави.
27 березня відбулися перші вибори голови та депутатів в
Радивилівській міській об’єднаній територіальній громаді.
Новостворене об’єднання отримає фінансову і організаційну підтримку
від держави, матиме прямі відносини з державним бюджетом, а також
повноваження та джерела надходжень до бюджетів як у міст обласного
значення.
Новостворена громада сформує власні виконкоми і зможе оперативно
вирішувати усі місцеві питання, ефективно управляти власними ресурсами,
розвивати свою територію, а отже змінювати життя мешканців на краще (Ще
одна об’єднана громада Рівненщини отримає фінансову підтримку від
держави // (Рівненська ОДА (http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/
detail/40147.htm). – 2016. – 29.03).
У Бориславі розпочато роботу над статутом територіальної
громади міста.
Міською радою утворено робочу групу з підготовки статуту, до складу
якої увійшли представники усіх політичних партій, які перемогли на виборах
у 2015 році та керівники виконавчих органів міськради, представники
міських громадських організацій. Очолив групу секретар міської ради Юрій
Химин.
Статут, відповідно до Конституції і законів України, закріпить систему
місцевого самоврядування міста Борислава, форми та порядок здійснення
місцевого самоврядування територіальною громадою, функції і
повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста
Борислава, статус органів самоорганізації населення, їх компетенцію, основи
і форми організації та діяльності, взаємодію з іншими суб’єктами суспільних
відносин, юридично оформляє об’єднання жителів міста у територіальну
громаду (У Бориславі розпочато роботу над статутом територіальної
громади
міста
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/03/29/u_boryslavi_rozpochaly_robotu_nad_statutom_te
rytorialnoi_gromady_685359). – 2016. – 29.03).
На Хмельниччині зростає кількість учасників євроінтеграційного
експорту.
Для спрощення та прискорення митного оформлення товарів, що
експортуються з України на умовах вільної торгівлі, запроваджено інститут
схваленого експортера при визначенні преференційного походження товарів
з України.
Перевагою використання статусу уповноваженого (схваленого)
експортера є те, що для отримання тарифних преференцій український
експортер товару без оформлення сертифіката з перевезення форми EUR.1
самостійно, без залучення митниці, визначає та декларує походження товарів
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на комерційних товаросупровідних документах, що дозволяє прискорити
процедуру експорту товару.
Строк дії статусу схваленого експортера не обмежений у часі (На
Хмельниччині зростає кількість учасників євроінтеграційного експорту //
Територіальні
органи
ДФС
у
Хмельницькій
області
(http://km.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/242589.html). – 2016. – 28.03).
У двох громадах Одеської області обрали 19 старост.
Вибори старост у всіх 19 селах двох об'єднаних територіальних громад
Одеської області, які пройшли вчора, 27 березня, визнані такими, що
відбулися.
В самій великій громаді області – Балтській – було обрано 16 старост.
У Маразліївській громаді було обрано три старости (У двох громадах
Одеської
області
обрали
19
старост
//
Репортер
(http://km.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/242589.html). – 2016. – 28.03).
Кращі практики місцевого розвитку області, впроваджені ПРООН
спільно з ЄС, презентували під час засідання Обласної координаційної
ради ІІІ фази проекту в Івано-Франківську.
За участю першого заступника голови облдержадміністрації Сергія
Басараба, заступника голови обласної ради Ольги Галабали та директора
департаменту міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку
туристичної інфраструктури ОДА Дмитра Романюка відбулося засідання
Обласної координаційної ради ІІІ фази проекту ЄС та Програми розвитку
ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ».
За словами Сергія Басараба, впродовж минулого року громадами
Прикарпаття було реалізовано 32 проекти загальною вартістю 13 млн.
гривень (Кращі практики місцевого розвитку області, впроваджені
ПРООН спільно з ЄС, презентували під час засідання Обласної
координаційної
ради
ІІІ
фази
проекту
//
news.if.ua
(http://news.if.ua/news/45329.html). – 2016. – 28.03).
У Київській облдержадміністрації підписали Меморандум про
співробітництво із Китайською торговою асоціацією.
28 березня відбулася робоча зустріч керівництва Київської
облдержадміністрації із китайською делегацією бізнес-представників, яка
завершилася підписанням Меморандумом про співробітництво між
Київською ОДА та Китайською торговою асоціацією. Сторони обговорили
можливості створення бізнес-проектів для залучення китайських інвестицій у
столичній області, визначили пріоритетні напрямки спільної діяльності і
домовилися про створення робочої групи, яка і займатиметься розробкою
потенційних проектів (У Київській облдержадміністрації підписали
Меморандум про співробітництво із Китайською торговою асоціацією //
Бровари – сайт броварської міської ради (http://www.brovary.kiev.ua/uРегіональнініціативи
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kiїvskіi-oblderzhadmіnіstratsії-pіdpisali-memorandum-pro-spіvrobіtnitstvo-іzkitaiskoyu-torgovoyu). – 2016. – 28.03).
Реформа місцевого самоврядування об’єднала громадськість та
владу регіону.
Заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації (стажування)
Зінаїда Бойко взяла участь у засіданні круглого столу «Перспективи
залучення громадських організацій до реалізації реформи з децентралізації
влади в Запорізькій області».
Головною метою круглого столу було створення платформи для
діалогу між владою та неурядовими організаціями щодо формування
сприятливого середовища для проведення реформ органів місцевого
самоврядування
(Реформа
місцевого
самоврядування
об'єднала
громадськість та владу регіону // Запорізька обласна державна
адміністрація
(http://www.zoda.gov.ua/news/30909/reforma-mistsevogosamovryaduvannya-objednala-gromadskist-ta-vladu-regionu.html). – 2016. –
28.03).
28-го березня в Івано-Франківську відбулася презентація
Міжнародного Фонду «Відродження» та конкурсу проектів для
громадських організацій західного регіону.
В рамках діяльності МФ «Відродження» фінансуються різні напрямки
програмних ініціатив, серед яких громадське здоров’я, демократична
практика, права людини та правосуддя, громадська ініціатива нової України
(«Відродження»
в
Івано-Франківську
//
news.if.ua
(http://news.if.ua/news/45354.html). – 2016. – 28.03).
Директор Українського Інституту Міжнародної Політики
Ростислав Томенчук:
До проекту «Запуск регіонів» приєднуються три південних області
України – Херсонська, Миколаївська та Одеська. Це ініціатива, що охоплює
кілька напрямків, спрямованих на реформу у галузі децентралізації, розвиток
регіональної політики та інвестиційну привабливість українських міст.
Третій місяць проект працює у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській
областях, а також підконтрольних Україні частинах Луганської і Донецької
областей. А з наступного тижня розпочинається робота у трьох південних
областях. В рамках цього проекту передбачена трьохмісячна робота
обласного значення з містами з населенням від 10 тисяч і, власне, з
новоутвореними об’єднаними громадами. Ми будемо пробувати формувати
на місцевому рівні команди робочої групи з представників органів
виконавчої влади на рівні міських голів чи заступників міських голів чи
керівників департаментів економічного регіонального розвитку за участі
представників громадських організацій. Для того, щоб посилювати
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співпрацю місцевої влади з громадськістю і спільно виробляти майбутнє
розвитку цих міст.
Першим етапом проекту буде освітній блок, де розповідатимуть про
необхідність стратегічного мислення розвитку областей. Тобто, кожне місто
повинно бачити свою унікальність, планувати свою роботу, витрати і
надходження, розуміючи майбутнє розвитку цих міст, зазначив директор
Українського Інституту Міжнародної Політики. Другим етапом, буде весь
проектний цикл, де йтиметься про європейські стандарти. Зокрема,
навчатимуть як оформлювати проекти для пошуку додаткових коштів для
розробки і впровадження своїх пріоритетів, передбачених у стратегії. І третім
етапом стануть консультації у цих містах для напрацювання стратегічних
пріоритетів, напрямків розвитку і можливі шляхи залучення коштів (До
проекту «Запуск регіонів», спрямованого на реформу у галузі
децентралізації, приєднуються Херсонська, Миколаївська та Одеська
області – Український Інститут Міжнародної Політики // Ukraine Crisis
Media
Center
(http://uacrisis.org/ua/41588-tsentr-geoprostorovih-danihukrayini). – 2016. – 29.03).
Черкаським громадам допомагатимуть об’єднуватися та бути
спроможними.
Такі завдання у нового проекту «ПУЛЬС», який реалізують завдяки
USAID. Він продовжуватиме роботу, розпочату торік Офісом реформ. Мета –
створити сприятливі умови для впровадження децентралізаційної реформи,
зміцнити місцеве самоврядування, поглибити демократичні процеси
розвитку територіальних громад.
Для цього в кожному регіоні працюватимуть консультанти з правових
та бюджетних питань. Нещодавно у Києві провели семінар, де презентували
проекти, в рамках яких працюватимуть експерти: «Розробка курсу на
зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС, та «Прозорий,
підзвітний, ефективний бюджетний процес на місцевому рівні в Україні
(ПБП)». Обидва реалізовує Асоціація міст України (Черкаським громадам
допомагатимуть об’єднуватися та бути спроможними // ПРОЧЕРК
(http://procherk.info/news/7-cherkassy/41347-cherkaskim-gromadamdopomagatimut-obednuvatisja-ta-buti-spromozhnimi). – 2016. – 27.03).
У Києві для представників українського бізнесу відбулася
конференція «Естонія – двері в ЄС і нові можливості для українських
компаній».
У четвер, 24 березня, в Києві на базі Посольства Естонії в Україні
відбулася конференція «Естонія – двері в ЄС і нові можливості для
українських компаній», в якій взяли участь понад 100 представників бізнесу
України.
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Організаторами заходу виступили естонський банк Versobank,
Асоціація платників податків України, а також Посольство Республіки
Естонія в Україні.
Глава представництва Versobank у м. Києві Ігор Шестопалов:
Основна мета конференції − популяризація серед українського бізнесу
шляхів і способів виходу на європейські ринки, освоєння європейської
бізнес-моделі в роботі, а також отримання певних рекомендацій і навичок
ведення бізнесу. Сьогодні Європа – це двостороння двері, яка передбачає
обопільне взаємодія. Ми звикли до ситуації, в якій Україна розглядається як
ринок, але це не так. Європа дуже відкрита до бізнесових проявам (В Киеве
для представителей украинского бизнеса состоялась конференция
«Эстония – двери в ЕС и новые возможности для украинских компаний»
// МОСТ ДНЕПР (http://most-dnepr.info/news/economics/133628.htm). – 2016.
– 25.03).
Територіальні громади Львівщини отримають 46 мільйонів
гривень. Вже наступного місяця в об’єднані територіальні громади почнуть
надходити кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури.
Усього держава виділила на підтримку новостворених об’єднаних
територіальних громад 1 мільярд гривень. Як розповів, згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів, ОТГ Львівщини отримають у рамках
державної субвенції майже 46 млн грн.
Керівник Офісу реформ у Львівській області Віталій Корецький:
Ці кошти по об’єднаних громадах розподілятимуть в залежності від
площі та кількості сільського населення. На Львівщині найбільші субвенції
отримають Тростянецька (6129,3 тис грн), Воле-Баранецька (3911,7 тис грн)
та Бісковицька (3873,2 тис грн) об’єднані територіальні громади.
За підтримки міжнародних донорів у двох ОТГ Львівщини можуть
бути створені Центри надання адміністративних послуг (Територіальні
громади Львівщини отримають 46 мільйонів // Львівський портал
(http://portal.lviv.ua/news/2016/03/25/teritorialni-gromadi-lvivshhini-otrimayut46-milyoniv). – 2016. – 25.03).
Делегація проекту DESPRO відвідала Тлумаччину.
23 березня відбувся візит представників Швейцарсько-українського
проекту DESPRO «Підтримка децентралізації в Україні» у Тлумацький
район. Його метою стало вивчення поточного стану реалізації проекту.
Голова районної державної адміністрації Володимир Габурак
повідомив, що у 2016 році продовжаться роботи із проведення місцевого
водопостачання у селі Підвербці Тлумацького району за проектом DESPRO
(Делегація проекту DESPRO відвідала Тлумаччину // (Івано-Франківська
обласна державна адміністрація (http://www.if.gov.ua/news/delegaciyaproektu-despro-vidvidala-tlumachchinu). – 2016. – 25.03).
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Поновлюється співпраця Ужгорода та його американського містапобратима Корвалліса.
Офіційний візит делегації з Ужгорода до американського містапобратима Корвалліса на запрошення координатора кількох проектів,
Почесного громадянина Ужгорода Пітера Бобера планується здійснити у
травні 2016 року. Очолить делегацію Ужгородський міський голова Богдан
Андріїв, до її складу увійдуть члени асоціації міст-побратимів «УжгородКорвалліс»та науковці УжНУ.
Дружні зв’язки між містами триває вже скоро 25 років, і для багатьох
ужгородців Корваліс асоціюється переважно з благодійністю: це і допомога
дітям-сиротам та дітям з особливими потребами, і надання допомоги
медичним закладам Ужгорода (Поновлюється співпраця Ужгорода та його
американського
міста-побратима
Корвалліса
//
uzhgorod.in
(http://uzhgorod.in/ua/novini/2016/mart/ponovlyuet_sya_spivpracya_uzhgoroda
_ta_jogo_amerikans_kogo_mista_pobratima_korvallisa). – 2016. – 24.03).
У Перспективний план Прикарпаття буде внесено зміни.
В Івано-Франківську відбулася робоча зустріч експертів Офісу реформ,
регіональної робочої групи з підготовки перспективного плану формування
територій громад області з представниками районних робочих груп
Калуського та Коломийського районів.
Експерт з організаційно-правових питань Марія Баран:
Процес формування Перспективного плану області повинен
відповідати законодавству та пройти такий шлях: розробляється обласною
державною адміністрацією згідно з методикою формування спроможних
територіальних, схвалюється обласною радою за поданням обласної
державної адміністрації та затверджується Кабінетом Міністрів України. На
процес внесення змін в перспективний план області жодним чином не
повинні впливати суб’єктивні емоційні чи політичні інтереси членів робочих
груп. Чітке виконання законів – запорука формування спроможних громад
Прикарпаття (У Перспективний план Прикарпаття буде внесено зміни //
Паралелі (http://paralleli.if.ua/news/63234.html). – 2016. – 24.03).
У Київській області стартує спільна Американо-Українська
ініціатива по ідентифікації та підготовці управлінців нової категорії з їх
наступною інтеграцією у бізнес-середовище США та ЄС.
Розроблена спільними зусиллями радника голови Київської
облдержадміністрації Генрі Штеренберга (США), Commonwealth Social
Entrepreneurship Apprentice Academy (США) та групи Briggs Capital (США) за
підтримки Регіональної ради підприємців у Київській області.
Метою Ініціативи є створення підґрунтя для сталого соціальноекономічного розвитку Київської області завдяки формуванню нової
генерації управлінців як у державному, так і приватному секторах, а також
налагодження системи підтримки діяльності таких управлінців на
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міжнародному та місцевому рівнях (У Київській області стартує спільна
американо-українська ініціатива по ідентифікації та підготовці
управлінців нової категорії з їх наступною інтеграцією у бізнессередовище сша та єс // Офіційний веб-сайт Київської обласної державної
адміністрації). – 2016. – 24.03).
Секретар Рівненської міської ради Олексій Муляренко вважає, що
презентація «Картки рів нянина», яка впроваджуватиметься в рамках
проекту «Rivne Smart City» без сумнівів є визначною подією і у
майбутньому може бути основою фундаментальних перетворень у житті
рівнян.
«На цьому, до речі, вчора наголосив заступник голови правління
Ощадбанку Антон Тютюн, який зазначив, що саме в нашому місті реалізація
такого проекту може бути максимально ефективною та мати успіх,
завдяки тому, що у нас в місті працює чимало компетентних IT- шників та
активних представників громадського сектору» (Олексій Муляренко:
«Рівне стане передовим містом в Україні у сфері впровадження
інноваційних
рішень»
//
Рівненські
новини
(http://rivnenews.com.ua/index.php/2011-10-13-10-00-57/7663-oleksiimuliarenko-rivne-stane-peredovym-mistom-v-ukraini-u-sferi-vprovadzhenniainnovatsiinykh-rishen).
У березні в Сумах відбувся ряд тренінгів, присвячених реформі
децентралізації в Україні.
Сумський державний університет активно включився в заходи, в ході
яких були опрацьовані питання формування стратегії розвитку громад,
аналізу місцевої політики, бюджетування в умовах територіальних
об'єднаних громад.
Проведення тренінгів стало можливим завдяки підтримці
Представництва фонду ім. Ф. Еберта в Україні та Українському жіночого
фонду (СумГУ приобщается к процессам развития местных общин //
Gorod.sumy.ua (http://www.gorod.sumy.ua/news_28582.html). – 2016. – 24.03).
Посол Європейського Союзу в Україні Ян Томбіньскі перебуває на
Тернопільщині.
Зустріч Посла Європейського Союзу в Україні Яна Томбіньскі з
керівництвом області відбулася 24 березня в обласній державній
адміністрації.
«Ми працюємо, щоб допомогти тим, хто активний. Ми хочемо, щоб
Україна стала сильнішою. Щоб відчути реальні зміни, потрібно передати
важелі впливу на місця».
Ян Томбіньскі зазначив, що ЄС розробляє програму підтримки малого
і середнього бізнесу. Зокрема, в Україні буде створено регіональні центри
допомоги малому і середнього бізнесу (Степан Барна подякував Послу ЄС
Регіональнініціативи

43

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

24 ‒ 30 березня 2016 р.

20-28 лютого 2015
за підтримку України // Тернопільська обласна державна адміністрація
(http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/114391.htm). – 2016. – 24.03).
До Тернополя приїхав експерт з Вашингтону.
Фахівці центрального офісу Світового Банку із Вашингтону
перебувають із офіційним робочим візитом у Тернополі у рамках програми
«Енергетична трансформація українських міст». У рамках цього проекту
фахівці Світового Банку провели завершальний консультаційний семінар
програми, під час якого надали об’єктивну оцінку ефективності
використання енергетичних ресурсів житлового фонду та об’єктів соціальної
інфраструктури Тернополя, а також запропонували шляхи вирішення
актуальних проблем міста на шляху до енергоефективності.
Міський голова Тернополя Сергій Надал:
Сьогодні є усі передумови, щоб поступово розпочинати
термомодернізацію у закладах бюджетної сфери.
Енергоефективність та енергозбереження є пріоритетним для міста.
Саме тому дякую представникам Світового Банку, які надають технічну
підтримку Тернополю на шляху до енергоефективності (До Тернополя
приїхав експерт з Вашингтону // Погляд (http://poglyad.te.ua/podii/doternopolya-pryjihav-ekspert-z-vashynhtonu/). – 2016. – 24.03).
24 березня Міністр охорони здоров`я України Олександр
Квіташвілі, голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко та Генеральний
директор компнії-інвестора Міхаель Фогт підписали меморандум про
співпрацю. Документ об’єднає зусилля МОЗ України, обласної влади та
інвесторів щодо створення умов для реалізації інвестиційних проектів у
сфері охорони здоров’я.
Міністр охорони здоров`я Олександр Квіташвілі:
Європейські стандарти медицини на Черкащині готові допомогти
впровадити німецькі партнери − компанія VOGT MEDICAL VERTRIEB
GmbH. Так, Меморандум передбачає співпрацю з метою розвитку системи
охорони здоров’я у сфері виробництва медичних виробів. Йдеться про
витратні матеріали для інфузійної терапії, анестезіології, гінекології,
стоматології та загальноклінічної продукції з полімерних матеріалів (В МОЗ
України підписали Меморандум щодо реалізації інвестиційних проектів у
сфері охорони здоров`я в Черкаській області // МОЗ України
(http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20160324_c.html). – 2016. – 25.03).
У Лубнах на засіданні «круглого столу» обговорили про
енергетичну безпеку в рамках проекту «REC LINK Ukraine».
На засіданні створили робочу групу попереднього планування, яка
проводитиме збір та систематизацію даних для визначення просторового
масштабу основних проблем, пов’язаних з питаннями енергетичної безпеки у
місті. Також проведуть аналіз зацікавлених сторін згідно методології,
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запропонованої РЕЦ у рамках проекту (У Лубнах говорили про енергетичну
безпеку в рамках проекту «REC LINK Ukraine» // Новини Полтавщини
(http://np.pl.ua/2016/03/u-lubnah-hovoryly-pro-enerhetychnu-bezpeku-vramkah-proektu-rec-link-ukraine/). – 2016. – 24.03).
Державна служба України з питань геодезії, картографії та
кадастру підключила до функціоналу ДЗК міську раду Обухова
(Київська область).
Уповноважені особи, визначені виконавчим комітетом міськради,
отримали можливість надавати громадянам адміністративні послуги з
кадастру, що раніше було прерогативою землевпорядної служби.
Голова Держгеокадастру Максим Мартинюк:
Надання доступу до Державного земельного кадастру органам
місцевого самоврядування – послідовний крок у децентралізації земельних
відносин. Місцеві громади повинні мати повну інформацію про земельні
ресурси, якими вони розпоряджаються, особливо, враховуючи розширення їх
повноважень у цій сфері в майбутньому. Демонополізація доступу до ДЗК
підвищує рівень сервісу для громадян та відкриває нові можливості
отримання адміністративних послуг. Ми розраховуємо, що територіальні
громади активно підтримають нашу ініціативу та скористаються можливістю
підключення до Державного земельного кадастру (Органи місцевого
самоврядування отримали доступ до земельного кадастру //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1867). –
2016. – 24.03).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Сьогодні усі учасники реформи стали досвідченішими, процес
створення спроможних громад не настільки заполітизований, як було в
минулому році, і йде досить активно, бо переваги об’єднання стали для
більшості очевидними. Крім того, зараз формується запит на нову форму
добровільного приєднання громад до вже створених об’єднань. У
профільному комітеті Верховної Ради вже знаходиться законопроект, який
дозволяє громадам приєднуватися до існуючих об’єднань без проведення
перевиборів та інших складних процедур. До прийняття цього закону регіони
повинні мати чіткий план розвитку своїх територій, в межах якого і
відбуватиметься процес створення спроможних громад (Децентралізація
влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1147146075349821.
– 2016. – 30.03).
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Україна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, основну
частину з яких складає природній газ. Одна з головних проблем енергетичної
сфери в нашій країні знаходиться в опаленні житлового сектору, де
втрачається до 60% спожитої енергії. Для вирішення цього питання нам
потрібне повне перезавантаження. Змінити систему розрахунків, перейти від
клірингових коштів до реальних, провести термомодернізацію, розробити
систему мотивації для розумного споживання, – все це дозволить нам
зробити
прорив
в
галузі
(Геннадій
Зубко
//
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1710232552592251. – 2016. –
30.03).
Міністр фінансів Наталія Енн Яресько:
Сьогодні (30 березня, – ред.) разом з Міністром торгівлі та розвитку
Ліліанною Плумен мала честь відкрити Українсько-голландський бізнесфорум, який проходить сьогодні в Гаазі. Нідерланди є потужним партнером
України. Ми вдячні за фінансову та технічну допомогу, яку надало
керівництво Королівства Нідерланди Україні у розпал кризи.
Після року активних реформ, економіка України демонструє перші
ознаки стабілізації та зростання. Зараз ми вже можемо говорити про
привабливість українського ринку та поліпшення інвестиційного та бізнесклімату, яких вдалося досягти завдяки проведеним реформам. Наше
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співробітництво з Нідерландами стосується багатьох сфер (Наталія Енн
Яресько // https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=984522304950
371&id=749479271788010. – 2016. – 30.03).
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Реформа децентралізації впевнено крокує Україною. 27 березня
відбулися перші вибори депутатів та голів у 10 об’єднаних територіальних
громадах. Тепер їх 169. 24 квітня місцеві вибори відбудуться ще у трьох
об’єднаних територіальних громадах в Київській та Рівненській областях
(Геннадій Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/photos/a.156958
6253323549.1073741828.1567321816883326/1709726942642812/?type=3&theat
er. – 2016. – 29.03).
Cьогодні в Україні вже створено 169 об’єднаних громад.
Як і 159 об’єднаних громад, вибори в яких відбулись 25 жовтня 2015
року, 10 новостворених об’єднань отримають фінансову і організаційну
підтримку від держави, матимуть прямі відносини з Державним бюджетом, а
також повноваження та джерела надходжень до бюджетів як у міст обласного
значення. Зокрема, у бюджетах цих громад залишатиметься 60% податку на
доходи фізичних осіб, інші податки та збори. Новостворені громади
сформують власні виконкоми і зможуть оперативно вирішувати усі місцеві
питання, ефективно управляти власними ресурсами, розвивати свою
територію, а отже змінювати життя мешканців на краще (Децентралізація
влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1146139092117186.
– 2016. – 29.03).
Система електронних торгів для державних закупівель ProZorro, поруч
із реформою патрульної поліції, − один з небагатьох козирів нинішнього
уряду, коли заходить мова про повільний поступ в реформуванні країни.
ProZorro досі працює лише в тестовому режимі, але вже зекономила державі
понад мільярд бюджетних коштів (USAID Ukraine – USAID Україна //
https://www.facebook.com/USAIDUkraine/posts/1056394434384003. – 2016. –
29.03).
Реформа децентралізації є пріоритетною, але подальше об’єднання
громад можливе лише за умови добровільної ініціативи населення. Чим
більше спротиву та недобросовісного піару ми матимемо від місцевих
очільників та політиків-популістів, тим складнішим буде процес об’єднання.
Успіх реформи у 2015 році – це успіх усіх небайдужих українців, які
прагнуть змін і стали першими позитивними прикладами – пілотами
децентралізації (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/931504893634709. – 2016. – 29.03).
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Політична перестановка фігур в уряді за діючими правилами, нічого не
змінить. І щоб забезпечити хоча б ймовірність ефективної роботи нового
уряду, експерти РПР пропонують ухвалити зміни до законодавства про
Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади – на основі
законопроекту
2354а
(Реанімаційний
пакет
реформ
//
https://www.facebook.com/platforma.reform/posts/602384186581084. – 2016. –
28.03).
На Тернопільщині реалізується пілотний проект про створення
місцевих пожежних команд та розвитку добровільної пожежної охорони
області. Відповідний План заходів щодо реалізації пілотного проекту
підписано 25 березня у ході зустрічі Віце-прем’єр-міністра – Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України Геннадія Зубка, Міністра охорони здоров’я України Олександра
Квіташвілі, Голови ДСНС України Миколи Чечоткіна та очільника
Тернопільської обласної державної адміністрації Степана Барни (Мінрегіон
України // https://www.facebook.com/MinregionUkraine/posts/9690800698420
99. – 2016. – 28.03).
Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор
Коліушко:
Зараз парламенту слід якнайшвидше вирішувати усі поставлені перед
ним завдання, прийнявши у першому читанні закон 2354-а та почавши
публічно комунікувати питання майбутньої урядової команди. Претенденти
на ці посади повинні готувати своє бачення майбутньої політики.
Тільки при виконанні такого алгоритму формування уряду, ми
отримаємо шанс покращити його роботу. Якщо ж все залишиться, як і
раніше, то таким буде і результат (Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1348669545159040. – 2016. –
28.03).
Тернопільська область в Україні є лідером в частині створення
об’єднаних територіальних громад.
Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», проведені перші вибори у 26 об’єднаних
територіальних громадах області, до складу яких увійшли 167 сільських,
селищних та міських рад, що прийняли рішення щодо об’єднання.
Внаслідок змін, внесених до податкового та бюджетного
законодавства, інших законодавчих актів у контексті децентралізації, обсяг
власних доходів бюджетів об’єднаних громад (без урахування трансфертів)
на 2016 рік становить 221,7 млн гривень, що у 2,6 разів більше, ніж у 2015
році (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/930586220393243. – 2016. – 28.03).
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Експорт товарів з України у січні склав 2 мільярди доларів.
Більшість українських товарів, які продають закордоном, це продукція
харчової, металургійної та машинобудівної промисловості. Лідером серед
товарів на експорт залишається соняшникова олія. Обсяги її експорту зросли
на 19 млн доларів.
Позитивним є відновлення виробництва у Луганській області: експорт
області збільшився з 5,7 млн доларів у січні 2015 до 28,1 млн доларів у січні
2016 року.
Торговим партнером №1 є Європейський союз, на який припадає
майже половина українського експорту (Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України // https://www.facebook.com/media/set/?set=a.106
0872020637112.1073741871.174431545947835&type=3. – 2016. – 26.03).
Кожна область повинна мати чітку стратегію, яка буде маршрутною
картою для розвитку регіону. Зі стратегіями, розробленими, як раніше, «для
галочки», області розвиватися не зможуть.
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
В період реформування країни, коли ми переходимо від глибоко
вкоріненої радянської системи управління до ефективної європейської
моделі, потрібне чітке бачення розвитку кожної області. Сьогодні дуже
потрібні стратегії, які б визначали пріоритети, конкурентні переваги регіону,
показували можливості для розвитку та залучення необхідних ресурсів.
Тільки так регіони зможуть залучати інвестиції, ефективно використовувати
підтримку від держави, а отже − розвиватися (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1142071695857259. – 2016.
– 25.03).
Міністр фінансів Наталія Енн Яресько:
Вчора (25 березня, – ред..) мала зустріч з представниками Міністерства
торгівлі США – заступником Міністра у справах Європи та Євразії Майклом
Леллі та Директором Офісу Управління міжнародної торгівлі у справах Росії,
України та Євразії Метью Едвардсом за участю представників Посольства
США в Україні. Цей візит став продовженням нашої зустрічі з Міністром
торгівлі США Пенні Прітцкер в рамках Всесвітнього економічного форуму2016 у Давосі для обговорення досягнутих у перемовинах результатів. Крім
того, з представниками Міністерства торгівлі США обговорили реформу
українських митниць, зокрема у сфері захисту прав інтелектуальної
власності. Оскільки США є важливим торговельним та інвестиційним
партнером України, ми також обговорили стан, проблеми та перспективи
розвитку американського бізнесу на українському ринку (Наталія Енн
Яресько // https://www.facebook.com/749479271788010/photos/a.753287404740
530.1073741828.749479271788010/979333355469266/?type=3&theater. – 2016.
– 25.03).
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24 березня відбулася зустріч заступників міністра з питань
європейської інтеграції з представниками Української сторони Платформи
громадянського суспільства Україна – ЄС.
Робота кипить, директиви ЄС поступово вливаються в українське
законодавство, а це означає, що є шанс, принаймні на законодавчому рівні,
жити по-європейськи. Імплементація на практиці теж, як не дивно, є.
Наприклад, гарно себе проявляє Міністерство аграрної політики та
продовольства України, наполегливо допомагаючи відкривати нові
європейські (і не лише європейські) ринки для виробників аграрної
продукції. Міністерство інфраструктури України теж до реформ підходить
системно та оперативно.
Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України демонструє справжній високий рівень демократії при
розробці важливих реформаторських законів, залучаючи до громадського
обговорення всіх і ще більше.
До процесу євроінтеграції має бути залучена громадськість. Наразі у
вигляді представників Української сторони Платформи громадянського
суспільства Україна – ЄС.
Керівник Урядового офісу з питань євроінтеграції-заступник Міністра
КМУ Наталія Гнидюк зазначила, що подібні зустрічі мають стати постійною
практикою. Тому очікуємо на наступні зустрічі (Центр підтримки реформ
// https://www.facebook.com/centrereform/posts/928939323890707. – 2016. –
25.03).
24 березня відбулась конференція «Першочергові заходи реформування
державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг:
результати 2015 року та плани на 2016 рік».
Голова Нацкомфінпослуг Ігор Пашко повідомив, що за результатами
2015 року кількість компаній, що знаходяться у Державному реєстрі
фінансових установ у порівнянні з 2014 роком збільшилася на 7%, або на 152
установи і складала 2239 суб'єкти. Незважаючи на складну економічну
ситуацію в країні, спостерігається заінтересованість інвесторів у діяльності
на ринку фінансових послуг (Національна рада реформ / National Reforms
Council // https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/928104417308090. – 2016. –
25.03).
25 березня Уряд прийняв 3 законопроекти та 5 постанов, які
допоможуть імплементувати закон про державну службу (Центр підтримки
реформ // https://www.facebook.com/centrereform/posts/928700080581298. –
2016. – 25.03).
Міністр фінансів Наталія Енн Яресько:
У вівторок (22 березня, – ред.) взяла участь у зустрічі Україноамериканської бізнес-ради, членами якої є близько 200 американських
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компаній. Ми зацікавлені в іноземних інвесторах та тісно співпрацюємо з
американським бізнесом. Мала змогу обговорити з представниками
компаній-членів U.S.-Ukraine Business Council (USUBC) реформи, які
проводяться в Україні для покращення бізнес-середовища. Зокрема,
наголосила на тих кроках, які здійснило Міністерство фінансів України
протягом минулого року, їх результатах та подальших планах. Крім того,
отримала чудову можливість відповісти на питання американських
підприємців
(Наталія
Енн
Яресько
//
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=978616892207579&id=74
9479271788010. – 2016. – 24.03).
24 березня перша в Україні територіальна громада отримала доступ до
Державного земельного кадастру.
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
підключила до функціоналу Державного земельного кадастру міську раду
Обухова
(Київська
область)
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1141112832619812. – 2016.
– 24.03).
Субвенцію об’єднаним громадам офіційно розподілили.
Кожна об'єднана громада отримає частину з 1 млрд грн. субвенції від
держави на розвиток інфраструктури (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1140903039307458. – 2016.
– 24.03).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Голова правління ГО «Центр геопросторових даних України»
Андрій Тарнопольський:
Сьогодні є соціальний запит на інтегровану інформацію. Неможливо
робити будь-які аналітичні речі, аналіз політичний, соціальний, екологічний,
гідрологічний без інтегрованої інформації. На сьогоднішній день всі питання,
пов’язані з інформаційними ресурсами в Україні є розпорошеними, відсутній
будь-який орган, який консолідує цю інформацію або виробляє політику
використання, збирання і обробки даних та формування доступу до цих
даних.
Відповідно, є ряд порталів, які містять певну інформацію, але яка існує
у різних форматах і не поєднана між собою, відсутні єдині стандарти
відображення цієї інформації. Без створення органу, який би все це
узагальнював, формував політику і координував такі дії, ми навряд чи
зможемо побудувати інформаційну систему в Україні, яка б була, скажімо,
побудована на сучасних європейських вимогах, запровадження єдиної точки
доступу до інформації, а не блукання по Інтернету в пошуках тих чи інших
порталів. Саме тому експерти пропонують створення Центру обробки
геопросторових даних». Завданням центру є інтеграція даних з усіх джерел із
запровадження єдиних стандартів. Це, звісно, стане можливим, коли
з’явиться відповідний закон. Проте, щоб закон з’явився, слід проводити
консультації з усіма сторонами учасниками процесу. Перевагами такої
системи стане онлайн доступ через єдину точку доступу, можливість
створення онлайн сервісів, відсутність потреби великої кількості мережі
порталів, що зекономить кошти, та головне – ми зможемо забезпечити
актуальність і достовірність даних будь-яку мить. Таким чином, матимемо
спрощений, швидкий та дешевий доступ до інтегрованих даних та
впровадження сервісів на основі цих інтегрованих даних.
Голова і співзасновник ГО «Центр UA» Олег Рибачук відзначив
важливу роль запровадження геопросторових даних у зміні системи
державного управління. Органи влади та Президент повинні володіти
повною інформацією в країні.
Закон про доступ інформації в Україні належить до найкращих,
найпрогресивніших законів, які гарантують українським громадянам доступ
до інформації […] Але ми не володіємо всією повнотою інформації. В
Україні вміють працювати з цифровою інформацією, наша країна має кращих
програмістів в світі, треба лише вміти її правильно структурувати і
користуватися (Сьогодні є соціальний запит на інтегровану інформацію –
ГО «Центр геопросторових даних України» // Ukraine Crisis Media Center
Експертний погляд
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(http://uacrisis.org/ua/41588-tsentr-geoprostorovih-danih-ukrayini). – 2016. –
29.03).
Проектний менеджер реформи децентралізації Нацради реформ
Олена Симоненко:
Згідно з моніторингом, який проводить Нацрада реформ, виконання
завдань реформи децентралізації влади, запланованих на 2015 рік, становило
84%. Такого результату вдалося досягти завдяки наявності повного
консенсусу перших осіб держави стосовно необхідності реформи
децентралізації.
Шлях, який пройшла Україна протягом 2015 року в напрямку реформи
місцевого самоврядування та територіальної організації влади, і швидкість, з
якою Україна долає цей шлях, в десятки разів випереджає темпи
впровадження таких реформ, що відбувалися в країнах Європи. (…)
Далеко не всі депутати місцевих рад готові до нової реальності, тому
нерідко ми стикаємося з невідповідальним ставленням локальних
можновладців.
Наприклад, Закарпатська облрада досі не затвердила перспективний
план розвитку. При цьому там є громади, які добровільно об'єдналися і
потребуватимуть бюджету для розвитку, а без плану вони його не
отримають.
Результати соціологічних опитувань свідчать про позитивне ставлення
населення до децентралізації. На запитання «Як ви ставитеся до
впровадження реформи децентралізації?» понад 50% респондентів висловили
повну підтримку і лише трохи більше 10% відповіли категорично негативно.
Реформи потребують постановки амбітних цілей, які реально досягти в
окремий проміжок часу та скоординовано рухатися в єдиному напрямку,
підсилюючи один одного без саботажу і популізму (Децентралізація: як
боротися
з
популізмом
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1925).− 2016. − 29.03).
Експерт громадянської платформи «Нова країна» Сергій Сорока:
(…) Україна, за рейтингом ефективності органів державної влади
займає 130 місце серед 140 країн, як рейтингуються Довоським економіним
форумом. Україна має не тільки найнеефективнішу державну машину в
Європі, а як наслідок, Україна є ще й найбіднішою країною в Європи, органи
державної влади стали спадком ще за радянським часів, на які накладено за
останні 25 років корупційно-олігархічні системи, там, де орган влади
називається ресурсом. І якщо не зламати цю систему і не реформувати
державне управління, Україна не має шансів на розвиток.
(…) У нас є своя формула, вона називається «доплата за професійність і
доброчесність». Тобто, державні службовці, які пройшли процедуру
конкурсу за новим законом, автоматично отримують доплату у розмірі, що
узгоджений урядом і ЄС. А ті державні службовці, які зараз працюють, і
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добровільно погодилися пройти процедуру конкурсу, тобто перевірку на
доброчесність і професійність, так само автоматично отримують доплату.
Керівник адвокаційного відділу РПР Ярослав Юрчишин:
(…) В уряді має бути адміністратор, на наше розуміння, це комплексна
проблема, тому адміністратор має бути на рівні віце-прем’єр-міністра із
питань державної служби, з чітким розумінням – це топ-пріоритет на
найближчий час.
Наступною вимогою РПР є доопрацювання та прийняття Стратегії
реформування державного управління. Ухвалення Стратегії є необхідною
умовою для отримання 90 мільйонів євро від Європейського Союзу на
доплати новим державним службовцям, пояснили експерти. Без цих доплат
Україна не зможе забезпечити залучення нових професіоналів до конкурсів
на зайняття посад нової державної служби.
Менеджер групи РПР «Реформа публічної адміністрації», член
Ради РПР Микола Виговський:
Надзвичайно важливо, щоб ці люди, які прийдуть за новими
конкурсами, отримували нові заробітні плати. Бо з тим рівнем заробітним
плат, які є зараз, залучити якісних професіоналів на ці посади фактично
нереально (В уряді має бути адміністратор на рівні віце-прем’єр-міністра
із питань державної служби. Це топ-пріоритет на найближчий час –
Реанімаційний пакет реформ // Ukraine Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ua/41588-tsentr-geoprostorovih-danih-ukrayini). – 2016. –
28.03).
Заступник голови Ради зовнішньої політики «Українська призма»
Ольга Чижова:
Яку оцінку можна поставити українській дипломатії?
Так, ми знаємо про відсутність єдиної стратегії української зовнішньої
політики, що вона не цікавить партії, а повільні реформи всередині країни
заважають досягати цілей на міжнародній арені.
Але експерти Ради зовнішньої політики «Українська призма» пішли
далі, склавши таку собі «заліковку» української дипломатії.
Для цього аналітики вивчили понад три десятки напрямів роботи – від
співпраці з ключовими партнерами та міжнародними організаціями до
публічної дипломатії. Застосували п`ять критеріїв оцінки – від стратегії і до,
власне, результатів діяльності. Проаналізували перемоги та відверті промахи
президента та його адміністрації, комітету Верховної ради у закордонних
справах, МЗС та інших міністерств, залучених до розробки та впровадження
зовнішньої політики.
І виставили реальні оцінки за їхню роботу в 2015 році.
Старання українських дипломатів експерти оцінили загалом
оптимістично. Хоча й з невеликою натяжкою, поставили за зовнішню
політику минулого року «четвірку з мінусом».
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Серед позитиву – експерти визнають активізацію співробітництва із
НАТО та низкою країн: Великою Британією, Канадою, Польщею, країнами
Балтійського регіону, а також активізацію «економічної дипломатії»
(інвестиційні конференції та бізнес-форуми).
В такій ситуації найслабшим місцем залишається відсутність єдиної
стратегії.
Так, Україна оновила низку головних документів у сфері зовнішньої
політики, безпеки та оборони. Були внесені зміни до закону «Про основи
внутрішньої та зовнішньої політики», прийнято нові Стратегію національної
безпеки та Воєнну доктрину. Ці нормативні акти радикально змінили
сприйняття Росії з важливого партнера на державу-агресора.
Однак більшість географічних та тематичних напрямів зовнішньої
політики взагалі не прописані у стратегічних документах, тож вони не мають
довгострокового бачення.
На національному рівні так і не з’явилася систематизована доктрина,
яка визначала б курс України.
Аналітики відзначають, що торік значно посилилася співпраця
основних гравців української зовнішньої політики – МЗС, адміністрації
президента та Верховної ради. Створювалися міжінституційні та
міжсекторальні робочі групи з проведення реформ, групи з
міжпарламентських зв’язків не тільки з країнами ЄС (Німеччина, Польща,
Франція та ін.), але й у інших регіонах (Аргентина, Бразилія, Куба, Чилі), в
МЗС з’явилося Управління публічної дипломатії.
Та
водночас
внутрішня
конкуренція
та
конфлікти
між
зовнішньополітичними структурами заважали працювати ефективно. Так,
Україна досі не призначила послів до низки країн та міжнародних
організацій.
(…) Основні напрями зовнішньополітичної діяльності прогнозовано
сконцентрувалися на проблемі вирішення конфлікту з Росією (Нормандський
формат та Мінський процес, співпраця з ОБСЄ, ООН). Суттєво
активізувалася співпраця з НАТО.
Серед «відмінників» у двосторонніх відносинах – США та ЄС.
Америку Україна сприймала як свого основного стратегічного партнера,
координувала з нею питання як зовнішньої, так і внутрішньої політики.
Однак торгівля, інвестиції, гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів
не відповідають повною мірою характеру стратегічного партнерства.
А от фінансова підтримка України з боку Євросоюзу поряд з режимом
санкцій щодо Росії забезпечили певну політичну стабілізацію в країні. Проте
повільні реформи та корупційні скандали викликають незадоволення
європейських партнерів, а тому допомогу можна вважати значним
політичним авансом Україні.
Україна спромоглася, попри російський тиск, забезпечити ратифікацію
державами ЄС Угоди про асоціацію та вступ в дію повної та всеосяжної зони
вільної торгівлі з Європейський Союзом з січня 2016 року.
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До того ж досягнуто домовленості про підписання ЗВТ з Ізраїлем у
першій половині 2016 року, парафовано договір про ЗВТ з Канадою та знову
активізувалися переговори з цього питання з Туреччиною.
Успіхом у контексті співпраці з міжнародними організаціями стало
обрання України непостійним членом Ради безпеки ООН в жовтні 2015 року.
А завдяки співпраці з країнами Вишеградської четвірки та реверсу газу зі
Словаччини, Угорщини та Польщі вдалося зменшити залежність України від
російського блакитного палива.
(…) Основна рекомендація від експертів дипломатам: розробити
єдиний документ – Пріоритети зовнішньої політики України на період до
2020 року. І тільки з його урахуванням реформувати дипломатичну службу.
Кандидатів на посади керівників закордонних дипломатичних установ
має погоджувати комітет у закордонних справах ВРУ.
Міністерство
закордонних справ повинно взяти на себе роль координатора в системі
міністерств та відомств, які задіяні у процесі реалізації зовнішньої політики
країни. А щорічне публічне звітування МЗС має стати нормою.
До того ж аналітики наголосили на необхідності становлення
експертної дипломатії. Спільно з українськими неурядовими центрами МЗС
має виробити механізм проведення експертних обмінів, ознайомчих візитів
для закордонних експертів, які цікавляться подіями в Україні.
Одним із кроків до виконання цієї мети і є дослідження, що має стати
щорічним. Це дозволить спостерігати за динамікою роботи українських
інституцій, задіяних у реалізації зовнішньої політики (Оцінки для
української дипломатії. «Заліковка» за 2015 рік // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/03/28/7046806/). – 2016. –
28.03).
Незважаючи на окремі позитивні кроки, у період 7-20 березня
Індекс моніторингу реформ знизився із +1,4 до +1,2 бала (можливий
діапазон: від -5,0 до +5,0), адже загалом темп реформ залишається
слабким.
До поточного випуску іМоРе потрапили два довгоочікувані закони. Поперше, закон щодо вдосконалення процесу приватизації, що дозволить
запустити приватизацію стратегічних підприємств, на важливості якої
експерти наголошують постійно. По-друге, закон про електронне
декларування, який до останнього викликав багато зауважень та занепокоєнь
як з боку суспільства, так і міжнародних партнерів України.
Найважливіші позитивні нововведення:
1) Закон щодо вдосконалення процесу приватизації: +4,3 бала
На думку експертів закон (1005-VIII від 16.02.2016) дозволить
підвищити прозорість приватизації та залучити більше коло покупців, в тому
числі відомі міжнародні компанії. Адже закон скасовує вимогу щодо
обов’язкового продажу на фондових біржах пакету 5-10% акцій підприємств
при проведенні їх приватизації. В умовах нерозвиненого фондового ринку та
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слабкого захисту прав акціонерів ця вимога фактично була перепоною для
участі в приватизації міжнародних компаній.
Експерт Центру економічної стратегії Андрій Бойцун:
Дане положення колись було задумано як механізм визначення вартості
підприємства. В теорії, продавши невеликий пакет акцій на фондовому
ринку, держава могла використовувати ціну проданого пакету за основу для
визначення вартості всього підприємства. На практиці ж фондового ринку
зараз немає, а в умовах корумпованої судової системи ця вимога створювала
корупційні ризики.
Крім того, закон дозволяє залучати радників для продажу великих
державних підприємств не тільки за рахунок бюджету, але й за інші кошти,
наприклад, міжнародних організацій. Також закон забороняє брати участь у
продажу держкомпаній юридичним і фізичним особам-резидентам державагресорів та вводить вимогу про надання інформації про осіб, в інтересах
яких здійснюється придбання державних об’єктів, в тому числі кінцевих
бенефіціарів.
2) Закон про електронне декларування: +3,0 бали
Закон (1022- VIII від 15.03.2016) передбачає сувору, в тому числі
кримінальну, відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей
у деклараціях майна чиновників, починаючи вже з 2016 року.
Закон має подвійний позитивний ефект: по-перше, він є важливим
кроком у боротьбі з корупцією, по-друге, його прийняття є необхідною
умовою для лібералізації візового режиму з боку ЄС. Експерти зазначають,
що згідно з останнім звітом Єврокомісії щодо виконання Україною плану дій
із візової лібералізації, Національне агентство з питань запобігання корупції
має повноцінно запрацювати у першому кварталі 2016 року та негайно
розпочати перевірки майна, що й вимагало якнайшвидшого запровадження
цього закону.
3) Нова методика розрахунку концесійних платежів: +2,0 бали
Нова єдина методика розрахунків концесійних платежів за право на
управління майном підприємств (Постанова КМУ 130 від 4.02.2016) замінює
три різні методики, що існували раніше. Вона заснована на ринкових
формулах, є прозорішою і відповідає міжнародним правилам, тому, на думку
експертів, сприятиме розвитку концесій, тобто передачі в управління
підприємств, доріг або інших активів, в першу чергу державних. До того ж
розмір концесійного платежу стає одним із критеріїв визначення переможця
концесійного конкурсу, що сприятиме більш ефективному відбору
концесіонерів (управлінців) держмайном та поповненню бюджету.
4) Наказ МОЗ щодо забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками
не більше 60 у розрахунку на 10 тисяч населення: +1,3 бала
У 2013 році в Україні кількість лікарняних ліжок на 10 тисяч населення
становила 87,9, тоді як в країнах ЄС – всього 52,8. Це свідчить про
неефективне використання ресурсів, адже замість додаткового ліжка кошти
можуть бути виділені на лікування, медичну техніку, медичний транспорт
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тощо. Наказ МОЗ (51 від 1.02.2016) передбачає зниження цього показника до
60 (більше тут). Разом з тим експерти наголошують, що необхідний
комплексний підхід до реформи.
Експерт Інституту економічних досліджень та політичних
консультацій Олександра Бетлій:
Це рішення повинно було б ухвалюватись одночасно з рядом інших…
зокрема, йдеться про необхідність зміни підходів до денних стаціонарів,
зміни протоколів лікування (хоча затверджених протоколів в нас поки що
мало). Рішення про автономію закладів також не ухвалено і існує ризик, що
не буде ухвалено ще тривалий час через відсутність консенсусу між МОЗ та
профільним комітетом Верховної Ради (Індекс Моніторингу Реформ
(iMoРe). Випуск 31 // VoxUkraine (http://voxukraine.org/2016/03/26/index-formonitoring-reforms-imore-release-31-ua/). – 2016. – 26.03).
Перший заступник міністра економіки Юлія Ковалів:
При зменшенні ВВП, яке минулого року було порядку 10%, цього року
ми вже очікуємо ріст. І за результатами перших двох місяців ми бачимо уже
поступове відновлення економіки. І коли ми говорили, що 2015 рік був роком
стабілізації економічної ситуації, а 2016 рік буде першим роком росту, то вже
статистика за останні 2 місяці це показує. Ми вперше за три роки отримали за
січень-лютий ріст промислового виробництва в країні. Ми отримали, от за
даними Держстату останніми, очікуване зростання ВВП країни. І ми бачимо
за 2 місяці зростання до 1%. Це поки що попередні дані, фактично, ми
отримаємо наступні за перший квартал.
Тобто всі ті зусилля, які були зроблені минулого року і по
реструктуризації боргів, і по реальному скороченню видатків бюджету, при
такому значному фінансуванні видатків на армію, ми підняли минулого року
соціальні стандарти, і цього року закладено двох етапне підняття соціальних
стандартів. І причому це все в реальному бюджеті, з реальними доходами, а
не завищеними. Порядку 20 млрд. цього року буде потрачено на дороги. Ці
цифри складаються як з прямих витрат бюджету державного, так і з місцевих
бюджетів, так і коштів які ми залучаємо в міжнародних організаціях. Це
кредити світового банку, інших фінансових установ.
Крім того, Фонд регіонального розвитку, який фінансує проекти
регіонального соціального розвитку, це і будівництво шкіл, і будівництво
доріг, будівництво і ремонт лікарень, інших заходів. Ці видатки також в рази
більші з бюджету цього року.
Я думаю, що нам треба буде пройти півроку бюджету, подивитися його
виконання, і тоді можна говорити (про підвищення соціалних стандартів, –
ред.). Що дуже важливо, знову ж таки, можна піднімати соціалку і на 20, і на
30, і на 40%, це все фінансувати додатковою емісією гривні. Тоді ми
отримаємо такий самий рівень інфляції, і реально люди отримають ті самі
гроші. Просто інфляція їх з'їсть. Якщо ми минулого року мали інфляцію
порядку 43%, то вже цього року ми очікуємо в районі 12%. І це реальні
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результати. Ці цифри не завищені, не прикрашені. Ми можемо друкувати
гривню, піднімати соціальні стандарти, розганяти інфляцію, а в результаті
купівельна спроможність 10 грн і купівельна спроможність 100 грн буде
однакова.
Якщо реально подивитися на те, за рахунок чого наша економіка
падала, і в яких умовах вона функціонувала останні два роки, то половина
падіння – це військові дії в зоні АТО. По суті, ми втратили частину
економіки, ми втратили ту частину території, на якій був сконцентрований
виробничий потенціал. Якщо реально подивитися на ті політичні виклики,
які за рамками економіки наша країна мала, то 2015-й був роком дна. І на
2016 рік ми очікуємо зростання економіки, зростання ВВП на рівні 1-1,5%.
Ми очікуємо зростання обсягу тих товарів та послуг, які виробляються,
в результаті цього ми отримуємо і зростання доходів бюджету у порівнянні з
минулим роком. Ми отримуємо і ми очікуємо набагато меншу інфляцію. Ми
очікуємо більш стабільний валютний курс. І ми не очікуємо таких значних
коливань, які були в минулому році. Чому це важливо? Тому що якщо ми
подивимося протягом останніх 25 років, наша економіка в основному росла
за рахунок споживання. Ми друкували гроші, було враження, що у людей їх
стає більше, люди починають їх витрачати, в результаті люди починають
витрачати їх на імпорт, а ми втрачаємо власне виробництво. І на сьогодні ми
бачимо, що основні − якщо говорити про драйвери росту − це експорт, це
інвестиції в країну.
Якщо ми нічого не будемо робити, скоріше за все, інвестори не
прийдуть. Для того щоб вони прийшли, ми повинні показати їм результати.
Важлива стабільність, в тому числі політична. (…)
Крім політичної стабільності важливим елементом є захист права
власності. Це непорушна аксіома, яку ми повинні забезпечити. В нашому
випадку це судова реформа. Так, у нас є проблема, і так, її потрібно
вирішувати, тому що вона є однією з баз. Коли ти інвестуєш, податки – це
інколи проблема, дозволи – це інколи проблема, але коли у тебе під ризиком
весь обсяг твоєї інвестиції, ти навряд чи будеш ризикувати, йдучи в таку
країну. Тому реформа судової системи – одна з ключових для забезпечення
інвестиційного клімату. Решта, звичайно, це податкова реформа. Податкова
реформа має бути повністю здійснена в 2016 році так, щоб більше питань,
спорів з відшкодуванням ПДВ, з податковими перевірками, з наїздами
податкової міліції − не було. (…)
Ріст економіки вимірюється в натуральних показниках. Тобто коли ми
говоримо про 1% росту економіки, це 1% фактичного росту випуску
продукції. Якщо це труби, то це в тонах, якщо це вугілля, це в тонах, якщо це
газ, то це в тисячах кубометрів. Якщо це послуги, то це в кількості послуг.
Тобто це натуральний ріст економіки. Що стосується курсу долара, ми
очікуємо середньорічний курс долара на рівні 27 грн, до кінця року – 28.
В нас останнім часом спотворене сприйняття траншів МВФ і взагалі
програми. Програма – це те, що треба не для отримання грошей, не для
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збільшення золотовалютних резервів і втримання курсу. Це те, що потрібно
нам, щоб реформувати нашу економіку, закласти те підґрунтя росту, яке
дасть цього року 1%, наступного року 3%. Далі – 4-5%. Тобто це не є
питання короткострокового отримання чергового траншу. Це питання
системних реформ. І ми повинні їх робити.
В державній власності знаходиться 3,5 тис підприємств. Причому,
половина з них уже не працює. В нас фактично є 1700-1800 діючих
державних підприємств. Власне, минулої п’ятниці на уряді ми заслуховували
результати роботи 17 найбільших. І тут ситуація дуже показова. Якщо в 2014
році загальні збитки цих компаній становили 7,5 млрд. грн, то в 2015 році
уже 2,6 млрд прибутку. Тобто на 10 млрд за рік покращився фінансовий
результат. І це тільки 17 найбільших компаній.
Окремо в нас є НАК «Нафтогаз», це найбільша бюджетна діра, яка була
в цій країні протягом останніх 20 років. І в 2014 році в неї збитки становили
89 млрд, які були профінансовані з бюджету, тобто, з кишень конкретних
людей, і економії на конкретних соціальних послугах: освіті, медицині,
будівництві доріг. Ми оплачували закупівлю газу у «Газпрому». В 2015 році
на 64 млн таких витрат уже менше. У 2016 році ми очікуємо, що «Нафтогаз»
буде бездефіцитним. І в бюджеті на цей рік не закладено жодної копійки для
компенсації.
Ціна на газ не може залишитися такою, як вона є. Ми повинні платити
за газ стільки, скільки він коштує. Газ не є соціальним благом, не є чимось,
що нам дано безкоштовно з неба. Так само, як і будь-які інші ресурси. Ми ж
за мобільний телефон платимо стільки, скільки він коштує. За проїзд в
автобусі, за буханку хліба. А газ і електрична енергія – це такий самий товар.
Для того, щоб його купити, нам можна дати або 100 млрд з бюджету – а це,
по суті, приховані дотації; або заплатити реальну ціну. Але у випадку того,
ціноутворення, яке в нас було до 2014 року, і ті, хто були так звані олігархи,
платили дешеву ціну, і ті, хто претендують на субсидії, малозабезпечені,
платили дешеву ціну. А решту компенсовував бюджет. В першу чергу, знову
ж таки, з рахунок тих малозабезпечених. Чи була це соціальна
справедливість? Я вважаю – ні.
Коли ми кажемо, що у нас є бюрократія, в нас є дуже багато довідок,
погоджень, які дуже важко отримати, це впирається в дві речі. Перше – в
фізичних людей, які надають ці послуги по всій Україні. Ми можемо писати
на рівні уряду ідеальні акти, ми можемо писати, відміняти купу дозвільних
документів, але якщо на місці сидять люди, які беруть за це хабарі, які
замість того, щоб усміхнутися і надати послугу, роблять так, як вони це
робили останні 25 років, то ми повинні тут міняти не лише процедури, не
лише відміняти документи, але міняти ментальність і відношення держави як
надавача послуг для своїх громадян. Вони не мають стояти в черзі, їх не
мають посилати за тисячами папірчиків по різних кабінетах. Тобто держава
має бути як МакДональдз, де ти швидко і якісно отримав послугу, до тебе
посміхнулися і сказали: дякую («Держава має бути як МакДональдз».
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Інтерв'ю з першим замміністра економіки // Голос Столиці
(http://newsradio.com.ua/2016_03_25/Derzhava-ma-buti-jak-MakDonaldzntervju-z-pershim-zamm-n-stra-ekonom-ki-6679/). – 25.03).
Академік НАН України Богдан Данилишин:
Сумні аналогії спадають на думку, коли аналізуєш перші статистичні
дані поточного року. Українська економіка, як нам і обіцяли, взяла курс на
зліт, але ризики розбитися ще на зльоті лишаються вкрай високими.
Причиною цьому є невірно задана (або загалом не зрозуміла) траєкторія
руху, про що свідчить хвилеподібний зліт.
Що ми мали за підсумками січня:
– Продовження, хоча і повільнішими темпами, ніж у минулому році,
падіння обсягів виробництва, зокрема, у промисловості – на 1,7%, сільському
господарстві – на 2,5%, вантажообігу – на 3,8%, оптового товарообороту – на
7%, обороту роздрібної торгівлі – на 1,4%, будівництва – на 11,4%;
– Продовження падіння попиту, як зовнішнього, так і внутрішнього.
Зокрема, обсяги експорту товарів та послуг скоротились на 28,1%, реальна
середньомісячна заробітна плата зменшилась на 13,2 %, при цьому упродовж
січня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась
на 11,3% і станом на 01.02.2016 становила 2092,5 млн грн.
Оскільки попит впав сильніше, ніж виробництво, на ринку збереглася
відносна рівновага – інфляція на рівні 0,9% за місяць та девальвація на 4,8%.
За підсумками лютого ми маємо вже кардинальну зміну динаміки:
– Різке зростання обсягів виробництва в цілому за два місяці
промисловості – на 2,9% (в тому числі у лютому до лютого на 7,6%),
вантажообігу – на 2,5%, уповільнення падіння будівництва до 2%;
– В умовах, вочевидь, триваючого скорочення попиту (динаміка
роздрібної торгівлі погіршилась – падіння на 1,7%) ми спостерігаємо
дефляцію на рівні 0,4% за місяць і, навпаки, прискорення девальвації офіційний курс гривні відносно долара США на кінець лютого 2016 року
порівняно з січнем 2016 року девальвував на 7,6 % до 27,0544.
Логіки в цій «кардіограмі» мало. Незрозуміло, чому виробники раптом
почали різко нарощувати обсяги виробництва в умовах, коли попит
продовжує падати. І відколи це в Україні під час девальвації відбувається
дефляція? Поки ці питання лишаються без відповіді, оскільки ми не маємо
повної статистичної картини цього періоду, і сам період для аналізу є
замалим. Проте головне, що випливає з цих даних, – економіка взяла курс на
зліт на свій страх і ризик у негоду, яка вирує на зовнішніх ринках, не маючи
при цьому зрозумілих сигналів від влади.
Якою буде наша внутрішня політика у найближчій перспективі, ми
маємо здогадатися з 379 пунктів програми уряду. Правду кажуть, що
стислість – сестра таланту. І наш уряд цим талантом, вочевидь, не наділений.
Саме тому нами керує МВФ, оскільки він здатний коротко викласти у
меморандумі свої вимоги. Останні заганяють економіку України у пастку
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недорозвиненості, оскільки в них не має стимулів для розвитку, в них є лише
утиск попиту. Можливо, нарешті, зрозумівши це, виробники вирішили, як
кажуть, взяти штурвал у свої руки і не чекати від влади жодних координат.
Які ризики все це нам несе, час покаже.
Загалом, якщо виробники дійсно вирішили самі визначати пріоритети,
шукати шляхи виходу із затяжної економічної кризи – це добре. За таких
умов у України з`являються хоч якісь шанси на розвиток. (…)
Отже, одним з головних ризиків започаткованого економічного
відновлення в Україні є відсутність чітких сигналів від влади, а також її
бездіяльність. Ми боремося за макроекономічну стабільність, пригнічуючи
попит, але ми не визначаємо наших пріоритетів, в які мали б заходити як
іноземні інвестори, так і вітчизняні. Якою за таких умов буде кінцева точка
нашого польоту – нікому наразі не відомо (Українська економіка пішла на
зліт // Новое время (http://nv.ua/ukr/opinion/danylyshyn/ukrajinskaekonomika-pishla-na-zlit-105655.html). – 2016. – 25.03).
Перший симптом оздоровлення економіки: український ВВП у
лютому зріс на один відсоток. Голова уряду Арсеній Яценюк вбачає у цифрі
ознаку макроекономічної стабілізації.
Виконавчий директор Фонду Блейзера Олег Устенко:
Від цього промислового зростання слід відмінусувати зайвий день
лютого, 29 число, що ми мали цього року. А це насправді не так і мало – три
з половиною відсотка до показника місяця. Тобто сміливо берете 7 з
половиною відсотків і можете впевнено відраховувати три з половиною, і
отримаєте чотири відсотки. Але, в принципі, 4% – це теж не дуже-то погано,
особливо в країні, де економіка впала на 20% протягом 2014 і 2015 років.
Можна було би сподіватися, що це переломний момент. Спад економіка
України показувала з 2014 року. 2013-й завершився «в нулях», у наступні два
роки ВВП мав –7% і –9,9% відповідно. Чи стане зафіксований тепер плюс 1%
тенденцією? Це буде видно з показників першого кварталу 2016 року.
(…) Чинники для економічного зростання – це реформи.
Колишній міністр економіки України Володимир Лановий:
Якщо Україна зможе проводити структурні реформи – мова йде про
дерегуляцію бізнесу, боротьбу з корупцією, судову реформу – це все могло
би стати чинниками, щоб почався розвиток української економіки. І не тими
темпами, які зараз прогнозує той же Кабмін, на рівні 1%, а темпами 7% і
більше відсотків. І це саме те, чого потребує Україна після такого сильного
падіння 2014–15 років.
Після 20-відсоткового падіння у минулі три роки «зростанням»
нинішній показник важко назвати, але «це краще, ніж були мінусові
показники». «Хоча давно відомо, що динаміка нижче від трьох відсотків
вважається такою, що практично не відбувається».
Аграрне виробництво експерти завжди ставлять на перше місце серед
локомотивів економічного зростання для України. Однак саме зараз, на тлі
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невеликого загального покращення, у сільгоспсекторі триває падіння.
Причиною тому – погані умови банківського кредитування, від якого значно
залежить агрогалузь. Також уперше в бюджеті не передбачена компенсація
відсоткових ставок для фермерів.
Зростання ж промислового виробництва відбулось за рахунок
металургії, вона піднялась на 15%, а оскільки це більшою мірою експортна
галузь, можна припустити, що відбулись деякі покращення щодо саме цього
сегменту на зовнішніх ринках.
Шведсько-американський
економіст,
старший
радник
Атлантичної ради (Atlantic Council) Андерс Ослунд:
Можливо, це короткочасний стрибок, а можливо, щось краще. Згадайте
Ірландію, яка після глибокої кризи досягла минулого року 8% зростання.
Я завжди підкреслюю три речі. Перша – сільське господарство, і все
довкола нього. 35 відсотків українського експорту – це зараз агропродукція, і
Україна може виробляти вдвічі більше. Друге – це хай-тек, Україна має 100
тисяч компаній з високими технологіями, здебільшого малих, це велика
конкурентна перевага. Третє – постачання, зараз багато польських середніх
підприємств переносять своє виробництво до України. Україна може стати
потужним «субпостачальником» на європейські ринки – так, як зробили
Болгарія і Румунія (Може, це короткочасний стрибок, а може, й щось
краще
–
Ослунд
про
ВВП
України
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27632700.htm). – 2016. – 24.03).
Один з провідних світових економістів і експертів по Україні і РФ
Андерс Аслунд:
(…) У 2015 році, як на мене, Україна чимало досягла, хоча десь і
запізнилася. Але я точно не згоден з тим, що Україна не зробила нічого.
Неправильно і говорити, що реформи занадто повільні. Просто одні реформи
йдуть непогано, а інші зупинилися ... Дозвольте сказати, що досягнуто. Поперше, плаваючий обмінний курс. На 20% в минулому році вдалося знизити
споживання газу, в цьому році сподіваємося на те ж саме.
Відбулося значне бюджетне вирівнювання. Збалансований бюджет. 65
з 180 банків закриті – це треба було робити, хоч власники і не згодні. Зростає
прозорість, транспарентність. Йде дерегуляція, хоч вона і не завершена до
кінця. Електронні закупівлі. Ну, і фінансування МВФ – виділено $ 6,7 млрд.
(…) Ми всі знаємо, де нічого не відбувалося – це прокуратура і суди.
Це найбільший недолік ... Судова система не працює. Що робити? Просто
треба звільнити цих 18 тис прокурорів і 10 тис суддів, знайти і найняти нових
людей. В Україні достатньо кваліфікованих юристів. Нехай вони приходять.
І, звичайно, потрібно забезпечити належні умови роботи і зарплати.
Венеціанська комісія, мені здається, тут грає шкідливу роль, оскільки вважає,
що недосконале люстраційне законодавство не має права на існування. Хоча
швидкість і темпи – важливіше, ніж ідеальність.
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(…) Чому ВВП впав на 17% за два роки? В першу чергу, через війну з
Росією. Не забуваємо, що Донбас відповідав за 7% ВВП, плюс окупація
частини території. Друге – це торгові санкції Росії. Близько 18% українського
експорту, орієнтованого на Росію, зникло. Тобто, пропало 6% ВВП. Цей
експорт перенаправити кудись з логістичних, технічних причин було
неможливо. До того ж, в 2014 році країна не отримала прямих іноземних
інвестицій, хоча традиційно вони становили 4% ВВП. (…)
Відбулося значне бюджетне вирівнювання. Величезні витрати бюджету
в 2014 році, 53% ВВП – а це дуже високий рівень за європейськими мірками,
знизилися до 44%. Щось подібне було досягнуто в свій час в країнах Балтії.
Бюджетний дефіцит знизився з 10% до трохи більше 2% ВВП. Це велике
досягнення. А реструктуризація боргу дозволила відкласти обслуговування $
15 мільярдів. Тепер у вас є чотири роки на відновлення.
(…) Прогнози ніхто точно не дає, зараз говорять про 1-2% зростання в
цьому році. Якщо так, то це означає, що як мінімум дно було досягнуто.
Згадайте Ірландію, яка ще кілька років тому була в кризовій ситуації, а в
минулому році показала зростання 8%. Українська економіка може вийти на
такі ж цифри, якщо, в першу чергу, відбудеться судова реформа. Так що я з
оптимізмом дивлюся на українську економіку за умови, що уряд в найближчі
дні прийме потрібні рішення (Андерс Аслунд: В Украине надо уволить 18
тыс прокуроров и 10 тыс судей // Інформаційний портал «Українські
реалії» (http://ukrreal.info/ua/statti/69995-anders-aslund-v-ukraine-nado-uvolit18-tys-prokurorov-i-10-tys-sudey). – 2016. – 25.03).
Директор Інституту світової політики (Institute of World Policy)
Альона Гетьманчук:
Пристрасті, які нагнітаються в Україні навколо голандського
референдуму, зрозумілі, але деструктивні.
(…) По-перше, в України від початку були зв’язані руки в цій кампанії,
а можливості – вкрай обмежені. Кампанія «ні» – це дуже просто: акумулюєш
всі простестні настрої, збираєш всіх незадоволених життям і Євросоюзом,
продукуєш страшилки про мігрантів, божевільного Путіна з бомбою і наплив
дешевої й неякісної курятини з України – і все працює. Кампанія «так» в
умовах повального євроскептицизму, антиістемблішментських настроїв,
кризи мігрантів та террористичних актів під боком у голандців – це все дуже
складно.
(…) Проте активно підключатись не уряду Нідерландів, і не уряду
України. Нідерландський референдум – це той унікальний випадок, коли
особливо "світитись" українському уряду якраз було і непотрібно. Така б
активність зіграла би йому тільки в мінус, а не в плюс. Голандці скептично
ставляться не тільки до всього, що робить і про що говорить власний уряд чи
Єврокомісія. Вони насторожено ставляться до урядових ініціатив взагалі. Це
потрібно розуміти. Якщо й треба в чомусь звинувачувати український уряд,
то не в тому, що провалив інформаційну роботу по референдуму, а в тому,
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що не поборов корупцію чи допустив серйозну внутрішньо політичну кризу –
аргументи, які активно використовуються проти нас опонентами угоди.
Однак це вже тема з дещо іншої, більш глобальної опери.
(…) По-друге, потрібно спокійно ставитись до того факту, що
результат цього референдуму може бути негативним для України. З усіх
чотирьох можливих результатів референдуму – зрив через низьку явку;
позитивний результат; негативний результат з малим розривом; негативний
результат з суттєвим розривом – найімовірніше саме два останніх. Однак, це
не кінець світу, і тим більше не кінець євроінтеграції України. Просто
голандському уряду та Єврокомісії варто було б вже попіклуватись про план
«Б», а не чекати на Північному морі правильної погоди. Будемо сподіватись,
що голандський уряд зможе достойно вирулити в ситуації з малим розривом,
однак якщо розрив буде суттєвим – він навряд чи гратиметься в політичне
самогубство. І це теж треба спокійно сприймати, оскільки Україна тут
безсила (…) (Нідерландський референдум-2: «провалом» не зарадиш, –
Гетьманчук
//
Інформаційний
портал
«Українські
реалії»
(http://ukrreal.info/ua/politika/100634-niderlandskiy-referendum-2-provalomne-zaradish-getmanchuk). – 2016. – 24.03).
Український дипломат Богдан Яременко:
(…) Розмови і з євробюрократами, і з голландськими політиками ми
починали з питання – чи розуміють вони абсурдність ситуації, коли
голландці на референдумі висловлюються щодо угоди, яка вже ратифікована
європарламентом, де є і їхні представники, усіма країнами ЄС, а підписана –
їх урядом, після згоди усіх інших держав-членів ЄС? Ця маразматична
ситуація ставить під сумнів навіть теоретичну можливість укладення
міжнародних договорів з ЄС. Навіщо це робити, якщо ЄС не впливає на
процес ратифікації? Виходить усім, хто мають намір вступати в якісь
міжнародно-договірні відносини з ЄС треба домовлятися не в Брюсселі чи
інших столицях, а спочатку організовувати референдум в Нідерландах? Так
це бути і працювати не може.
Це розуміють і в Брюсселі, і в Гаазі.
В Брюсселі на голландців мають великий зуб ще й за попередній
референдум, який поховав надії на європейську конституцію.
Тому серед усіх учасників процесу навколо ратифікації угоди про
асоціацію між Україною і ЄС є таке порозуміння, що висловитися з цього
приводу голландці можуть, але процес ратифікації і виконання угоди
зупинити вже не зможе ніхто.
Як це буде зроблено поки що до кінця незрозуміло. Це залежатиме від
низки факторів, перш за все. пов’язаних з самим референдумом. Але якщо
висока явка і велика різниця між «проти» і «за» не дозволить голландській
владі самостійно розібратися з проблемою, до справи підключаться
європейські політики. І Карфаген голландського референдуму буде
зруйновано («Нет повести печальнее на свете», ніж референдум в
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Нідерландах щодо угоди про асоціацію України з ЄС // Інформаційний
портал «Українські реалії» (http://ukrreal.info/ua/statti/69971-net-povestipechalnee-na-svete-nizh-referendum-v-niderkh-schodo-ugodi-pro-asotsiatsiyuukraini-z-es). – 2016. – 24.03).
Заступник голови Громадської організації «Сила України», юрист
Володимир Орлов:
Спецконфіскацію може бути застосовано до будь-якої юридичної або
фізичної особи, походження майна якої викликало сумніви у правоохоронців.
А отже, при бажанні це може бути використано як інструмент тиску. Тим
більше що забрати майно можуть і без рішення суду. Тобто незавершене
слідство цьому не завада.
Є ще одна норма законопроекту, яка порушує конституційні права
громадян і створює ґрунт для зловживань. Так, зокрема, рішення про
спецконфіскацію може виноситися без участі фігуранта розслідування.
Людині можуть узагалі не вручати повістку, досить розмістити відповідну
інформацію в ЗМІ, яку вона просто може не прочитати.
Також цей законопроект позбавляє громадян права оскаржити судове
рішення, оскільки воно підлягає негайному виконанню.
Якщо ми вносимо на розгляд такі законопроекти, то спочатку потрібно
передбачити, щоб вони відповідали, по-перше, Конституції, по-друге,
Кримінально-процесуальному та Кримінальному кодексу й іншим
нормативним документам. Цей законопроект їм прямо суперечить.
Профільний комітет повинен над цим попрацювати до голосування в
другому читанні (Законопроект про спецконфіскацію безпосередньо
суперечить Конституції України // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/39437-zakonoproekt-o-speckonfiskaciinaprjamuju-protivor.html).− 2016. − 24.03).
Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський:
Якщо український виробник хоче потрапити на європейський ринок, у
нього є лише один сценарій дій. Дотримуватись тих вимог і принципів, які
діють у Європі.
І ось вони вже порушуються — адже в Україні діє мораторій на
перевірку підприємств, які працюють у харчовій промисловості.
А відповідно до загальноєвропейських вимог це неприпустимо, адже
тоді є великий ризик потрапляння на ринок неякісної продукції, що може
загрожувати життю та здоров'ю споживачів.
І європейський ринок хоче бути впевненим у безпечності українських
харчових продуктів.
(…) Я не сумніваюсь у тому, що український виробник може давати
безпечну продукцію дуже хорошої якості. Але завжди є спокуса зекономити
на якості заради здешевлення процесу виробництва, є недобросовісні
виробники. І це загроза.
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Загроза українцям, європейцям і самому факту тісної експортної
співпраці України з Європою. Українці повинні розуміти, що європейський
ринок їм дуже потрібний (…).
Відсутність контролю дорівнює в цій ситуації відсутності гарантій з
боку держави.
Так, можливо, це вірний крок з боку влади для підтримки бізнесу.
Малий і середній бізнес у непростих умовах кризи та хиткої економіки
потребує не стільки підтримки держави, скільки «щоб не заважали».
Мораторій і є ось цим «незаважанням».
Та на одній шальці терезів стоять інтереси малого і середнього бізнесу,
а на іншій – інтереси українських та європейських споживачів і загалом
перспективи відкритого європейського ринку для України. Перед
українською владою дуже непростий вибір – зробити так, щоб і одні, й інші
залишились задоволеними.
(…) Доцільним було би подумати про скасування мораторію на
перевірки і задіяти європейські норми перевірок.
У вас є ухвалений закон, який це прописує – конкретний перелік
питань, який ставитиме один інспектор. (…)
Якщо таку норму буде запроваджено – тоді ми можемо бути
переконаними у тому, що українські виробники – бажані на європейському
ринку (…) (Посол ЄС: європейці хочуть бути впевненими у безпечності
українських
продуктів
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/03/24/7046714/). – 2016. –
24.03).
Політолог Андрій Дуда:
Запрошення в Україну Бальцеровича, який займає проукраїнську
позицію та є професіоналом, – це позитивний крок, але чи поліпшить це
ситуацію, покаже час.
Це черговий експеримент української влади, покликаний вирішити
питання реалізації економічних реформ. Уже було проведено кілька таких
експериментів, у тому числі запрошення топ-менеджерів для реалізації
економічних реформ. Ми маємо проекти із залученням міжнародних
організацій, залученням консалтингових груп до діяльності економічного
блоку, і цей координаційний орган – також один з експериментів.
Зараз слід розуміти, що в Україні здійснюється спроба проведення
швидких економічних реформ.
Багато хто йшов таким шляхом. Свого часу Піночет залучив іноземних
спеціалістів для швидкого економічного ривка.
Те, що долучаються такі люди, як Бальцерович, який має хороший
досвід у цій сфері, є дуже позитивним кроком (…) (Експерт розповів, на
який експеримент пішла влада для швидкого економічного ривка // Слово і
Діло (http://www.slovoidilo.ua/2016/03/24/pogljad/polityka/ekspert-rozpoviv-naЕкспертний погляд
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yakyj-eksperyment-pishla-vlada-dlya-shvydkoho-ekonomichnoho-ryvka). – 2016.
– 24.03).
Уряд у прямому ефірі оприлюднив результати роботи найбільших
державних компаній України й окреслив шляхи їхнього розвитку.
Директор економічних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин:
Політизація роботи менеджменту у державному секторі є
неприпустимою. А ось реальна оцінка стану справ у компаніях, проведення
міжнародного аудиту – виправдані й очікувані.
Потрібно зробити оцінку, тому що поки все, що маємо – це аналіз, хто
кращий і гірший, у кого які збитки. Державні підприємства повинні пройти
міжнародний аудит, тоді можна буде впевненіше розмовляти з потенційними
інвесторами. Наступний крок – надати підтримку державним компаніям, чия
конкурентоздатність реальна, а не надумана. Якщо є можливість посприяти
тому, аби продукція таких компаній виходила на міжнародні ринки. Це дуже
важливо. Облік, контроль і просування компаній, які мають реальну
конкурентоздатність, – це повинно бути предметом уваги (Уряд повинен
підтримувати державні компанії, які справді є конкурентоздатними //
Центр Разумкова (http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=
6063). – 2016. – 24.03).
Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо заявив про
необхідність внесення змін до закону України «Про очищення влади». За
його словами, закон у нинішньому вигляді має бути змінений, тому що він
«не повністю відповідає європейським стандартам і принципу верховенства
права».
Шведський та американський економіст, старший радник
«Атлантичної ради» (Atlantic Council) Андерс Ослунд:
Україні варто вже тепер починати люстрацію суддів, оскільки судова
реформа практично не відбувається.
Венеційська комісія тут відіграє, я вважаю, дуже шкідливу роль,
кажучи: якщо ви не створили ідеальне законодавство з люстрації – киньте
його взагалі. Звісно, зміст дуже важливий. Але швидкість, я вважаю, тут
важливіша.
Як банк може стягнyти борги, якщо він не може звернутися до суду?
Великою проблемою для банків є те, що вони не можуть стягнути борги з
великих позичальників, оскільки вони надто політично впливові.
Я рішучий прихильник люстрації, як і багато хто в Україні, – додав він.
Просто треба звільнити 18 тисяч прокурорів і 10 тисяч суддів, найняти нових
людей, віднайти їх – є чимало кваліфікованих юристів в Україні. Звичайно, у
той же час треба покращити їхні умови праці й підвищити зарплати
(Венеціанська комісія шкодить процесу люстрації в Україні – Ослунд //
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(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27632375.html).–

Заступник голови Громадської організації «Сила України», юрист
Володимир Орлов:
Спецконфіскацію може бути застосовано до будь-якої юридичної або
фізичної особи, походження майна якої викликало сумніви у правоохоронців.
А отже, при бажанні це може бути використано як інструмент тиску. Тим
більше що забрати майно можуть і без рішення суду. Тобто незавершене
слідство цьому не завада.
Є ще одна норма законопроекту, яка порушує конституційні права
громадян і створює ґрунт для зловживань. Так, зокрема, рішення про
спецконфіскацію може виноситися без участі фігуранта розслідування.
Людині можуть узагалі не вручати повістку, досить розмістити відповідну
інформацію в ЗМІ, яку вона просто може не прочитати.
Також цей законопроект позбавляє громадян права оскаржити судове
рішення, оскільки воно підлягає негайному виконанню.
Якщо ми вносимо на розгляд такі законопроекти, то спочатку потрібно
передбачити, щоб вони відповідали, по-перше, Конституції, по-друге,
Кримінально-процесуальному та Кримінальному кодексу й іншим
нормативним документам. Цей законопроект їм прямо суперечить.
Профільний комітет повинен над цим попрацювати до голосування в
другому читанні (Володимир Орлов Законопроект про спецконфіскацію
безпосередньо суперечить Конституції України // Аналітична служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/39437-zakonoproekt-ospeckonfiskacii-naprjamuju-protivor.html). – 2016. – 24.03). .
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Сьогодні в Краматорську відбулась офіційна зустріч керівництва
Донецької облдержадміністрації з делегацією Регіональної місії USAID в
Україні, Молдові та Білорусі. Сторони обговорили пріоритетні напрямки
співпраці.
Голова облдержадміністрації Павло Жебрівський:
На цей рік обласна влада має амбітний план, і ми б хотіли реалізувати
його з вашою допомогою. Йдеться про створення 7 Центрів надання
адміністративних послуг у містах Маріуполь, Краматорськ, Слов’янськ,
Костянтинівка, Дружківка, Бахмут і Лиман. Населення цих пунктів складає
більше 70% людей, які проживають на підконтрольній українській владі
території.
Будівництво 7 Центрів буде коштувати нам дешевше, ніж один
подібний в Одесі. Зараз ми працюємо над тим, щоб мати ефективний
інструмент як для надання послуг громадянам, так і для боротьби з
корупцією на побутовому рівні.
Дуже важко очікувати наплив інвестицій у зону проведення
Антитерористичної операції, але ми сподіваємося на міжнародну допомогу в
цьому питанні.
Виконуючий обов’язки директора Регіональної місії USAID в
Україні, Молдові та Білорусі Джон Пеннелл підтвердив готовність
допомагати Донеччині.
«Ви надасте нам інформацію про напрямки роботи, після їх розгляду, я
думаю, що ми будемо плідно співпрацювати».
Він запевнив, що спеціалісти USAID мають досвід підтримки малого та
середнього підприємництва, освітніх програм, зокрема формування опорних
шкіл. Також в організації готові найближчим часом розпочати проект по
створенню робочих місць на Донеччині.
«Є програми лідерства для підтримки та навчання майбутніх
керівників громад. Децентралізація – дуже важливий процес для України,
тут наші зусилля з Євросоюзом рухаються в одному напрямку» (Голова
Донецької ОДА і керівник Регіональної місії USAID обговорили напрямки
співпраці
//
Донецкая
областная
госадминистрация
(http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=02.03.09&iface=Public&cmd=view&args=
id:36690;tags%24_exclude:46). − 2016. − 30.03).
Офіційна інформація
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Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Павло Жебрівський запропонував президенту України Петру
Порошенко зареєструвати фонд відродження Донбасу в Краматорську, а
не в Києві.
«Я запропонував сьогодні президенту, щоб цей фонд був
зареєстрований не в Києві, а в Краматорську і працював на Донецьку та
Луганську області. На моє переконання, неправильно, коли відновлення
Донбасу йде через київські коридори».
Губернатор зазначив, що гроші на побудову нової інфраструктури є.
«Насправді є. Завдяки закону, який ми прийняли, ми перекинули з
тимчасово окупованої території, перекинули 2,4 млрд грн в цьому році. Ще
приблизно 500 млн ми отримаємо з держбюджету і приблизно 1 млрд у нас є
грошей місцевого бюджету. Це досить грошей, головне, щоб ми їх
ефективно використовували» (Жебривский насчитал 4 млрд гривен на
восстановление Донбасса // Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/details/
272072/). − 2016. − 29.03).
У програмі відновлення зруйнованого житла в Луганську бере
участь понад 2000 осіб, − розповів начальник управління з питань
будівництва в Адміністрації міста Луганська.
І хоча кількість учасників програми обмежена, але процес обстеження
зруйнованого житла буде проводитися по кожному жителю, який звернувся в
Адміністрацію (У програмі відновлення зруйнованого житла в Луганську
бере участь понад 2000 осіб // Донбас Times (http://dontimes.com.ua/vprogramme-vosstanovleniya-razrushennogo-zhilya-v-luganske-uchastvuet-bolee2000-chelovek/). – 2016. – 29.03).
Президент Петро Порошенко в Краматорську заявив, що після
завершення війни на Донбасі повинен бути створений міжнародний
донорський фонд для відновлення цих територій.
«І відразу ж, як буде встановлено мир, реалізується ще один важливий
пункт мінських домовленостей. Створення величезного донорського фонду, в
якому братимуть участь представники Європейського Союзу, лідери яких
чітко взяли на себе це зобов'язання. Наші партнери зі Сполучених Штатів
Америки, з усього світу».
Порошенко додав, що в рамках цього процесу будуть також
відновлюватися підприємства (Порошенко рассказал, как ЕС и США после
войны помогут отстроить Донбасс // Інформаційний портал Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/101552-poroshenko-rasskazal-kak-es-issha-posle-voyny-pomogut-otstroit-donbass). − 2016. − 28.03).
Президент України Петро Порошенко взяв участь у здачі
побудованого будинку в Миколаївці Донецької області.
Офіційна інформація
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«Один із пріоритетів української влади − принести мир і відновити
інфраструктуру Донбассу» (Порошенко: Головне завдання України −
відновити зруйновану інфраструктуру Донбассу // Аналітична служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/39993-poroshenko-glavnaja-zadachaukrainy-vosstanovit-ra.html). − 2016. − 28.03).
Президент України Петро Порошенко зазначив, що обласним і
місцевим адміністраціям звільнених від окупації міст надали
2,5 мільярда гривень.
Президент України підкреслив, що ці кошти підуть на відновлення
мирного життя. Він також додав, що треба створити донорський фонд для
відродження Донбасу і допомоги постраждалим від війни (На відновлення
звільнених міст Донбасу було виділено 2,5 мільярда гривень // Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/40027-na-vosstanovlenieosvobozhdennykh-gorodov-donbassa.html). − 2016. − 28.03).
28 березня голова Донецької облдержадміністрації Павло
Жебрівський в черговий раз підкреслив, що основне завдання ВГА – це
відновлення інфраструктури області, і в цьому напрямку зараз
спрямовані зусилля і ресурси.
У свою чергу, президент України Петро Порошенко повідомив, що
обласною та місцевим адміністраціям звільнених міст нададуть 2,5 мільярда
гривень. Ці кошти підуть на відновлення мирного життя. Він також додав,
що необхідно створити донорський фонд для відродження Донбасу і
допомоги постраждалим (Восстановление Донбасса начнется на новых
«европейских началах» – Жебривский // Мариупольские Новости
(http://www.mariupolnews.com.ua/descr/67252). – 2016. – 28.03).
Групою народних депутатів у Верховній Раді зареєстрований
законопроект № 4301 про відшкодування шкоди за пошкоджене або
зруйноване в результаті бойових дій приватне житло, за час проведення
АТО. Законопроектом передбачені компенсаційні виплати населенню для
часткового відшкодування вартості будівництва та придбання житла замість
знищеного. Крім того, частково будуть компенсовані капітальні та поточні
ремонти пошкодженого житла.
Передбачається також часткове відшкодування вартості зруйнованих
або пошкоджених господарських приміщень, а також вартості майна, що
перебувало в зруйнованих об'єктах, які не підлягають відновленню і не
придатні для подальшого проживання.
Згідно з проектом Закону, відшкодування збитків здійснюється
протягом 2016-2017 років за рахунок держбюджету за результатами
обстеження спеціально створеною комісією об'єктів, розташованих в
населених пунктах Донецької і Луганської областей (Держава компенсує
зруйновані
війною
домівки
до
2017
//
znaj.ua
Офіційна інформація
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(http://znaj.ua/news/economics/41151/derzhava-kompensuye-zrujnovanivijnoyu-domivki-do-2017.html). – 2016. – 27.03).
Обсяг промислової продукції Донецької області (без урахування
частини зони проведення антитерористичної операції) в січні-лютому
2016 року порівняно з січнем-лютим 2015 року збільшився на 10,1%.
До цього позитивна динаміка наростаючим підсумком з початку року
востаннє фіксувалася в промисловості регіону в січні-травні 2012 року.
Нинішнього приросту досягнуто на фоні низької бази порівняння, адже в
січні-лютому 2015 року з порівнянні з аналогічним періодом 2014 року
виробництво зменшилось в 2,2 рази.
Збільшився в січні-лютому 2016 року в порівнянні з січнем-лютим
попереднього року обсяг продукції в металургійному виробництві та
виробництві готових металевих виробів – на 5,4%, у виробництві, постачанні
і розподілі електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – на 13,0%,
у добувній промисловості і розробці кар'єрів – на 16,4%, у виробництві
хімічних речовин і хімічної продукції – на 34,0%, у виробництві коксу і
продуктів нафтопереробки – в 1,7 рази. Зменшився порівняно з січнем-лютим
2015 року випуск продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів – на 8,1%, в машинобудуванні – на 10,0%, в
текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів – на 26,1%
Також відзначено, що видобуток рядового вугілля в січні-лютому 2016
року збільшився в порівнянні з січнем-лютим 2015 року на 12,9% і склав 2,5
млн.т. Обсяг кам'яного вугілля, що включає відвантажене рядове вугілля і
продукти збагачення, в січні-лютому 2016 року склав 2,1 млн.т, що більше
аналогічного періоду 2015 року на 26,2%.
Виплавка чавуну в січні-лютому 2016 року, склавши 1,4 млн.т,
збільшилася в порівнянні з січнем-лютим попереднього року на 17,5%.
Виробництво сталі склало з початку року 1,2 млн.т, що менше січня-лютого
2015 року на 0,8%, в той же час в лютому 2016 року в порівнянні з
аналогічним місяцем попереднього року забезпечено приріст виплавки сталі
на 23,3% . Із загального обсягу виробленої в січні-лютому 2016 року сталі
93,5% отримано з машин безперервного лиття заготовок. Випуск готового
прокату в січні-лютому 2016 року збільшився в порівнянні з аналогічним
періодом 2015 року на 9,6% і склав 0,7 млн.т.
Виробництво електроенергії в січні-лютому 2016 року склало 4,0
млрд.кВт•год, що більше січня-лютого попереднього року на 25,0% (В
Донецкой области впервые за четыре года выросло промышленное
производство
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/37106-v-donetskoy-oblasti-vpervyie-za-chetyire-godavyiroslo-promyishlennoe-proizvodstvo/). –2016. – 24.03).
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Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України

Німеччина виділить 1 млн. євро на підтримку переселенців з
Донбасу. Німеччина в 2016 році виділить 1 млн. Євро на підтримку
Міжнародної організації з міграції, яка допомагає внутрішньо переміщеним
особам в Україні.
Цього року підтримка повинна розширитися з восьми, як це було досі,
до 13 регіонів.
Заходами з надання допомоги зможуть скористатися перш за все люди
похилого віку, інваліди, батьки-одинаки і багатодітні сім'ї, які таким чином
отримають підтримку для оплати оренди житла, одягу, продуктів харчування
і медичного забезпечення, відзначили в посольстві (Германия выделяет
1 млн. евро на поддержку переселенцев с Донбасса // Іллічівець
(http://www.ilich.in.ua/news2.php?id=114530). – 2016. – 30.03).
Президент Петро Порошенко передав медичним закладам
Донецької області 60 автомобілів швидкої допомоги.
Сертифікати на отримання автомобілів Президент передав
представникам медустанов в Краматорську (Донецька область) (Порошенко
передал 60 машин скорой помощи для медучреждений Донецкой области
// Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/381446/poroshenko_peredal_60_
mashin_skoroyi_pomoschi_dlya_meduchrejdeniyi_donetskoyi_oblasti). – 2016. –
28.03).
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука анонсував відкриття автомобільного пункту пропуску у
Золотому.
Хід робіт по облаштуванню КПВВ знаходиться на завершальному
етапі. Вже побудовані будівлі для прикордонників та фіскальної служби,
зроблені тротуари для пішого проходу, підготовлено майданчик для
встановлення намету МНС, туалети, інформаційні стенди. Залишились
незначні будівельні роботи.
«Якщо не буде провокацій з боку терористичних угрупувань ми як і
планували у кінці тижня плануємо відкрити КППВ. Пропускна
спроможність пункту пропуску планується у півтори тисячі автомобілів та
понад п’ять тисяч осіб у пішому порядку на добу» (Тука анонсував
відкриття автомобільного пункту пропуску у Золотому // (Луганська
обласна цивільно-військова адміністрація (http://www.loga.gov.ua/oda/press/
news/2016/03/28/news_74029.html). – 2016. – 28.03).
У Раді зареєстрований законопроект про пенсії громадянам, які
проживають на непідконтрольних територіях.
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У Верховній Раді зареєстровано проект Закону 4257 про внесення змін
до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування», щодо реалізації прав на пенсійне забезпечення громадян, які
проживають в населених пунктах, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження, передає Переселенець з
посиланням на слова одного з нардепів.
Повідомляється, що законопроект має на меті вирішення проблеми
«пенсійного туризму» і «псевдопереселенців», які викликали занепокоєння в
уряду і міністра соцполітики Павла Розенка, зокрема.
У закон «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
вноситься пункт, який передбачає гарантування пенсійних виплат
громадянам, які проживають на непідконтрольних територіях України:
«Виплата пенсій громадянам України, які проживають в населених пунктах,
на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, проводиться на підконтрольної Україні території в порядку,
визначеному Кабміном, за умови подання щорічно до 31 грудня заяви про
продовження виплати. Нараховані суми пенсії, на виплату яких такі особи
мали право, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким
строком» (В Раде зарегистрирован законопроект о пенсиях гражданам,
проживающих на неподконтрольных территориях // Мариупольские
новости (http://www.mariupolnews.com.ua/descr/67193). – 2016. – 27.03).
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія
Лутковська звернулася до Прем'єр-міністра України щодо дотримання
прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на соціальний захист.
У зверненні наголошується, що з вступом 13 січня 2016 року у силу
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
встановлено, зокрема, безстроковість дії довідки про взяття на облік ВПЛ і
скасування необхідності проставлення міграційною службою позначки на
зазначеній довідці про реєстрацію місця проживання переміщених осіб.
Разом з тим підзаконні нормативно-правові акти у відповідність не
наведено, що створило передумови для неоднозначного правозастосовчої
практики норм законодавства і призвело до порушень при забезпеченні прав
внутрішньо переміщених осіб.
Валерія Лутковська звернулася до глави Уряду з проханням вжити
заходів для забезпечення видачі довідок про постановку на облік внутрішньо
переміщених осіб відповідно до положень чинного Закону України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (Яценюка просят
навести порядок в выдаче справок переселенцам // Комментарии:
(http://donbass.comments.ua/news/120716-yatsenyuka-prosyat-navestiporyadok-vidache.html). – 2016. – 26.03).
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24 березня 2016 року за участю Міністра освіти і науки Сергія
Квіта відбулася прес-конференція, присвячена результатам першого
засідання Ради ректорів переміщених із Донбасу і Криму вищих
навчальних закладів.
Міністра освіти і науки Сергія Квіта:
Вирішення питань щодо діяльності та навчального процесу
переміщених з Донбасу та тимчасово окупованого Криму вищих навчальних
закладів є одним з пріоритетних завдань для Міністерства. Зробити умови
прийому більш дружніми для тих абітурієнтів, які будуть вступати до
українських
вищі
навчальні
заклади
з
окупованих
територій
непідконтрольних українській владі територій – одне з головних завдань
сьогодні.
У 2016 році до переміщених ВНЗ приєднався Таврійський
національний університет імені В. І. Вернадського, який на наступний
навчальний рік вже має розпочати набір студентів у Києві. На цей
навчальний заклад ми орієнтуємо, перш за все, кримчан. Окрім того,
відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України» Міністерство отримує можливість встановити порядок визнання
кваліфікації осіб з окупованих територій. Також для мешканців з Криму у
цьому році при вступі до українських закладів будуть запроваджені квоти.
Народний депутат Олексій Рябчин:
Cьогодні під час засідання Ради ректорів переміщених ВНЗ
обговорювалась підготовка спеціального законопроекту, який дозволить
врегульовувати існуючі у таких навчальних закладах нагальні питання.
Ректор Донецького національного університету Роман Гринюк:
Рада є дорадчим органом при Міністерстві, який відпрацьовуватиме
план дій навчальних закладів щодо забезпечення їх потреб. Важливо ввести
до законодавчого поля поняття «переміщений вищий навчальний заклад»,
аби мати можливість впливати на особливості діяльності переміщених ВНЗ у
правовому полі.
Ректор СНУ ім. В. Даля Ольга Поркуян наголосила на важливості
здійснення освітньої діяльності тими вищими навчальними закладами, що
були евакуйовані з непідконтрольних українській державі територій
Луганської та Донецької областей, а зараз працюють на контрольованій
території Донбасу. На її думку, освітня діяльність цих закладів освіти здатна
у майбутньому забезпечити відродження регіону.
28 вищих навчальних закладів було переміщено із зони АТО і Криму.
Сьогодні кількість студентів переміщених ВНЗ складає понад 40 тисяч осіб,
навчальний процес забезпечують 3,4 тисячі науково-педагогічних
працівників. З переїздом навчальні заклади втратили свою матеріальнотехнічну базу, зокрема, приміщення, документацію, літературу,
устаткування, лабораторії. Деякі навчальні заклади були змушені
розпочинати свою діяльність на новому місці з нуля (Сергій Квіт розповів
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про модернізацію професійно-технічної освіти // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248913038&cat_id=2
44277212). – 2016. – 24.03).
Управління звільненими територіями
28 березня, керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука та
перший заступник голови облдержадміністрації Єлизавета ПушкоЦибуляк відвідали шахту «Гірська» у Попаснянському районі, де вони
зустрілися з трудовим колективом та громадськістю.
В.о. генерального директора ДП «Первомайськвугілля» Анатолій
Фролов: Хотілось би, щоб всі розуміли, що наші вугільні підприємства не
можна розглядати, умовно, як підприємства які приносять прибуток.
Соціальна сфера, зокрема дитсадки та школи закріплені за шахтами. Шахта
«Гірська» працює у чотири зміни. Решта наших підприємств працює у двітри зміни оскільки знаходяться на лінії розмежування».
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука: Я був і залишаюсь категоричним супротивником скороченням
робочих місць, шляхом закриття шахт. Вірогідно, процес ліквідації
нерентабельних шахт треба проводити. Але його треба було проводити ще 20
років тому (Тука: «Процес ліквідації нерентабельних шахт треба було
проводити 20 років тому // (Луганська обласна цивільно-військова
адміністрація (http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/2016/03/28/news_740
28.html). – 2016. – 28.03).
Маріуполь приєднався до системи електронних петицій.
З 28 березня система подачі петицій стала доступна маріупольцям.
Зареєструвавшись на сайті e-dem.in.ua/mariupol і вибравши місто Маріуполь,
будь-який житель міста зможе створити електронну петицію, повідомляє
прес-служба міськради (Мариуполь присоединился к системе электронных
петиций // Ильичевец (http://www.ilich.in.ua/news2.php?id=114456). – 2016. –
28.03).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
На Донеччині через три місяці почне працювати єдиний
аналітичний центр поліції.
Зараз йде активне будівництво центру, який є інноваційним для
України. Його технічні можливості дозволять перейти на новий рівень
забезпечення громадської безпеки в зоні АТО і вчасно нейтралізувати
загрозу для мирних жителів. Розробки поліції Донецької області підтримав
керівник Донецької ВГА Павло Жебрівський, який виділив кошти на
впровадження проекту (На Донетчине через три месяца начнет работать
единый аналитический центр полиции – Аброськин // Час Пик
(http://vchaspik.ua/region/379063na-donetchine-cherez-tri-mesyaca-nachnetrabotat-edinyy-analiticheskiy-centr-policii-ab). – 2016. – 30.03).
Переселенцям планують передати частину Клеванського
гуртожитку.
Нині на Рівненщині перебуває три з половиною тисячі переселенців,
200 з яких проживає у Рівненському районі. Усі вони не забезпечені
постійним житлом. Тому, аби допомогти людям, які приїхали зі Сходу,
Рівненська облдержадміністрація проситиме Міністерство освіти передати
частину гуртожитку Клеванського ліцею під житло для внутрішньо
переміщених осіб (Переселенцям планують передати частину
Клеванського
гуртожитку
//
ERVE.UA
(http://erve.ua/news/society/pereselentsyam_planuyut_peredaty_chastynu_kleva
nskogo_gurtozhytku_3003.html). – 2016. – 30.03).
Офіс реформ в Луганській області відновлює повноцінну
діяльність.
29 березня, в облдержадміністрації відбувся брифінг для ЗМІ,
присвячений відновленню роботи Офісу реформ в Луганській області. Про це
розповіли регіональні консультанти Офісу: Людмила Євсєєва,
Регіональний консультант Офісу реформ Наталія Бойко:
Офіс працював на волонтерських засадах, але з початку березня він
відновив свою роботу завдяки Асоціації міст України та двом проектам:
«Прозорий, підзвітний, ефективний бюджетний процес на місцевому рівні в
Україні» від Європейського Союзу та «Пульс» від USAID. Саме завдяки
цьому в Офісі працюватимуть три консультанти з організаційно-правового
супроводження децентралізації реформ, експертного супроводження
практичного
застосування
бюджетного
законодавства
місцевого
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самоврядування та комунікацій і просування ідеї успішності місцевого
самоврядування. Онова мета – прискорити процеси децентралізації влади в
Україні, а також створювати сприятливе середовище для реформ місцевого
самоврядування.
Головними напрямами роботи Офісів реформ в Україні будуть
сприяння об’єднанню територіальних громад в області, формування
правового поля реформ місцевого самоврядування, поглиблення фіскальної
децентралізації та розгортання галузевих реформ, в першу чергу, реформи
системи освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення (Офіс
реформ в Луганській області відновлює повноцінну діяльність // Луганська
обласна цивільно-військова адміністрація (http://www.loda.gov.ua/news?id=
20805). – 2016. – 29.03).
Луганська облдержадміністрації візьметься за вирішення
нагальних проблем жителів Гірського.
29 березня, відкриваючи засідання апаратної наради, перший заступник
голови Луганської облдержадміністрації Єлизавета Пушко-Цибуляк
запропонувала Департаменту соціального захисту населення ОДА провести
виїзний прийом громадян у місті Гірському.
Тому найближчим часом співробітники Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації здійснять виїзд до Гірського, щоб на
місці
розібратися
із
проблеми
місцевих
жителів
(Луганська
облдержадміністрації візьметься за вирішення нагальних проблем
жителів Гірського // Луганська обласна цивільно-військова адміністрація
(http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/2016/03/29/news_74062.html). – 2016. –
29.03).
У Кіровограді Зареєстровані 3301 переселенець зі Сходу України і
Криму.
Тема організації допомоги внутрішньо – переміщеним особам у
Кіровограді стала однією з головних під час наради міського голови Андрія
Райковича з керівниками виконавчих органів міської ради сьогодні, 28
березня.
Розселення зазначеної категорії громадян здійснюється до гуртожитків
Кіровоградського національного технічного університету та готелю
«Турист», які за своїм характером виконують функцію тимчасового
соціального житла в обласному центрі.
Продовжують вирішуватися питання соціального забезпечення
переселенців: влаштовано до дитячих садків – 61 дитину, до шкіл – 196 дітей.
У вищих та професійно-технічних закладах навчається 109 осіб, інші 359
дітей знаходяться на сімейному вихованні. В комунальних закладах охорони
здоров’я надано медичну допомогу 1950 особам, у громадян зазначеної
категорії в пологових будинках міста народилося 25 дітей.
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Для переселенців, які бажають працевлаштуватися, проводяться
ярмарки вакансій. Станом на сьогоднішній день у місті працевлаштовано 91
особу, а 150 особам призначено допомогу по безробіттю.
Міський голова Андрій Райкович доручив усім виконавчим органам
продовжити ефективну роботу щодо забезпечення потреб громадян, які
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції, вирішення їх соціальних потреб. Також дав
завдання порушити клопотання перед Кабінетом Міністрів України щодо
збільшення розміру грошової допомоги переселенцям для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (У
Кіровограді Зареєстровані 3301 Переселенець Зі Сходу України І Криму //
Кіровоградська міська рада (http://www.kr-rada.gov.ua/news/u-kirovogradizarestrovani-3301-.html). – 2016. – 28.03).
Два
факультети
Донецького
національного
медичного
університету ім. Горького, який був змушений покинути Донецьк через
бойові дій, відкриються в Кіровограді.
У Кіровограді відкриється два факультети. На медичному факультеті
будуть готувати педіатрів, сімейних лікарів, лікарів-стоматологів. На
навчання планується прийняти 500 випускників шкіл області. На
міжнародному медичному факультеті зможуть навчатися 200 студентівіноземців. Всього в цьому році на перший курс наберуть 700 осіб.
Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло
Жебрівський висловив готовність звернутися до уряду з проханням
збільшити кількість державних замовлень для Донецького національного
медичного університету ім. Максима Горького:
«Хотів би подякувати колективу медичного університету, який
відновив свою роботу на території, контрольованій українською владою.
(…) Я особисто підтримаю звернення до Міністерства охорони здоров'я про
збільшення кількості бюджетних місць» (Донецкий медицинский
университет откроет два факультета в Кировограде // Восстановление
Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/37349-donetskiy-meditsinskiyuniversitet-otkroet-dva-fakulteta-v-kirovograde/). − 2016. − 28.03).
Експорт товарів з Луганської області на початку року зріс у 5
разів. Завдяки відновленню виробництва на Луганщині експорт області у
січні 2016 року збільшився до $28,1 млн, у порівнянні з $5,7 млн за
відповідний місяць минулого року. Про це повідомляє прес-служба
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
В цілому, за даними Мінекономрозвитку, експорт товарів з України в
січні склав $2 мільярди.
Більшість українських товарів, які продають за кордоном, це продукція
харчової, металургійної і машинобудівної промисловості. Лідером серед
товарів на експорт залишається соняшникову олію.
Регіональні ініціативи
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Торговим партнером України №1 є Європейський союз, на який
припадає майже половина українського експорту. На країни СНД припадає
близько 12 % (Експорт товарів з Луганської області на початку року зріс
у 5 разів // Новости Донбасса (http://portal.lviv.ua/news/2016/03/25/
teritorialni-gromadi-lvivshhini-otrimayut-46-milyoniv). – 2016. – 27.03).
24 березня у Львові відкрили ресурсний центр громадської
організації «Справа Кольпінга в Україні» для допомоги внутрішньо
переміщеним особам та учасникам (членам родин) антитерористичної
операції.
Центр надаватиме психологічні, психотерапевтичні та юридичні
послуги.
Окрім того, ресурсний центр організовуватиме курси підвищення
кваліфікації фахівців для оволодіння психотерапевтичними методами
допомоги. До слова, департамент соцзахисту вже сформував першу групу
людей на навчання у складі волонтерів БФ «Волонтерська сотня Львова» (У
Львові відкрили ресурсний центр допомоги переселенцям та учасникам
АТО // Львівський портал (http://portal.lviv.ua/news/2016/03/25/u-lvovividkrili-resursniy-tsentr-dopomogi-pereselentsyam-ta-uchasnikam-ato). – 2016.
– 25.03).
У Донецьк доставлять 7,5 т гуманітарної допомоги від Червоного
Хреста. Через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» в напрямку
Донецька проїхала вантажівка з 7,5 т гуманітарною допомогою від
Міжнародного комітету Червоного Хреста для жителів окупованих
територій. Про це в ході брифінгу повідомив речник АП з питань АТО
Андрій Лисенко.
Він зазначив, що у вантажівці знаходиться медичне обладнання,
техніка і будівельні матеріали (В Донецк доставят 7,5 т гумпомощи от
Красного Креста // shkvarki.org (http://shkvarki.org/donbass/item/6137-vdonetsk-dostavyat-7-5-t-gumpomoshchi-ot-krasnogo-kresta). – 2016. – 24.03).
Дружківка вчиться у Польщі процесу децентралізації.
У складі делегації представників органів місцевого самоврядування
керуюча справами виконкому Дружківського міськради Інна Курило
відвідала Польщу.
Метою поїздки стало перейняття польського досвіду в процесі
децентралізації влади і злиття територіальних одиниць.
Як зазначила чиновниця, головним принципом проведеної в Польщі
реформи, а також її подальшого здійснення стала співпраця всіх політичних
сил країни (Дружковка учится у Польши процессу децентрализации //
Донецкие Вести (http://www.donetskie.com/news/politics/druzhkovka-uchitsyau-polshi-protsessu-detsentralizatsii/61108/). – 2016. – 24.03).
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Посол ЄС Ян Томбіньскі перевірить проекти переселених на
Тернопіллі. «На проект підтримки переселених осіб виділяли кошти ЄС. Це
допомога розвитку їх бізнесу. Знаю, дехто успішно відкрив свою справу. І це
важливо, що люди продовжують діяльність після вимушеної зміни місця
проживання» (Ян Томбіньскі перевірить проекти переселених на
Тернопіллі // Терен – тернопільські новини (http://teren.in.ua/article/yan_
tombinski_pereviryt_proekty_pereselenykh_na_ternopilli). – 2016. – 24.03)
Перший заступник голови Київської обласної державної
адміністрації Лев Парцхаладзе підписав Меморандум про розвиток та
імплементацію системи децентралізованих онлайн-аукціонів.
«Це ще один крок на шляху до якісних і відкритих сервісів в Україні. Я
впевнений, що прорив у технологіях, які використовуються в державному
секторі, дозволить повністю змінити існуючу систему взаємодії держави і
бізнесу. Дуже радий, що у цієї новації є багато однодумців, які готові не
тільки підтримувати її на словах, а й впроваджувати на практиці».
Аукціон на базі «блокчейн» стане першим у світі прототипом
використання державою децентралізованої горизонтальної системи для
приватизації та оренди державного майна, ліцензій тощо. Це дасть змогу
підвищити ефективність усіх аукціонів, що проводяться (Лев Парцхаладзе
підписав Меморандум про розвиток та імплементацію системи
децентралізованих
онлайн-аукціонів
//
Вісник
Переяславщини
(http://visnik-press.com.ua/?p=54889). – 2016. – 24.03).
У Східноукраїнському університеті імені Володимира Даля
відбулася презентації проекту будівництва відкритого університету
Східної України, де взяла участь заступник голови Луганської
облдержадміністрації Ольга Лішик, а також педагоги та студентська
молодь Луганщини.
Проект представив генеральний директор німецької фірми INTERCON
Ігор Спиридонов. До речи, саме з цією фірмою проведено переговори щодо
генеральної реконструкції автодороги Кремінна-Гірське протяжністю 7,2 км.
Мета цього проекту – побудувати університетське містечко закритого
типу на кшталт провідних світових університетів, де зможуть навчатися 15
тис. студентів та викладати 5 тис. педагогів. Усі споруди та будівлі мають
розташуватися на 53 га землі.
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик:
Це дуже цікавий та перспективний проект. У разі позитивного рішення
щодо реалізації цього проекту на Донбасі, ми пропонуємо Сєвєродонецьк, як
місце його розташування (Відбулася презентація проекту будівництва
відкритого університету на Донбасі // Луганська обласна цивільновійськова адміністрація (http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/2016/03/24/
news_73902.html). – 2016. – 24.03).
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Потік людей через пункт пропуску в Станиці Луганській б'є
рекорди. За минулу добу у контрольних пунктах в'їзду-виїзду пасажиротранспортний потік залишався динамічним. Фіксувалося збільшення
кількості осіб і транспортних засобів, які прямували через лінію
розмежування. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної
служби України (Поток людей через пункт пропуска в Станице Луганской
бьет рекорды // CXID-INFO (http://cxid.info/potok-ludey-cherez-punktpropuska-v-stanice-luganskoy-bet-rekordy-n128288). – 2016. – 24.03).
Аварія на ТЕС в Щастя усунена.
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука: Ремонтні бригади енергетиків ліквідували поломку на
першому енергоблоці Луганської ТЕС (м. Щастя) і відновили подачу
електроенергії (Аварія на ТЕС в Щастя усунена: подача електроенергії на
Луганщині відновлено, − Тука // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/3807
74/avariya_na_tes_v_schaste_ustranena_podacha_elektroenergii_na_luganschi
ne_vozobnovlena_tuka). – 2016. – 24.03).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Губернатор Донецької військово-цивільної державної адміністрації
Павло Жебрівський:
На Донеччині стартує ще один інноваційний проект. Організація
онлайн освіти для школярів тимчасово окупованої території, які хочуть
отримати українським диплом, була серед пріоритетних завдань моєї
команди. Уже розроблена нормативна база. Нині над створенням
електронного навчального контенту працюють творчі групи педагогів. А для
зручності обговорення результатів відкрито блог «Дистанційна освіта
школярів».
Проект охопить декілька напрямків, у тому числі можливість
дистанційної післядипломної освіти для дорослих. У перспективі –
електронне навчання обдарованих учнів і дітей з особливими освітніми
потребами (Павло Жебрівський // https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5
43655429150314&set=a.115490091966852.17598.100005175844287&type=3&th
eater. – 2016. – 30.03).
29 березня, в облдержадміністрації відбувся брифінг для ЗМІ,
присвячений відновленню роботи Офісу реформ в Луганській області.
В Офісі працюватимуть три консультанти з організаційно-правового
супроводження децентралізації реформ, експертного супроводження
практичного
застосування
бюджетного
законодавства
місцевого
самоврядування та комунікацій і просування ідеї успішності місцевого
самоврядування. Основа мета – прискорити процеси децентралізації влади в
Україні, а також створювати сприятливе середовище для реформ місцевого
самоврядування (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/534919476690357. – 2016. – 29.03).
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука відвідав автомобільний контрольно-пропускний пункт у
Золотому. Хід робіт по облаштуванню КПВВ знаходиться на завершальному
етапі. Вже побудовані будівлі для прикордонників та фіскальної служби,
зроблені тротуари для пішого проходу, підготовлено майданчик для
встановлення намету ДСНС, туалети, інформаційні стенди. Залишились
незначні будівельні роботи.
«Якщо не буде провокацій з боку терористичних угрупувань ми як і
планували у кінці тижня плануємо відкрити КППВ. Пропускна
спроможність пункту пропуску планується у півтори тисячі автомобілів та
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понад п’ять тисяч осіб у пішому порядку на добу» (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/534319696
750335. – 2016. – 28.03).
У Луганській області пройшла виїзна нарада з питань облаштування та
будівництва інженерно-технічних споруд уздовж лінії Державного кордону
України в рамках реалізації проекту «Європейський вал» «Стіна».
Під час наради були обговорені основні етапи будівництва інженернотехнічних споруд та строки їх виконання, стан виконання робіт щодо
визначення на місцевості лінії Державного кордону України та нанесення
відповідних меж земельних ділянок, які будуть відводитись для зведення
інженерних споруд, періоди проведення робіт щодо вилучення або обміну
земельних ділянок, організаційні моменти, що передують вилученню.
Сільським головам запропоновано підготувати та надати пропозиції
щодо можливостей обміну земельних ділянок у межах кожної сільської ради
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/533934606788844/?type=3. – 2016. – 28.03).
У Тошківці, Троїцькому та Мирній Долині продовжуються
відновлювальні роботи житлового фонду
На цей час у Попаснянському районі вже відновлено 716 пошкоджених
та зруйнованих об’єктів, серед них 177 – комунальної та 539 – приватної
власності.
На території Тошківської селищної ради за рахунок субвенції з
державного бюджету відновлено 7 будинків комунальної власності на суму
1,2 млн грн та 13 приватної власності за власні кошти громадян та «NRC» (у
вигляді матеріалів).
За рахунок власних коштів громадян та допомоги у вигляді матеріалів
від «NRC» у Троїцькій сільській раді відновлено 32 будинки приватної
власності, а у Мирнодолинській селищній раді – 22 (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/532145550
301083. – 2016. – 25.03).
Незабаром стартує програма навчання переселенців навичкам
віддаленої роботи (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
https://vk.com/wall-77209591_1629. – 2016. – 24.03).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Згідно з результатами дослідження, проведеного UNHCR
(Верховний комісаріат Організації Об'єднаних Націй у справах біженців
− ред.), працездатні переселенці з Донбасу і Криму вважають за краще
жити в великих містах Центральної та Східної України. Йдеться, перш за
все, про Київ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя та Одесу. В областях
Західної України гостей з Донбасу і Криму менше.
Експерт Центру політичних студій та аналітики Сергій Карелін:
Багато переселенців спочатку вирушили в західні регіони, їх привернув
патріотизм місцевих жителів. Деякі вихідці з Криму і Донбасу планували в
майбутньому виїхати в Європу і вже там отримати статус біженця. Однак, з
часом, як уже почалися перетікання переселенців в східні і центральні
області, тому що в західних регіонах висока вартість оренди житла, а середня
зарплата − набагато нижча, ніж в середньому по всій Україні.
Мало хто з переселенців шукає свій новийдім в селах. Більшість з них
− вихідці з міст, які звикли до певного стилю життя.
Люди, які пішли реєструватися в центр зайнятості, залишили свої
трудові книжки вдома і не звільнилися з попереднього місця роботи. Тих, хто
кваліфікацію підтвердити не зміг, відправляли на окуповані території за
документом. Але навіть повернення трудової книжки допомагало не завжди.
Коли на непідконтрольних Україні територіях пишуть так звану звільнення,
ставляться печатку «ДНР» і «ЛНР». Після цього трудові книжки втрачають
легітимність.
Український інститут соціальних досліджень імені Олександра
Яременка провів опитування на тему: «Оцінка потреб внутрішньо
переміщених жінок і осіб похилого віку». Соціологи опитали 1.000
переселенців, які проживають в 17 областях України. За результатами
дослідження, 37% опитаних знайшли притулок в квартирі або будинку, 19%
− в окремій кімнаті квартири або будинку, 11% − в гуртожитку, 7% − на базі
відпочинку і тільки 2% − в центрі тимчасового розміщення.
Знімають житло і оплачують його самостійно 31% ВПЛ, безкоштовно
проживають у родичів або знайомих безоплатно − 21%, а 17,5% орендують
житло у родичів або знайомих. У той же час, мають безкоштовне житло,
надане державою, − 15% опитаних, ще 5% платять оренду державі.
За даними Українського інституту соціальних досліджень, повний день
працюють 17,3% переселенців, неповний день трудяться − 4,9%. Не
працюють, але дуже хочуть працевлаштуватися − 25%, не працюють і не
шукають роботу − 36%. Знаходяться в декреті до народження дитини 8,6%
переселенок, знаходяться в декреті після пологів − 7,6%.
Експертний погляд
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Згідно з опитуванням, серед тих представників ВПЛ, кому вдалося
працевлаштуватися, без договору працює 18%, за усними домовленостями −
20,7%, обіцяють підписати договір з 61,3% респондентів.
Не можуть знайти роботу 52,9% респондентів. Соціологи виділили
цілий ряд причин, чому у переселенців з Криму і Донбасу не виходить
працевлаштуватися. До їх переліку входять: втрата документів про освіту або
трудової книжки, відсутність досвіду, низька заробітна плата, відсутність
офіційного працевлаштування, пропозиція непрестижних посад. Іноді
респондентам відмовляли в прийнятті на роботу тільки тому, що ті −
переселенці. Деякі люди після цілого ряду невдалих спроб втратили надію
працевлаштуватися.
За результатами дослідження, 13% переселенців чекають від
потенційних роботодавців рішення щодо їх кандидатур, 21% − пенсіонери і
зайняті люди в домогосподарстві, а 13% опитаних в анкеті вибрали варіант
«інше».
За результатами опитування, 32% респондентовпереселенцев не
зверталися за медичною допомогою після зміни місця проживання.
Серед головних причин соціологи назвали: невпевненість в отриманні
допомоги, надію на повернення незабаром додому, переконання, що за
медичні послуги потрібно платити, небажання стояти в довгій черзі. Деякі
переселенці не ходять до лікаря, оскільки лікарні чи поліклініки від їх
фактичного місця проживання перебувають далеко (Как по-новому живется
ВПЛ // Лица (http://www.litsa.com.ua/show/a/28963). − 2016. − 28.03).
Доктор економічних наук, професор, завідувач відділом Інституту
економічної промисловості Національної академії наук В'ячеслав
Ляшенко:
Економіка не може жити в замкнутому просторі, вона все одно росте,
як трава крізь асфальт. Все одно йдуть потоки і грошові і капіталу через
лінію розмежування. Єдине що економічний ефект від цього виходить тільки
негативний.
Підприємства, зареєстровані по обидва боки лінії розмежування,
можуть підтримувати свою життєдіяльність і зберігати робочі місця для
людей, які там проживають. Це стосується і підприємств малого і середнього
бізнесу.
Коли податки, при цьому, сплачуються в обидва бюджети, економіка
диктує всю штучність і протиприродність тієї ситуації, яка зараз склалася в
цьому регіоні. Донбас – це історично сформований регіон, де склалися
виробничі зв'язки, особливо в галузях традиційної спеціалізації. Тому
процеси, які ми спостерігаємо, відбуваються з таким величезним збитком для
людей і економіки.
Заступник голови асоціації «Східне партнерство» Сергій Давидов:
Величезна частина підприємців малого та середнього бізнесу виїхали з
непідконтрольною частини Донбасу. Звичайно, певна частина їх залишилася
Експертний погляд
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на тій території. І вони продовжують вбудовуватися в те життя, яке там є.
Чому вони не виїхали звідти? У кожного є свої проблеми. У когось сім'я, у
когось батьки старі. Проблем багато. І тому вони, з огляду на свою активну
життєву позицію і вміння вибудовувати відносини, вони певним чином
вибудовують. Буквально недавно відвідував цю територію. Розмовляв з
хлопцями. Немає оптимізму абсолютно. З приводу обсягу реалізації я питав,
наскільки зменшилася. Кажуть: значно менше. виживаємо (У
неподконтрольной
территории
Донбасса
нет
перспектив
экономического
развития
–
эксперты
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27631732.html). – 2016. – 24.03).
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Прогнози
Заступник глави Мінфіну Роман Качур повідомив, що
Міністерство фінансів України очікує зростання ВВП на 3% і зниження
рівня інфляції в 2017 році.
«У 2017 році ми очікуємо подальше прискорення темпів зростання
внутрішнього валового продукту до 3%, а також ми очікуємо зниження
інфляції до 8,1%». За його словами, Мінфін також очікує зниження рівня
безробіття на 8,6%.
Крім того, він підкреслив, що в 2017 році очікується скорочення
зовнішнього боргу України (Минфин ожидает рост ВВП на 3% //
ДнепрКом
(http://www.dnepr.com/main/news_dnepr/22614-minfin-ozhidaetrost-vvp-na-3.html). – 2016. – 30.03).
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що більшість
голландців проголосує за Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.
«Я маю впевненість в мудрості Нідерландів. Я думаю, що більшість
проголосує «за» на референдумі 6 квітня, в інтересах розвитку торгівлі та
стабільності в Європі. (…)
Ця угода не про членство в ЄС, не про гроші та не про безвізовий
режим.
Україна поза ЄС, але на краю Європи. Ми зацікавлені в стабільності в
цій країні, в розвитку економіки та верховенстві права».
Рютте також заперечив тезу опонентів, що Угода про асоціацію
сприятиме роз’єднаності України (Голландці проголосують за асоціацію –
прем`єр Нідерландів // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/102520-gollandtsi-progolosuyut-za-asotsiatsiyupremer-niderlandiv). – 2016. – 30.03).
Міністерство фінансів України очікує в 2017 році зростання ВВП
до 3 %, рівень інфляції 8,1%, зниження рівня безробіття до 8,6 % і курс
гривні на рівні 27,2 за долар.
Також Мінфін прогнозує, що в 2017 році зменшення дефіциту
державного бюджету до 3 %, в 2018-2019 – до 2,5-2,3 %.
Прогноз Мінфіну представив заступник міністра фінансів Роман Качур
(Минфин прогнозирует в 2017 году рост ВВП и доллар за 27,2 за гривень //
Цензор.НЕТ (http://biz.censor.net.ua/video_news/1588/minfin_prognoziruet_
v_2017_godu_rost_vvp_i_dollar_za_272_za_griven_video). – 2016. – 30.03).
Нідерланди не ратифікують асоціацію в разі провалу референдуму.
Прогнози
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Депутат парламенту Нідерландів Кейс Ферхувен, який є одним з
прихильників угоди про асоціацію «Україна − Євросоюз», визнав, що
законодавчий орган його країни не стане ратифікувати документ в разі
негативних результатів на референдумі 6 квітня.
«Якщо голосування скаже «ні»... Що ж, більшість парламентаріїв
нідерландського парламенту вже підтвердили, що в цьому випадку ми
повинні поважати волю виборців» (Депутат: Нидерланды не
ратифицируют ассоциацию в случае провала референдума //
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/Analitik/102162-deputat-niderlandy-ne-ratifitsiruyutassotsiatsiyu-v-sluchae-provala-referenduma). – 2016. – 30.03).
Посол Польщі в Україні Генрик Літвін сказав, що питання щодо
отримання Україною безвізового режиму з Європейським Союзом має
вирішитися до кінця цього року.
«Сподіваюся, що в цьому році буде остаточне рішення. Звичайно для
того, щоб практично втілити в життя безвізовий рух, ще потрібно трошки
часу, але я переконаний, що в цьому році ми це побачимо» (Украина получит
безвизовый режим в этом году, – посол Польши Литвин // Інформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/101364-ukrainapoluchit-bezvizovyy-rezhim-v-etom-godu-posol-polshi-litvin). – 2016. – 27.03).
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Інфографіка

(Останній торговий партнер СНД. Статистика зовнішньої
торгівлі
українських
регіонів
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/03/28/7046742/). – 2016. –
28.03).
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(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1060872020637112.1073741871.174
431545947835&type=3. – 2016. – 26.03).
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(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1060872020637112.1073741871.174
431545947835&type=3. – 2016. – 26.03).
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Графік 2. Значення іМоРе та його компонентів у поточному раунді
оцінювання
(Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 31 // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2016/03/26/index-for-monitoring-reforms-imore-release31-ua/). – 2016. – 26.03).

Графік 4. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій
протягом 7– 20 березня 2016р.
(Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 31 // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2016/03/26/index-for-monitoring-reforms-imore-release31-ua/). – 2016. – 26.03).
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(Як уряд допомагає переселенцям із Донбасу та Криму? // Слово і
Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2016/03/24/infografika/suspilstvo/yak-uryaddopomahaye-pereselencyam-iz-donbasu-ta-krymu). – 2016. – 24.03).
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