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Аналітичний коментар
С. Горова
с.н.с. ФПУ,
канд. наук із соц. комунікацій
Економіка України: перспективи можливого зростання
намічаються
Як повідомляють ЗМІ, 30 березня на засідання уряду заступник
міністра фінансів України Роман Качур представив «Основні принципи
формування бюджетної політики на 2017 рік». «У 2017 році ми очікуємо
подальшого прискорення зростання ВВП до 3%. Ми очікуємо зниження
інфляції до 8,1%, зниження рівня безробіття до 8,6%, а також курс на рівні
27,2 грн./дол. Ми очікуємо подальшу фіскальну консолідацію та зменшення
дефіциту держбюджету поступово – в 2017 році до 3%, в 2018–2019 роках до
2,5–2,3%. Крім того, ми очікуємо зниження держборгу в 2017 році до
66,8 млрд дол. і його скорочення надалі», – заявив заступник глави
Міністерства фінансів.
За словами Р. Качура, ключовими завданнями бюджетної політики у
2017 році буде виконання зобов'язань перед зовнішніми кредиторами,
збереження соціальної справедливості по відношенню до пільговиків,
збереження соціальних гарантій для військовослужбовців, забезпечення
обороноздатності країни. Крім того, Мінфін розраховує почати у 2017 році
перехід до середньострокового бюджетного планування. «Особлива увага –
освіта і наука, створення опорних шкіл, концентрація витрат на пріоритетних
напрямках наукової діяльності, фінансування пріоритетних проектів.
Окремий пріоритет – відновлення Донбасу», – додав Р. Качур
(http://bykvu.com/home/bukvy/26670.html. – 2016. – 30.03).
Слід також підкреслити, що зростання економіки України в найближчі
місяці прогнозували раніше і в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі
України. У відповідності до даних прогнозів, в 1-му півріччі 2016 року
очікується зростання економіки на 1%. «У першому півріччі очікується
активізація економічної діяльності за рахунок відновлення роботи
підприємств на сході України, збільшення зарплат, зниження збитковості за
рахунок зниження ставок ЄСВ на фонд оплати праці, – відзначають в
Мінекономрозвитку. – Разом з тим, негативним буде вплив падіння цін на
ключових товарних ринках і обмеження з боку Росії».
У Мінекономрозвитку також підтвердили дані Державної служби
статистики, яка повідомила, що за підсумками 4-го кварталу 2015 року
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Україна показала зростання ВВП в 1,5%. За інформацією міністерства, цей
показник виявився кращим у порівнянні з показниками зростання економік
країн ЄС в 4-му кварталі 2015 року.
Факторами зростання в 4-му кварталі, за розрахунками
Мінекономрозвитку, стало поліпшення у всіх сферах економіки, і, в першу
чергу, в будівництві та транспорті. Також позитивну роль зіграло бюджетне
фінансування
і
зростання
обсягів
транзиту
природного
газу
(http://www.segodnya.ua/economics/enews/v-blizhayshie-mesyacy-ekonomikaukrainy-nachnet-rasti-mert-693804.html. – 2016. – 22.02).
Глава Національного банку України Валерія Гонтарева в ході 12
міжнародній конференції Dragon Capital також говорила про незначне
зростання економіки України в перші місяці цього року. «Ми маємо
стабільну макроситуацію і зростання реального ВВП. Відповідно до
українських стандартів, в минулому році ми мали 1,5% зростання, і в перші
місяці цього року ми також маємо невелике, але зростання», – сказала
В. Гонтарева (http://www.ostro.org/general/society/news/494561/. – 2016. –
10.03).
У даній ситуації особливу увагу звертають на себе також і прогнози
міжнародних організацій та експертів. Так, показовим є прогноз Світового
банку, який оцінив падіння ВВП України в 2015 році в 10% і зберіг прогноз
зростання української економіки у 2016 році на рівні 1%. Директор Світового
банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан під час презентації
нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України,
підкреслив: «Зараз ми бачимо перші ознаки стабілізації, в кінці минулого
року був початок таких ознак. І зараз ми прогнозуємо, що ВВП може вирости
на 1% в 2016 році та на 2% – в 2017-му», – сказав Чімяо Фан.
Він зазначив, що економіка України та ВВП скоротилися на 10% у
2015 році через безпрецедентні шоки, вплив ситуації на сході України,
падіння цін на сировинні товари на світових ринках, фіскальний дефіцит та
інфляцію
(http://korrespondent.net/business/economics/3661155-vsemyrnyibank-podtverdyl-rost-ekonomyky-ukrayny. – 2016. – 01.04).
При цьому, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберегло
прогноз зростання економіки України у 2016 році на рівні 1% при інфляції в
17%
і
середньорічний
курс
гривні
25
грн
за
долар
(http://rus.newsru.ua/finance/11mar2016/fitchprognoz.html. – 2016. – 11.03).
Аналітики Sberbank CIB Investment Research у своєму огляді
прогнозують, що у 2016 році деяку підтримку українській економіці надасть
інвестиційна активність і зростання чистого експорту. На думку аналітиків, у
2015 р. економіка України досягла дна і в поточному році почне помірно
відновлюватися,
можливе
зростання
ВВП
на
рівні
2%
(http://ria.ru/world/20160314/1389529643.html. – 2016. – 14.03).
При цьому, в ЗМІ раніше зазначали: величезний дефіцит державного
бюджету, зростання зовнішнього боргу, девальвація гривні, інфляція на рівні
45% і рецесія більше 11% – далеко не всі складнощі, з якими наша країна
5
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зіткнулася у 2015 році. Україна пережила найбільшу банківську кризу, в
результаті якої з ринку пішла третина фінустанов, було втрачено 30%
депозитів в локальній валюті, а в доларах – більше 40%. У той же час, слід
підкреслити, що багато у 2015 році було зроблено для поліпшення бізнесклімату та дерегуляції економіки, управління держпідприємствами і задля
підтримки експорту. При цьому боротьбу з корупцією, що проводиться, не
можна назвати досить успішною – зберігався тиск силових і фіскальних
органів на бізнес, що додатково погіршило інвестиційний клімат в країні
(http://rus.newsru.ua/finance/28dec2015/ekspertyperspektivy.html. – 2015. –
28.12).
Проте, в експертних колах все частіше вказують на те, що економіка у
2015 році припинила падіння і досягла дна макроекономічного циклу. І
тепер, після наявної сьогодні стабілізації ситуації, необхідно вкрай швидко
відновити економічне зростання для якнайшвидшого виходу країни зі
стагнації. Однак, звертають на себе увагу і більш нейтральні або
песимістичні прогнози. Так, кілька показових з них: виконавчий директор
Фонду Блейзера Олег Устенко вважає, що прогнозоване зростання ВВП
України до 3% у 2017 році фактично поглиблює прірву із західними
країнами, тому що світова економіка буде рости біль швидкими темпами.
«Зростання світової економіки на цей рік прогнозується у 3%. Кабмін
прогнозує зростання української економіки на рівні 1%. Тобто, різниця між
рівнем життя тут і західним світом продовжує збільшуватися. Велика
частина експертів прогнозує у наступному році зростання світової економіки
на рівні 3,5–4,5%, а Україна ставить зростання на рівні 3%. Тобто,
накопичується в різниці рівня життя, відставання збільшується. Це точно не
те зростання, яке нам потрібне», – сказав О. Устенко.
За словами економіста, Україна має всі можливості показати більш
значне зростання, мінімум від 7% в рік. «Джерелами такого зростання може
бути детінізація економіки. Відразу величезна кількість прихованої
економіки заходить в офіційний сектор. Також джерелом зростання може
бути приплив інвестицій і стимулююча монетарна політика. Її можна
починати проводити з наступного року», – зазначив експерт
(http://rian.com.ua/view/20160331/1007616858.html. – 2016. – 31.03).
Регіональний директор Європейського банку реконструкції і розвитку
(ЄБРР) Шевки Аджунер в своєму коментарі ситуації спрогнозував, що у
2016 році в Україні не буде великих прямих іноземних інвестицій. Витрати
на інфраструктуру також не виростуть. Єдиним фактором відновлення
економіки України у 2016 році є приватизація державних підприємств,
вважає Шевки Аджунер. У той же час, він наголосив на необхідності
проведення відкритої і справедливої приватизації. «ЄБРР бере активну
участь в цьому процесі в якості радника, оскільки це те, що сприяє
деолігархізації економіки і створенню в країні конкурентного середовища», –
зазначив
він
(http://zn.ua/ECONOMICS/ebrr-nazval-privatizaciyuedinstvennym-istochnikom-rosta-vvp-ukrainy-208145_.html. – 2016. – 23.03).
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При цьому, на думку деяких експертів, на сьогоднішній день реальних
драйверів зростання, які могли б пожвавити українську економіку, практично
немає. «У нас було достатньо глибоке падіння промисловості і сьогодні
можливе зростання окремих галузей промисловості за рахунок низького
старту. Заводи та обладнання на них нікуди не зникли і у них є можливості
наростити випуск без істотних додаткових витрат, якщо буде додатковий
попит», – зазначив економіст Міжнародного центру перспективних
досліджень Олександр Жолудь.
Додаткове зростання можна було б забезпечити за рахунок
відродження кредитування та запуску емісії гривні (підвищити зарплати і
пенсії), вважає президент Украналітцентру Олександр Охрименко. «Потрібно
забезпечити зростання доходу внутрішнього ринку, зробити нормальну
пенсію, зарплату, щоб українці не економили продукти, а йшли купувати
одяг, меблі, будматеріали», – сказав він.
Разом з тим, як вважає виконавчий директор Міжнародного фонду
Блейзера Олег Устенко, пом'якшення монетарної політики і поява активних
кредитних програм з боку комерційних банків може, навпаки, ще погіршити
ситуацію. «Якщо це станеться, то в умовах, які зараз склалися в Україні, це
буде просто додатково продавлювати курс гривні, тому навряд чи на такий
крок підуть», – вважає експерт.
А емісія гривні, на думку О. Жолудя, якраз може створити додаткові
ризики. «Одним з ризиків як раз і є прихід до влади популістів, які
формально будуть говорити, що піклуються про народ, і, наприклад,
включати друкарський верстат. У підсумку від цього постраждають усі», –
сказав він. Крім того, як відзначають експерти, не варто так вже сильно
розраховувати на АПК, який останні роки мав істотний вплив на загальну
економічну ситуацію в країні. «У нас АПК, в першу чергу, працює на
рослинництво. Ми можемо бачити тенденцію до зростання врожайності, яка
призвела до того, що Україна є сьогодні лідером або одним з лідерів на
багатьох ринках сільгосппродукції по зерну, кукурудзі, соняшниковій олії,
але при цьому кожен конкретний рік залежить від погодних умов, а ці речі
практично непрогнозовані», – пояснює О. Жолудь.
Крім того, по аграріям істотно вдарило скасування податкових пільг,
додає О. Устенко. «Скасування податкових пільг, особливо скасування
спецрежиму з ПДВ, для сільгоспвиробників – серйозний удар», – пояснив він
(http://minprom.ua/news/206564.html. – 2016. – 21.03).
При всьому при цьому, слід зазначити (і на цьому акцентують увагу в
експертних колах), що завдяки економічній політиці нашої держави,
довгоочікуваного старту проведення реформ, економіка України на
сьогоднішній день демонструє перші ознаки власної стабілізації. Відповідно,
можна прогнозувати поліпшення інвестиційного та бізнес-клімату й
подальше зростання економічних показників нашої держави, однак, надто
скромні темпи запланованого зростання свідчать про те, що в нашій країні
поки що не запущено всі механізми нормальної економічної діяльності…
7

Аналітичний коментар

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

31 березня − 06 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
М. Кушнарьовва
н.с. ФПУ,
канд. філос. наук
Опорні школи: бути чи не бути?
У всіх громадян України є безліч рис, які відрізняють нас один від
одного: зріст, вага, професія, рівень інтелекту, ступінь фінансового
забезпечення, сімейний стан тощо. Але є одна риса, яка нас всіх об’єднує −
ми всі колись ходили до школи. В когось цей період викликає приємні
спогади, в когось − не дуже, чиїсь діти ходять до школи з радістю, чиїсь − як
на каторгу, відповідно, таке ставлення до сучасної школи і в батьків, які, так
само як і спеціалісти-освітяни, намагаються відповісти на питання: якою
школа має бути, чого вона повинна вчити, як там повинні вчити, скільки
повинно тривати навчання… Спектр поглядів тяжіє до нескінченного, але
всі, навіть дуже скептично налаштовані, погоджуються, що школа має бути.
Так само навіть дуже оптимістично налаштовані розуміють, що не все в
школі та зі школою гаразд. Отже, вона потребує якихось змін.
Спроб реформи школи навіть за 70 років існування СРСР було кілька.
В 30-ті роки було запроваджено обов’язкову семирічну освіту, в 50-ті роки
було т.зв. роздільне навчання (хлопці − в одних школах, дівчата − в інших),
потім від нього відмовилися, в 60-ті на державному рівні школа перейшла на
10-річну освіту, у 1984 році оголосили реформу (її ще називали «реформа
Черненко»), яка нічим не закінчилася, хіба що тим, що батьки отримали
право віддавати дітей до школи з 6 років, а далі, після 1991 року − взагалі
почалися незрозумілі речі − спробували перейти на 12-річну освіту, у
2008 році запровадили проведення ЗНО, у 2010 році тим, хто вступав до 12річної школи, оголосили, що вони будуть вчитися 11 років… І цей
калейдоскоп − тільки стосовно глобальних питань, про дрібніші годі й
згадувати.
Особливим було становище сільських шкіл. Там реформи відбувалися з
істотним запізненням, зокрема, згадану семирічну освіту в 30-ті роки в селах
запровадити не встигли до Другої світової війни. Хоча загалом ситуація
залишалася складною, вона не була фатальною до кінця 60-х років, коли
сільське населення почало масово мігрувати до міст, відповідно, почала
скорочуватися кількість дітей, поступово виникають такі терміни як
«депресивні села» та «малокомплектні школи», відповідно, виникає
проблема малокомплектних шкіл. Малокомплектна школа − це школа, в якій
один клас на паралелі, а невелика кількість дітей спричиняє проведення
уроків для дітей з різних класів одним вчителем у одному класному
приміщенні. Але навіть якщо у відносно великій школі в сільській місцевості
(а такі ще залишилися) кожний клас навчається в окремому приміщенні з
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окремим вчителем, зрозуміло, що з об’єктивних причин (брак обладнання
через брак коштів, відсутність кваліфікованих вчителів тощо) якість освіти,
особливо з природничих наук та іноземних мов, є відверто низькою.
Зрозуміло, що це ставить випускників сільських шкіл порівняно з
випускниками міських шкіл у набагато гіршу позицію, що, безумовно, є
вкрай неприйнятним і взагалі є порушенням загальнолюдських та
конституційних норм щодо прав людини, зокрема, права на освіту.
Загалом те, що цю ситуацію треба змінювати, розуміють усі.
Конструктивні кроки у вирішенні цієї ситуації насмілилися зробити
Міністерство
регіонального
розвитку
та
Міністерство
освіти,
запропонувавши українській державі та суспільству ідею опорних шкіл,
прив’язавши її до руху об’єднання територіальних громад, який триває в
нашій країні упродовж останнього року.
Заступник міністра освіти й науки Павло Хобзей свого часу пояснив,
що опорні школи мають забезпечити якість освіти і її доступність, а також
підвищити ефективність використання ресурсів. Він наголосив, що не
йдеться про закриття початкових шкіл, бо вони мають бути наближені до
місця проживання дитини. Йдеться про те, щоб оптимізувати процес і
закрити школи з малою кількістю учнів. За даними Хобзея, зараз діє 612
шкіл, де навчається близько 20 учнів.
Відповідно до концепції діти, які навчаються у 5–9-х класах, повинні
перейти в опорну школу. Менші школи втратять статус і стануть «філіями».
Директор опорної школи відповідатиме за кадрову політику опорної школи і
філій на відповідній території. Ресурсами розпоряджатиметься опорна школа.
Оскільки йдеться про питання середньої освіти, то в світлі реформи
децентралізації, опікуватися всім цим має місцева влада: «Ми будуємо
вертикаль, ви будуйте горизонталь», − пояснив Хобзей позицію для місцевої
влади. За його словами, найкраще, якщо конкурс на обрання опорних шкіл в
області проводитиме громада і якщо на місцях обиратимуть доброго
директора, якому дадуть «автономію» (Українська правда).
На перший погляд, галузеве питання набуло загальнодержавного
значення після виступу прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, який назвав
створення опорних шкіл або «hub-schools» «програмним завданням» на
2016 рік. Він запропонував уряду ухвалити рамкову постанову про створення
опорних шкіл, які визначатимуть громади, та якнайшвидше оголосити в
областях тендери на закупівлю автобусів, які мають довозити дітей до
базових шкіл.
Після численних виступів і пояснень насамперед згаданих посадовців
концепція опорних шкіл в загальних рисах виглядає так. В селах, або «на
місцях» залишаються тільки початкові школи, тобто школи І ступеня,
оскільки за цілком слушними міркуваннями, маленькі діти повинні вчитися
близько від дому, тобто фізично ходити до школи, і такі школи будуть
школами-філіями. Передбачені виключення для окремих випадків, коли
філіями зможуть стати школи І-ІІ ступеня. Середня та старша школи,
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відповідно, школи ІІ та ІІІ ступеня, стануть «опорними». Дітей та вчителів з
сіл будуть возити до опорної школи спеціальні автобуси. Опорна школа буде
мати статус юридичної особи, рахунки, самостійний баланс, там має бути не
менше 360 учнів і вона повинна бути головною, тобто опорною для мінімум
трьох шкіл-філій. Далі − майже казкові перспективи: в опорній школі буде
створена високоякісна матеріально-технічна база (спортивні об’єкти,
кабінети і лабораторії з фізики, хімії, біології, тощо). Директор опорної
школи призначає завідувача школи-філії.
Директора опорної школи призначає орган місцевого самоврядування
району або об’єднаної територіальної громади. Саме ці структури приймають
рішення про створення опорної школи, розподіляють кошти освітньої
субвенції, організовують підвезення учнів та вчителів і відповідають за
матеріально-технічну базу.
Здавалося би, на перший погляд, все дуже непогано. Але деякі деталі
цієї феєричної картини не дуже точно прописані, що викликає різні
тлумачення та навіть певний подив. Зокрема, кількість таких шкіл. Одне
джерело подає цифру 3−5 опорних шкіл на область (Osvita.ua), інше − 3 на
район (Osvita.ua). Міністерство освіти пропонує розраховувати мережу
опорних шкіл так, щоб тривалість маршруту шкільного автобуса в один бік
була не більше 45 хвилин, при цьому передбачається, що автобусів буде один
або два (Міністерство освіти і науки України). Навіть якщо погодитися з
кількістю 3–5 шкіл на район, виникає питання, як один автобус за один
маршрут запропонованої тривалості може зібрати дітей та вчителів з усіх сіл,
враховуючи розміри районів в Україні. Для прикладу візьмемо
Коростишівський район Житомирської області. Його площа 973 кв. км.
Припустимо, що автобус буде долати за 45 хвилин відстань у 50 км, хоча це
дуже ідеалізована цифра, враховуючи стан доріг, час на зупинки, вплив
природних умов тощо. Це означає, що площа, яку покриває маршрут,
дорівнює приблизно 150 кв. км, відповідно, якщо припустити, що такий
автобус один, для того, щоб охопити територію всього району, таких шкіл
має бути принаймні шість. Слід врахувати, що Коростишівський район −
далеко не найбільший, у тій самій Житомирській області є більші від нього,
хоча би Ємільчинський, площа якого складає 2112 кв. км. Чи Коростенський
з площею 1800 кв. км. На них теж має припасти 3−5 опорних шкіл?
Інші джерела зазначають, що опорна школа має покривати територію
радіусом приблизно 10–15 км (Новий день). Можливо, виходячи з цієї цифри,
очільники Херсонської області, зокрема, визначили кількість опорних шкіл
для своєї області у 118, тобто в середньому по 6 на район (Нова Каховка
Online), що вже суперечить даним заступника міністра.
Наступне питання є дуже тривіальним, але від цього не менш
важливим, враховуючи те, що йдеться про життя 30–40 дітей, які будуть
їхати в цьому автобусі: дороги. Саме це питання є одним з найчастіших під
час обговорення ідеї опорних шкіл батьками та іншими громадянами на
форумах: «Було б не погано. Спочатку дороги в селах зробити треба!»
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(Osvita.ua). Причому мова повинна йти не тільки про покриття доріг, а й про
створення лісозахисних смуг чи чогось подібного, оскільки, якщо
повторяться снігопади, які паралізували південні області України минулої
зими, то ні про яке довезення до школи говорити просто не доведеться. Але
на відміну від автобусів, у документах та виступах урядовців про дороги не
йдеться, якщо не враховувати зауваження Хобзея про те, що «опорні школи
також мають брати участь у складанні карти доріг, які слід відремонтувати»
(Українська правда).
Ще одне питання − автобуси: звідки вони візьмуться, хто буде за них
платити, хто буде про них дбати, хто буде контролювати питання, пов’язані з
безпекою руху (медичний огляд водія, технічний огляд транспортного засобу
тощо). Павло Хобзей зазначає, що «на шкільні автобуси минулого року було
виділено 600 млн грн. субвенції. Крім того, 42 млн дали без співфінансування
з місцевими бюджетами. Але у місцевих бюджетів є труднощі зі
співфінансуванням – і це обмежувальний фактор». Якщо гроші були
виділені, то постає питання, чому Міністр інфраструктури Андрій
Пивоварський 2 березня вже поточного року сказав, що «вже зараз треба
почати закуповувати матеріали, щоб хоча би восени були перші автобуси»
(Українська правда), щоправда, не зовсім зрозуміло, про які матеріали каже
міністр.
Ще одне питання, яке обговорюється, щоправда, здебільшого
освітянами − це зразкові опорні школи. Міністр освіти і науки Сергій Квіт
повідомив, що «на початковому етапі створення мережі опорних шкіл
заплановано устаткування зразкових опорних шкіл по одній на кожну
область, включно з містом Києвом» (Osvita.ua). За повідомленням Павла
Хобзея, «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. Але питання не стоїть
так, що манна небесна впаде з Києва. Ініціативу мають проводити і на
місцевому рівні» (Децентралізація влади). Зразкові школи будуть
визначатися обласною комісією на конкурсній основі з числа тих шкіл, що
подали заявки. Опорні школи, які будуть перетворювати на зразкові,
отримають з бюджету грантовим способом від 3 до 5 млн грн (Osvita.ua), що
відразу викликало очікувані настрої в громадськості: «І тепер починається
найцікавіше, що і викликає найбільше недовіри серед населення.
Будівництво опорних шкіл буде здійснено на конкурсній основі. У багатьох
людей виникає запитання, яким нормативним актом можна буде гарантувати
чесність і правильність розподілу інвестиційних компонентів?»
(UAUA.INFO). Або очікування, що є велика ймовірність перетворення
зразкової опорної школи, або, як їх ще називають, «hub-school» на «круту»
школу-вітрину, яка слугуватиме своєрідним «фіговим листком» для
прикриття невтішної загальної картини шкільних реалій (у цьому випадку
«показуха» може стати основним видом роботи школи)» (Osvita.ua).
Передбачається, що зразкові опорні школи будуть зразком інновацій у
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навчальному процесі, викладанні, педагогічній думці, але про це, принаймні,
поки що, мова не йде.
Взагалі сама ідея опорних шкіл виникла не вчора. Щось подібне було,
зокрема, в Україні, у 50–60-х роках минулого століття, тільки діти з
віддалених шкіл не їздили кожного дня до школи, а жили при цій школі
упродовж робочих днів тижня в інтернаті (або в гуртожитку, як більше
подобається), тільки на вихідні, свята і канікули від’їжджаючи до батьків.
Потім від цієї ідеї відмовилися, нажаль, зараз важко зрозуміти, чому.
Іншу думку висловлює екс-керівник Українського центру оцінювання
якості освіти Ігор Лікарчук: «Що з того, що вони (опорні школи, − ред.) були
створені в Молдові? Хтось із цифрами і фактами може переконати, що цей
експеримент в тій же Молдові завершився успішно і має позитивні
результати. Та ще й такі результати, що цей досвід потрібно негайно
впроваджувати в Україні за 200 млн бюджетних та мільйони залучених
коштів. Більш нагальних потреб в українській освіті немає? І чому беремо за
приклад Молдову, а не, скажімо, Сербію, Японію, Сінгапур? Тільки тому, що
хтось туди поїхав і побачив. І вирішив, що так має бути і в Україні?»
(Osvita.ua). Безумовно, Лікарчук має рацію, але проблему освіти сільських
дітей треба вирішувати, тільки хотілося би, щоб урядовці рухалися за
алгоритмом, висловленим заступником міністра освіти Інною Совсун:
«позиція міністерства є досить твердою, що будь-яке укрупнення можливе
лише тільки за умови забезпечення доїзду дітей до школи» (Osvita.ua). Як це
узгоджується з вимогою об’єднати малокомплектні школи до 1 вересня
2016 року? (І це треба зробити, враховуючи те, що паралельно зміни мають
відбутися у самій системі керівництва освітою «на місцях», тобто райвно
мають поступитися місцем відповідним органам об’єднаних територіальних
громад, які керуватимуть освітою). Якщо дороги не відремонтовані,
автобусів нема, а хто буде ними опікуватися − невідомо…
Цікаву ідею стосовно реформування школи висловив заступник
директора з навчально-виховної роботи фізико-технічного ліцею Херсона
Володимир Бєлий: «Всі наші організаційно-структурні та змістовнопроформенні потуги будуть майже «пшиковими» доти, доки ми не
спроможемося так організувати навчальну діяльність та оцінювання її
результатів, щоб учні/студенти у нас не мали можливості списати. Жоден! І
ніколи! Бо ж виразником якісної освіти може бути лише той учень/студент,
який здатен і бажає наполегливо «гризти граніт науки». За нами, освітянами,
створити на те умови. З розумінням цього як практичної своєї задачі нам
також бракує. А поки − тримаємося надії на заклики та обіцянки» (Osvita.ua).
Хотілося би продовжити цю вкрай слушну думку: списування зникне саме по
собі, якщо при влаштуванні на роботу будуть мати значення не зв’язки
батьків, не хабар, а знання. Якщо буде так, то переважна більшість проблем
освіти зникне, як роса на сонці. Щоправда, зробити це набагато складніше,
ніж знайти спонсора на закупівлю автобусів чи навіть проведення до школи
інтернету.
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Блогосфера
Олексій Гончаренко, народний депутат України:
Ратифікація Договору про асоціацію між Україною та ЄС має
величезне значення для подальшого розвитку нашої країни, і про це
було сказано не раз. Однак існує і зворотна сторона питання: від
сьогоднішнього референдуму в Нідерландах залежить майбутнє і самого
Європейського Союзу − чи залишиться він політично згуртованим і
досить сильним, щоб протистояти натиску з боку путінської Росії.
Сьогодні голландці прийдуть на виборчі дільниці, щоб висловити своє
ставлення до асоціації України і Європейського союзу. Треба сказати, що
питання це досить чутливе не тільки для українців, а й для уряду
Нідерландів, оскільки раніше Асоціація вже була ним підтримана. Багато
голландських парламентарів і міністри неодноразово висловлювали своє
позитивне ставлення до Асоціації, агітували за розширення євроінтеграції
України. Фактично, сьогодні буде вирішуватися питання про довіру
голландців своєму уряду.
Попередні дні ми з активістами громадської ініціативи ProUkraine
присвятили агітації серед голландців, розповідаючи про Україну, роздаючи
агітаційні матеріали і пояснюючи голландцям взаємну вигоду від ратифікації
Асоціацію між Україною та ЄС. На вихідних провели патріотичний
ультрамарафон і велопробіг «Скажи «Так!» ЄВРОПІ», подолавши дистанцію
в 65 км від Гааги до Амстердама.
Сьогодні я продовжую свою проукраїнську місію в Амстердамі,
відвідую виборчі дільниці, де спілкуюся з представниками виборчих комісій,
стежу, чи не відбуваються порушення в процесі волевиявлення і, так як,
місцеве законодавство не забороняє агітацію в день референдуму, я
продовжую агітувати голландців за Україну.
Хороша новина − Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте
проголосував на референдумі і закликав співгромадян проголосувати за
ратифікацію Угоди про Асоціацію між Україною та Євросоюзом. І по
ПЕРШИМ даними екзит-Нашого полу по Амстердаму на 14.00 54% − За,
46% − проти ратифікації угоди.
Для Європейського Союзу в цілому Асоціація має безліч плюсів −
збільшення товарообігу, стабільна, демократична країна на його східних
кордонах − все це має величезне значення, як в економічному, так і в
геополітичному плані. Про що не завжди згадують політики, але часто
говорять журналісти та аналітики, так це про те, що в разі схвалення
голландцями Асоціації, Європейський Союз продемонструє свою
згуртованість і позбавить критиканів можливості спекулювати на темі
внутрішньоєвропейських протиріч.
Блогосфера
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Одним з гравців, який останнім часом активно підживлює
європесимістів по всьому Ес, є путин. Плекаючи свою заповітну мрію не
тільки повернути Україну в сферу впливу «русского мира», а й посіяти хаос
на території ЄС, він кинув значні сили і фінанси, щоб підняти
антиукраїнську, а значить і антиєвропейську пропагандистську хвилю.
Тому референдум в Нідерландах може стати великою перемогою
евродемократіі, або її провалом. І я сподіваюся, що голландці розуміють, що
Україна сьогодні − це поле битви за всю Європу − за її стабільність,
демократію і все цивілізаційні цінності, до яких вона йшла багато десятиліть
(Референдум в Нідерландах − бути чи не бути Європейського Союзу).
Олег Кулініч, депутат Верховної Ради, група «Відродження»:
Рік і майже місяць. Стільки знадобилося часу, щоб вкрай важлива
антикорупційна ініціатива в земельній сфері стала законом. Ідеться про
законопроект №2279 «Про внесення змін до Земельного кодексу України
щодо проведення земельних торгів», який 31 березня був підписаний
Президентом Петром Порошенком. Зареєстрував же цей законопроект я
разом з колегами 3 березня минулого року.
Тепер будемо чекати, поки закон запрацює на практиці. Для цього в
ньому вже закладені передумови, адже дещо змінена процедура самих
земельних аукціонів. Нормами закону передбачається, що видатки на
проведення аукціону лягають на його організатора, після чого
компенсуються організатору переможцем аукціону. У випадку з земельними
аукціонами основну частину коштів на його проведення «з’їдає» не
організація самої процедури, а виготовлення землевпорядної документації,
тому витрачання на це бюджетних коштів в нинішній ситуації перманентної
економічної кризи і хронічної відсутності вільних грошей було б занадто
широким жестом. Таким чином, є надія що це сприятиме популяризації
аукціонів в земельних відносинах.
Основна ж новела закону – це суттєве скорочення кількості випадків,
коли державна земля передавалася в обробіток без аукціону. Виходило так,
що стаття 134 Земельного кодексу встановлювала, що «земельні ділянки
державної чи комунальної власності або права на них… підлягають продажу
окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім
випадків, встановлених частиною другою цієї статті». Але список цих
винятків, встановлених в ч.2, був настільки широкий, і як то кажуть, на будьякий смак, що дозволяв з легкістю забути про частину першу з її
обов’язковістю аукціонів.
З особливим успіхом цими винятками користувалися такі собі
«псевдофермери», які орендували землю начебто під створення
фермерського господарства, а самі передавали її в обробіток великим
агропідприємствам і агрохолдингам. Нерідко «фермерством» вирішували
зайнятися самі працівники агрохолдингів чи й відверто підставні особи.
Притому договори оренди такі «псевдофермери» підписували на 30-50 років
Блогосфера
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за мінімальною орендною ставкою, за що платилися хабарі чиновникам, які й
приймали рішення по земельним ділянкам. Ця корупційна практика набула
такої масовості, що сприймалася вже як щось само собою зрозуміле – реальні
фермери роками не могли отримати документи на землю, тоді як якісь
випадкові люди отримували ці документи буквально за кілька тижнів.
Кажуть, що стандартна «такса» такої корупційної оренди обраховувалась
приблизно в $400 за гектар – десь більше, десь менше, але порядок цифр
приблизно такий. Зрозуміло, що все це напряму відбивалося на наповненні
місцевих бюджетів. До речі, за прикладом далеко ходити не треба – зовсім
недавно правоохоронці затримали на хабарі одного з керівників
Держгеокадастру в Черкаській області.
Зі вступом в силу закону «Про внесення змін до Земельного кодексу
України щодо проведення земельних торгів» ця ганебна практика нарешті
припиниться. Що, звичайно, викликало суттєве невдоволення в певних
колах, які були не зацікавлені у зміні стану справ. Дуже важко цей
законопроект йшов у Верховній Раді. І навіть після його прийняття,
наскільки мені відомо, певні сили намагатись зробити так, щоб Президент
ветував цей закон. Але земельним корупціонерам доведеться змиритися –
тепер всі будуть в рівних умовах (Всі в рівних умовах: земельні аукціони як
протидія корупції).
Костянтин Донченко, експерт Аналітичного центру «Бюро
економічних та соціальних досліджень»:
На повних парах несеться декомунізація в країні, яка поділилася
на два табори: ті, хто швидко пройшов цей процес та ті, всілякими
способами відтягує незворотнє. Відходячи від диспутів про доцільність /
недоцільність декомунізації, цікаво подивитися як проходить вона на
прикладі однієї області.
Декомунізація часто ставить місцеву владу у становище акробата на
двох мотузках. Місцеві жителі не рвуться змінювати назви вулиць, а законом
встановлені терміни. Пошук альтернатив займає багато часу, в результаті
чого відповідальність перекладається на плечі державних адміністрацій.
Процес декомунізації проходить у три етапи: до 21 листопада 2015 року
місцеві ради ухвалювали рішення щодо перейменування, після цього до 21
лютого 2016 року таке рішення міг прийняти голова місцевої ради, а з 21
лютого обов’язок переходить до голови облдержадміністрації. Місцеві
депутати на хвилі осінніх виборів та подальшого формування коаліцій
втратили своє право, у багатьох населених пунктах не зробили нічого й
голови рад. Хоча не всі займалися лише політичними іграми: наприклад,
місто Кременчук Полтавської області успішно провело процес
перейменування. Якими ж є характерні особливості процесу декомунізації та
вибору нових назв для вулиць?
У кожному населеному пункті є мінімум дві вулиці, що підлягають
декомунізації – Жовтнева та Леніна. Перед місцевими радами постало
Блогосфера
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питання: як правильно назвати вулицю? А у селах, де на вулицях Калініна,
Маркса живе половина пенсіонерів і вони чомусь не раді перейменуванню на
Мазепи? І починаються пошуки нейтральних назв, які не будуть ображати
нічийого достоїнства. Як результат пропозиції зводяться до переліку
підручника біології: малинова, вишнева, грушева, апельсинова, мандаринова.
Такий собі фруктово-ягідний компот з вулиць.
Серед пропозицій часто пропонують повернутися до історичних назв,
що існували в період до 1917 року. Привертає до себе увагу кілька роздумів.
По-перше, вулиці в цей період носили або «обивательські» назви, або
ідеологічні. Перейменувати вулицю назад в Олександрівську, названу на
честь російського царя, звучить неправильно. Історична назва «Дворянська»
виглядає заманливо, але не підходить до сучасних реалій. У Полтаві до 1917
року існувало кілька «петровських вулиць» (Петра І): Великопетровська,
Малопетровська, Новопетровська, які поряд з новою вулицею Мазепи
утворили б доволі цікавий історичний тандем.
З іншого боку «обивательські» назви втратили свою актуальність:
«Купецькою» вулицю можна назвати, але слово вийшло зі вжитку. Назви
«Жидівська», «Попівська» звучать також неоднозначно.
Але якщо перейменування вулиці торкається частини жителів громади,
то назва населеного пункту важлива для всіх. Проблема зводиться до
історичних назв або генерації нових. Історичні назви часто сприймаються
жителями неоднозначно.
От, наприклад, на Полтавщині є село Куйбишеве, яке підпадає про
закон про декомунізацію. Селу пропонують повернути історичну назву
«Портянки». Краєзнавчі підготували цілу книгу, де довели, що село
Портянки «було засноване миргородським козаком на прізвище Портянко і
його назва не має жодного відношення до російських «портянок», село
належало родині Апостолів, які опікувались тутешньою Покровскою
церквою і Сорочинським Свято-Михалівським монастирем. А отже,
повернення цьому селу його унікальної назви буде найвищим актом
історичної справедливості та поваги до пам’яті минулих поколінь
портянківців».
Але самі жителі села ні в яку не хочуть повернути собі історичну назву,
а пропонують власну назву − Покровське. До речі, у селі існує садиба
українського письменника Володимира Короленка, а сільська рада відає
ландшафтним заказником загальнодержавного значення «Короленкова дача».
Чому не було пропозицій присвятити назву села письменнику невідомо.
Інша ситуація стоїть перед населеними пунктами, створеними
радянсько владою. У Полтавській області таким є місто Комсомольськ з
населенням 50 тисяч осіб та гірничо-збагачувальним комбінатом. Місту
пропонують перейменуватися на історичну назву одного з сіл, що існувало у
його межах – «Горішні Плавні». Знову ж жителі міста не хочуть називатися
плавцями, плавнівцями чи ще як. Натомість місцева влада запропонувала
своє бачення – не перейменовувати. «Назва міста не є похідною від слова
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комсомол, а абревіатурою від слів: КОлектив Молодих СОціально
МОтивованих Людей (Ь) Справжніх (Ь) Козаків».
А тим часом процес декомунізації рухається повним ходом. Якими б не
були суперечки, але скоро вулиці Леніна, Маркса, Енгельса в Україні
залишаться на сторінках краєзнавчих підручників та закреслених штампах у
документах. Остання спадщина Радянського Союзу кане у лету, закривши
питання про радянський слід в менталітеті українців назавжди (Три штрихи
до портрету декомунізації у Полтавській області).
Володимир Карплюк, міський голова Ірпеня Київської області,
голова політичної партії «Нові обличчя»:
До адміністративної реформи в Україні ставляться по-різному. У
першу чергу, люди лякаються змін, а місцева влада не завжди докладно
пояснює новий устрій, до якого рухається держава. Але реформа
повинна відбутися. В Приірпінні, Київської області, ми не просто
ламаємо стару систему. Ми вже зараз будуємо сильну і успішну громаду.
Кожна реформа – це рух новою дорогою. Успіх залежить від того, яка
ціль попереду. Ми в Приірпінні чітко бачимо мету – збудувати сильну і
успішну громаду, фінансово незалежну і відповідальну за свій розвиток. Для
України в цілому адміністративна реформа – це можливість припинити
розкрадання коштів дорогою від державної казни до бюджету невеликого
села. А для кожної громади – мати якісні дороги, достатньо дитячих та
медичних закладів, робочі місця. Свого часу Польща змінювала свій устрій
мало не силоміць. Що з того вийшло – можна бачити на прикладі невеличких
польських містечок: чисті вулиці, зелені газони, реконструйовані
п’ятиповерхівки і задоволені люди. Ми об’єднуємося добровільно, тому
чекаємо від кожної людини розуміння та підтримки. Наразі ми їх маємо.
Минулого року місто Ірпінь та село Михайлівка-Рубежівка на
Київщині прийняли історичне рішення про добровільне об’єднання громад.
Селяни мали вибір: приєднатися до Ірпеня, Бучі або Бородянського району.
Мешканці проголосували за Ірпінь і для нас важлива їхня довіра. Ми стрімко
будуємо інфраструктуру, наповнюємо бюджет, піклуємося про здоров’я та
освіту.
Чесно кажучи, адміністративна реформа для Ірпеня – це не новина. Ми
вже маємо досвід роботи об’єднаної громади. Багато років місто є
адміністративним центром Ірпінського регіону, до якого входять Ворзель,
Гостомель і Коцюбинське. А до 2007 року входило ще й місто Буча. Іншим
громадам доводиться будувати новий адміністративний устрій з чистого
аркушу і ми готові ділитися своїм досвідом.
Звісно, до остаточного формування нового адміністративного устрою в
Україні з громадами, повітами та регіонами ще далеко. Але ми вже
налагоджуємо роботу для того, щоб наші населені пункти не переживали шок
від реформування, а використовували нові можливості для розвитку.
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Зокрема, сільського голову Михайлівки-Рубежівки Андрія Помазана ми
ввели до складу виконкому Ірпінської міської ради. Сюди ж входять селищні
голови Ворзеля, Гостомеля, Коцюбинського. Почали координувати
генеральні плани розвитку наших населених пунктів.
Наразі створена дорожня карта, за якою будемо підтримувати громаду
Михайлівки-Рубежівки. Серед першочергових завдань – будівництво
дитячого садка, бо у черзі до існуючого садочка перебуває 180 дітей.
Розробляється проект дошкільного закладу на 140 місць. Будуємо стадіон з
живим газоном, який буде оснащено сучасною системою поливу.
Взялися за дороги. Власне, на 80 – 90% село асфальтоване, але стан
доріг – не найкращий. Цього місяця з’явиться перший кілометр нового
асфальтового покриття. Плануємо також збудувати парк площею 12 тисяч
кв.м, встановити дитячі та спортивні майданчики, зробити тротуари.
Вивчаємо варіанти вирішення проблем водоканалізаційних мереж.
Бути разом і бути сильними. Для України – це життєво важлива
формула. Тому ми раді мати у своєму об’єднанні одне з найстаріших
населених пунктів Приірпіння.
На Київщині розкидані унікальні села, які заслуговують на гарну
новітню історію (Об’єднатися, щоб стати успішними: Ірпінь збирає навколо
себе сильну громаду).
Володимир Гройсман, голова Верховної Ради України:
Два роки тому, 1 квітня 2014 року, була затверджена концепція
реформування місцевого самоврядування в Україні. В той час як щойно
призначений Віце-прем'єр-міністр я був одним з ініціаторів цієї реформи,
вірив в успіх децентралізації і переконував колег її підтримати. Так
почали створюватися територіальні громади, і зараз ми вже бачимо, що
це були правильні рішення.
Ми передали повноваження від центру на місця, громади отримали
можливість затверджувати бюджет, не чекаючи прийняття бюджету країни,
робити середньострокове планування і визначати видатки на розвиток
власної території. А це означає - мати гроші на зарплати, нові дороги, лікарні,
школи і дитсадки і якісну інфраструктуру кожного місті і села.
Децентралізація вже продемонструвала позитивні результати для
людей і має набирати обертів. Тому закликав сьогодні колег-депутатів
підтримати рішення щодо передачі у власність об'єднаних територіальних
громад земельних ділянок, які знаходяться поза межами цих територіальних
громад. А там, де громади поки що не об'єднались, - дати їм землю в
управління (Децентралізація має набирати обертів).
Олександр
Замковій,
спеціаліст
з
бізнес-прогнозування,
економічний оглядач в ГО «Інститут Політичної Інформації»:
Система Prozorro, запуск якої відбувся в грудні 2015 року, встигла
за короткий термін домогтися розміщення на своїх платформах
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неабиякої кількості тендерів, що реалізуються розпорядниками
бюджетних коштів та підприємствами державної форми власності.
Недавній запуск електронного інструменту встиг попсувати нерви всім
держслужбовцям, рівень обізнаності яких в його використанні досі
залишається незадовільним. Справа в тому, що багато чиновників, не
розібравшись в тонкощах функціонування системи, масово змушують
своїх підлеглих з недавніх пір оформляти всі публічні закупівлі
виключно у вигляді тендерів, розміщених онлайн, не беручи до уваги
вимоги ЗУ «Про державні закупівлі» та елементарну зацікавленість
представників дрібного і середнього бізнесу. Так, наприклад, тендер,
сформований на суму 1000-5000 гривень, не має шансів бути хоч
скільки-небудь рентабельним для потенційного виконавця, адже
прибуток, отриманий від виконання подібного замовлення, буде
мінімальною (якщо буде взагалі).
Терміни, зазначені в законі, наказують основним суб'єктам (центральні
органи влади і держпідприємства-монополісти) почати застосування системи
вже з 1 квітня 2016 року. Всі інші користувачі державних бюджетних коштів
повинні підключитися до системи не пізніше 1 серпня 2016 року. Таким
чином, контроль над розподілом державних фінансів стане більш прозорим і
доступним для громадськості, а так само допоможе залучити приватні
підприємства до виконання держзамовлень, що дасть можливість суттєво
скоротити витрати і знизити рівень корупції в бюджетній сфері.
Однак не обов'язково бігти на одну з платформ Prozorro кожен раз,
коли державному підприємству / установі необхідно знайти постачальника
товарів / послуг. ЗУ «Про державні закупівлі» зобов'язує використовувати
електронну систему в разі, якщо вартість необхідних товарів / послуг
становить більше 200 000 грн., А сума виконаних робіт − понад 1,5 млн. грн.
(Для підприємств-монополістів цей поріг підвищений до 1 млн. грн і 5 млн.
грн. Відповідно). У всіх інших випадках використання системи є
необов'язковим. Однак якщо укладений з постачальником контракт
перевищує суму в 50 000 грн., Закон зобов'язує замовника згодом
опублікувати звіт, в якому будуть відображені всі деталі угоди.
Сама процедура проведення торгів досить проста і мало чим
відрізняється від традиційної практики. На реалізацію тендеру надається не
менше 15 днів з моменту його опублікування, що дає можливість уникнути
заявок, які створюються під певних виконавців. Закон також забороняє
дроблення тендерів з метою заниження реальної суми угоди для ухилення від
необхідності використання онлайн системи або надання звіту.
Сьогодні практика електронних держзакупівель проходить період
свого становлення по всій Україні. Результати впровадження системи
Prozorro говорять про те, що наявність реальної політичної волі і прагнення
до змін можуть побороти виникає під час будь-якої трансформації
суспільне протидія. Коаліція «Прозорі поради», що об'єднала численних
громадських активістів в бажанні вдосконалити нормативно-правові акти
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органів місцевого самоврядування активно контролює процес впровадження і
антикорупційних практик. Для цього представниками коаліції був
розроблений меморандум, що складається з обов'язкових та рекомендаційних
положень щодо вдосконалення місцевого законодавства і підписаний
більшість політичних фракцій, що увійшли до складу Одеської міської та
обласної рад. Проте, не дивлячись на ряд змін, які увійшли до відповідних
Регламенти, положення про обов'язкове використання системи електронних
державних закупівель при формуванні та оголошенні тендерів так і не було в
них включено. Це означає, що Одеський міська та обласна ради будуть
продовжувати в більшості випадків на свій розсуд формувати і реалізовувати
тендерну політику, керуючись все ж нормами недавно прийнятого ЗУ «Про
державні закупівлі».
На даний момент Одеса і Одеська область демонструє висхідний
тренд збільшення кількості організаторів і учасників електронної тендерної
системи. Так за підсумками чотирьох місяців бюджетні підприємства і
установи міста Одеси змогли зареєструвати 2336 тендерів на загальну суму
понад 176 млн. Грн., З них торги завершені по 681 тендеру, а сума угод,
реалізованих через платформу, становить понад 43 млн. Грн., То є 25% від
загальної запланованої суми тендерів.
Даний показник є дуже сприятливим, проте при порівнянні результатів
міста Одеси з іншими обласними центрами України (спеціально були обрані
міста з населенням понад 1 млн. Жителів), картина стає вже менш
оптимістичною. На прикладі Дніпропетровська і Харкова, які за аналогічний
період досягли показників в 2-3 рази перевищують одеські, можна говорити
про те, що процес переходу на електронні публічні закупівлі в місті Одесі все
ще недостатньо інтенсивний. Можливо, багато тендерів штучно дробляться
організаторами торгів на дрібні суми, щоб уникнути обов'язкового
користування системою.
Результати Одеської області, на відміну від Одеси, в цілому
відповідають загальнонаціонального рівня. З 4172 зареєстрованих в системі
тендерів на даний момент вже реалізовано 1355, що становить близько 117
млн. Грн. з 375 млн. грн запланованого обсягу електронних угод. Таким
чином, показник фактично укладених угод по Одеській області на даний
момент складає 31,2%, що є позитивним результатів, з огляду на те, що,
відповідно до вимог ЗУ «Про державні закупівлі», торги на особливо великі
суми не можуть бути здійснені раніше 30 днів з моменту розміщення
тендера.
Незважаючи на успішне впровадження електронної системи
держзакупівель бюджетними підприємствами і установами, схоже не всі її
учасники сприймають з ентузіазмом своє обов'язкову участь в даному
процесі. Наприклад, Одеська міська рада на даний момент встиг розмістити
на електронних платформах всього 1 тендер на загальну суму 18700 грн.
Одеська державна адміністрація на даний момент має на своєму рахунку 7
розміщених тендерів на загальну суму в 560 000 грн.
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Проблеми з використанням електронного інструменту публічних
закупівель можуть бути свідченням небажання держчиновників долучатися
до даного нововведення або ж сигналізувати про відсутність базових знань
його використання і розуміння положень ЗУ «Про державні закупівлі». У
будь-якому випадку подібне протидія має бути усунуто, адже обов'язкове
застосування Prozorro стартує вже з 1 квітня 2016 (Одесса в системе Prozorro:
перезагрузка сферы публичных закупок).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Японія обіцяє надати
підтримку Україні на суму 1,8 млрд доларів у разі прогресу в проведенні
реформ (SWI swissinfo.ch, Швейцарія).
«Зі свого боку я маю такий намір: у рамках реалізації в Україні реформ
ми будемо виконувати наші обіцянки надання для України допомоги в розмірі
1 млрд 850 млн доларів для проведення реформ.
Я отримав від пана Порошенко обіцянки щодо прискорення реалізації
реформ в Україні, і я ціную таке рішучий намір президента».
У Нідерландах 6 квітня проходить консультативний референдум
про ратифікацію цією країною угоди про асоціацію ЄС і України.
Учасникам плебісциту пропонується відповісти на питання «Ви за чи
проти ратифікації угоди про асоціацію між ЄС і Україною?» (Deutsche
Welle, Німеччина).
Основна увага приділяється тому, наскільки високою виявиться явка.
Референдум буде визнаний таким, що відбувся, якщо в ньому візьмуть участь
хоча б 30 відсотків виборців. Як раніше зазначали експерти, в зв'язку з тим,
що голосування проходить в середині робочого тижня, на дільниці може
прийти не так багато жителів, проте мінімум, швидше за все, буде
досягнутий.
Напередодні референдуму українська дипломатія доклала помітні
зусилля, щоб залучити 30 відсотків тих, хто вагається голландців на свою
сторону. До інформаційної кампанії приєдналися всесвітньо відомі
українські спортсмени, студенти та громадські активісти.
Німеччина і МВФ вимагають від України боротьби з корупцією
(Deutsche Welle, Німеччина).
Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що
антикорупційна діяльність повинна стати ключовим елементом у новій
програмі МВФ для України.
«МВФ завжди підкреслював, що боротьба з корупцією, наприклад,
повинна бути частиною програми дій української держкомпанії
«Нафтогаз».
Канцлер ФРН Ангела Меркель запевнила Україну в подальшій
підтримці.
«Всі кроки, вжиті міжнародним співтовариством з надання допомоги
Україні, є вірними. Таким кроків поряд з антикорупційної боротьбою і
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програмою МВФ щодо економічного зміцнення країни відносяться і зусилля з
пошуку політичного вирішення конфлікту в Донбасі».
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що сподівається
на мудрість голландців під час голосування на рефендумі щодо членства
України в ЄС (Frankfurter Allgemeine, Німеччина).
«Я сподіваюся на мудрість голландців. І я вважаю, що 6 квітня велика
їх частина проголосує за угоду в інтересах торгівлі і стабільності в Європі.
Це важливо, оскільки ми живемо в неспокійні часи».
Міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Ліліан Плумен закликала
громадян голосувати за угоду про асоціацію між Україною та ЄС на
референдумі, який відбудеться 6 квітня (Wschodnik, Польша).
«По-перше: ідіть і голосуйте! По-друге: голосуйте «за»!
Також хочу сказати, чому ви повинні голосувати «за». Це угода
вигідна і для України, і для ЄС. Ви повинні голосувати «за», тому що
багатьох молодих активістів в Києві, в Україні, вийшли на Майдан, щоб
боротися за свої права і реформи. Всі хотіли вибору, який вони вважають
найкращим для України!
Тут, у Голландії, ми хочемо підтримати реформи, ми хочемо
допомогти їм у боротьбі з корупцією. І ми також бачимо великі
можливості для голландського бізнесу та інвестицій в Україні. Це добре для
України, Голландії і, в принципі, для всього вільного світу, в якому ми всі
хочемо жити!».
Екс-президент Грузії, глава Одеської обласної адміністрації Міхеїл
Саакашвілі розпорядився знести близько сотні пам'ятників і пам'ятних
знаків «комуністичного і тоталітарного режимів» (Грузія online, Грузія).
В опублікованому розпорядженні йдеться, що екс-президент Грузії має
намір особисто контролювати хід робіт.
У підготовленому списку кандидатів на знесення − близько 40
пам'ятників Володимиру Леніну, а також бюст Щорса, Котовському,
пам'ятники Дзержинському, Фрунзе, Максиму Горькому, Чапаєву, Марксу,
болгарському комуністу Димитрова, Калініну, Войкова.
Також демонтажу повинні піддатися більш десятка зображень серпа і
молота, в тому числі на братських могилах, і написи «Ударник комуністичної
праці» і «побудовано на честь 100-річчя Володимира Леніна» на вході в
хлібоприймальний пункт.
Прес-секретар Білого Дому Джош Ернест заявив, що США
продовжують заохочувати українську владу сумлінно реалізувати
антикорупційні реформи (eNews Park Forest, США).
«Президент Порошенко продемонстрував прихильність разом з
іншими членами уряду України у впровадженні цілого ряду антикорупційних
Огляд зарубіжних ЗМІ
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реформ в Україні. І весь час Сполучені Штати продовжують заохочувати
президента Порошенко і інших високопоставлених посадових осіб в
українському уряді слідувати шляхом впровадження цих антикорупційних
реформ.
І також чітко зрозуміло, що успішна реалізація цих антикорупційних
реформ матиме вирішальне значення для довгострокового добробуту народу
України, і в міру того, як Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть
Україну, пропонуючи певну допомогу в сфері безпеки, але також в значенні
надання економічної допомоги ... Ми також продовжуємо заохочувати їх
сумлінно реалізувати ті реформи, щоб забезпечити довгостроковий успіх
нашого партнера».
Прем'єр-міністра України Арсеній Яценюк заявив що, політична
система України потребує тотальної реформи (Deutsche Welle,
Німеччина).
«Нова українська конституція, яка повинна збалансувати відносини в
трикутнику президент, уряд та Верховна Рада України, повинна бути
широко обговорена і прийнята парламентом країни. Нова політична
система повинна передбачати баланс влади, відповідальність кожної гілки
влади і право народу насправді керувати своєю країною. (…)
Впевнений, що Європейський Союз надасть громадянам України
безвізовий режим. Уряд зробив все, щоб Європейський Союз прийняв
остаточне рішення.
Також
Україна
повинна
стати
членом
Організації
Північноатлантичного договору (НАТО). Для цього ми модернізуємо Збройні
сили України, і вони повністю повинні відповідати за всіма критеріями
високим стандартам країн-членів Альянсу».
Президент України розраховує на підтримку Польщею рішення
Європейської Комісії про введення системи безвізового режиму з ЄС
(Wschodnik, Польша).
У рамках офіційного візиту до Вашингтона президент України Петро
Порошенко провів зустріч з президентом Республіки Польща Анджеєм Дуда.
Сторони домовилися про плани подальшого українсько-польських
контактів на вищому рівні протягом цього року.
Особливу увагу було приділено шляхам активізації діалогу в контексті
відносин України з НАТО. Сторони підкреслили важливість проведення
засідання Комісії Україна–НАТО на найвищому рівні під час саміту Альянсу
в Варшаві в липні цього року.
В середу Нідерланди вирішать в ході референдуму чи підтримувати
європейський договір поглиблення зв'язків між Україною та ЄС (SWI
swissinfo.ch, Швейцарія).
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Політичний, торговий і оборонний договір вже підписані в
попередньому порядку, але повинен бути ратифікований всіма 28 державамичленами Європейського Союзу для кожної його частини, щоб мати повну
юридичну силу. Нідерланди є єдиною країною, яка не зробила цього.
Міністр фінансів Нідерландів Йерун Дейсселблум:
Я сподіваюся, що голландці скажуть «так» і підтримають Україну.
Віце-прем'єр-міністр Нідерландів Людвіг Ашер:
Кожен, хто хоче, щоб був прогрес в Україні, просимо голосувати «за»,
поряд з 27 іншими країнами.
У Державному департаменті США заявили, що Угода про
асоціацію України з Європейським Союзом відповідає інтересам
Нідерландів, України та всієї Європи (Voice of America, США).
Речниця Держдепартаменту США Елізабет Трюдо:
Ми вважаємо, що Угода про асоціацію відповідає інтересам України,
Нідерландів та Європи в цілому. Ми були дуже прозорими в цьому питанні,
але рішення за громадянами Нідерландів.
Це створює нові економічні можливості для Нідерландів, України та
Європи в цілому.
Угода про асоціацію має вирішальне значення для подальшого
забезпечення здійснення необхідних і важливих реформ з боку української
влади. (…)
Виконання Україною Угоди про асоціацію робитиме внесок до
створення більш мирного, демократичного, процвітаючого і стабільного
континенту».
Президент України Петро Порошенко впевнений, що Нідерланди
скажуть Україні «так» (BaltNews.lv, Латвія).
«Ми абсолютно впевнені, що процес європейської інтеграції і наша
угода про асоціацію з ЄС не буде зупинено.
Реальною причиною цього референдуму стала внутрішня дискусія в
Нідерландах з приводу майбутнього Європейського союзу, а також
внутрішньополітичні тертя. Дуже небезпечно, що країна з населенням в 45
мільйонів чоловік може стати жертвою цього».
Всесвітній банк заявив про перші ознаки стабілізації української
економіки. Міжнародна фінансова організація прогнозує зростання ВВП
і зниження інфляції в Україні в разі продовження реформ (Deutsche
Welle, Німеччина).
Регіональний директор Світового банку по Білорусі, Молдові та
Україні Чімяо Фан:
Ми прогнозуємо, що ВВП країни може вирости в 2016 році на 1%, а в
2017 році − на 2%. Крім того, за оцінками банку, інфляція в країні складе в
2016 році 15%, а в наступному − 11%.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Проведені Києвом реформи на декількох фронтах мають вирішальне
значення для досягнення стійкого оздоровлення та зростання в 2016 році і
пізніше.
Але уповільнення або повне припинення реформ підірве відновлення
економіки і призведе до негативних соціальних наслідків.
Віце-президент США Джо Байден заявив, що Україна може
розраховувати на виділення третього траншу кредитних гарантій в
розмірі 1 мільярд доларів США, якщо сформує уряд, орієнтований на
реформи і співпрацю з МВФ (Deutsche Welle, Німеччина).
«Це також дозволить українській стороні розраховувати на допомогу
від інших міжнародних фінансових інститутів.(…)
Також США хоче виділити Україні додатково 335 мільйонів доларів на
реформування сектора безпеки, зокрема, Збройних сил, Національної гвардії
та Державної прикордонної служби».
Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром
фінансів США Джейкобом Лью обговорив прогрес української держави
на шляху реформ (Wall Street Journal, США).
Міністр фінансів США Джейкоб Лью:
Хочу відзначити прогрес української влади, досягнутий у
реформуванні країни. Важливо не зупинятися на досягнутому і залишатися
відданим цьому курсу.
Більш значний прогресом у сфері належного врядування та боротьби з
корупцією критично важливі для збереження стійкої підтримки з боку
міжнародного співтовариства.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрівся з
делегацією міністерства внутрішніх справ Фінляндії на чолі з міністром
Петтері Орпо, сторони підписали спільну заяву про співробітництво
правоохоронних відомств (Hufvudstadsbladet, Фінляндія).
Міністр внутрішніх справ Фінляндії Петтері Орпо:
Фінляндія підтримує Україну в її прагненні до Європи і готова
надавати всіляку допомогу і в процесі євроінтеграції загалом,і в проведенні
реформ у правоохоронному відомстві зокрема.
Ми дуже задоволені візитом і рівнем дискусії, розпочатої з вашими
експертами...Ми готові запропонувати співпрацю в сферах забезпечення
внутрішньої безпеки і управління кордонами.
Німці виділять 1 млн. євро на допомогу біженцям з Донбасу, яким
довелося емігрувати через військові дії на Сході України (Wschodnik,
Польша).
Проект, який вже в минулому році отримав фінансову підтримку
Федерального Уряду Німеччини в розмірі одного мільйона євро, передбачає
Огляд зарубіжних ЗМІ

26

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

31 березня − 06 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
фінансову допомогу для внутрішньо переміщених осіб в Україні, яким
загрожує найбільша небезпека. В цьому році допомога повинна розширитися
з восьми, як це було досі, до 13 регіонів.
Допомога буде спрямована, перш за все, для літніх людей і сімей з
низькими доходами, щоб дозволити їм компенсацію орендної плати та
задоволення інших потреб.
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна концепція реформування та її реалізація
Японія обіцяє надати підтримку Україні на суму 1,8 млрд доларів у
разі прогресу в проведенні реформ (Українська правда).
Про це сказав прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час спільної заяви
для преси з Президентом Петром Порошенко.
«Зі свого боку я маю такий намір: в рамках реалізації в Україні реформ
ми будемо виконувати наші обіцянки надання для України допомоги в розмірі
1 млрд 850 млн доларів для проведення реформ».
Також, Абе заявив про виділення 3,5 млн євро для будівництва
сховища на Чорнобильській АЕС і 13,6 млн дол. гуманітарної допомоги для
відновлення постраждалих територій Донецької і Луганської областей.
Японський бізнес зацікавлений у проведенні в Україні реформи
децентралізації, яка дає змогу значно ефективніше інвестувати у
вітчизняну економіку (Децентралізація влади).
Першим позитивним прикладом такої співпраці, який був
презентований під час зустрічі з Президентом, є завод у Львівській області,
що вже за тиждень відкриє японська компанія Fujikura ltd. Наступною йде
компанія Sumimoto, яка приступила до спорудження заводу у Тернополі.
Віце-прем’єр-міністр України Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Зустріч з Кейдарнен (Федерація економічних організацій Японії, − ред.)
відкриває нові можливості як для японських компаній, так і для
регіонального розвитку України. З-поміж всіх напрямків співпраці особливий
інтерес японської сторони викликали перспектива інвестицій в
енергоефективність, що цілком відповідає і нашому баченню.
Президент України Петро Порошенко сьогодні, 5 квітня 2016 року,
розпочав офіційний візит до Японії на запрошення прем'єр міністра
країни Сіндзо Абе (Корреспондент).
Порошенко буде перебувати в Японії 5−7 квітня. Програмою візиту
передбачені його зустрічі з прем'єр-міністром Сіндзо Абе, керівниками обох
палат парламенту Японії, іншими високопоставленими чиновниками, а також
представниками японського бізнесу.
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Під час зустрічей планується обговорити широке коло питань
двостороннього співробітництва, а також актуальні проблеми міжнародного
порядку денного в контексті головування Японії у Великій сімці.
Президент Петро Порошенко під час виступу у Вашингтоні заявив
про стабілізацію економічної ситуації в країні (Аналітична служба новин).
«Україні вдалося стабілізувати економічну та фінансову ситуацію.
Золотовалютні резерви України зросли практично з нуля до 13 млрд
доларів.
Були ухвалені жорсткі, але важливі рішення в енергетичному секторі,
які призводять до енергетичної незалежності України».
Президент відзначив ефективні кроки України в стабілізації банківської
системи, сфері дерегуляції, полегшенні реєстрації бізнесу і спрощенні
податкової системи.
Швейцарія надасть Україні $3,5 мільйона для поліпшення
інвестклімату (Аналітична служба новин)
Керівник проектів Світового банку в Україні Євген Осмокеску:
Для втілення консультативного проекту з покращення інвестиційного
клімату в Україні Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань
виділить $3,5 мільйона.
В цьому проекті, крім швейцарської урядової інституції, також задіяні
Міжнародна фінансова корпорація, Світовий банк і українські
Мінагрополітики і Мінекономрозвитку. Планується, що програма триватиме
три роки.
За три роки позитивний ефект відчують як і український уряд, який
отримає кращий інвестиційний клімат в країні, так і українське населення,
яке буде мати продукти європейської якості, вироблені в Україні.
Зусилля в рамках цієї програми будуть спрямовані на адаптацію
української системи харчової безпеки до стандартів ЄС і на дерегуляцію для
українських постачальників як на зовнішньому, так і внутрішньому ринках.
За найбільш консервативними оцінками, реалізація такого проекту дозволить
заощадити українським виробникам близько 85 мільйонів.
Посли країн «Великої сімки» (Великобританії, Італії, Канади,
США, Франції, Німеччини та Японії) в Україні засвідчили готовність
підтримувати реформи в Україні (Інформаційний портал Українські
реалії).
Про це вони заявили під час зустрічі з головою Верховної Ради
Володимиром Гройсманом.
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Оновлення влади та антикорупційна реформа
Національне антикорупційне бюро отримало можливість
використовувати спеціальні засоби для негласного отримання
інформації (Українська правда).
Це випливає з постанови уряду №257, оприлюдненої на офіційному
сайті Кабміну.
Згідно з документом, уряд включив НАБУ до переліку державних
органів, яким надано право здійснювати розроблення, виготовлення,
реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації
з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації.
Зазначається, що постанова прийнята для забезпечення належного
виконання завдань, покладених на НАБУ.
Офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що
боротьба з корупцією в Україні при президенті Петрі Порошенко
проходить з великим успіхом, ніж при Вікторі Януковичі (Цензор.НЕТ).
«Президент Порошенко разом з іншими членами уряду
продемонстрував
прихильність
до
впровадження
цілого
ряду
антикорупційних реформ в Україні. І весь час Сполучені Штати
продовжують
заохочувати
президента
Порошенка
та
інших
високопоставлених посадових осіб в українському уряді слідувати шляхом
впровадження цих антикорупційних реформ.
Чітко зрозуміло, що успішна реалізація цих антикорупційних реформ
буде мати вирішальне значення для довгострокового добробуту народу
України, і по мірі того, як Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть
Україну, пропонуючи певну допомогу у сфері безпеки, але також у значенні
надання економічної допомоги».
Децентралізація та реформа державного управління
На Урядовому порталі оприлюднено Постанову Кабінету Міністрів
України № 258 «Про затвердження Типового положення про агенцію
регіонального розвитку» (Децентралізація влади).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода:
Зазначеним рішенням Уряд сприяє посиленню інституційної
спроможності регіонів щодо досягнення цілей їх розвитку, підвищенню
інвестиційної привабливості регіону. Такі кроки назустріч місцевому
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самоврядуванню є свідченням ефективної реалізації державної регіональної
політики.
Агенції мають стати осередками співпраці між державним, приватним
та громадським секторами, оскільки засновувати їх можуть обласні державні
адміністрації, відповідні ради та неурядові організації як співзасновники.
Об'єднані громади вже можуть подавати заявки на проекти, які
планують реалізувати за рахунок державної субвенції (Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України).
Мінрегіон своїм наказом затвердив форму заявки на проект, який може
реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних
громад.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода:
Органи місцевого самоврядування об’єднаних громад вже можуть
готувати і подавати до Мінрегіону заявки на проекти, які вони планують
реалізувати за рахунок державної субвенції. Ми надали їм шаблон подання
документів та необхідних додатків, який має спростити обробку заявок і
прискорити процес виділення коштів.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко
зазначив, що цього року є кілька джерел поповнення місцевих бюджетів
(Урядовий портал).
«Перший напрямок – це Фонд регіонального розвитку, на проекти
якого в цьому році виділено 3 млрд грн. У минулому році на реалізацію 844
проектів витратили 2,9 млрд грн. Програма працює прозоро, тому будь-який
бажаючий може зайти на сайт і подивитися, які проекти у місті
фінансуються за кошти Фонду».
Другим напрямком підтримки державою об’єднаних територіальних
громад, за словами Геннадія Зубка, є субвенція в розмірі 1 млрд. грн. «Ми
визначили просту формулу, узгодили її з усіма інстанціями. Громади, які
об'єднали найбільше сільського населення або сільської території, отримають
найбільші субвенції», − наголосив урядовець. Наприклад, Лиманська
територіальна громада в Донецькій області об'єднала 22 000 сільського і
близько 25 000 міського населення і отримала 27 млн. грн. Це найбільша
громада в Україні.
Окремо на соціально-економічний розвиток регіонів в 2016 році
планується направити 1,9 млрд. грн.
«Області отримають ці гроші для ряду проектів у цій сфері,
розроблених згідно зі стратегією регіонального розвитку».
Офіційна інформація
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Завдяки фінансовій децентралізації доходи місцевих бюджетів за
рік зросли в 1,5 раза (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України).
За січень-лютий 2016 року надходження до загального фонду місцевих
бюджетів (без урахування трансфертів) зросли на 49,2 %, або 6,2 млрд грн у
порівнянні з аналогічним періодом 2015 року та склали 18,9 млрд грн. Про це
повідомив Віце-прем’єр-міністр − Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко,
посилаючись на дані Мінфіну.
«У порівнянні з січнем-лютим 2014 року надходження до загального
фонду місцевих бюджетів зросли, відповідно, на 73,5 %, або на 8,754 млрд
грн. Місцева влада вже відчула результати важливої для країни реформи
децентралізації у вигляді зростання доходів місцевих бюджетів».
ЄС виділить Україні 97 млн євро на децентралізацію (Європейська
правда).
Глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський:
ЄС розробив програму підтримки самоврядування в Україні, кошти на
яку в розмірі 97 млн євро виділили спільно Єврокомісія, Німеччина та
Польща. Ця програма буде запущена на підтримку фонду регіонального
розвитку і новостворених територіальних громад.
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Геннадій Зубко розповів про законодавчі
ініціативи та темпи проведення децентралізації (Децентралізація влади)
Віце-прем'єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Зараз ми йдемо по процесу додаткового посилення місцевого
самоврядування з точки зору вирішення всіх проблемних питань.
Проблеми, які виникають по ходу, передбачити в тому законодавстві,
яке ми приймали ще в лютому 2015 року, дуже важко. Тому що ця реформа
дуже складна, вона зачіпає практично всі напрямки життя громади:
медицину, освіту, інфраструктуру, планування територій, надання послуг. Це
те, що ми законодавчо додатково забезпечуємо.
Тільки в грудні були прийняті шість законів, які регулюють ті питання,
що стосуються реєстрації, передачі повноважень, базової медичної і освітньої
субвенції. Об'єднані громади фактично отримали статус обласних центрів і
те, чого вони ніколи не мали. Наприклад, раніше 25% ПДФО залишалося на
місцях, якщо це була сільська місцевість, обласні центри мали 60%. Зараз
об'єднані громади отримують ті ж 60%.
(…) Питання з ПТУ, наприклад, до цих пір до кінця не врегульоване. З
одного боку, є бажання передати від центральної влади до місцевого
самоврядування професійно-технічні училища. З іншого боку − потрібно
чітко визначити механізм цього переходу. Місцеве самоврядування в
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принципі зацікавлене в тому, щоб мати і середню, і дошкільну освіту, і
впливати на ПТУ. Адже маючи стратегію регіонального розвитку, маючи
стратегію того, які галузі будуть розвиватися на тій чи іншій території, і
визначаючи пріоритет, потрібно готувати робітничі професії та інші кадри.
Децентралізація − це питання не тільки змін в Конституцію, практично
22 напрямки цієї реформи проводяться в різних галузях.
Я не бачив жодного місцевого голови, який би не був зацікавлений в
тому, щоб мати такі повноваження. Якщо ми на сьогоднішній день маємо
чітке розуміння, що є пріоритети, інвестпроекти, є можливість залучати
інвестиції з точки зору створення робочих місць, без такого органу, як
архітектурно-будівельна інспекція, де видаються дозволи, приймаються в
експлуатацію, сплачується пайову участь, буде складно. Він повинен бути в
місцевій громаді.
Основний фактор, який ще йде за органами інспекцій, − це проведення
земельної реформи. Це окремий блок, для того щоб об'єднаним
територіальним громадам передати вже і повноваження щодо розпорядження
земельними ресурсами не тільки в межах населених пунктів, а й в рамках
всієї громади.
(…) Дуже важливо, що паралельно в Парламенті буде розглядатися
закон про ринок електроенергії, він теж дуже важливий, бо практично руйнує
монополії на цьому ринку. Як в будь-якій європейській країні, людина може
замовити і купити електроенергію у тієї компанії, яка надасть найбільш
вигідну пропозицію. У нас була централізована система, де «Енергоринок»
скуповував всю електроенергію і потім постачав обленерго.
Ми вже маємо перші яскраві приклади. Завдяки прийняттю закону про
ринок природного газу «Миколаївоблгаз» програв тендер, і сьогодні жителям
Миколаєва буде поставляти газ «Запоріжоблгаз». Хто бореться, хто
запропонував найкращі умови, той і виконує.
Я очікую, що на оптовому ринку електричної енергії завдяки цьому
закону буде конкуренція, і в тому числі і по підключенню до електромереж
ми також зрушимо ситуацію з прозорістю цього процесу.
Те ж саме стосується і буде зроблено в напрямку освіти та охорони
здоров'я. Від МОЗ ми очікуємо пропозицій щодо реформування медичної
галузі з точки зору того, яким чином кожна людина може чітко розуміти
перелік послуг, які їй надаються безкоштовно за рахунок держави. (…)
У напрямку освіти ми разом з Міносвіти маємо концепцію опорних
шкіл, де має бути якісна середня освіта, повинна бути лабораторія, спортзал,
нормальне навчання англійській мові. Ми вважаємо себе європейською
країною, це вже не примха, а необхідність.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода
виступив на конференції з демократичного врядування (Децентралізація
влади).
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Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Сьогодні ми не можемо передати максимальну кількість повноважень
на жодний з рівнів місцевого самоврядування: ні на обласний, ні на
районний, бо у рад цього рівня немає власних виконкомів і вони делегують
державним адміністраціям навіть ті повноваження, які мають. Не можемо
передати і на базовий рівень, бо він ще не сформований – невеликі громади з
населенням в декілька сотень людей, а таких у нас все ще більшість, просто
не спроможні ці повноваження виконувати, бо не мають ні людських, ні
фінансових ресурсів. А отже ефективно розвивати свої території вони не
зможуть.
На цьому етапі проведення реформи місцевого самоврядування
найбільше зусиль приділяється саме формуванню спроможного базового
рівня – об’єднанню громад, − бо це не потребує внесення змін до
Конституції.
Процес муніципальної консолідації в Україні відбувається набагато
швидше, ніж в країнах, де впроваджувалися подібні реформи. З одного боку,
це тішить, бо люди готові об’єднувати зусилля, щоб змінювати ситуацію на
краще. З іншого ж, за цим стрімким процесом не встигають секторальні
зміни: у освіті, охороні здоров’я та інші. Але, на щастя, вже й тут ми бачимо
значне прискорення.
Більш системний процес децентралізації почнеться після внесень змін
до Основного закону. Ці зміни дадуть можливість у районах і областях
створювати виконкоми, забезпечити належний рівень нагляду за законністю
дій місцевої влади на цих рівнях. Тільки після цього реформа зможе рухатися
далі, стати всеохоплюючою і незворотною.
Дерегуляція та розвиток підприємництва

Депутати мають намір прийняти або змінити ряд принципових для
економіки законів (Сегодня.ua).
1. Допомога працюючому бізнесу в реструктуризації боргів
Прийнятий у першому читанні законопроект №3555 «Про фінансову
реструктуризацію» покликаний врегулювати порядок реструктуризації боргів
працюючого бізнесу перед банками і виконати зобов'язання України щодо
меморандуму з МВФ.
Потенційно подібна реструктуризація може не тільки врятувати
корпоративний сектор і зберегти робочі місця, а й оздоровити банківську
систему країни. Зараз чимало кредитів просто віднесені до категорії
проблемних або безнадійних, під них банки зобов'язані формувати резерви,
вилучаючи з обігу кошти і фіксуючи збитки.
2. Підтримка вугільників
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Істотна частина вугільного потенціалу України зараз втрачена через
окупацію частини Донбасу, але і без цього проблем в галузі вистачало. Тому
в держбюджеті 2016-го на реструктуризацію вугільної галузі було виділено
654,8 млн грн фінансування. Перший квартал року пройшов, про
реструктуризацію поки нічого не чути, тому Верховна Рада перерозподілила
ці кошти, спрямувавши 250 млн грн на державну підтримку вугільної галузі
(тобто фактично на дотації) і 100 млн грн – на добудову шахти №10
«Нововолинська».
3. Нові рамки для страхового ринку
Передбачається введення нового порядку реєстрації страхових
компаній, класифікації галузі та видів страхування відповідно до
рекомендації Ради ЄС, введення пруденційного нагляду (тобто системи
нормативів, що дозволяють оцінювати і управляти ризиками, що виникають в
результаті діяльності фінансової організації), встановлення умов
платоспроможності страховиків і вимог до власників компаній.
4. Надія на відродження споживчого кредитування
Депутати прийняли за основу доопрацьований проект закону №2456-д
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг».
Автори документа вважають, що в ньому враховані європейські
директиви і практики по споживчому кредитуванню.
Законопроект № 2456-д спрямований насамперед на усунення прогалин
та неузгодженостей в системі нормативно-правового забезпечення захисту
прав споживачів.
Національний банк в спеціальній заяві привітав ухвалення Верховною
Радою законопроекту за основу. Банк вважає, що він буде сприяти зміцненню
довіри між учасниками фінансових операцій. НБУ в свою чергу вже працює
над програмою підвищення фінансової обізнаності громадян.
5. Стимулювання офіційної самозайнятості на селі
Верховна Рада остаточно прийняла законопроект №1599, що
передбачає можливість реєстрації особистих селянських господарств, які
бажають продавати свою продукцію, як сімейних фермерських господарств з
набуттям статусу юридичної особи або фізичної особи – підприємця.
У пояснювальній записці до законопроекту говориться, що населення
України в особистих господарствах виробляє близько 85% овочів в країні,
80% молока, 75% м'яса великої рогатої худоби і 60% – свиней тощо. При
цьому не сформовані належні канали збуту виробленої населенням продукції,
через що виробники втрачають значну частину потенційного доходу.
На думку авторів законопроекту, з придбанням офіційного статусу
селянські господарства будуть більш мотивованими стати повноцінними
учасниками аграрного ринку. Зокрема, вони отримають всі пільги, якими
зараз володіють сільськогосподарські підприємства, соціальний захист членів
таких господарств тощо. В свою чергу, це зменшить тіньову складову ринку і
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збільшить надходження до бюджету (в тому числі і тому, що селянським
господарствам доведеться сплачувати більше податків).
6. Стримування експорту брухту чорних металів
У першому читанні прийнято законопроект №3868, що передбачає
тимчасове, терміном на три роки, встановлення експортного мита на відходи
та брухт чорних металів на рівні 35 євро за 1 т (зараз 10 євро). Як
компенсація пропонується на цей період призупинити обов'язкову державну
реєстрацію контрактів на експорт металобрухту (своєрідне квотування).
7. Підготовка до розвитку ринків капіталу
Верховна Рада 237 голосами прийняла за основу законопроект №3498
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
регульованих ринків і деривативів)».
Мета усіх цих змін – створення передумов для підвищення
ефективності та функціональності ринків капіталу та інших регульованих
ринків в Україні.
Судова реформа
Українські політичні лідери дали обіцянку Євросоюзу розглянути
зміни до Конституції в частині судової реформи навесні (112.ua).
Глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.
Правосуддя і реформа судів є невирішеними питаннями, і залежать від
змін до Конституції. Українські політичні лідери запевнили нас, що це буде
розглядатися без затримки у весняний період, щоб ця реформа змогла
рухатися далі.
Потрібний також величезний обсяг роботи у сфері охорони
навколишнього середовища.
Податкова реформа
Народний депутат адим Івченко заявив, що на початку наступного
тижня фракція «Батьківщина» подасть до Верховної Ради законопроект
про деофшоризацію (Інформаційний портал Українські реалії).
«Мені б хотілося, щоб ми з вами сконцентрувалися або об’єдналися
навколо такої тези, щоб не було більше таких скандалів: ми маємо врештірешт проголосувати глобальний закон про деофшоризацію».
Посол Сполучених Штатів Америки Джеффрі Пайєтт заявив, що
для України не буде негативних наслідків через оприлюднення
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інформації про офшори президента Петра Порошенка (Інформаційний
портал Українські реалії).
Дипломат
також
зазначив,
що
залишається
оптимістично
налаштованим щодо результатів боротьби з корупцією в Україні, яку
здійснюють президент, уряд і парламент.
«Я залишаюся оптимістичним».
Президент прокоментував офшорний скандал, в якому він
опинився (LB.ua).
Президент України Петро Порошенко:
Зазвичай використовуються офшорні акаунти для мінімізації
податкової бази. Цього разу все було навпаки. Після того, як я став
президентом, я відразу заявив, що весь свій бізнес прозоро довіряю
найбільшому інвестиційному банку Rothschild. Цей банк не прийняв
українські активи, і тому ми підготували спеціальну структуру, де ми
трансформували всі активи. Вони погодилися керувати в сліпому трасті
моїми основними активами, щоб їх можна було відокремити від моїх
політичних діянь на час президентства. це був дуже прозорий процес. це
нормальна практика. Я зробив це не для мінімізації податків , це було цілком
публічна дія. Українські ЗМІ знають, що офшор зареєстрований на моє ім'я.
Ця компанія не отримала ні цента з України. це було прозоре відділення
бізнесу від українського президента, щоб не було політично впливу. Я
думаю, це основна відмінність від інших політичних діячів панамського
списку.
Я планую провести реформу, яка унеможливить використання
офшорних рахунків в Україні.
Порошенко виявився в центрі скандалу після публікації розслідування
на підставі даних панамського реєстратора офшорів. Виявилося, що влітку
2014 року його зареєстрував компанію для перекладу кондитерського бізнесу
в юрисдикцію Британських Віргінських островів.
Основні претензії журналістів до Порошенка − то, що він не вказав у
декларації володіння акціями компанії Prime Asset Partners на 1000 доларів,
що він поки не завершив передачу «Рошен» «сліпому трасту» і що він нібито
мав намір ухилиться від сплати податків в Україні під час продажу
корпорації.
Однак юристи Порошенко заявили, що журналісти оперували
неповною інформацією, так як Prime Asset Partners була помилково створена
з ненульовий номінальною вартістю акцій. На наступний день після
реєстрації помилка була виправлена, і акції були перевипущена на акції без
номінальної.
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Реформа державної служби та реорганізація державних органів
Міністр соціальної політики України Павло Розенко заявив про
перехід на європейську модель оплати праці держслужбовців (Урядовий
портал).
«Ми переходимо на європейську модель оплати праці держслужбовців.
Реформа оплати праці починається з 1 травня 2016 року і закінчується у
2018 році зі вступом в повну силу нового закону про держслужбу.
Ми будемо поетапно вводити відповідні заохочення, що дасть
можливість залучити до державної служби кваліфікованих працівників,
встановити конкурентну заробітну плату та уніфіковану модель посадових
окладів державних службовців. Якщо сьогодні в структурі заробітної плати
держслужбовця лише 30 % складає посадовий оклад, а 70 % – надбавки і
премії, то після завершення реформування буде навпаки: 70 % – посадовий
оклад і 30 % – стимулюючі доплати».
Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
В Києві пройшов Міжнародний інвестиційний форум щодо
реформування енергетичного сектору (Урядовий портал).
Проблемні питання постачання та споживання тепла в Україні йшлося
на Міжнародному інвестиційному форумі «Попит і пропозиція в секторі
опалення: усунення бар'єрів, забезпечення прозорості та впровадження
енергоефективності». Захід пройшов за ініціативи Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
та за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та зібрав в одному
залі вищих урядовців, представників міжнародних фінансових організацій,
донорів, дипломатичного середовища, виробників енергії, народних
депутатів, експертів.
Форум став першою міжнародною дискусійною платформою, де
вперше на такому високому рівні піднялося питання моделі фінансування
сектору, а також були визначені бар’єри, які необхідно подолати для
забезпечення економії енергії, модернізації існуючого циклу попиту та
пропозиції в сфері опалення.
У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо стимулювання
виробництва тепла з альтернативних джерел енергії (Урядовий портал).
На сьогодні виробники теплової енергії з відновлюваних джерел
поставлені в нерівні умови з тими, хто використовує газ.
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З метою врегулювання проблем 30 березня 2016 року у Верховній Раді
зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з
альтернативних джерел енергії» (реєстр. № 4334), до розробки якого
долучилося і Держенергоефективності.
Основними положеннями законопроекту є:
− передача органам місцевого самоврядування повноважень щодо
встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з
виробництва, транспортування і постачання теплової енергії з
альтернативних джерел;
− встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється з
відновлюваних джерел, на рівні 90 % від діючого тарифу на тепло з газу для
потреб бюджетних установ та населення.
Законопроектом також передбачається створення рівних умов для
виробництва теплової енергії з альтернативних джерел у порівнянні з
діючими умовами виробництва тепла із газу.

Реформа правохоронної системи
Міністри внутрішніх справ України та Фінляндії підписали
спільну заяву про співробітництво правоохоронних відомств
(mvs.gov.ua).
31 березня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрівся з
делегацією міністерства внутрішніх справ Фінляндії на чолі з міністром
Петтері Орпо, у м. Києві у межах робочого візиту.
Керівник МВС Фінляндії високо оцінив процеси, які відбуваються в
українській поліції. Підкреслив, що якісні реформи потребують багато часу і
зусиль.
31 березня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
зустрівся з делегацією міністерства внутрішніх справ Фінляндії на чолі з
міністром Петтері Орпо (Аналітична служба новин).
Міністр внутрішніх справ Фінляндії Петтері Орпо:
Ми дуже задоволені візитом і рівнем дискусії, розпочатої з вашими
експертами. Ми готові запропонувати співпрацю в сферах забезпечення
внутрішньої безпеки і управління кордонами. Оскільки цей візит передує
візиту на вищому рівні, можливо, ці питання співпраці будуть внесені до
порядку денного зустрічі президентів наших країн.
Голова МВС Фінляндії високо оцінив процеси, які відбуваються в
українській поліції. Але він підкреслив, що якісні реформи вимагають багато
часу і зусиль і в Україні реформування правоохоронної системи займе багато
років. В процесі реформування і побудови ефективної правоохоронної
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системи питання якості набагато важливіше питання кількості. Особливо це
стосується відбору людей в поліцію.
Під час зустрічі міністри внутрішніх справ України та Фінляндії
підписали спільну заяву про співпрацю правоохоронних відомств.
Програма розвитку українського експорту
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко розповів, що частка агросектору в загальному експорті
України складає 38 Відкрито ринки 11 країн для майже 300 підприємств
м'ясо-молочної галузі (Урядовий портал).
Також у 2015 році отримано рекордне зовнішньоторговельне сальдо по
аграрній продукції +11 млрд. дол. США. Таким чином, аграрна галузь
забезпечила 12% загального обсягу ВВП.
«Завдяки таким показникам агросектор гарантував не тільки
продовольчу безпеку, але і фінансову стабільність у країні. Всі ці досягнення
– це кропітка щоденна робота всієї команди Мінагрополітики. Вважаю, що
отримані рекордні показники є результатом проведених у 2015 році реформ.
Я вірю, що в 2016 році ми досягнемо нових рекордів».
(…) Ми відкрили ринки 11 країн для майже 300 підприємств м'ясомолочної галузі. Це Китай, Ізраїль, Єгипет, Азербайджан, Молдова,
Казахстан, Киргизія, Узбекистан, Вірменія та ОАЕ».
Міністр наголосив, що вже цього року було досягнуто домовленостей
про поставки української аграрної продукції на ринок Ірану. Нещодавно
досягнуто домовленостей щодо експорту курятини до ОАЕ та охолодженого
м'яса яловичини та птиці до Ізраїлю.
«Ведеться робота над відкриттям нових ринків, здійснюється
узгодження вітчизняних норм та стандартів у сфері харчової безпеки з
європейським законодавством, що дозволить українським виробникам
інтегруватися до європейського ринку».
Він також зазначив, що минулого року аграрії побили рекорд по
експорту зернових – експортували 34,8 млн. тонн.
«Також бачимо приток інвестицій в сільське господарство. У 2015
році інвестиції у сільське господарство склали близько 1 млрд. дол. В 2016
році планується збільшення їх до 2 млрд. Загалом іноземні інвестиції у галузь
надходять більш, як з 60 країн світу».
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
У Києві не роблять трагедії з очікуваного «ні» нідерландців і
обіцяють посилити присутність України в інформаційному полі ЄС
(Радіо Свобода).
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Посол із особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба:
Нинішній референдум має консультативний характер, але влада у
країні має тим чи іншим чином відреагувати на такий варіант волевиявлення
нідерландців. Чим менший буде розрив між тими, хто підтримує Україну, і
тими, хто проти асоціації з нею, – тим більше надій на те, що євроінтеграція
України триватиме успішно.
Відповідно
до
законодавства
Нідерландів,
референдум
є
консультативним. Тому, коли ми дізнаємось результати на дільницях, ми
повинні повернути голову і дивитись у бік уряду Нідерландів, який
складається з кабінету міністрів та парламенту. Саме уряд має оголосити, що
він планує робити з результатами, отриманими на референдумі. Тобто між 6 і
12 квітня ми зрозуміємо долю Угоди про асоціацію у Нідерландах.
Відповідно, не треба робити ввечері 6-го або вранці 7-го числа висновків про
те, що «все пропало». Це не буде кінцем, ми рухаємось далі.
За будь-якого розвитку подій у Нідерландах економічна складова угоди
(зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом) успішно запущена 1
січня цього року.
(Фонд Президентів України)

Соціологічна компанія Ipsos, що проводила exit-poll на референдумі
в Нідерландах, оприлюднила оновлені дані (Європейська правда).
За даними Ipsos, явка в останній період голосування була суттєва та
сягнула показника в 32 %.
Результати голосування на референдумі не змінилися. Як і раніше,
йдеться про 64 % тих, хто проголосувати проти асоціації з Україною, та 36 %
голосів за.
Офіційна інформація

41

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

31 березня − 06 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Депутат парламенту Нідерландів від Соцпартії Гаррі ван Боммель
вважає, що за досягнення порогу явки в 30 % ратифікація Угоди про
асоціацію з Україною має бути скасована (Західна інформаційна
корпорація).
«За значного розриву (голосів за та проти) і якщо явка перевищить 30%,
єдиний вихід для уряду – скасувати ратифікацію Угоди про асоціацію та
поновити переговори щодо тексту Угоди про асоціацію».
В Нідерландах назвали головні причини голосування «за» та
«проти» асоціації (Європейська правда).
Компанія Ipsos провела опитування серед голландців, за допомогою
якого вияснила основні причини, через які вони голосуватимуть «за» чи
«проти» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Зокрема, згідно з результатами опитування, 59 % з тих голландців, які
виступають проти Угоди про асоціацію, мотивує свій вибір високим рівнем
корупції в Україні.
На другому місці (34 %) серед аргументів голосувати «проти» на
референдум є те, що Угода може стати кроком до членства України в ЄС.
Ще 31 % опитаних серед тих, хто не підтримає Угоду, заявили, що не
розділяють європейські цінності, 30 % вважає, що Угода не вигідна економіці
Нідерландів.
Водночас ті голландці, які підтримують Угоду про асоціацію,
керуються насамперед тим, що документ полегшить торгівлю між Україною
та Нідерландами (так вважає 49 %).
Ще 41 % респондентів відзначило, що головною причиною голосувати
«за» є вигода для економіки Нідерландів. Натомість 33 % переконані, що
Угода зробить Україну сильнішою в протистоянні з Росією.
Координатор української академії лідерства Роман Тичківський
повідомив, скільки голландців проти євроінтеграції України (Західна
інформаційна корпорація).
«Більшість голландців, по факту, підтримують цю угоду, але вони не
сприймають серйозно сам референдум. Вони не сприймають його так, як
сприймаємо його ми. Якщо вони нам говорять, що для них це політичне
питання, то ми їм відповідаємо, що для нас це питання стратегічних
інтересів».
Підтримати асоціацію Україна-ЄС мають намір 36 % голландців
(Цензор.НЕТ).
Серед усіх опитаних близько 36 % жителів Нідерландів планують
підтримати Угоду про асоціацію Україна-ЄС на референдумі 6 квітня, однак
47 % планують голосувати «протии». Не визначилися 17 %.
Опитування проводилося серед онлайн 2 382 тис. жителів Нідерландів.
Офіційна інформація
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Президент України Петро Порошенко зустрівся з прем’єрміністром Нідерландів Марком Рютте (Радіо Свобода).
«Процес європейської інтеграції України є незворотним, бо громадяни
України поділяють спільну історію та цінності з країнами Європейського
союзу.
Неможливо ставити бар’єри на шляху до розповсюдження цінностей,
на яких базується Євросоюз».
Порошенко наголосив, що розраховує на ухвалення Європейським
союзом рішення щодо започаткування безвізового режиму для громадян
України вже під час нинішнього головування Нідерландів у Раді ЄС,
повідомила прес-служба голови української держави. Це головування триває
в першому півріччі цього року до 30 червня.
Співрозмовники також скоординували майбутні дії у контексті
консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС, який відбудеться в Нідерландах 6 квітня.
Стартував Проект «Hop, Nederland, hop» (у перекладі з
нідерландської мови – «Давай, Нідерланди, давай») − одна з низки
комунікаційних ініціатив, якими українці спонукають голландців
проголосувати за ратифікацію Угоди про асоціацію України і ЄС на
референдумі (Радіо Свобода).
10 обдарованих дітей різного віку і з різних міст України, серед яких
музиканти, історик-вундеркінд, гімнастка, співачка та інші – обрали для серії
роликів. Серед нідерландських стилізованих величезних магнітиків під
відому пісню Андре Хазеса «Вона вірить в мене» (нідерландською «Zij
gelooft in mij») діти розповідають свої історії.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Заступник Міністра охорони здоров’я Віктор Шафранський під час
зустрічі в Коростені з активом Житомирської області запропонував
створити першу модель госпітального округу на базі цього району
(Децентралізація влади).
«Децентралізація – це позитивна справа − це передача повноважень
на місця. Вона спонукає в тому числі Міністерство охорони здоров’я брати
на себе відповідальність за прийняті рішення. Суть реформи – щоб кожен
громадянин отримував якісні медичні послуги, щоб ці послуги були
максимально наближені до громадянина. Сьогоднішня ситуація, яка склалася
в охороні здоров’я, є критичною і має бути змінена».
Головний лікар центральної лікарні м. Коростень Віктор Гордійчук
запропонував створити на базі Коростенської ЦМЛ лікарню інтенсивного
лікування, а на базі Коростенської ЦРЛ – лікарню планового лікування та
хоспіс. А на базі лікарень решти північних районів області Віктор Гордійчук
запропонував створити лікарні відновного, планового лікування та хоспіси.
У Лубенській районній державній адміністрації провели засідання
круглого столу з питань об’єднання територіальних громад (Новини
Полтавщини).
В обговоренні взяли участь сільські голови 25 сільських рад, виконувач
обов’язків голови РДА Ігор Нестеренко, голова районної ради Григорій
Угляниця, заступник голови РДА Тетяна Сергієнко, начальник відділу
економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури РДА Любов Логвин,
начальник фінансового управління райдержадміністрації Світлана
Самійленко.
Сільські голови висловили своє бачення процесу об’єднання.
Найбільшу підтримку на цьому етапі обговорення отримала ідея об’єднатися
в одну територіальну громаду. В ході конструктивного діалогу прийнято
рішення продовжити обговорення перспектив об’єднання на сесіях сільських
рад та на загальних зборах громад.
Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся з
представниками палати
парламенту
Великобританії,
членами
Британсько-Українського товариства лордом Різбі, сером Джеральдом
Ховартом та лордом Оксфордом (Київська міська державна адміністрація).
Під час зустрічі сторони обговорили поточні політичні та економічні
виклики. Віталій Кличко подякував за зусилля британського уряду та
політикуму в утвердженні євроінтеграційних прагнень України.
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«Зараз існує багато перешкод та викликів, проте я впевнений, що без
боротьби немає перемог. Я вдячний друзям України за підтримку та
непохитну позицію британських політиків стосовно України. Києву є чим
оголитися, адже ми запровадили багато змін, які є основою для того, щоб
рухатися далі. Моя мета – не залишити місця для корупції та зробити всі
процеси в місті прозорими».
Міський голова Фастова Михайло Нетяжук провів робочу зустріч з
Делегатом німецької економіки в Україні Александером Маркусом.
Сторони
обговорили
можливу
співпрацю
між
місцевими
підприємствами та німецьким бізнесом (Офіційний веб-сайт Київської
обласної державної адміністрації).
Александер Маркус окреслив задачу Делегації німецької економіки в
Україні, зазначивши, що організація сприяє розвитку зовнішньо-економічних
відносин між країнами, консультує український бізнес, зацікавлений в
німецькому ринку, і німецький бізнес, який працює або хоче вийти на ринок
України. Організація працює під мандатом Міністерства економіки і
енергетики Німеччини, є представництвом Асоціації торгово-промислових
палат Німеччини, структурою приватного бізнесу.
Верховною Радою ратифіковано міжурядову угоду про створення
Німецько-української торгово-промислової палати. Вона прийде на зміну
Делегації німецької Економіки в Україні. Членство у цій палаті сприятиме
виходу українських фірм на ринок Європейського Союзу, перш за все, на
німецький ринок, і робитиме це в майбутньому ще більш активно.
В Ірпені впровадять новий енергоефективний проект (Рупор
Житомира).
У міській раді відбулася тристороння зустріч за техніко-економічного
обґрунтування підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери
територіальної громади міста Ірпінь. У проекті братимуть участь відділ
інвестицій та соціально-економічного розвитку, корпорація НЕФКО,
Приватна інжинірингова компанія iC Consulenten (Австрія).
Мета проекту – розробити інвестиційну програму, яка повинна
відповідати довгострокової енергетичної стратегії міста Ірпінь, а також його
муніципальному енергетичному плану.
В Деснянській об’єднаній територіальній громаді (Чернігівська
область) працюють над стратегією розвитку (Чернігівщина: події і
коментарі).
5 квітня в Деснянську об’єднану територіальну громаду завітали
польські експерти та Офіс реформ у Чернігівській області задля обговорення
та напрацювання шляхів розвитку громади, її перспективної стратегії
Завдяки взаємодії регіональних Офісів реформ та їх співпраці з
донорськими організаціями Деснянська громада стала однією з 22
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об’єднаних громад України, в яких реалізується польсько-канадський проект
«Українська адміністрація майбутнього», в рамках якого розробляються
стратегії розвитку цих громад.
На Львівщині міські ради та громади підключать до баз даних
Держгеокадастру (Західна інформаційна корпорація).
Львівська, Яворівська та Миколаївська міські ради, Тростянецька
об’єднана територіальна громада, а також Яворівська та Миколаївська
райдержадміністрації зацікавились підключенням до земельної бази даних
Держгеокадастру.
Начальник Головного управління Держгеокадастру у Львівській
області Андрій Кавецький.
Держгеокадастр здійснює практичні кроки до децентралізації
повноважень, посилення повноважень місцевих рад, а одночасно, і
відповідальності місцевих рад перед громадою за якісне виконання
обов’язків. Наше завдання максимально допомогти налагодити доступ до
системи державного кадастру на місцях. До нас вже звернулися чотири
місцеві ради щодо підключення до системи. Надзвичайно багато залежить від
ініціативності місцевих рад. Наші працівники готові забезпечити стажування
фахівців, оформлення необхідних документів та надати доступ до
державного земельного кадастру. Вся процедура підключення проводиться
безкоштовно.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода відвідав
Шишацьку об’єднану територіальну громаду в Полтавської області
(Репортер Полтава).
«Об’єднання територіальних громад в Полтавській області сприяло
збільшенню майже вдвічі доходів місцевих бюджетів на одного жителя цих
територій: з 1089 до 2195 гривень.
В Полтавській області завдяки об’єднанню обсяг власних доходів
бюджетів громад збільшився у більш ніж два рази проти показників 2015
року: з 94,1 млн грн. до 189,8 млн грн. Найбільший обсяг зростання власних
доходів зафіксовано в Шишацькій об’єднаній громаді – 37,7 млн грн».
На Тернопільщині створюватимуться нові об’єднані територіальні
громади (Тернопільські гарячі новини).
Дирeктoр Офicу рeфoрм у Тeрнoпiльcькiй oблacтi Вiктoр
Литвинчук:
Три oб`єднaнi тeритoрiaльнi грoмaди Бoрщiвcькa, Бiльчe-Зoлoтeцькa, тa
Кривчeнcькa – прoвeли вiдпoвiднi кoнcультaцiї з нaвкoлишнiми ciльcькими
рaдaми i прoпoнують cтвoрити нoвi oб`єднaння тeритoрiaльних грoмaд.
Окрeмi ciльcькi рaди звeртaютьcя з прoпoзицiями приєднaти їх дo ужe
cтвoрeних грoмaд. Тaким чинoм, у нaйближчих вибoрaх дoдaткoвo мoжe
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взяти учacть нe мeншe 13 нoвих oб`єднaнь. Зa умoви прийняття дaнoгo
зaкoнoпрoeкту тa cприятливих пoлiтичних умoв дo кiнця рoку oб`єднaнi
тeритoрiaльнi грoмaди мoгли б пoвнicтю oхoпити тeритoрiю oблacтi.
24 березня в залі засідань Переяслав-Хмельницької райради
(Київська область) відбувся черговий форум проекту ЄС та ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (Вісник Переяславщини).
Як на Переяславщині, так і в області в цілому зараз немало громад вже
закінчують роботу над своїми мікропроектами. На часі підведення певних
підсумків, звірка орієнтирів. Тому головною метою всієї цієї роботи є не
ремонт чи побудова того чи іншого об’єкту, а об’єднання та активізація
громад до спільної праці на благо своїх сіл. Бо, хоч трохи і відтермінованою,
але нагальною залишається територіально-адміністративна реформа у країні,
якою значно більші, ніж дотепер, повноваження покладатимуться на
громади, а отже, зростатиме і їхня відповідальність за розвиток,
благополуччя своїх населених пунктів.
Об’єднані громади Рівненщини отримають кошти на розвиток
(ЧаРівне.інфо).
П’ять об’єднаних громад, вибори в яких відбулись у 2015 році,
отримають цьогоріч гроші на свій розвиток.
Перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Юрій
Приварський:
Гроші будуть спрямовані на інфраструктуру і місцевий розвиток.
Це мотивуватиме громади створювати робочі місця, що в свою чергу
сприятиме розвитку бізнесу та загалом економіки.
Разом з тим, новоутворена Радивилівська громада також отримає
фінансову підтримку від держави, матиме прямі відносини з держбюджетом.
Міська влада прагне зробити роботу ЦНАП максимально
ефективною для хмельничан (Хмельницька міська рада, виконавчий
комітет: Офіційний сайт).
Так, роботу ЦНАП у березні цього року оцінили 4415 відвідувачів, з
них позитивно – 4304 (97,49 % від загальної кількості), негативно – 111, або
2,51 % від загальної кількості.
Для покращення організації роботи та підвищення якості надання
послуг Центр надання адміністративних послуг готовий приймати пропозиції
від відвідувачів.
Об’єднані громади Самбірського району отримають від держави
22 млн грн (Західна інформаційна корпорація).
У квітні перші вісім об’єднаних громад Самбірського району
Львівської області отримають від держави 22 мільйони гривень допомоги на
свій соціально-економічний розвиток.
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Гроші держави територіальні громади можуть використати на ремонт
доріг, дитячих садочків, освітлення вулиць, медичних, освітніх закладів та на
інші потреби, але в жодному разі не на зарплату та ремонт службових
кабінетів.
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука розповів, що у першому кварталі 2016 року в економіці
Луганської області намітилися певні позитивні тенденції (Донбасс.
Комментарии).
«В першому кварталі 2016 року в економіці Луганської області
намітилися певні позитивні тенденції. Припинився спад виробництва,
− План надходжень в центральний бюджет виконано на 119 %, −
Плани надходження до місцевих бюджетів виконані на 153 %,
− Комунальне підприємство «Фармація-Північ» сформувала пакет з 47
ліків, які є найбільш соціально значимими. Рентабельність на них скорочено
до мінімуму. Обсяг продажів істотно підскочив,
− Ціни на соціальний пакет нижче середнього по Україні».
Губернатор Луганщини розцінює такі результати, як свідчення того,
що його команда працює в правильному напрямку.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
На жаль, за весь період роботи Верховної Ради чинного (VIII)
скликання сфера охорони здоров’я знаходилася поза увагою народних
депутатів, тому не було прийнято практично жодного важливого
законопроекту, який дозволив би запустити позитивні зміни.
Наголошуємо на важливих положеннях, які є критичними та мають
бути реалізовані вже цього року:
− Закріпити автономізацію закладів охорони здоров’я, водночас
передбачивши їхню підзвітність органам місцевої влади та громадам;
− Прийняти нові стандарти фінансування галузі, зокрема, затвердити
гарантований обсяг медичної допомоги (з переліком), відповідно до
економічних можливостей держави;
− Оптимізувати переміщення пацієнтів між різними рівнями надання
медичної допомоги в умовах децентралізації та зміни принципів
фінансування;
− Організаційно та фінансово забезпечити перезавантаження процесу
формування первинної медичної ланки;
− Прийняти закон про громадське здоров’я, водночас затвердивши
концепцію реформування системи громадського здоров’я;
− Затвердити Національну політику у сфері обігу лікарських засобів
(Реанімаційний пакет реформ).
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт:
Я сподіваюся, що і інші скористаються прикладом, що його нині
пропонують USAID. Western NIS Enterprise Fund та Ощадбанк, та нададуть
кредитні лінії й інші механізми фінансування для тих, хто намагається
власноруч будувати бізнес, який робитиме свій внесок до життя суспільства,
створюватиме нові робочі місця та добробут для інших громадян (USAID
Ukraine – USAID Україна).
Мінекономрозвитку пропонує скоротити кількість державних
підприємств, що не підлягають приватизації, на 50%
Сьогодні Уряд підтримав пропозицію міністерства та ухвалив
законопроект про скорочення переліку таких ДП з 1478 до 705.
Юлія Ковалів, перший заступник Міністра економічного розвитку:
Ми хочемо залишити у державній власності тільки ті підприємства, які
є стратегічно важливими для економіки, обороноздатності чи соціального
життя країни. Щодо інших – провести прозору приватизацію або
корпоратизацію (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).
Новини з соціальних мереж

49

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

31 березня − 06 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Оприлюднено постанову уряду «Про затвердження Типового
положення про агенцію регіонального розвитку».
У своїх регіональних стратегіях розвитку більшість областей
передбачають створення агенції регіонального розвитку, яка допомагатиме
місцевій владі втілювати стратегію і здійснювати заходи, передбачені планом
з її реалізації. Але до цього часу не було урядового документу, який би
визначав організаційно-правовий статус агенції, її основні права та функції,
органи управління та джерела фінансування (Децентралізація влади).
Реформування Конституційного Суду є необхідним. Так само є
необхіним новий метод відбору суддів до КСУ, зокрема це може робити
кваліфікаційна комісія, сформована з числа суддів у відставці з бездоганною
репутацією (Реанімаційний пакет реформ).
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Японський бізнес вкрай зацікавлений у проведенні в Україні реформи
децентралізації, яка дає змогу значно ефективніше інвестувати у вітчизняну
економіку. Першим позитивним прикладом нашої співпраці, який був
презентований під час зустрічі з Президентом, є завод у Львівській області,
що вже за тиждень відкриє японська компанія Fujikura ltd. Наступною йде
компанія Sumimoto, яка приступила до спорудження заводу у Тернополі. Такі
події є свідченням того, що японські компанії готові налагоджувати пряму
економічну співпрацю з регіонами України (Геннадій Зубко).
Верховна Рада України планує найближчими тижнями ухвалити закон
щодо передачі в управління об'єднаним територіальним громадам та
громадам, які поки ще не об'єдналися, земель, що знаходяться у межах і поза
межами населених пунктів (Децентралізація влади).
Опитування українських експортерів та імпортерів проведеного
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках
проекту «Діалог зі сприяння торгівлі» засвідчив, що найвагомішими
перешкодами для розвитку українського експорту є неефективний і
непрозорий механізм відшкодування ПДВ та високий рівень бюрократизації,
що відмітило більш ніж 40% респондентів.
Для усунення даної перешкоди експертами з податкової політики
Реанімаційного Пакету Реформ розроблений ряд заходів, що включає в себе:
− створення єдиного електронного реєстру на відшкодування ПДВ що
забезпечить рівні умови для всіх платників цього податку;
− створення окремого казначейського рахунку для обліку надходжень і
відшкодування ПДВ, що має на меті усунути ручне втручання в процес
зарахування і відшкодування ПДВ;
Новини з соціальних мереж
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−
удосконалення
функціонування
системи
електронного
адміністрування ПДВ для мінімізації або повного усунення ефекту
вимивання обігових коштів підприємств, зокрема, збільшення овердрафту,
збільшення термінів для реєстрації податкових накладних та інші заходи;
− імплементація принципу персональної відповідальності платника
податку (відповідно до практики ЄСПЛ) – зняття податкового кредиту лише
у випадках, якщо доведено співучасть платника податків у махінаціях з
метою ухилення від сплати податків або розкрадання (Реанімаційний пакет
реформ).
1 квітня, набирає чинності Закон «Про публічні закупівлі», який
забезпечує переведення всіх державних закупівель в Україні в електронний
формат. Перехід відбуватиметься у два етапи: з 1 квітня всі свої закупівлі в
систему ProZorro зобов’язані перевести центральні органи виконавчої влади і
підприємства, що діють в окремих сферах господарювання (так звані
“природні монополії”), а з 1 серпня використання електронної системи
держзакупівель стане обов’язковим для решти державних замовників
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).
Міністр фінансів України Наталія Енн Яресько:
Сьогодні (4 квітня, – ред.) зустрілася з експертом з питань податкової
політики Штеффеном Шольце, який працюватиме в Україні в рамках
технічної допомоги Уряду Німеччини, здійснюваної через компанію GIZ.
Рада привітати пана Шольце в числі радників Міністерства фінансів.
Обговорили наступні кроки у реформуванні Офісу великих платників
податків, яким, зокрема, буде займатися пан Шольце (Наталія Енн Яресько).
У Представництві ЄС схвально відгукнулися про початок роботи
Національного агентства з питань запобігання корупції та повідомили, що
тепер Єврокомісія буде подавати до Ради ЄС та Європарламенту пропозицію
щодо візової лібералізації України і ЄС (Новости Луганска).
РПР вимагає від народних депутатів якомога скоріше розглянути та
прийняти законопроект, яким всі енергетичні компанії будуть зобов’язані
продавати енергію споживачам лише згідно з показниками лічильника в
будинку, що відповідатиме європейським вимогам та практикам.
Наразі вже розроблено проект потрібного закону, однак він досі очікує
урядове погодження для реєстрації у парламенті. Окрім того, існує проект
закону, розроблений громадськими експертами. РПР готові надати цей
законопроект народним депутатам для реєстрації у Верховній Раді України
(Реанімаційний пакет реформ).
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Міністр соціальної політики України Павло Розенко не виключає,
що в поточному році мінімальні зарплати і пенсії можуть зрости більше, ніж
на 12,5%, як це заплановано в Державному бюджеті України.
Розенко нагадав, що перше підвищення прожиткового мінімуму,
мінімальної зарплатні і пенсій у цьому році відбудеться 1 травня, наступне –
1 грудня.
«Єдина проблема, що підвищення соціальних стандартів 2016 року на
12,5% значно відстає від рівня інфляції у країні. І задача влади загалом –
знайти додаткові джерела фінансування для більшої індексації пенсій і
зарплат» (Міністерство соціальної політики України).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Цього тижня Парламент спростив реєстрацію та організацію діяльності
для сімейних фермерських господарств.
Також я закликав колег-депутатів у найближчий час ухвалити
законопроект, згідно з яким землі та земельні ділянки державної власності,
розташовані за межами населених пунктів на території об'єднаної громади,
переходять у власність такої громади, а інші громади отримають право
розпорядження такими землями (Володимир Гройсман).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
В Нідерландах пройде консультативний референдум щодо
ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС (Слово і Діло).
Директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна»
Андрій Єрмолаєв:
Якщо подивитися їхніми очима на те, що відбувається в останні роки в
Україні, то є багато приводів сумніватися в нашій чесності, толерантності,
цілеспрямованості. Йдеться про країну та націю, а з огляду на те, що країну
представляють політики й дипломати, тим більше. Що не рік, то
звинувачення в корупції та крадіжках.
Тому, питання зараз не стільки в Нідерландах, що якось по-особливому
дивляться на Україну, а в нас самих.
Ми самі даємо їм привід сумніватися.
Другий момент полягає в тому, що питання асоціації – це питання не
референдуму, а політичних рішень.
Просто в ситуації, що склалася зараз, референдум став своєрідним
«ліхтариком», який висвічує настрої політиків і суспільстват.
В Україні гостро сприймають це питання, тому що політично, без
референдуму рішення вже давно б ухвалили, а от з референдумом, соціально
– не факт. Тому такий ажіотаж навколо цього референдуму.
(Інформаційний портал Українські реалії)
Народний депутат Сергій Лещенко:
У Нідерландах проходить референдум, в ході якого громадяни цієї
благополучної європейської країни вирішать долю Угоди про асоціацію між
Україною та Євросоюзом. (….)
Хоча рішення референдуму не є обов'язковим, голландські політики не
зможуть ігнорувати власний народ. Тому боротьба ведеться швидше за те,
щоб розрив між так і ні був в межах розумного, і в уряді Нідерландів змогли
знайти аргументи, чому асоціація України та Євросоюзу повинна відбутися.
Інакше влади потраплять в пастку, вихід з якої незрозумілий, оскільки Угода
про асоціацію вже ратифікована парламентом і підписано королем.
Сам по собі факт винесення на референдум міжнародного договору
суперечливий. Адже, за великим рахунком, питання в тому, чи можуть в XXI
столітті держави самостійно обирати шлях розвитку або ж існує прецедент
накладення вето – не тільки в путінській диктатурі, але і в демократичному
ЄС.
Причому європейці готові забороняти, не вникаючи в деталі. Під час
зустрічей в Нідерландах ми просили підняти руку тих, хто читав Угоду про
асоціацію. Як правило, таких в аудиторії не було, але майже всі планували
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голосувати, ґрунтуючись лише на публікаціях в пресі або партійних
переконаннях.
Проблема голландського референдуму в тому, що ті, хто агітує проти
добре організовані, ходять від дверей до дверей і вміло спекулюють на втоми
європейців від розширення ЄС, стверджуючи, що Угода про асоціацію з
Україною призведе до нашого членства в Євросоюзі. Хоча документ не
містить про це ні слова. Кажуть і про те, що при владі в Україні перебувають
ультранаціоналісти (…).
Перша мета реєстрацій в офшорах – це мінімізація податків, але не
обов’язково кримінальна мінімізація. Це головна ремарка до подій
останніх днів, яку роблять експерти, говорячи про популярний термін
«офшор» (Радіо Свобода).
Керівник економічних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин:
Якраз використання різних податкових режимів у різних країнах на
користь бізнесу – це нормальна діяльність.
(…) Утім, ринкових методів перешкодити реєстрації бізнесу в офшорі
не існує. Питання може йти тільки про вимогу відкритості таких операцій.
Звичайно, кожен бізнесмен, який би хотів ухилитися від
оподаткування, буде незадоволений такою відкритістю. Але спеціальні
заборони – я не думаю, що це десь широко практикується, принаймні, у мене
немає такої інформації, лише окремі країни на кшталт Північної Кореї
можуть таке запроваджувати. А от морально-етичний аспект, особливо якщо
це стосується держави, керівництво якої оголосило про прозорість і
добросовісність, – це питання дуже складне, і керівництво держави має бути
позитивним взірцем, а не бути причетними до таких дій, навіть якщо вони не
кримінальні.
Економічний експерт Олексій Плотников:
Ринкових методів немає, можуть бути тільки адміністративні
обмеження. Тобто національне законодавство може сказати, що воно не
працює з компаніями, зареєстрованими в офшорах, чи банки не
обслуговують платіжки, якщо надходять гроші з офшорів або йдуть до
офшорів. Але поки таке в світі існує, поки не ліквідована практика офшорів
взагалі у світовій економіці, це буде використовуватись.
Економічний експерт Борис Кушнірук:
Якщо йдеться про залучення інвестицій, отримання великих кредитів
чи потребу переоформити права власності і це робиться через офшорні
юрисдикції, де легше регулювати ці правові відносини, то в цьому випадку
це нормально і законно.
Завдання полягає не в тому, щоб заборонити це, а в тому, щоб
бізнесмени це декларували, показували, що є така угода, вона пов’язана з
цим. Від тебе мають вимагати лише повідомчий характер, щоб ти не виглядав
злочинцем.
Експертний погляд
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Інша справа – ухиляння від сплати податків. Держава не може
заборонити офшори. Але вона може створити податкову систему, за якої
було б невигідно ухилятися. Заборонити щось – це ілюзія.
(Новое время)
перспективних досліджень

Економіст Міжнародного центру
Олександр Жолудь:
Щоб оцінювати ситуацію з офшорами в Україні, потрібно розуміти, що
використання офшорів переслідує дві мети: перша – те, для чого офшори
спочатку створювалися, а саме, зменшення оподаткування, і друга, більш
властива країнам з нестабільною правовою системою – це захист права
власності.
В Україні, наприклад, були неодноразові випадки, коли реєстр, в якому
зберігаються дані про якесь підприємство, рейдери захоплювали або ж
заарештовували через суд, позбавляючи власника права власності. За
допомогою ж офшорів право власності виводиться за кордон, під більш
надійну юрисдикцію.
На сьогоднішній день в Україні було б корисно поліпшити умови для
ведення бізнесу, у тому числі й у сферах захисту права власності,
верховенства права та інших сферах, які могли б дати бізнесу достатній
рівень безпеки, щоб їм не довелося передавати право власності в іншу
юрисдикцію.
Відповідно, з одного боку, заява Петра Порошенка про плановану
деофшоризацію України – крок у правильному напрямку.
З іншого – на питання про те, чи можемо ми зробити цей крок прямо
зараз і, умовно кажучи, вже завтра стабілізувати існуючу систему, доведеться
відповісти «ні». Дуже багато країн, не тільки Україна, не можуть забезпечити
достатнього захисту права власності, щоб в цих країнах стало комфортно
займатися бізнесом.
Це не означає, що нічого робити не потрібно. На сьогоднішній день
Україні необхідно більш активно зайнятися реформами, очищенням судової
системи, щоб повернути громадянам довіру до цієї системи; вже це
поліпшило б ситуацію і просунуло б нас на крок ближче до мети.
Адже в Україні є великі бізнеси, які можуть дозволити собі
юрисдикцію країни, але не можна забувати і про численних представників
дрібного і середнього бізнесу, які цього собі дозволити не в змозі і змушені
спиратися на внутрішню українську систему. Саме під них цю систему
потрібно модернізувати.
У
той
же
час,
коли
ми
розглядаємо
підвищення
конкурентоспроможності України у порівнянні з офшорами у питанні
податків, на сьогоднішній день я не бачу підстав для значного зниження
податків і рівня перерозподілу через бюджет, якщо ми не приймемо
серйозних рішень щодо видаткової частини бюджету.
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Зараз у нас є вимоги, щоб рівень витрат мав значні рівні соціального
захисту, але з мінімальними податками ми цього гарантувати не зможемо.
Так що питання про офшори варто звести до покращення умов ведення
бізнесу в Україні: адміністрування, захисту прав власності та верховенства
права.
(Ukraine Crisis Media Center)
Директор Центру дослідження Східної Європи у Вашингтоні
Микола Воробйов:
Україна отримає від США лише 5% від можливої допомоги. Одна з
причин – зменшення довіри до української влади. Заходу від України
потрібна у першу чергу ясність, розуміння ситуації, куди рухається країна і з
ким вона насправді працює. Під час візиту до США, який триває у ці дні,
Президент Порошенко не має зустрічей з Президентом Обамою, а його
виступ у Конгресі США припадає не на сесійний тиждень, і навряд чи можна
було очікувати, що його відвідає хтось окрім представників української
громади чи експертних кіл, які і так обізнані з українською тематикою навіть
краще, ніж політики у Києві.
Американська допомога складає 658 мільйонів доларів. З них 258
мільйонів спрямовані на нелетальну військову допомогу. Таку саму суму,
наприклад Ірак отримує лише за тиждень. Експерти Atlantic Council,
Brookings Institute, Heritage Foundation зазначають, що для того аби Україні
вистояти перед зовнішньою агресією потрібен як мінімум мільярд доларів
щороку протягом наступних 3-4 років. (…)
Зараз у Сполучених Штатах у розпалі виборча президентська кампанія.
Тому українське лобі має працювати з кандидатами на пост президента США
(…).
(Сегодня.ua)
Головна інтрига наміченого на 6 квітня в Нідерландах
референдуму щодо схвалення або не схвалені Угоди про Асоціацію з
Україною − відбудеться плебісцит взагалі чи ні. Згідно із законом, щоб
результати волевиявлення були дійсні, на референдум має прийти не менше
30% виборців.
Директор інтелектуального центру «Де Балі» в Амстердамі Юрій
Альбрехт:
Багато людей не прийдуть голосувати, тому що вони вважають, що це
дурне питання, вони вважають опонентів угоди занадто агресивними. Але я
особисто вважаю, що всі повинні прийти і проголосувати за.
Більшість голландців не розуміють можливостей і перспектив, яке
може їм дати зближення з Києвом. У стані прихильників в першу чергу
говорять про економічні вигоди такого зближення.
Нідерландський інвестор і член міської ради міста Делфт від партії
D66 Пітер де Шкоду:
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Якщо об'єднати голландський досвід з українськими земельними
ресурсами, ми зможемо нагодувати весь світ. Угода про Асоціацію дає нам
можливість привозити свіжі овочі в Україні. Раніше нам потрібно було
заплатити 40% мита, щоб завезти туди перець, наприклад, який взимку в
Україні в дефіциті. Голландці повинні самі побачити цю країну, тоді вони не
будуть вірити страшним картинкам на ТБ.
Екс-віце-прем'єр України з питань євроінтеграції Олег Рибачук:
Чудес не буває, варто очікувати негативного рішення. У них свої
проблеми, інформаційний шквал негативної інформації про Україну, який,
природно, ніякі зусилля нашої влади, постійно знаходиться в кризі, не могли
перебити. До того ж, у нас не було досвіду агітації в іншій країні, а саме
поставлене перед голландцями питання більше відноситься до теми
інтелектуального аналізу експертів, які розуміють у зовнішній політиці, а не
пересічних громадян. Проти нас же працювали потужні зовнішні сили з
серйозним фінансуванням, до того ж розігрують внутрішню карту
Нідерландів. (…)
Експерти підкреслюють, що референдум має рекомендаційний
характер: за законом, прийнятим в Нідерландах за тиждень до ратифікації
нашої угоди про асоціацію, його результати не мають обов'язкової сили. Це
означає, що голландський уряд має буде сама вирішити, як трактувати його
підсумки.
Нідерландський експерт Марсель Брюс:
Простору для переговорів з ЄС тут дуже мало. Шанси на те, що дію
угоди в Нідерландах скасують або якимось чином обмежать, мізерно малі.
Проте, експерти відзначають, що негативний результат відіб'ється на
іміджі України в ЄС і надалі нам буде складніше доводити всьому Старому
Світу, що ми − гідні члени їх суспільства.
(Голос Столиці)
Заступник міністра аграрної політики і продовольства України з
питань євроінтеграції Владислава Рутицька:
Ми приблизно половину експортуємо в країни Азії, 14% експортуємо в
країни Африки і 30% йде в країни ЄС. Третина того, що ми експортуємо в
сільському господарстві, йде в країни ЄС. Щоб було зрозуміліше, на
сьогоднішній день від усього експорту, який здійснює наша країна, кожен 3
долар, який входить до країн експортної виручки, формується від
сільськогосподарського експорту. Але зараз, на жаль, падают світові ціни на
сировину. А зернові − це і є сировина. Ціни відкотилися до рівня приблизно
2009 року, якщо навіть порівнювати з цінами на початок 2015 року, вони
менше на 15%. Ми постачаємо нашої продукції приблизно таку саму
кількість. Але через тенденції світових цін ми отримуємо валютної виручки
менше, тому що ціни менше. Тобто, навіть якщо ми будемо нарощувати
обсяги нашого експорту, то через нинішню ціну в світі, ми не зможемо
отримати той обсяг, який, наприклад, був в попередньому році.
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Тенденція до падіння нашого експорту в РФ спостерігалася ще з 2011
року, вона була дуже суттєва у 2014 році, а під час вже фінального
обговорення асоціації впала до критично низького рівня в 2%. С 1 січня вона
повністю зупинилася. Замість цього, ми працювали над відкриттям інших
ринків. У 2015 році ми відкрили Молдову, Казахстан, Азербайджан,
Узбекистан, Киргизію, Вірменію, Ізраїль, КНР, Єгипет, ОАЕ і певні позиції в
Європі щодо нових продуктів, які ми до цього не могли постачати або на які
були введені обмеження. Тепер треба прийняти вже геополітичний факт, що
нам потрібно переорієнтувати наш експорт. І на сьогоднішній момент ми
отримали можливість завдяки тому, що наші компанії проходять
сертифікацію, бути на європейському ринку.
Поки що йде налагодження дистриб'юторських шляхів. Тому що
Європа − вимогливий ринок. Тобто ми це право отримали, а тепер потрібно
працювати над пошуком дистриб'юторів, над позиціонуванням своїх
продуктів, про те де і як їх розміщувати. Так само робить будь-яка торгова
марка, яка формує новий продукт і виходить на ринок.
Ми зараз працюємо спільно з МЗС та з Мінекономіки за тим, щоб було
просування бренду «Made in Ukraine». Ми не можемо просувати того чи
іншого виробника, навіть ту чи іншу асоціацію. Але ми можемо домовлятися
з іншими країнами за відкриття торгових позицій, і ми це робимо. У нас дуже
якісні показники по 2015 року. Крім того, хочу зазначити, ми експортуємо
товари у 190 країн. Коли говорять, що в ЄС наша продукція нікому не
потрібна, я хочу зазначити, що «непотрібної продукції» ми проекпортували в
ЄС в 2015 році аж на 5 млрд доларів. І це третина нашого експорту. Якби це
було нікому не потрібно, ми б туди стільки не експортували.
Якщо говорити за останні інвестиції, які відбулися, то в основному
останні два роки були дуже активні, з точки зору агрологістики. Тобто,
присутність інвестицій саме у наших морських портах була дуже високою.
Так як, коли ми втратили Крим і частково там порти, по суті, навантаження
перейшло на Одесу, Іллічівськ, Миколаїв і Херсон. Тому зараз дуже
завантажені наші портові потужності.
(Інформаційний портал Українські реалії)
Посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський:
Україна виконала ті положення, які були записані в дорожній карті
візової лібералізації. Але ще треба подивитися, як запрацює Нацагентство
щодо запобігання корупції. З обранням його членів виникла затримка, і воно
досі недоукомплектоване. Мова не про те, щоб створити відомство з
правильною вивіскою, а про те, щоб воно стало реальним інструментом, який
буде контролювати декларації чиновників. Ми знаходимося в постійному
контакті з Мін'юстом, щоб потім передати інформацію про роботу НАЗК в
Єврокомісію і Європарламент.
Це останній крок, який треба зробити Україні, далі все залежить від
рішень самого Євросоюзу. ЄС − дуже складна політико-бюрократична
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інституція. Процедура наступна: Єврокомісія зробить пропозицію про
лібералізацію віз в квітні, потім у рамках звичайної законодавчої процедури
воно буде передано до Європарламенту, який вже задекларував, що негайно
його розгляне. Остаточне рішення буде приймати Рада ЄС. Є політична воля
прийняти це рішення якомога швидше, але наскільки швидко це зроблять
міністри країн−членів ЄС, я не знаю.
Органи ЄС повинні прийняти всі рішення до літніх канікул. З якої дати
буде введений безвізовий режим, я не можу сказати. У будь-якому випадку
ніхто не відміняє необхідності для української влади імплементувати всі ті
закони, які були прийняті нею в рамках підготовки до отримання безвізового
режиму.
Відносини України і ЄС зараз будуються в контексті Угоди про
асоціацію, а не в контексті вступу з Євросоюзу. Я не знаю, що буде з
Євросоюзом через рік або два, і тим більше не візьмуся давати прогнози на
10-20 років.
(…) Компанії будуть інвестувати тільки тоді, коли побачать стале
покращення ділового клімату, коли для вирішення проблем не треба буде
покладатися на політичні зв'язки, коли будуть довіряти держорганам і судам.
Діловий клімат дещо поліпшився: зменшилася податковий тиск, ряд законів і
постанов, несумісних з міжнародними зобов'язаннями, були скасовані, влада
почала більш оперативно реагувати на конкретні проблемні ситуації. Але це
лише самий початок того, що повинно бути зроблено, щоб значно поліпшити
діловий клімат.
(…) ЄС боїться того ж, чого, як я розумію, бояться і українці − зупинки
реформ. З нашого боку немає персоналізованої політики. Тільки українські
політичні сили повинні визначати, хто яку посаду займе. Ми лише
допомагаємо Україні в реалізації її потенціалу, але ваша країна сама повинна
знайти в собі сили для побудови стабільного економічного фундаменту.
Філософський підхід ЄС полягає в тому, що на перше місце ставляться
інтереси споживача, він двигун конкуренції, його треба захистити від
монополій, які не зацікавлені в закладі на ринок якісної продукції. Ваші
реформи повинні захистити індивідуальні права і свободи кожної людини, це
принципово і в цілому не характерно для пострадянських держав. Але це
треба робити (…).
Експерт проаналізував ситуацію з офшорною компанією
Президента України (Слово і Діло).
Економіст Борис Кушнірук:
Для юристів у цьому нічого дивного немає. Не тому, що хтось хоче
уникнути сплати податків, а просто по-іншому юридичну модель не
побудувати. «Сліпий траст» можна передати лише за англо-саксонською
системою.
Дуже важливо, що коли реєструвалася компанія, в неї не було
засновника, а був просто бенефіціар. Було заявлено, що компанія не буде
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використовуватися з метою отримання доходів, ведення бізнесу. Це було
вказано від початку реєстрації.
Тобто діяли так, як у міжнародній практиці укладають тисячі угод
щорічно. Іншого інструментарію просто немає.
Зараз лише йдеться про те, чи мав Президент у своїй декларації
вказувати цю офшорну компанію.
Річ у тім, що в компанії немає номінальної вартості. В декларації
потрібно вказувати не просто компанію, але й її вартість. А в неї немає
вартості. Хоча, можливо, доречно вимагати вказувати компанію та обороти в
ній. Якщо оборотів нуль, то саме виникнення компанії ні про що не говорить.
(Інформаційний портал Українські реалії)
Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський
висловлює впевненість в тому, що Україна з часом повинна стати
повноправним членом Євросоюзу.
Польський політик переконаний, Євросоюзу слід надати Україні
членство в довгостроковій перспективі.
«Для України, як і для Грузії і Молдови, лібералізація повинна стати
потужним стимулом для подальшого проведення реформ».
(Євроейська правда)
Експерт Групи підтримки Євросоюзу Кшиштоф Герульський:
Підписавши Угоду про асоціацію, Україна взяла на себе зобов'язання,
зокрема і щодо адаптації свого законодавства у сфері енергоефективності.
Тепер ЄС очікує, що ці зобов'язання будуть виконані.
Що саме необхідно зробити Києву?
Йдеться про адаптацію чотирьох ключових директив ЄС у цій сфері:
про енергоефективність будівель, енергомаркування, екодизайн (ця
директива встановлює вимоги до споживання енергії побутовою технікою –
тут робота ще не почалася), а також про енергозбереження.
Остання директива найважливіша – адже вона стосується всіх секторів
економіки, а не тільки ЖКГ.
У цій сфері ми чекаємо від Києва ухвалення двох важливих законів:
про облік тепла та встановлення лічильників, а також про енергоефективність
будівель. Обидва ці закони вже розроблені урядом, але поки що не передані
на розгляд Верховної ради.
Можливо, цьому перешкоджає відсутність політичної волі. Можливо,
нерозуміння чиновниками важливості цих ініціатив.
(…) Ухвалення цих законів є невід'ємною частиною умов ЄС для
надання макрофінансової допомоги.
Відповідно, зволікання з ними вкотре відкладає отримання траншу
допомоги від Євросоюзу.
Ще один нюанс – для ЄС важливе не лише ухвалення цих
законопроектів, а запуск системи. Це вимагає появи підзаконних актів,
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створення Фонду енергоефективності, який працюватиме над впровадженням
цих технологій, і багато іншого.
Вся ця робота вимагає часу. Як показує досвід країн ЄС, на
впровадження таких механізмів знадобиться не менше півроку. І це у
випадку, якщо зазначені законопроекти будуть оперативно прийняті!
(…) Євросоюз сподівається, що в українському уряді розуміють –
проведення цих реформ потрібно не тільки для отримання траншу, а й для
оздоровлення економіки.
(…) Домогтися цього можна, одночасно почавши роботу в декількох
напрямках. Змінювати законодавство, одночасно – шукати кошти для
створення Фонду енергоефективності, одночасно – популяризувати його
серед населення.
При цьому під популяризацією ми маємо на увазі не тільки рекламу, а
й пояснення – які роботи з енергозбереження найбільш ефективні, з чого
краще почати, щоб потім не переплачувати і не робити одну й ту ж роботу
двічі. Це ті заходи, які дозволять Україні провести енергомодернізацію з
найменшими витратами.
Та кожна із зазначених дій окремо не принесе необхідного результату.
Тому ЄС радить не зволікати з реформами, розпочавши роботу в різних
сферах.
Ми сподіваємося, що в уряді розуміють важливість цих змін. І що
політична воля обов'язково з'явиться.
(Українська правда)
Суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман
Брегей:
«Без гарантій безпеки судді боятимуться приймати справедливі
рішення», – так висловився один із моїх колег-судій, беручи участь в
обговоренні проблем проведення судової реформи на одному з телеканалів.
Аналізуючи твердження колеги, можна зробити висновок, що «судді не
ухвалюють справедливих рішень, бо бояться свавільного звільнення або ж
спричинення шкоди їхньому здоров'ю чи майну, бо не відчувають захисту».
Тобто, не маючи гарантій безпеки, у суддів з'являється почуття страху,
котре не дає можливість прийняти справедливе рішення.
(…) На мій погляд, суддю можна порівняти зі спецпризначинцем.
Обидва захищають людину і державу. Відмінність полягає лише у тому, що
зброєю судді є закон, а спецпризначинця – вогнепальна зброя і фізична сила.
Спецпризначинець також обирає професію свідомо і допускає
можливість втрати життя. Отже, цей вибір є самопожертвою.
Яка ціна страху спецпризначинця втратити власне життя при виконанні
завдання? Вона велика – життя іншої людини.
Яка ціна страху судді прийняти справедливе рішення? – Це життя
іншої людини. Ціна така ж (…).
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(Децентралізація влади)
Директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак:
Можливість надання статусу міста обласного значення тільки тим
містам, які об'єднали навколо себе територіальні громади в конфігурації, яка
повністю відповідає Перспективному плану формування територій громад, а
не просто кілька ближніх сіл – таке рішення Комітету Верховної Ради з
питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування − це дуже зважене рішення, яке свідчить про те, що народні
депутати, принаймні з профільного комітету, все більше розуміють
філософію реформи просторової організації влади. Це є симптомом того, що
зміни, які в «штики» сприймались ще рік тому, починають набувати
незворотного характеру.
Сподіваюся, що в найближчому майбутньому будуть прийняті
необхідні для цієї реформи законодавчі акти: «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо механізму стимулювання подальшого
процесу добровільного об'єднання територіальних громад», «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України (щодо механізму стимулювання
подальшого процесу добровільного об'єднання територіальних громад)», про
упорядкування обласних рад.
І настануть умови для прийняття нарешті базового закону «Про засади
адміністративно-територіального устрою» та затвердження на його основі
нових адміністративно-територіальних одиниць. Я задоволений, що нарешті
з'явились симптоми закінчення епохи «нестриноженого популізму» і настає
час для будівництва стійкої конструкції держави.
(Центр Разумкова)
Разумкова Василь

Директор економічних програм Центру
Юрчишин:
Незважаючи на відсутність траншів з серпня 2015-го року, було би
неправильно говорити, що Україна обійшлася без МВФ, адже
реструктуризація зовнішніх боргів відбулася не без допомоги фонду. А це
зняло з країни значну частину виплат наприкінці 2015 року і на початку
нинішнього. І хоча реструктуризацію багато критикували, а економісти були
невдоволені її умовами і параметрами, проте сьогодні можна констатувати:
для економіки України це є менше зло.

(Голос Столиці)
Експерт з питань пенсійної системи Галина Третьякова:
У нас (в Україні, − ред.) близько чотирьох-шести мільярдів гривень, за
різними оцінками експертів, знаходиться на так званому третьому
добровільному рівні пенсійного накопичення, коли люди користуються
компаніями зі страхування життя, або недержавними пенсійними фондами.
Таких активів надзвичайно мало, тому практично ми існуємо в одній
солідарній системі.
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У Міністерстві соціальної політики прописали в законопроекті, який
був поданий влітку 2015 року, що під накопичувальну систему потраплять
люди 35-ти років і молодше. Однак зараз нам здається, що ми змогли
переконати Міністерство соціальної політики, що в накопичувальну систему
повинні підключатися практично всі генерації.
Якщо ми підключимо тільки 35-річних і молодше, то результату такого
підключення до накопичувальної системи нам доведеться чекати 25 років. І
тільки ті покоління, які будуть через 25 років виходити на пенсію, відчують,
що буде накопичено. У той же час ми хотіли б скористатися словацьким
досвідом. Словаччина була країною, де підключили практично всі покоління.
І ефект розвантаження солідарного рівня був отриманий відразу, через дватри роки після введення накопичувальної системи. Тобто економічно, як
тільки ми включаємо другий рівень і з нього починаються виплати, ми
можемо розвантажувати перший солідарний рівень, тому що податки будуть
йти в два рівня. Ми вводимо накопичувальний рівень не замість солідарного,
а навпаки, ми вводимо накопичувальний рівень додатково до солідарної
системи. Тому ми повинні отримати більш стійку систему, в якій буде два
рівня − і солідарний, і накопичувальний.
А ще крім цього ми розробили зміну до Податкового кодексу, яка
стимулює добровільні накопичення. Сьогодні ми дуже активно дебатуємо, як
залучити роботодавця добровільно накопичувати, щось в третьому рівні,
добровільному, на свого працівника.
(…) Ми просимо, щоб уряд зробив так, що люди накопичуючи, але ще
не досягаючи пенсійного віку, в певних випадках мали право користуватися
цим накопиченням. Наприклад, в разі серйозного захворювання. Якщо ти ці
гроші використав на своє здоров'я, то у тебе залишається ще солідарний.
Тому ось цей солідарний, державний рівень, він як би підстраховує різні
ситуації в житті під час накопичення.
Ми хотіли б, щоб нам дали право цими накопиченими грошима
користуватися в разі, якщо ми платимо відсотки по іпотеці. Також ми хотіли
б, щоб ці ресурси можна було використовувати на освіту дітей. Ось ці речі,
які безпосередньо пов'язані з пенсійним забезпеченням, повинні стати
доступними нашому громадянину.
(…) Ми боремося за те, щоб інфляційні процеси враховувалися в
щорічній індексації, яка повинна проводитися Пенсійним Фондом в
автоматичному режимі. Але цього не робиться. Якби така індексація була
автоматична, то в цьому випадку ми б не залежали від політиків. Щорічна
індексація - це механізм захисту, інших механізмів економіка не знає.
(…) Якщо людина при призначенні пенсії вибирає 60 місяців, які йдуть
від червня 2000 року до поточного часу, то в цьому випадку підтвердження
довідками про розмір заробітної плати не потрібно. Тому що в Пенсійному
фонді із червня 2000 року ведеться персоніфікований облік по кожному
громадянину України. Там іноді інформацію можна отримати по кожній
людині більш правильну і вірну, ніж в ДФС.
Експертний погляд

63

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

31 березня − 06 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Перерахунок пенсій буде здійснюватись відповідно до закону про
загальнообов'язкове страхування. Там у людини є право переглянути свою
пенсію, якщо вона працює після пенсії або ще щось. Тут мова йде про те, що
людина, яка буде брати 60 місяців за цей період, то їй не потрібно збирати
довідки у свого роботодавця. От і все. Але якщо ви захочете взяти період до
2000 року, то в цьому випадку потрібно буде шукати роботодавця, завіряти ці
довідки, збирати інформацію, якого розміру у вас була заробітна плата.
(Радіо Свобода)
Академік НАН України Богдан Данилишин:
Наразі агропромисловий комплекс в Україні є одним із ключових
секторів економіки: він формує 24% випуску продукції та 18% ВВП країни;
продукція АПК становить 38,2% товарного експорту (у 2015 році це 14,6
мільярда доларів), при цьому на країни Азії припадає 47,2% експорту
вітчизняної агропромислової продукції, ЄС – 27,9%; з виробництва зернових
культур та соняшникової олії Україна сьогодні входить у сімку світових
лідерів.
Структурно вітчизняна державна підтримка сільського господарства
характеризувалася невеликими обсягами прямої державної підтримки (пряма
бюджетна підтримка наразі надається лише галузі тваринництва, але її обсяг
досить незначний – 50 мільйонів гривень у рік) та значимими за обсягами
преференціями зі сплати ПДВ. Однак, у 2016 році було запроваджено
перехідні умови у застосуванні сільгоспвиробниками спеціального режиму
по сплаті ПДВ, а саме збереження в їхньому розпорядженні 15% – за
операціями із зерновими і технічними культурами, 80% – за операціями з
продукцією тваринництва, 50% – за іншими сільськогосподарськими
операціями та ухвалено рішення про відміну і цієї перехідної норми с 1 січня
2017 року.
Що ми маємо наразі. Ймовірно, обсяг коштів сільськогосподарських
підприємств, що відволікатиметься з обігу у 2016 році у зв’язку із
нововведеннями, може скласти близько 20 мільярдів гривень. Ці кошти
могли б бути використані сільськогосподарськими підприємствами для
власних потреб або виступати додатковим інвестиційним ресурсом розвитку
виробництва, що саме і передбачав спецрежим ПДВ для сільського
господарства. З бюджету на фінансову підтримку заходів в
агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів суми практично
не збільшені (законом про бюджет на 2016 рік передбачено на цей захід 300
мільйонів гривень, у 2015 році фактичне бюджетне фінансування за цим
напрямком становило 290,6 мільйона гривень).
Водночас, у 2016 році переглянуто у бік збільшення ставки єдиного
податку з сільськогосподарських товаровиробників, що додатково збільшує
податкове навантаження на аргобізнес.
Найближчим часом доступ до кредитних ресурсів для вітчизняних
сільськогоспвиробників також буде обмежений, особливо зважаючи на
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фінансовий стан банківської системи в Україні в останні три роки. За різними
оцінками, в Україні частка банківського кредитування займає менше ніж 20%
обігових коштів аграр-ного сектору, в той час як у розви-нутих країнах вона
досягає 70%. Ставка за кредитами для сільського господарства на кінець
лютого 2016 року складала 19,8%, що перевищує середню відсоткову ставку
за кредитами по економіці (16,4%).
(…) Порівнюючи обсяг державної підтримки в Україні з іншими
країнами, можна стверджувати про високий показник надання державної
підтримки (субсидій) сільському господарству у європейських країнах, що,
відповідно, і формує вищий рівень конкурентоспроможності європейської
агарної продукції, порівняно з вітчизняною. В країнах ЄС діє єдина
сільськогосподарська політика, загальний обсяг підтримки аграрного сектора
в країнах Європейського союзу в 2013-2014 роках склав майже 60 мільярдів
євро щорічно, а це близько 525 євро/га або 20% від валової продукції
сільського господарства. Залежно від країни державна підтримка галузі
коливається, зокрема, у Нідерландах та Бельгії – близько 500 євро/га, Польщі
– 345 євро/га, в той час як в Україні цей показник балансує в межах 10-20
євро/га (з урахуванням коштів, що залишались в рамках дії спеціального
режиму з ПДВ).
Так, в ЄС 21% валової сільськогосподарської продукції компенсується
державою за рахунок різних програм державної підтримки, в Туреччині –
23%, Росії – 12%, Канаді – 11%, США – 7%, в той час як в Україні – 1-1,5%.
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Японська сторона вирішила виділити новий транш гуманітарної
допомоги для відновлення східних районів України обсягом 13,6 млн
доларів США (Луганский Радар).
Президент України Петро Порошенко:
Хочу подякувати уряд Японії і пана прем'єр-міністра за надання
Україні фінансової, технічної та гуманітарної допомоги. Зокрема, ми вдячні
за рішення японської сторони виділити новий транш гуманітарної допомоги
для відновлення східних районів України в розмірі 13,6 млн доларів США.
У Донецькій області почалося обстеження системи водопостачання
за участю міжнародного експерта (Аналітична служба новин).
Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін
Сайдік:
Ми розраховуємо на підтримку всіх сторін, щоб ця місія була
успішною. Також ми сподіваємося на відновлення безперебійного
водопостачання в Луганській області найближчим часом.
Протягом I кварталу 2016 року надходження власних і закріплених
доходів до загального фонду зведеного бюджету Донецької області на
територіях, підконтрольних української влади, склали понад 1,4 млрд
грн. або 120,6% до планових на цей період (Восстановление Донбасса).
У порівнянні з відповідним періодом 2015 року відбулося збільшення
надходжень до обласного бюджету на 41% або 415 млн грн., в тому числі в
містах обласного значення − на 58% (понад 330 млн грн) і районах − на 61%
(70 млн грн). При цьому наповнення бюджетів в містах Вугледар, Дружківка
та Новогродівка збільшилося вдвічі. Більше половини районів перетнули
рівень виконання бюджетів в 150%, решта − понад 130%.
ПРООН допоможе відремонтувати міст на Луганщині (Донбасс.
Комментарии).
Програма розвитку ООН в Україні запрошує будівельні компанії взяти
участь у капітальному ремонті моста через р. Червона в місті Кремінна на
Луганщині.
Попередня зустріч з учасниками тендеру буде проведено 12 квітня в
офісах ПРООН Києві та Крамторську.
Офіційна інформація
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На засіданні колегії облдержадміністрації під керівництвом голови
Донецької ОДА Павла Жебрівського було розглянуто і прийнято
програму соціально-економічного розвитку регіону на 2016 рік (Донецька
обласна державна адміністрація).
На реалізацію заходів Програми у 2016 році передбачається
спрямувати 7,8 млрд. грн. З них 1,1 млрд. − з державного бюджету, 1,7 млрд.
− з обласного, 1,4 млрд. − з бюджету міст та районів, 1,7 млрд. – кошти
підприємств, 1,9 – інші джерела.
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський:
Жодна область України не має такого великого бюджету на розвиток
інфраструктури.
У Попаснянському районі вже відновлено 996 пошкоджених і
зруйнованих об’єктів серед яких 181 – комунальної власності, 815 –
приватної (Луганська обласна цивільно-військова адміністрація).
Станом на 1 квітня 2016 року у місті Золоте та селі Новозванівка
продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи на 46 об’єктів, будівельні
матеріали для яких надані Норвезькою радою у справах біженців (NRC).
Наразі налічується 1539 об’єктів, де роботи ще не розпочались.
Норвезькою радою у справах біженців у поточному році запланован
ремонтно-відновлювальні роботи на 18 об’єктах у місті Золоте, селищах
Комишуваха та Малорязанцеве.
Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника
підприємств Донецької області в лютому поточного року склала
5265 гривень (Восстановление Донбасса).
У порівнянні з попереднім місяцем, тобто січнем 2016 року, середній
рівень оплати праці збільшився на 2,4%. У порівнянні з лютим 2015 року
середня зарплата номінально зросла на 21,8%.
Лютнева зарплата вище середнього показника по Україні на 14,8%. За
даними статистики, середня зарплата в Україні становить 4585 гривень.
Донецький регіон − другий за рівнем зарплати в країні − після Києва.
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України

Міністр соціальної політики України Павло Розенко розповів, що
виплата соціальної допомоги і пенсій припиняється лише тим
переселенцям, які повертаються на окуповані території (Сайт города
Донецка).
Офіційна інформація

67

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

31 березня − 06 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
«За пенсійним виплатам у нас ситуація така, що з близько 450 тисяч
осіб, списки яких нам передала СБУ, зареєстрованих як ВПО, значна частина
переїхала назад на окуповану територію і, відповідно до нормативних актів,
це є підставою для припинення їм відповідних виплат. Ми змушені це
робити».
Глава Мінсоцполітики вкотре підкреслив, що людина сьогодні може
отримувати соціальну допомогу від України, українську пенсію тільки тоді,
коли вона живе на території, підконтрольній українській владі.
Міністр соціальної політики також зазначив, що механізм відновлення
соціальних виплат переселенцям в разі їх помилкового призупинення є
простим і абсолютно спокійним.
«Потрібно просто показати довідку про реєстрацію ВПО в управління
соцзахисту або управління Пенсійного фонду. Всі виплати будуть відновлені
з моменту призупинення. Справжні переселенці не втратять ні копійки».
Жителі окупованих територій зможуть здобувати освіту в Україні
дистанційно (Західна інформаційна корпорація).
Президент України Петро Порошенко підписав закон № 3832 про
внесення зміни до статті 7 закону України «Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»
(щодо забезпечення права на отримання освіти).
У пояснювальній записці документу зазначено, що метою проекту
закону є вдосконалення механізму здобуття освіти для осіб, які проживають
на тимчасово окупованій території, а також заохочення осіб, які здобували
освіту на тимчасово окупованій території, до продовження здобуття певного
освітнього рівня на території інших регіонів України.
31 березня Верховна Рада більшістю голосів прийняла Постанову
про рекомендації парламентських слухань про стан дотримання прав
внутрішньо переміщених осіб (Восстановление Донбасса).
Постанова включає багато сфер підтримки ВПЛ і громадян на
непідконтрольній території з конкретними рекомендаціями до Президента
України, Кабінету Міністрів, місцевих органів влади, а також перелік
законопроектів на затвердження Верховною Радою.
Наприклад, присутні такі актуальні на сьогоднішній день питання,
врегулювання яких очікується в найкоротші терміни, як відділення
залежності соціальних виплат (в тому числі і пенсій) громадянам −
внутрішньо переміщеним особам, від наявності у них довідки про взяття на
облік внутрішньо переміщеного особи; розробка Порядку виплати пенсій
жителям тимчасово неконтрольованих територій Донецької і Луганської
областей.
Також включені такі системні питання як: довгострокові програми з
пільгового кредитування (в тому числі іпотечного) будівництва або
придбання житла для внутрішньо переміщених осіб; виділення цільових
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68

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

31 березня − 06 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
земельних ділянок для внутрішньо переміщених осіб відповідно до планів
розвитку громад та територій для будівництва постійного житла і багато
іншого.
Згідно з Постановою, Кабінет Міністрів зобов'язаний до 1 червня 2016
року відзвітуватися перед Верховною Радою про реалізацію рекомендацій.
У Мінсоцполітики обговорили з представником Посольства США
в Україні проблеми внутрішньо переміщених осіб (Урядовий портал).
Заступник Міністра соціальної політики Віталій Мущинін:
На сьогодні в управліннях соцзахисту населення зареєстровано понад 1
млн. 700 тис. внутрішньо перемішених осіб. Створено систему їх обліку, яка
перебуває в підпорядкуванні Мінсоцполітики. Прийнятий і діє Закон «Про
права і свободи внутрішньо переміщених осіб». Є відповідні постанови
Кабінету Міністрів, які регламентують питання, пов’язані із соціальними та
пенсійними виплатами, наданням соціальних послуг, в тому числі й
спрямовані на спрощення процедури оформлення всіх соціальних виплат.
Діє комплексна програма, яка має стратегічний напрямок в плані того,
яким чином мають вирішуватися проблемні питання, пов’язані, зокрема, з
питаннями зайнятості ВПО. Водночас передбачена і державна підтримка, яка
забезпечує можливість внутрішньо переміщеним особам отримувати
допомогу на проживання або оренду житла (наприклад, у держбюджеті-2016
на ці цілі виділено 2,9 млрд. грн.).
Що ж до виплати пенсій та допомог громадянам на непідконтрольній
українській владі території, то це питання можливо вирішити виключно в
площині виконання мінських домовленостей, а саме за умови насамперед
припинення бойових дій, відновлення соціальних та економічних зв’язків
тощо.
31 березня Верховна Рада більшістю голосів прийняла Постанову
про рекомендації парламентських слухань про стан дотримання прав
внутрішньо переміщених осіб (Восстановление Донбасса).
Проект рекомендацій був розроблений громадськими організаціями до
Парламентським слуханням, які пройшли 17 лютого, а потім
допрацьовувався народними депутатами. Постанова включає багато сфер
підтримки ВПЛ і громадян на непідконтрольній території з конкретними
рекомендаціями до Президента України, Кабінету Міністрів, місцевих
органів влади, а також перелік законопроектів на затвердження Верховною
Радою.
Наприклад, присутні такі актуальні на сьогоднішній день питання,
врегулювання яких очікується в найкоротші терміни, як:
– Відділення залежності соціальних виплат (в тому числі і пенсій)
громадянам – внутрішньо переміщеним особам, від наявності у них довідки
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
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– Розробка Порядку виплати пенсій жителям тимчасово
неконтрольованих територій Донецької і Луганської областей.
Також включені такі системні питання як:
– Довгострокові програми з пільгового кредитування (в тому числі
іпотечного) будівництва або придбання житла для внутрішньо переміщених
осіб;
– Виділення цільових земельних ділянок для внутрішньо переміщених
осіб відповідно до планів розвитку громад та територій для будівництва
постійного житла і багато іншого.
Згідно з Постановою, Кабінет Міністрів зобов'язаний до 1 червня 2016
року відзвітуватися перед Верховною Радою.
Управління звільненими територіями
Мінагрополітики ініціюватиме перед Урядом впровадження
програм підтримки для аграріїв Донеччини та Луганщини (Урядовий
портал).
Про це йшлося 1 квітня у Мінагрополітики під час наради щодо
проблемних питань розвитку АПК в областях, на території яких проводиться
антитерористична операція.
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
Сільгосптоваровиробники Луганського та Донецького регіонів
знаходяться на території із особливим режимом, а тому потребують
максимальної допомоги з боку держави. Враховуючи це, Мінагрополітики
вживатиме максимальних заходів, зокрема звертатиметься до Кабінету
Міністрів України з ініціативою введення спеціального режиму страхування
та впровадження програм підтримки для цих сільгосптоваровиробників.
Президент України Петро Порошенко своїм указом ліквідував
шість військово-цивільних адміністрацій в Донецькій області і дві в
Луганській області, створених в 2015 році (Citynews).
Згідно з текстом указу, мова йде про Артемівську, Волноваську,
Володарську, Костянтинівську, Мар'їнську та Першотравневу ВЦА
Донецької області, а також Новоайдарську і Станично-Луганську ВЦА
Луганської області.
Порошенко підписав указ №125 / 2016 зв'язку з припиненням
повноважень цих військово-цивільних адміністрацій після відкриття перших
сесій відповідних районних рад, обраних на місцевих виборах.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
6 квітня в приміщенні Лисичанської міської ради відбулася
Конференція «Restoring Donbass and Ukraine» «Відновлюючи Донбас і
Україна» (Лисичанский городской совет).
Організаторами Конференції виступили громадська ініціатива
«Відновлення Донбасу», Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна»,
Український інститут аналізу і менеджменту політики та Інститут
соціального захисту громадян.
В рамках конференції були розглянуті питання економічної реабілітації
Донбасу, вирішення соціально-гуманітарних проблем жителів регіону,
залучення інвестицій, активізація підприємницької діяльності, обговорення
проектів по відновленню та розвитку Донбасу і України.
Під час Конференції також було підписано Меморандум про співпрацю
та взаємодію між представниками громадськості, наукової спільноти, бізнесу
для відновлення і розвитку Донбасу і України.
У Ямполі на Вінниччині відчинив двері центр для тимчасово
переміщених осіб (Урядовий кур'єр).
Ямпільський дім для переселенців розмістився в готелі «Дністер». У
13-ти двомісних кімнатах знайдуть притулок переселенці з Донецької та
Луганської областей, переважно жінки з дітьми й літні люди.
У приміщенні відремонтували систему опалення, внутрішнього
водопостачання та водовідведення, замінили вікна й двері, провели
оздоблювальні роботи. Реконструкція будівлі стала можливою завдяки
співпраці з Євросоюзом, Програмою розвитку ООН обласної, районної і
місцевої влади. Проект загальною вартістю понад 1,3 мільйона гривень, що
фінансований коштом ЄС та співфінансований ПРООН, місцевим бюджетом,
впровадила громадська організація «Мрія Гальжбіївки».
Спеціаліст з моніторингу та зв’язків з громадськістю проекту
Світлана Слабінська:
26 об’єктів уже повністю відремонтовано та відкрито для проживання, і
ми раді, що нам вдалося об’єднати зусилля й допомоги тим людям, які цього
найбільше потребують.
В Лисичанську (Луганська область) відкрився Центр соціальної
допомоги для жителів міста і області (Восстановление Донбасса).
Керівник Центру соціальної допомоги Олена Петряєва:
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Проблеми жителів сходу не стали проблемами центральних органів
влади. З їх порядку денного викреслені переселенці, викреслені люди, які
рятувалися від війни, втрачаючи все нажите за своє життя. Чи не краще
живеться і людям і в містах Донбасу. Вони знаходяться практично на
військовому положенні і живуть в екстремальних умовах. Сьогодні ми
відкриваємо Центр соціальної допомоги в Лисичанську. Наша мета
допомогти вже не тільки переселенцям, ми хочемо допомогти всім жителям
Луганської області, незалежно від того на якій стороні лінії зіткнення вони
проживають.
Лисичанський міський голова Сергій Шилін:
Наше місто знаходиться досить близько до лінії зіткнення. Багато
людей приїхали сюди, рятуючись від бойових дій. Більшості з них потрібна
реальна допомога. Багато потрібно зробити і для жителів нашого міста і ми
раді, що сьогодні у нас відкрився такий Центр.
Представник німецької вугільної компанії Berlin Relations GmbH
Рольф Петрі в Краматорську представив керівництву Донеччини
пропозиції спільного проекту з реформування вугільної галузі області
(Восстановление Донбасса).
Глава Донецької ОВГА Павло Жебрівський:
На жаль, проекти KfW реалізуються в Дніпропетровській, Харківській і
Запорізькій областях. Німецький банк категорично відмовляється інвестувати
в Донецьку і Луганську області. Із суми, яку банк виділив для України, а це
500 млн доларів, ми отримали 6,5 мільйона виключно для інфраструктури. А
фінансування економіки повністю відсутня. (...) На території, підконтрольній
українській владі, зараз знаходиться 15 державних шахт, але тільки 9 з них
можуть працювати.
5 мільйонів гривень від ООН. Переселенці на Харківщині,
отримають фінансову допомогу (Медиа группа «Объектив»).
Агентство організації об'єднаних націй продовжує співпрацювати зі
«Станцією Харків». У пунктах допомоги переселенці зможуть отримати
гранти та знайти роботу.
В цьому році представники ООН планують надати допомогу більш ніж
50 тисяч переселенців в Харківській області. Бюджет проекту складає 5
мільйонів гривень. Ініціативні групи внутрішні переміщених осіб спільно з
місцевими жителями зможуть отримати міні-гранти до 15 тисяч гривень для
соціально важливих проектів.
Глава польового офісу Управління Верховного комісара ООН у
справах біженців Аслак Сулумсмуен:
В рамках цього проекту ми також будемо надавати консультації щодо
пошуку роботи та тренінги по перекваліфікації або пошуку якихось нових
можливостей заробітку. Ми розуміємо, що доступ до роботи та отримання
прибутків щомісячного – це та основна проблема, з якою стикаються в даний
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момент як внутрішньо переміщені особи, так і представники місцевої
громади.
У першому півріччі ООН має намір надати допомогу в
забезпеченні продовольством 270 тисяч з найбільш вразливих категорій
громадян (ВикиЛекс).
У зв'язку з цим представник організації Джанкарло Стоппоні закликав
протиборчі сторони конфлікту забезпечити доступ міжнародної місії до
людей, яким необхідна такого роду підтримка. З листопада 2014 року в ООН
змогли підтримати понад 500 тисяч українців на сході країни. 370 тисяч з них
отримують щомісячні продуктові набори.
У Донецькій області стартує освітній проект за підтримки
Литовської Республіки (Новости Донбасса).
4 квітня, спільна делегація Центру дітей та молоді Литви та
Українського державного центру позашкільної освіти та науки презентували
в Краматорську проект «На шляху до змін».
Проект орієнтований для допомоги в питаннях освіти населенню
Східного регіону, що постраждав від військового конфлікту.
У Луганську зростає кількість отримувачів соцвиплат (Неделя).
Кількість одержувачів соціальних допомог у Луганську за минулі
півроку збільшилася на 1 тис. чоловік, повідомляє ОСІБ.
Начальник управління з питань праці та соціального захисту
населення Галина Науменко:
За останні півроку спостерігається тенденція збільшення кількості
одержувачів. Півроку тому було менше 14 тисяч осіб, зараз вже 15054
одержувача. Допомоги за квітень профінансовані в повному обсязі.
начальник управління з питань будівництва міської Адміністрації
Ігор Гурський повідомив, що у Луганську 680 з 743 учасників програми
«2000 будинків» вже отримали будматеріали для відновлення житла,
постраждалого в результаті бойових дій (CXID-INFO).
«Я думаю, за програмою «2000 будинків» на цьому тижні ми
завершимо видачу всім 743 учасникам і будемо займатися програмою
«2000+».
6 квітня в р. Лисичанську за адресою проспект Перемоги, 143
громадська ініціатива «Відновлення Донбасу» відкриває Центр
соціальної допомоги для жителів міста та області (Лисичанськ Online).
Центр буде працювати за такими напрямами:
1. Допомога внутрішньо переміщеним особам в соціально-правових та
гуманітарних питаннях;
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2. Робота з мешканцями Луганської області та ВПЛ з питань
реінтеграції громади через програми навчання, культурно-освітні проекти;
3. Гуманітарна допомога юридичним та фізичним особам в Луганській
області;
4. Представництво і захист інтересів жителів Луганської області в
центральних органах влади;
5. Підтримка та допомога талановитим та обдарованим дітям
Луганської області;
6. Підтримка громадських ініціатив громади міста Лисичанська.
У Чернігові переселенці отримали гуманітарну допомогу з
Німеччини (Високий вал).
31 березня найбільш уразливі групи із числа вимушених переселенців,
які тимчасово проживають у місті Чернігові, отримали 400 наборів з
продуктів і засобів гігієни для дорослих та 200 – для дітей.
Проект по наданню гуманітарної допомоги тим, хто став заручниками
війни, профінансований за кошти Міністерства закордонних справ
Федеративної Республіки Німеччини та впроваджений в області Спілкою
Самаритян України Чернігівського об’єднання за підтримки Обласної
державної адміністрації, Департаменту соціального захисту населення ОДА
та Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА.
Триває впровадження реформи децентралізації в галузі освіти в
м. Добропілля (Донецьк) (06277.com.ua- Сайт города Доброполья).
На базі Добропільського НВК №4 відбулося засідання дискусійного
клубу «Децентралізація в освіті».
Учасникам було запропоновано обговорити в групах можливі ризики
впровадження реформи децентралізації в галузі освіти, очікувані результати
проведення реформи і основні кроки підготовки працівників до
їїзапровадження на місцевому рівні.
Після плідної роботи членами дискусійного клубу було прийнято
рішення: сприяти поширенню інформації про сутність реформи в освіті серед
педагогічної спільноти; врахувати в практичній роботі напрацювання щодо
можливих ризиків впровадження реформи децентралізації.
Стартував проект перекваліфікації, соціальної та психологічної
адаптації переселенців з Донбасу і Криму, під назвою «Квиток на
роботу», який допоможе їм знайти роботу або відкрити власний бізнес
(Восстановление Донбасса).
Один з ініціаторів проекту, голова наглядової ради благодійного
фонду «Я вірю в Україну» Володимир Бульба:
У нас зібралася сильна команда, яка буде виявляти, в чому полягає
проблема конкретної людини, запропонує варіанти вирішення, дати людині
необхідні знання та вміння. Наша мета − дати людям вудку, а не рибу.
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Проект пройде в три етапи в чотирьох містах України: в Києві,
Дніпропетровську, Кіровограді та Слов'янську. Очікується, що через нього
пройде не менше 1000 чоловік.
Партнерами даного проекту стали Міністерство молоді та спорту
України та Державна служба зайнятості.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Голова Донецької військово-цивільної державної адміністрації
Павло Жебрівський:
Ми запускаємо в цьому році 650 об’єктів інфраструктури на всій
контрольованій території. Ключові напрямки – освіта і медицина, тобто
здорове і перспективне майбутнє наших дітей.
Триває масштабна підготовча робота,та вже зараз ми демонструємо
реальні результати. Чи не кожного тижня вводимо в експлуатацію
відремонтовані, оновлені приміщення соціального значення: дитячі садочки,
центри культури та реабілітації, медичні заклади. Сьогодні кілька таких
об’єктів відкрито в Бахмутському районі. В Краматорську вже завтра
розпочне прийом пацієнтів європейського рівня відділення дитячої хірургії.
Роботи фінансувались з різних джерел: за кошти місцевої та державної влади,
спонсорів і міжнародних донорів (Павло Жебрівський).
Японія виділить на відновлення Донбасу 13,6 млн доларів гуманітарної
допомоги (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса).
6 квітня, у рамках конференції «Відновлюючи Донбас та Україну», що
відбулася у місті Лисичанську, перший заступник голови Луганської
облдержадміністрації Єлизавета Пушко-Цибуляк розповіла про роботу
обласної влади з відновлення та відбудови інфраструктури регіону й
вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб.
Вона зазначила, що облдержадміністрація знайшла законні алгоритми
для компенсаційних матеріальних виплат постраждалим жителям
зруйнованого будинку № 17 на кв. Жовтневої революції у Лисичанську.
Механізмом втілення цього проекту стала можливість надання цільової
субвенції з обласного бюджету до лисичанського бюджету. Цей факт
доводить спроможність обласної влади відповідати складним викликам
регіонального рівня.
«Сьогодні всі суспільно-політичні рухи повинні об’єднатися заради
шляхетної мети – відновлення Луганщини, як єдиного спроможного
квітучого регіону» (Луганська обласна державна адміністрація).
Червоний хрест направив в Донецьку область 90 тонн будматеріалів.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» проїхало 5
вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем для жителів Донецької
області
(Донецк
Новости
–
Афиша
62.ua).
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Переселенці на Харківщині отримають фінансову допомогу від ООН
(Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса).
5 квітня заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга
Лішик зустрілася з представниками робочої групи литовсько-українського
проекту «На шляху до змін» для узгодження дій з питань допомоги
загальноосвітнім навчальним закладам області.
У рамках проекту Міністерством зовнішніх справ Литовської
Республіки виділено 40 тис. євро на придбання обладнання для шкіл
Луганщини та Донеччини, а також організацію методично-просвітницьких
курсів для місцевих учнів та вчителів, що проходитимуть у цій балтійській
країні.
Для визначення тих, хто поїде до Литовської Республіки,
проводитиметься анкетування, метою якого стане обрання переможців –
учнів та вчителів з активною життєвою позицією (Луганська обласна
державна адміністрація).
В Лисичанську, крім конференції «Відновлюючи Донбас і Україну»,
волонтери громадської ініціативи «Відновлення Донбасу» проводять серію
тренінгів з мінної безпеки та першої до медичної допомоги (Восстановление
Донбасса).
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський:
З початку року виконання зведеного бюджету Донеччини проходило в
накатаному руслі. Хоча показники могли б бути і кращими. У лютому голови
міст і районів отримали план додаткових заходів, розроблений ОДА і
затверджений мною, з наполегливою рекомендацією почати використовувати
всі можливості бюджетного наповнення. Як результат – виконання за
березень сягнуло 127%. За перший квартал область отримала додаткові 1,4
млрд. гривень, які з ефективністю використає (Павло Жебрівський).
Программа развития ООН в Украине объявила тендер на проведение
капитального ремонта моста через реку Красная в г. Кременная Луганской
области (informator.lg.ua).
Президент України Петро Порошенко підписав закон № 3832 про
внесення змін до статті 7 закону України «Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»
(щодо забезпечення права на отримання освіти) (Донецк Новости – Афиша
62.ua).
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У Попаснянському районі вже відновлено 996 пошкоджених і
зруйнованих об’єктів
На сьогодні в Попаснянському районі після обстрілів та бойових дій
вже відновлено 996 пошкоджених та зруйнованих об’єктів, серед яких 181 –
комунальної власності, 815 – приватної.
Станом на 1 квітня 2016 року у місті Золоте та селі Новозванівка
продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи на 46 об’єктів, будівельні
матеріали для яких надані Норвезькою радою у справах біженців (NRC).
Наразі налічується 1539 об’єктів, де роботи ще не розпочались.
Норвезькою радою у справах біженців у поточному році запланован
ремонтно-відновлювальні роботи на 18 об’єктах у місті Золоте, селищах
Комишуваха та Малорязанцеве (Луганська обласна державна адміністрація).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Кількість внутрішньо переміщених осіб за даними штабу АТО з
питань соцдопомоги і Міністерства соціальної політики відрізняється в
сотні тисяч. Так, в штабі заявили, що на 31 березня із зони АТО всього
переїхало близько 1 мільйона 30 тисяч чоловік. Але за 10 днів до цього, 21
березня, в Міністерстві соцполітики повідомили про те, що кількість
переселенців становить майже 1 мільйон 750 тисяч осіб (Голос Столиці).
Деякі експерти поспішили зробити висновки, що ці 700 тисяч чоловік,
яких не дорахувалися в штабі АТО, псевдопереселенці, які незаконно
одержують виплати. А міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що
порівнювати списки переселенців Мінсоцполітики та штабу АТО з питань
соцдопомоги некоректно.
Голова Всеукраїнської організації у справах вимушених
переселенців Оксана Єрмішина:
За чинним законодавством, внутрішньо переміщена особа – це особа,
яка проживала на певній території, а потім виїхала в зв'язку з початком
проведення АТО. Якщо людина покинула цю територію раніше, задовго до
цих подій, вона не є внутрішньо-переміщеним особою, і коли людина
зверталася, навіть якщо зберіглася прописка Донецької, Луганської області, в
Службу соцзахисту за тим, щоб отримати довідку внутрішньо переміщеної
особи, співробітники зобов'язані були перевіряти, просити трудову книжку і
дивитися, де людина працювала весь цей час. Якщо виявлялося, що
працювала в 2013 році, наприклад, на території Київської області, то їй
відмовляли у видачі довідки.
(…) У нас навіть була проблема зі студентами, і ми її вирішували
протягом 2014-2015 років. Студент – це ще не зовсім самодостатня людина,
отримував прописку тимчасову тієї території, на якій він вступив до вузу.
Але влітку всіх відправляли додому, а студентам з Донецької та Луганської
областей нікуди було повертатися. Вони не могли отримати статус, ми над
цим дуже довго билися, боролися.
(…) Немає у нас в законі процедури призупинення дії довідки і
відновлення статусу внутрішньо переміщених осіб. (…)
Мінсоцполітики черпає інформацію від тих людей, які звернулися,
надали документи і офіційно зареєструвалися. А МНС отримує інформацію
про тих людей, які коли-небудь звернулися за допомогою, наприклад, за
безкоштовними квитками із зони АТО в те місце, куди вони прямували,
зверталися за допомогою допомогти в розселенні. Але як, припустимо,
відомство може відстежувати моє місце розташування і мій шлях
прямування, якщо я виїхала на машині влітку 2014 року, приїхала на ній до
Києва? Тому у МНС статистика занижена.
Експертний погляд
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Є статистика ОНН, яка каже, що насправді внутрішньо переміщених
осіб до 2 млн. Тому що дуже велика кількість людей, які покинули цю зону,
не реєструвалися офіційно, тому що не бачили в цьому сенсу (…).
(QHA)
суспільно-економічних

Експерт з питань ВПО Інституту
досліджень Тетяна Дурнєва:
Верховна Рада України 31 березня прийняла Рекомендації
парламентських слухань на тему «Стан дотримання прав внутрішньо
переміщених осіб і громадян України, які проживають на тимчасово
окупованій території України і на тимчасово неконтрольованої території в
зоні проведення АТО».
74 рекомендації були направлені до парламенту, до президента, до
Кабміну, до різних міністерств, відомств, комітетів, органів місцевого
самоврядування, тобто всім тим, хто так чи інакше впливає на захист
внутрішньо переміщених осіб і людей, які залишилися на тимчасово
окупованих і непідконтрольних територіях.
У зв'язку із прийняттям Рекомендацій виникла необхідність розглянути
відповідно до них 70 законопроектів, які вже зареєстровані у ВР. Крім того,
за її словами, зараз вкрай необхідно розглянути законопроект про механізм
виплат пенсій людям, які проживають на непідконтрольних Україні
територіях.
Ми розуміємо, що ВР і депутати без громадського тиску не будуть
впроваджувати ці рекомендації, і ми розуміємо, який попереду довгий шлях
просування адвокації для того, щоб хоча б більша частина рекомендацій була
врахована і впроваджена в життя.
(Новости мира)
Заступник голови Громадського руху «Український вибір» Василь
Німченко:
Україні просто необхідний мир, а також закони, що дозволяють
відновити права українських громадян, які вимушені проживати на
непідконтрольних Києву територіях. Вони повинні вільно переміщатися в
межах своєї країни, отримувати свої законні грошові виплати і реалізовувати
свої громадянські права.
Є надія, що звіт верховного комісара Мужніекса про дотримання прав
переселенців з Луганської та Донецької областей, громадян України, які
проживають в зоні АТО, який буде підготовлено за декілька місяців і
направлений українській владі, буде доступний і української громадськості. І
що висновки, зроблені в ньому, врахують і український президент, і уряд при
відновленні прав і свобод громадян України, які постраждали через
військовий конфлікт на Донбасі. І тих, хто залишився на непідконтрольних
територіях, і тих, хто став вимушеним переселенцем.
Експертний погляд
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Прогнози
У 2016 році ВВП України буде рости вкрай стримано
(Інформаційний портал Українські реалії).
У березні Міністерство фінансів погіршило прогноз зростання ВВП на
2016 рік з 2% до 1%. Раніше НБУ також переглянув свої очікування в бік
зниження: з 2,4% до 1,1%.
Як розповіли фахівці регулятора, позитивне рух ВВП в цьому році
будуть стримувати «повільне зростання глобальної економіки, низькі ціни на
світових сировинних ринках і нові торгові і транзитні обмеження з боку
Росії».
Не останню роль в економічному процесі зіграє і політична криза,
вважають в НБУ.
Разом з тим, за оцінками регулятора, «підтримку зростанню ВВП
нададуть поліпшення очікувань і подальше налагодження економічних
зв'язків між регіонами на тлі макрофінансової стабілізації та деескалації
військового конфлікту на сході, а також низька база порівняння».
Економіст Борис Кушнірук:
Зростання на 1% − це крик з ями. Питання в тому, що реформи уряду
самі по собі і не можуть швидко змінити ситуацію. Реформи завжди
працюють на довгострокову перспективу.
Президент Українського аналітичного центру Олександр
Охріменко:
Погіршення прогнозу від державних структур можна інтерпретувати як
підготовку до подальших, більш гіршим макроекономічним сценарієм.
Звичайно, Наталія Яресько (глава Мінфіну) − розумна і знає, що буде
падіння ВВП. Дуже добре знає, але сказати не може. Своєю заявою вона
готує до наступного: зараз говорить 1%, через місяць скаже 0, після того буде
-1%, або -2%. А ближче до нового року буде говорити близько 4-5%.
Насправді падіння ВВП за 2016 рік близько 5%. Точно розрахувати не
можна, але припустити таку цифру можна.
В Інституті суспільно-економічних досліджень повідомили, що в 2016
році причин для зростання країні немає і економіка за результатами року
просяде на 2,3%.
В організації наголошують на триваючому зниженні цін на енергоносії,
добриво і зернові на міжнародних товарних біржах. Це явище в
обов'язковому порядку б'є по металургам, хімікам і добувної промисловості,
а адже саме вони, разом з АПК, є головними постачальниками валютної
виручки. Втрати експорту внаслідок даного чинника складуть близько 3 млрд
доларів.
Прогнози
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Крім того, через скасування ЗВТ між Україною та РФ і продуктового
ембарго, введеного Москвою, вітчизняні аграрії та машинобудівники
змушені скорочувати виробництво і зовнішні поставки. В цьому напрямку
країна втратить 300 млн доларів.
Експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Крістіна
Аврамченко:
Негативний чинник − це і логістичні проблеми з експортом в треті
країни світу через територію РФ, що найбільше вплине на виробників
харчових продуктів, продукції машинобудування, металевих виробів. Вплив
нададуть і обмеження на постачання товарів між материковою частиною
України і Кримом. Обсяг втрат − близько 1 млрд дол. Не можна не
враховувати роль і податкових змін, зокрема, зміни спецрежиму ПДВ для с/г
виробників, ставок акцизного податку, спрощеної системи оподаткування,
що буде впливати на діяльність АПК і виробництво підакцизних.
В 2016 році вітчизняні підприємства будуть відчувати негативні
наслідки подальшого погіршення відносин з РФ, дефіцит фінансових
ресурсів, посилення конкуренції, як на зовнішньому, так і на внутрішньому
ринках. Повільні темпи економічних реформ в поєднанні з пасивною
позицією держави в питанні стимулювання інвестицій та експорту не
створюють основу для прогнозу по зміні тенденцій. Вони лише
сповільняться, в першу чергу, за рахунок статистичної бази та загального
згасання економічної активності. Прогнозований рівень зростання ВВП в
наступному році буде в 2-3 рази нижче потенційного рівня ВВП. Навіть
очікуваний нами економічне зростання в 2017 році на рівні 1,5% буде
обумовлене не економічними чинниками, а виключно статистичними
ефектами − скороченням квартального ВВП За даними Державної служби
статистки, в 2015 році ВВП країни впав на 9,9%, а в 2014 році − на 6,8% і
сьогодні він дорівнює 85 млрд доларів. Тобто, щоб повернуться на рівень
2013 року Україна, за умови відсоткового зростання в рік, знадобиться
більше 8 років.
Директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко:
Якщо ж ми будемо рости на 7% в рік, а найбідніші в ЄС − румуни −
будуть показувати динаміку в 2% на рік, ми зрівняємося з їх рівнем в 2035
році.
Експерти розповіли, що без допомоги МВФ катастрофи не буде, але
при найгіршому сценарії долар може підскочити до 35 грн, а ціни
зростуть на третину (Сегодня.ua).
Рівно вісім місяців, як Україна не отримує допомогу МВФ. При цьому
експерти не виключають, що безгрошів'я затягнеться, адже в лютому глава
МВФ Крістін Лагард своїм рішенням заморозила черговий транш.
Економісти відзначають: в умовах млявого відновлення вітчизняної
економіки і відсутності внутрішніх сильних чинників для економічного
Прогнози
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зростання відмова допомагати нам грошима в першу чергу призведе до
падіння курсу гривні та зростання інфляції.
І все ж, незважаючи на триваючі політичні труднощі, більшість
експертів сумнівається, що Україна може залишитися повністю без кредитної
допомоги.
Головний експерт Ради підприємців Кабміну Андрій Забловський:
Повного скасування кредитування не станеться з однієї простої
причини: в Україні вже занадто багато вкладено. Але навіть якщо так
станеться, це не найбільша трагедія: нам потрібно буде навчитися більш
ефективно використовувати ті кошти, які у нас вже є. Ну і, тим більше, поки
наші золотовалютні резерви дозволяють витримати паузу, яка може тривати
до півроку.
Аналітик агентства MPP Consulting Павло Мельник:
Відмова кредитувати нашу країну вже ні на що не вплине. Парадокс у
тому, що у нас зараз не настільки високий рівень потреби в зовнішньому
фінансуванні. У минулому році нам потрібні були кредити через те, що з
країни вивозилося грошей більше, ніж завозилося. А зараз товарне сальдо
стало позитивним: імпорт з Росії припинився, а експорт у нас не впав: аграрії
виручають. Плюс високий рівень експорту послуг – особливо IT-сфери. Так
що приплив грошей в країну достатній. Сьогодні долар уперся в свою верхню
межу. Дійшли до 27,5 за долар – і побачили, що під таким курсом ніхто не
працює. Експортери хочуть, але імпортери сказали – до побачення! Зараз ми
бачимо тренд на 25,5-26 грн/$. Можливо, до травня місяця отримаємо курс
25,5.
Посол України при ЄС Микола Точицький заявив, що Україна
матиме безвізовий режим з Євросоюзом (Європейська правда).
«Буде. Тому що ми виконали всі взяті на себе зобов’язання. І ми
сподіваємося, що Єврокомісія винесе на розгляд Ради та Європарламенту
позитивне рішення.
Це буде свого роду відповіддю на сподівання українського суспільства,
що ми є частиною Європейського співтовариства. Не лише географічно, але
й психологічно».
Світовий банк прогнозує інфляцію в Україні на рівні 15 % в 2016
році і 11 % в 2017 році (Економічна правда).
За прогнозами Світового банку, в 2016 році інфляція в Україні
становитиме 15 %, в 2017 – 11 %, а 2018 – 9 %.
Дефіцит рахунку поточних операцій в 2016 році оцінено в 1,3 % ВВП, в
2017 − 0,6 % ВВП, в 2018 − в 1 % ВВП.
Економісти СБ прогнозують поступове зростання експорту України на
2,2 % в 2016, на 5 % в 2017 і на 4 % в 2018 році.
Також очікується зростання імпорту на 0,6 % в 2016, на 2,3 % в 2017 і
на 4,6 % в 2018.
Прогнози
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