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Головні новини тижня
Протягом тижня 07 − 13 квітня 2016 року продовжують
обговорювати результати референдуму в Нідерландах щодо ратифікації
Угоди про асоціацію України з Європейським союзом.
Президент України Петро Порошенко вважає, що референдум в
Нідерландах щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС був спрямований
проти єдності Європи і європейських цінностей.
Заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив,
що угода про асоціацію України з ЄС не повинна зазнати ніяких
принципових, кардинальних змін в результаті голландського референдуму.
Водночас, у Нідерландах висловили сумнів щодо законності
референдуму по Україні. Так, голландський адвокат Герард Спонг вважає,
що референдум щодо асоціації з Україною, який відбувся у середу, був
незаконним. А екс-глава МЗС Швеції Карл Більдт заявив, що у Нідерландах
на референдумі щодо ратифікації Угоди про асоціацію України з
Європейським союзом проголосували всього 19% виборців, що ставить під
сумнів дійсність результатів.
Світові політичні лідери висовили підтримку Україні стосовно
результатів референдуму в Нідерландах. Канцлер ФРН Ангела Меркель
заявила, що уряд Нідерландів спільно з ЄС зможуть знайти спосіб вирішення
проблеми, що виникла через відмову голландців підтримати ратифікацію
угоди про асоціацію ЄС з Україною. Про подальшу підримку заявили
Президент
Франції
Франсуа
Олланд,
Офіційний
представник
Держдепартаменту США Марк Тонер, Голова Європейського парламенту
Мартін Шульц.
Директор Інституту світової політики (Institute of World Policy) Альона
Гетьманчук розповіла, чому саме голландці проголосовували проти:
«Головна причина голландського «ні» полягає в тому, що вони «не
довіряють Україні, зокрема через надмірну корупцію». Саме з цих позицій
виходили 60% опитаних».
Журналіст Віталій Портніков вказує на те, що майбутнє України в
черговий раз буде залежати навіть не від великої політики, а від великої
історії:
«Реальне вироблення формули виходу із ситуації почнеться вже після
того, як пройде референдум в Великобританії і залежатиме насамперед від
його результатів. Якщо британці проголосують за збереження в ЄС,
особливих складнощів з перебуванням цієї формули не виникне. А ось
прецедент виходу однієї з країн-членів з ЄС може дати потужний поштовх
євроскептичні настроям на континенті − і одночасно посилити відцентрові
настрої в самому Сполученому Королівстві. Майбутнє європейської
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асоціації з Україною доведеться вирішувати на тлі цих вельми небезпечних
тенденцій. Словом, це буде вже зовсім інший Євросоюз»
Однак, Єврокомісія в цьому місяці запропонує скасувати візи для
українців незважаючи на результати голландського референдуму щодо
асоціації Україна-ЄС, обумовлені частково і занепокоєннями з приводу
сплеску міграції. Про це повідомляє високопоставлене джерело в ЄС.
Політолог-міжнародник Антон Кучухідзе пояснює: «Немає прив'язки
безвізового режиму до Асоціації України з ЄС. Це були два одночасних
процеси, які йшли паралельно, і по кожному з них були ті чи інші вимоги».
ІА Reuters (Великобританія) вкажує на важливий нюанс: «В реченні
про безвізовий режим повинен міститися свого роду запобіжний механізм,
що дозволяє окремим державам знову вводити тимчасовий візовий режим з
Україною в разі різкого зростання міграції».
Інші події тижня:
Продовжуються обговорення проблеми офшорів в українській
економіці.
Президент України Петро Порошенко розповів про кроки, які
необхідно зробити на шляху до анонсованої деофшоризації.
Київський економіст Володимир Дубровський говорить, що з
офшорними зонами працює чи не весь український бізнес, оскільки в
українській економіці і фінансах досі діє не сила закону, а закон сили.
Відбувся триденний візит українського президента Петра Порошенка
до Японії. Глава держави провів ряд зустрічей з політиками та
представниками японського бізнесу. З Прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе
він домовився про координацію дій в рамках Ради безпеки ООН, Світової
організації торгівлі та інших міжнародних організацій, − пише Порошенко на
своїй сторінці у Facebook. За результатами зустрічей з японським
керівництвом українська сторона отримала запевнення, що Японія як
головуюча країна на майбутньому Саміті G7 надасть підтримку у включенні
до порядку денного питання українського Криму та Донбасу.
Наприкінці березня – на початку квітня Індекс моніторингу реформ
знизився до +0,4 бала (можливий діапазон: від -5,0 до +5,0) з попередніх 1,2
бала, що ілюструють графіки.
До Львова прибув голова Представництва Європейського Союзу в
Україні Ян Томбінський. Він поінформував керівників Львівщини про те, яку
підтримку Європейський Союз пропонує Україні.
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Блогосфера
Оксана Короткевич, експерт з питань енергетики Інституту
суспільно-економічних досліджень:
У парламентському комітеті з питань паливно-енергетичного
комплексу відбулося «дружне судилище» двох державних компаній, від
яких залежить вирішення питання, чи зможе незабаром Україна стати
повністю енергонезалежною. Це був круглий стіл «Системні зміни для
збільшення видобутку газу в Україні». На цьому заході обговорювалися
дві
концепції:
«Презентація
стратегії
розвитку
ПАТ
«Укргазвидобування» 2020. Проблемні питання та шляхи реалізації», та
«Держгеонадра України на шляху до реформ. Впровадження ефективної
моделі функціонування Держгеонадр, інтегрованих у Європейське
геологічне співтовариство».
В умовах збільшення цін на енергоносії, видобуток власного природного
газу повинен стати пріоритетним завданням для України. Держава має
стати енергонезалежною від усіх постачальників газу. Тому потрібно
збільшувати видобуток газу й водночас енергоефективно його
використовувати.
Ситуація, що сьогодні склалася в галузі, потребує
невідкладних реформ, адже відсутність глобальної галузевої стратегії
надрокористування, насамперед у геологорозвідці, відсутність механізмів
захисту інтересів інвесторів, непрозорість аукціонів, проблеми із
землевідведенням тощо призвели до суттєвих економічних та репутаційних
втрат, гальмують розвиток галузі.
Ось основні напрямки реформ, які обіцяє реалізувати Держгеонадра в
осяжному
майбутньому:
відмова
від
державного
регулювання
надрокористування на користь ринкового регулювання відповідно до
законодавства та практики ділових відносин; створення умов для
інтенсивного залучення інвесторів в галузь надрокористування, насамперед
геологорозвідки; максимальне збереження інтелектуального кадрового
резерву; ефективне управління галуззю та здійснення ефективного контролю
за діяльністю надрокористувачів.
В цьому році в Держгеонадрі планують чітко йти розробленим планом
й контролювати результат. Також тут триматимуть руку на пульсі змін до
законодавчої бази, й крім цього впроваджувати міжнародні стандарти
підготовки документації, корпоратизувати державні підприємств та ін.
Під час громадського обговорення відзначалося, що серйозною
перешкодою на шляху розвитку галузі є також складнощі у взаємодії з
місцевою владою. Тож планується укладання меморандумів про співпрацю з
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облдержадміністраціями на територіях, де розташовані геологорозвідувальні
ділянки з метою ефективної співпраці .
«Укргазвидобування» також має своє бачення реформ власне себе, як
компанії. Тут визнають, що, на жаль, корупцію в цій структурі ще не
подолано. Однак, як заявляють представники компанії, це завдання номер
1…
За підсумками круглого столу оцінка підтримки реформ від
парламентського комітету ПЕК: Держгеонадра – так «з натяжкою», УГВ –
так. За ходом реформ і втіленням їх у життя спостерігатимуть комітет ВР,
експерти та громадськість.
Домашнє завдання для Держгеонадра: спільно з комітетом ПЕК
розробити на 2016 рік дорожню карту для законодавчого забезпечення
ефективної роботи, через 2 тижні оприлюднити реєстр невикористаних
ліцензій, а також у найближчому майбутньому підготувати чіткий план
спільних дій «Укргазвидобуванні» та Держгеонадра щодо збільшення
видобутку газу.
Запропоновані для розгляду концепції діяльності - доволі цікаві й
раціональні з точки зору інтересів держави та шляхів їхньої реалізації. Але
сьогодні це більше нагадує декларацію намірів, а не «рецепти» реформ
галузі. Попри стратегічне завдання вивести Держгеонадра та
«Укргазвидобування» з-під впливу тих чи інших політичних груп потрібні
конкретні кроки й воля цих груп, аби відмовитися від своїх «претензій».
Одного бажання управлінців, що зараз керують цією галуззю, замало.
Позитивним є те, що питання про кроки, які мають призвести до збільшення
видобутку газу, спрощення окремих процедур, перебуває на контролі
парламенту та громадськості. Більше того, керівництво Держгеонадра та
«Укргазвидобування» демонструє готовність врахувати ті чи інші пропозиції
та ініціативи, що виходять від сторонніх спостерігачів. Як це все буде
реалізовано на практиці - побачимо уже дуже скоро.
Інший важливий аспект, як уже відзначалося, це взаємодія на рівні
різних органів влади та державних підприємств. Зараз це подекуди клубок
протиріч та нераціонального використання часу й ресурсів, через що
страждають інтереси держави та підприємців. Без впорядкування відносин,
без створення дієвого механізму комунікації між держстурктурами, будь-які
наміри можуть бути приречені на провал («Домашнє завдання» для влади: газ
та енергоефективність).
Володимир Карплюк, Міський голова Ірпеня Київської області,
голова політичної партії «Нові обличчя»:
Цього року Міністерство регіонального розвитку та Рада Європи
організувала для представників місцевої влади України робочу поїздку
до Польщі. Мені було приємно бачити, що нашу державу в Кракові на
Другому Європейському конгресі місцевого самоврядування також
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представляють міські голови Житомира, Нетішина, Кам’янцяПодільського. У нас багато спільних проблем і їх рішення також краще
шукати разом. Незважаючи на всі стоп-крани, Україна продовжує
рухатися у західному напрямку.
Що таке європейський шлях розвитку? Перше, що малюється в уяві –
це високий рівень життя і культури, достойні зарплати, чисті вулиці, ошатні
будинки, співпраця громади і влади.
Європейські країни йшли до таких результатів не один рік. Україна
тільки починає свою дорогу. І я бачу в тому позитив, що ми ступаємо на
протоптану стежку: маємо змогу повчитися на чужих помилках, перейняти
досвід і створити у себе вдома Європу.
У цих процесах вантаж відповідальності і можливостей лягає на плечі
місцевої влади і громад. Ми рухаємося до такого суспільного устрою, коли
кожен зможе впливати на розвиток свого населеного пункту. І нам вже
сьогодні потрібно вчитися бути відповідальними громадянами.
Цей шлях пройшов наш західний сусід – Польща. Те, що ми бачимо у
них зараз, – результат великої роботи цілого народу. Тому полякам є що
розказати українцям. І вони з радістю діляться інформацією.
Під час Євроконгресу у Кракові ми відвідали більше десяти панельних
дискусій і сесій. Вони стосувалися різних тем: створення ефективної мережі
охорони здоров’я, способи наповнення місцевого бюджету, співпраця з
європейськими фондами, системи державних закупівель, наукові досягнення
для розвитку суспільства та підтримка спорту.
Влада на місцях в Україні наразі отримала розламаний на дрібні
частинки механізм. Перед нами розсипано купу дрібних і великих деталей.
Наше завдання – в короткі терміни зібрати машину, яка буде не просто
працювати на місцевому рівні, а й приведе в дію механізми інших населених
пунктів. Всі разом – ми коліщата, які приводять в рух всю країну. Так я бачу
роботу місцевої влади, тому як Ірпінський міський голова відчуваю велику
відповідальність перед українцями. За рік ми реалізували в місті десятки
проектів, котрі рухають нас до європейського рівня життя.
Що ми робимо в Ірпені? Перше – викорінюємо корупцію на усіх
рівнях. І вже маємо результат. Бюджет міста збільшився в десятки разів. З
минулого року ми відкрили перший центр надання адміністративних послуг
на Київщині. Тому держава, в рамках децентралізації, почала нам передавати
містобудівні та інші функції.
Друге – створюємо затишний простір на вулицях міста. Вже відкрито 4
парки і будуються нові. Запущено процес реконструкції місцевого
водоканалу. Відбувається ремонт доріг та створення тротуарів, велодоріжок,
яких в місті раніше взагалі не існувало.
Третє – будуємо нові дитячі садки і розширюємо школи. Це фундамент,
на якому виросте наше нове покоління.
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Ми продовжуємо розвиватися. Ірпінь готовий показати приклад для
усіх невеликих містечок. У кожного населеного пункту є перспективи.
Головне – не опускати рук і працювати! Колеги, привозьте з подорожей не
лише магнітики, а й прогресивні ідеї для розвитку самоврядування (Ірпінь
отримав досвід розвитку самоврядування на Євроконгресі у Кракові).
Валерія Покідіна, експерт CASE Ukraine (проект «Ціна держави»):
Децентралізація професійно-технічної освіти – наступний етап
оптимізації фінансування освітньої сфери країни. Відповідно до бюджету
України на 2016 рік видатки на професійно-технічну освіту (ПТО)
децентралізуються і мають здійснюватися з бюджетів міст обласного
значення – обласних центрів. Проаналізувавши ефективність освітніх
послуг, що надаються українськими закладам ПТО, а саме, їхню
відповідність потребам регіональних підприємств, можна зробити
висновок, що з реформою, відверто кажучи, затягнули: профтехучилища
вже давно не є джерелом поповнення ринку праці потрібними
спеціалістами. Також міжнародний досвід успішних реформ у цій сфері
говорить нам, що децентралізація – це саме той крок, що відкриває шлях
до побудови ефективного діалогу між українськими закладами ПТО,
роботодавцями та місцевими органами влади.
Враховуючи нарікання з боку міських бюджетів на катастрофічну
нестачу коштів, більшість профтехучилищ у регіонах на початку 2016 року
опинилися на межі закриття. В результаті, під тиском масових занепокоєнь,
Верховна Рада на початку лютого ухвалила Закон № 3831-2 «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійнотехнічної освіти». Ним передбачається повернення часткового державного
фінансування ПТУ: освітня субвенція в розмірі 997.865 млн грн повинна
бути спрямована на здобуття повної загальної середньої освіти учнями
професійно-технічних закладів, а решта коштів, у розмірі близько 5 млрд грн,
залишається на фінансуванні місцевих бюджетів. Водночас, Уряд звернувся
до президента з проханням ветувати цей законопроект, натомість, виділив
500 млн грн стабілізаційної дотації тим місцевим бюджетам, у котрих є
реальна обмеженість ресурсів. 18 березня 2016 року Президент України
Петро Порошенко ветував цей закон[1], тим самим наполягаючи на
фінансуванні ПТУ в повному обсязі за рахунок місцевих бюджетів. Зараз
ситуація на місцях залишається складною: з місцевих бюджетів фінансують
лише ПТУ в обласних центрах, а інші залишаються без засобів для
існування[2]. Тому додатково на поточні витрати в період стабілізації 30
березня 2016 року уряд виділив 500 млн грн дотацій місцевим бюджетам, у
яких є реальна потреба в додаткових ресурсах. Як зазначила міністр фінансів
Наталія Яресько, ця сума спрямовується в першу чергу тим громадам, які не
заклали в бюджети фінансування ПТУ: це 9 із 135 місцевих бюджетів, що

10

Блогосфера

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

07 − 13 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
створюють ризик недофінансування 16 регіональних професійно-технічних
навчальних закладів[3].
Можна зробити висновок, що децентралізація фінансування ПТУ зі
«скрипом», але почалася. Тож, логічним буде розібратися, чи є
переформатування діяльності ПТО доцільною реформою.
Головна місія закладів професійно-технічної освіти – забезпечити
ринок праці необхідними кадрами, а це можливо, лише якщо сама мережа
закладів ПТО й перелік її професій будуть приведені у відповідність до
потреб сучасної економіки. Якщо профтехучилища не виконують свою
місію, систему потрібно оптимізувати. Мал. 1 демонструє, що рівень
непрацевлаштованості випускників ПТУ більшості областей України досить
високий. Це свідчить або про незатребуваність новоявлених робітників на
регіональних ринках праці (що дуже сумнівно, адже потреба в працівниках
технічних спеціальностей існує завжди), або про невідповідність якості
професійної освіти сучасним виробничим потребам, враховуючи застарілу
матеріальну базу навчальних закладів, що не оновлювалася ще з радянських
часів (мал. 2). Так чи інакше, сьогодні в економіці України склалася ситуація,
коли попит на робітничі спеціальності залишається незадоволеним уже
протягом тривалого періоду, у той самий час рівень безробіття серед
дипломованих робітників – найвищий серед інших професійних сфер (мал.
3–5). Висновок один: українські заклади ПТО не спроможні надавати учням
професійні навички, затребувані на ринку праці.
Сьогодні сфера української професійної освіти перебуває на
перехідному етапі, метою якого є децентралізація ПТО. Враховуючи
неготовність місцевих урядів самостійно фінансувати ПТО, цей етап
супроводжується вкрай несприятливими наслідками, зокрема – закриттям
деяких профтехучилищ у містах, де ресурсів не вистачає. Проте в деяких
регіонах уже існують позитивні зрушення на шляху до подолання освітньої
кризи. Так, у Луцьку міськрада вже затвердила пріоритетні програми
підготовки фахівців профтехучилищ, які відповідають реальним потребам
регіонального ринку праці – професії робітничої сфери для підприємств та
сфери побуту. Заради економії коштів місцева влада Луцька має намір
скоротити фінансування за рахунок бюджету міста незатребуваних напрямків
професійної підготовки[4]. На Тернопільщині для вирішення проблеми
нестачі коштів на утримання профтехучилищ уже залучають приватних
підприємців, представників агрохолдингів, створюють робочі групи[5]. На
Рівненщині представники громадської організації «Волинський ресурсний
центр» для вирішення проблеми реорганізації фінансування ПТО змогли
залучити грант ЄС у розмірі 800 тис. євро на проведення дослідження
місцевого ринку праці. В результаті було визначено найбільш актуальні для
області професії – «швачки та помічники машиністів електровозів». Саме на
ці напрямки підготовки планується робити акцент у подальшому розподілі
видатків на профосвіту[6].
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Доцільність якнайшвидшого переформатування технічної освіти є
очевидною не тільки з огляду на ринок праці, який уже протягом довгого
часу відчуває значну нестачу спеціалістів робочих спеціальностей, а ще й з
огляду на контингент учнів ПТУ, які переважно походять із найуразливіших
верств населення (мал. 6, 7). Випускати дипломованих спеціалістів без
перспективи працевлаштування – означає створити прошарок декласованого
агресивного населення, що може привести до найгірших наслідків як з
економічної, так і з соціальної точки зору.
Децентралізації фінансування навчальних закладів ПТО віддала
перевагу більшість розвинутих країн. Таким чином, відповідальність за
впровадження тих чи інших напрямків підготовки кадрів перекладено не на
центральні органи влади, а на місцеві уряди, які повинні регулярно
проводити моніторинг потреб локальних підприємств, знаходити можливості
для співпраці з бізнесом у сфері надання освітніх послуг і раціонально
розподіляти гроші власних бюджетів. Як результат, дипломи випускників
закордонних закладів профтехосвіти відповідають набутим навичкам та
знанням, що високо затребувані роботодавцями, а рівень залучення
європейської молоді у профтехосвіту набагато вищий за український (мал. 8).
Із досвіду європейських країн можна зробити висновок, що державний
бюджет – не єдине джерело фінансування професійної освіти. У країнах з
успішною реформою ПТО представники відповідних навчальних закладів,
місцевої влади, місцевого бізнесу та індустрії ведуть активний діалог. Усі
сторони зацікавлені в розвитку професійно-технічної освіти, визначаючи, які
професії потрібні і що потрібно розвивати. З метою більш ефективного
використання ресурсів застосовується злиття закладів професійної освіти для
створення великих навчальних центрів. У Данії здійснили об’єднання центрів
із підвищення кваліфікації при Міністерстві праці та традиційних
професійних коледжів, підпорядкованих Міністерству освіти, і на їхній базі
утворили великі навчальні заклади під егідою Міністерства освіти. Подібний
підхід був застосований і в Естонії. Там відбулася реорганізація мережі
закладів професійної освіти і навчання з метою створення великих центрів
професійної підготовки. У період з 1994 по 2003 рр. завдяки злиттю кількість
державних закладів професійної освіти в Естонії зменшилася з 77 до 52.
Закордоном підприємства співпрацюють з училищами за допомогою програм
учнівства та податкових пільг, залучаючи до виробництва необхідних
спеціалістів (Врятувати професійну освіту).
Роман Кізима , голова комісії з питань депутатської діяльності,
етики, регламенту, свободи слова та антикорупційної політики
Львівської обласної ради; партія «Самопоміч»:
29 березня цього року Львівська обласна рада нарешті прийняла,
не побоюсь цього слова, революційне рішення про електронні петиції
для мешканців Львівської області. Тепер кожен мешканець зможе
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ініціювати проекти рішень, які будуть обов’язковими для розгляду на
сесіях ради. Авторами даного проекту виступали аж троє (!) депутатів,
серед яких і ваш покірний слуга. На комісії з питань депутатської
діяльності, етики, регламенту, свободи слова та антикорупційної
політики нам вдалося об’єднати усі проекти і створити єдиний і
універсальний документ.
Згідно з прийнятим рішенням, для того, щоб петиція потрапила на
розгляд сесії облради, потрібно протягом трьох місяців зібрати всього лише
1000 (одну тисячу) підписів. Після цього текст петиції розглядається
профільною комісією і уже як проект рішення виноситься на сесію.
Жителі міст і сіл Львівщини отримали реальну можливість
пропонувати свої проекти рішень на розгляд Львівської обласної ради.
Тепер дуже важливо популяризувати інформацію про петиції до
Львівської обласної ради як дієвий інструмент, що дозволяє жителю області
вирішувати важливі для свого населеного пункту або області загалом
проблеми, а також висловлювати свою позицію з різних питань.
Така ініціатива нашої обласної ради повинна стати позитивним
прикладом для інших місцевих рад області та України (Електронні петиції.
Пряме народовладдя – міф чи реальність?).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Голова Бундестагу, співголова міжпарламентської комісії
«Україна-Німеччина» Карл-Георг Вельман заявив, що влада України
має якнайшвидше впровадити необхідні реформи для отримання
фінансової допомоги на кшталт «Плану Маршала» на понад 100 млрд
євро (De.Reporters, Німеччина).
«Ми готові допомогти, і моя пропозиція була скласти щось на кшталт
«Плану Маршала» - понад 100 млрд євро.
Україні потрібна негайна політична і адміністративна реформа.
Немає вже жодних ілюзій. І все те, що відбувається в Україні - зазнає дуже
потужного моніторингу.
По-перше, має буде судова реформа − це наріжний камінь. Незалежні
судді, незалежні прокурори − це найперше. І ми маємо справді отримати
істотні європейські реформи в Україні. Нам потрібні надійні структури,
надійний уряд».
У Державному департаменті повідомили, що США можуть надати
Києву нові кредитні гарантії за умови прогресу в проведенні реформ
(Голос Америки, США).
Представник Держдепартаменту Марк Тонер:
На нашу думку, важливо, щоб Рада якнайшвидше сформувала новий
кабінет, прихильний необхідним реформам, особливо тим, які були
рекомендовані МВФ.
Ми впевнені, що уряд України проведе необхідні реформи. Уряд
України має згуртуватися і продовжувати рухатися шляхом економічних і
політичних реформ.
Наші умови надання кредиту будуть сприяти реалізації нової програми
МВФ, а також інших кроків, необхідних для відновлення економічної
стабільності, протидії корупції, зміцнення верховенства права і системи
державного управління, зміцнення системи соціального захисту і просування
інших вкрай необхідних структурних реформ.
Глава Ради Європи Тубьерн Ягланд закликав українську владу
найближчим часом сформувати новий уряд і прискорити процес реформ
(ABC Nyheter, Норвегія).
«Ситуація в Україні стала вкрай нестабільною. Важливо, щоб новий
уряд було сформовано швидко, і ще більш актуально, щоб вони прискорили
реформи.

Огляд зарубіжних ЗМІ

14

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

07 − 13 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Реформи судової і пенітенціарної системи, а також децентралізація
влади є ключовими».
Латвія вибрала Чернігівську область, з якою буде співпрацювати в
рамках адміністративно-територіальної реформи (BaltNews.lv, Латвія).
Держсекретар МЗС Латвії Андрій Пілдеговіч:
Латвійські підприємці уважно стежать за розвитком подій в Україні,
особливо за процесом внутрішніх реформ для покращення підприємницького
середовища.
Ми зацікавлені у розвитку економічного співробітництва. Зокрема, ми
пропонуємо чернігівцям користуватися латвійськими портами і залізниць для
експорту вироблених в Чернігівській області товарів в Скандинавські країни і
інші держави ЄС.
Губернатор Чернігівської області Валерій Паска висловив подяку
Латвії і її жителям за надану підтримку і тісну співпрацю.
«Високо оцініємо допомогу Латвії по реалізації адміністративнотериторіальної реформи в Чернігівській області. Саме латвійський досвід в
реалізації цієї реформи має важливе значення для України».
Єврокомісія має намір найближчим часом запропонувати
безвізовий режим з Україною, незважаючи на негативний результат
референдуму в Нідерландах по ратифікації угоди про асоціацію між ЄС і
Києвом (Reuters, Великобританія).
Україна виконала необхідні умови Євросоюзу. Для скасування віз
пропозицію Єврокомісії має прийняти кваліфіковане більшість країн ЄС, а
також ратифікувати Європарламент.
Для скасування віз пропозицію Єврокомісії має бути прийняте
кваліфікованою більшістю при голосуванні країн-членів ЄС, а також
ратифікована Європарламентом. Крім того, в реченні про безвізовий режим
повинен міститися свого роду запобіжний механізм, що дозволяє окремим
державам знову вводити тимчасовий візовий режим з Україною в разі різкого
зростання міграції.
Міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс
закликав українську владу згуртуватися для спільної роботи і реформ
(DELFI, Литва).
«Ми закликаємо згуртуватися всі ланки української влади для спільної
роботи і реформ. Ситуація складна, йде війна, тому не можна витрачати
час на внутрішні склоки, суперечки і боротьбу
Треба якомога швидше сформувати дієвий, рішучий, налаштований на
реформи уряд, і тоді Україна має всі можливості для успішного виходу з
ситуації, що склалася».
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Старший науковий співробітник Центру міжнародної безпеки Ян
Бжезінський заявив, що у Конгресі США доволі реалістично оцінюють
поступ, котрий продемонструвала Україна, як і виклики, що
залишаються перед нею (Wschodnik.pl, Польша).
«Представники Конгресу вимагають агресивніших політичних та
економічних реформ в Україні, особливо у сенсі боротьби з досі всюдисущою
корупцією.
При цьому більшість членів Конгресу зберігають фундаментально
оптимістичний настрій стосовно України.
Захід повинен робити більше для підтримки України прагнень не
тільки до реформ, а й до інституційного закріплення у трансатлантичній
спільноті демократій».
Президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що процес інтеграції
України може зайняти більше часу, однак кінцевий результат
зрозумілий (BALTNEWS.lt, Литва):
«Сьогодні ми почули про результати референдуму в Нідерландах. Ми
всі б хотіли, щоб вони були іншими. Однак зараз не час втрачати надію або
ставити під сумнів європейський вибір України.
(…) Положення угоди про вільну торгівлю де-факто вже вступили в
силу. Процес інтеграції може зайняти більше часу, ніж ми думали. Однак
кінцевий результат зрозумілий».
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запевнив в підтримці
Нідерландами безвізового режиму для українців (SWI swissinfo.ch,
Швейцарія).
«Я засмучений результатами референдуму, який відбувся.
Ми будемо підтримувати Україну в наданні безвізового режиму для
українців.
Це історична угода в повній мірі відповідає стратегічним інтересам
України і Європейського Союзу, включаючи Нідерланди».
Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна
продовжить рухатися в бік Європейського Союзу, незважаючи на вибір
Нідерландів (SWI swissinfo.ch, Швейцарія).
«За будь-яких обставин ми будемо продовжувати реалізацію угоди
про асоціацію з Європейським Союзом, включаючи глибокої і всеосяжної
зони вільної торгівлі.
Ми будемо продовжувати наш рух у бік Європейського Союзу».
Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що уряд Нідерландів
спільно з ЄС зможуть знайти спосіб вирішення проблеми, що виникла
через відмову голландців підтримати ратифікацію угоди про асоціацію
ЄС з Україною (LORACTU.fr, Франція).
Огляд зарубіжних ЗМІ
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«Певні складнощі, що виникли через нідерландського референдуму,
будуть подолані.
Нідерландська сторона знайде рішення, і необхідно дочекатися цього.
Рішення буде зроблено разом з інститутами ЄС.
Сподіваюся, що Україна продовжить реформи, які б наблизили цю
країну з ЄС.
В іншому, бажано, щоб Україна продовжувала еволюцію в бік ЄС, так
як це дозволить виконувати ряд норм, передбачених угодою».
Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що Франція і ФРН
продовжать підтримувати Україну і після нідерландського референдуму
(France Info, Франція).
«Франція і ФРН продовжать підтримувати Україну і після
нідерландського референдуму.
Цей референдум мав лише консультативний характер.
Що ж стосується Європи, то вона буде втілювати в життя ту
частину, угоди про асоціацію, яку буде можливо виконати».
Офіційний представник Держдепартаменту США Марк Тонер
заявил, что Вашингтон розчарований підсумками референдуму, що
пройшов 6 квітня в Нідерландах (Deutsche Welle, Німеччина).
«Звичайно, ми розчаровані результатами референдуму в Нідерландах
про ратифікацію угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною.
Вашингтон, проте, вважає, що угода про асоціацію − в інтересах
України, США та ЄС. Ми продовжимо дотримуватися даної позиції».
Голова Європейського парламенту Мартін Шульц висловив
співчуття у зв'язку з результатом минулого в Нідерландах референдуму
про ратифікацію угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною
(FUNKE MEDIENGRUPPE, Німеччина).
«Аргументи
противників
ратифікації
стосувалися
найрізноманітніших речей, але тільки не суті питання - а саме угоди про
асоціацію ЄС з Україною.
Ця угода - важливий елемент відновлення миру в регіоні, серйозно
постраждав від агресії і війни. Те, що тепер результату цього референдуму
радіють саме ті, хто доклав руку до кризи на Україні, - це цинізм».
Керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Віктор
Мироненко заявив, що результати проведеного в Нідерландах
референдуму не стануть стримуючим фактором для подальшого
зближення України з ЄС, але вони є своєрідним сигналом українській
владі терміново проводити економічні реформи і знижувати рівень
корупції (SWI swissinfo.ch, Швейцарія).
Огляд зарубіжних ЗМІ
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«Результати референдуму були цілком очікувані. При такій низькій
явці - 32% - на референдум, вважаю, прийшли ті люди, які незадоволені
політикою уряду Нідерландів, і, взагалі, не люблять Євросоюз. До України це
має, скоріше, опосередковане відношення.
Попередні підсумки голосування не означають, що влада Нідерландів
автоматично займуть позицію тих, хто голосував проти асоціації України з
ЄС.
Вважаю, що це, в певній мірі, сигнал Києву в тому сенсі, що треба
починати серйозні і радикальні економічні реформи, боротьбу з корупцією, і
починати ставати пристойною країною, яку європейці могли б
декларативно визнати в якості країни «європейської культури» з усіма
наслідками, що випливають звідси економічними і політичними наслідками».
Міністр землеробства Латвії Яніс Дуклавс заявив, що Україна
реформує своє сільське господарство за латвійському зразком і Латвія в
цьому допоможе (Baltnews, Латвія).
«Латвія вважає одним зі своїх зовнішньополітичних пріоритетів
підтримку України в процесі реформ. Це виразилося в тому, що в
український Рада питань аграрної політики та продовольчої політики
спрямований латвійський експерт, який консультує українських колег. Ми
раді, що Україна почала реформи в галузі лісового господарства, узявши за
приклад саме латвійську модель.
Латвійський центр консультацій та освіти на селі реалізував проект
співпраці з обміну досвідом щодо впровадження вимог ЄС в українське
законодавство.
В рамках проекту для обміну досвідом в Латвію прибуде 32
українських фахівця по молочному господарству, лісовому господарству,
сільському туризму».
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна концепція реформування та її реалізація
Офіційний представник міністерства фінансів США заявив, що
будь-який новостворений український уряд повинен боротися з
хабарництвом і співпрацювати з Міжнародним валютним фондом для
подальшого проведення реформ (Цензор.НЕТ).
В Україні слід викорінювати корупцію. І це − завдання для будь-якого
новосформованого Кабінету міністрів. З такою заявою у вівторок, 12 квітня,
виступив представник міністерства фінансів США під час прес-конференції.
На думку спікера фінансового відомства США, протягом останніх
півтора років в Україні досягнуто «значний прогрес» у втіленні програми
Міжнародного валютного фонду (МВФ) незважаючи на непрості обставини.
Нардеп Сергій Тарута заявив, що Захід може виділити пакет
допомоги та інвестицій до 150 млрд євро без необхідності зміни чинної
влади (БизнесЦензор).
За словами Тарути, він провів переговори з керівництвом німецького
парламенту, де йому пообіцяли гроші для України за умови, що українській
владі можна буде довіряти.
«У мене були прямі контакти з керівництвом Бундестагу. Вони
кажуть: «Зробіть так, щоб ми могли вам довіряти, і ми готові вливати
великі гроші. Керівництво Бундестагу сказало: якщо ви підготуєте програми
разом з нами, то можете розраховувати на пакет допомоги в розмірі до 150
млрд євро».
Член Третьої палати Суду Саболч Фазакас повідомив, що
«Рахункова палата» ЄС перевірить фіндопомогу ЄС Україні
(Європейська правда).
За його словами нині завершується робота над доповіддю щодо
ефективності фіндопомоги ЄС Україні для проведення реформ і документ
бути оприлюднений наприкінці травня.
«Ми називаємо це доповіддю по Україні, але вона стосується
діяльності Європейської Комісії в Україні, тому що наш аудит стосується
не країни, наш аудит стосується Комісії – як можна покращити роботу
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Комісії, щоб отримати кращі результати і бути більш ефективними у
трансформації вашої країни в проєвропейську країну».
За словами Фазакаса, представники ЕСА відвідали Україну минулого
року, де зустрілися з представниками парламенту, уряду, міністерств
закордонних справ, економіки, фінансів для того, щоб проаналізувати «якого
прогресу досягнуто у питанні державного управління».
Також під час візиту в Україну аудитори Суду звернули увага на
питання боротьби з корупцією.
«… Ми вважаємо, що боротьба з корупцією має бути обов’язком
щоденної роботи не тільки уряду, але й для тих, хто визначає політику».
Коментуючи реформування державного сектору управління Фазакас
торкнувся проблеми заробітної плати у секторі державного управління.
«Звучить красиво, що зарплата має бути знижена, але якщо ви
зменшите кількість працівників та їх зарплату, ви не можете очікувати, що
вони будуть гарно працювати… Ми повинні покласти край корупційній
системі, але не ставити у невизначену ситуацію персонал сектора
державного управління».
Заступник Глави Адміністрації Президента України Костянтин
Єлісєєв повідомив про досягнуті домовленості за результатами
офіційного візиту Президента Петра Порошенка до Японії, що відбувся
4-7 квітня (Президент України Петро Порошенко).
Костянтин Єлісєєв підкреслив важливість візиту української делегації
на найвищому рівні, оскільки Японія є партнером України, однією з
провідних країн світу та нині головуючою державою у «Великій сімці».
«Цей візит був дуже важливий з точки зору обговорення перспектив
співпраці та лобіювання наших інтересів в рамках «Великої Сімки».
Заступник Глави АПУ повідомив, під час візиту до Японії основна
увага приділялася трьом напрямам. По-перше, зміцнення двосторонньої
співпраці, зокрема задля посилення торгівельно-інвестиційної складової між
країнами українська делегація зустрілася з представниками провідних
японських корпорацій та підприємств. За підсумками 2015 року український
експорт до Японії збільшився приблизно на 12%, тому обидві країни
зацікавлені в збільшенні показників товарообігу.
По-друге, обговорення питання наповнення Саміту «Великої Сімки»,
що відбудеться в кінці травня. По-третє, питання міжнародної безпеки, в
тому числі ситуація в окупованому Криму та на Донбасі. За результатами
зустрічей з японським керівництвом українська сторона отримала
запевнення, що Японія як головуюча країна на майбутньому Саміті G7
надасть підтримку у включенні до порядку денного питання українського
Криму та Донбасу.
Заступник Глави АПУ також зазначив, що Японія продовжила свою
політику з фінансово-економічної підтримки Української держави,
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повідомивши про створення японською компанією страхування експорту та
імпорту кредитної лінії для України розміром близько 269 млн доларів.
Триває триденний візит українського президента Петра
Порошенка до Японії (Пента Центр прикладних політичних досліджень).
Глава держави вже провів ряд зустрічей з політиками та
представниками японського бізнесу, виступив в Національному прес-клубі, а
також провів переговори з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, який його і
запросив. За підсумками зустрічей сторони заявляють про активізацію як
політичного, так і економічного співробітництва, однак, для Києва
найважливіше − це японські інвестиції, вважають експерти.
Глава Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
Володимир Фесенко:
Насправді візит буде досить результативний і в економічному і
політичному плані, але він ще триває і поки рано підводити підсумки.
Глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що в
Україні недостатньо проектів, на які можна використовувати гроші
Євросоюзу (Корреспондент).
«ЄС допомагає Україні коштами, щоб будувати елементи такого
самоврядування. Це майже 180 млн євро на доступні програми, які ми
запустили за останні 5 років. Плануємо запустити нові програми, але
багато коштів так і залишаться у нас, тому що немає українських
проектів, на які можна використовувати ці гроші. Країні не потрібно
просити додаткових грошей, тому що ті, які були надані, не були
використані».
Він зазначив, що зараз ЄС в роботі з Україною намагається
максимально зменшити кількість міжнародних експертів і залучити якомога
більше українських експертів.
«Тому що мета цього процесу − побудувати українську компетенцію
управління, допомогти українським експертам використовувати український
потенціал».
Посол США в Україні Джеффрі Пайетт заявив, що наявність
новітніх технологій та відкритий доступ до державних даних допоможуть
Україні трансформувати традиційні сектори економіки (Аналітична
служба новин).
«Значна частина проведеної роботи, про яку ми сьогодні говоримо,
стосується відкритих даних. Прозорість у сфері відкритих даних − це один
з інструментів для боротьби з корупцією, економічного зростання,
залучення інвестицій. І, як правило, люди, які говорять, що таке зробити
неможливо, − це люди, які отримують вигоду від старої системи».
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Він додав, що нові технології можуть змінити традиційні сектори
економіки шляхом створення нових послуг, сприяти економічному
зростанню, поліпшити якість життя.
«Україна має всі складові, аби пройти шляхом трансформацій. У вас є
кваліфіковані інженери, технологи. Ви маєте особливу ДНК, націлену на
творчість та інновації, а також у вас є національна прихильність до
демократії і громадянського суспільства».
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Антикорупційна прокуратура оголосить додатковий конкурс на
посади прокурорів після 20 квітня, − повідомило джерело в
Антикорупційній прокуратур (Цензор.НЕТ).
Точної дати поки немає, але дата може коригуватися.
У Верховній Раді буде розроблений новий варіант законопроекту
про спеціальну конфіскацію активів без вироку суду (нині законопроект
№4057), який комітет ВР з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності 13 квітня рекомендував зняти з розгляду
(Західна інформаційна корпорація).
Для розробки нового законопроекту комітетом з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності було ухвалене рішення про
створення робочої групи для розробки законопроекту, «який би вирішував
усі дискусійні питання конфіскації та враховуватиме зауваження і пропозиції
міжнародних інституцій».
У комітеті повідомили, що до складу робочої групи планується
залучити розробників законопроекту №4057, «депутатів-правників з різних
фракцій парламенту, а також громадських активістів та міжнародних
експертів».
Планується, що новостворена робоча група розробить та внесе на
розгляд Верховної Ради України новий законопроект впродовж місяця.
Законопроект №4057 про спеціальну конфіскацію суперечить низці
вимог Європейської конвенції з прав людини. Відповідний висновок
міститься в коментарі Генерального директорату з прав людини та
верховенства права Ради Європи (Аналітична служба новин).
Європейський суд виділив чотири положення, які можуть стосуватися
певних видів втручання в майнові інтереси. Зокрема, конфіскація суперечить
статті 7 Європейської конвенції, де зазначено, що «в результаті розгляду
справи людина після судового розгляду буде мати великі негативні наслідки
більше, ніж мав би на час вчинення злочину.
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«Інакше кажучи, таке покарання можна застосовувати тільки за
правопорушення, вчинені після прийняття закону, яким передбачено це
покарання», − йдеться в коментарі.
Крім того, наголошується, що в законопроекті не визначено правила і
стандарти доведення провини, а також відсутнє положення про
представництво підозрюваного у виробництві за зверненням в дохід держави.
«Хоча досягнення мети повернення майна, набутого через кримінальні
правопорушення, і доходів від такого майна не суперечить стандартам,
напрацьованим в рішеннях Європейського суду, прийняття проекту закону в
його нинішньому вигляді суперечить багатьом вимогам Європейської
конвенції і протоколів до неї», − йдеться в коментарі.
Генпрокуратура вказала Міністерству юстиції України на
неналежне ведення ним реєстру корупціонерів. Відтак на держслужбу
можуть знову потрапити особи із корупціогенною складовою (Аналітична
служба новин).
«До початку ведення Національним агентством із запобігання корупції
Єдиного державного реєстру осіб, які скоїли корупційні або пов'язані з
корупцією правопорушення, Міністерство юстиції України продовжує
здійснювати повноваження із забезпечення ведення Єдиного державного
реєстру осіб, які скоїли корупційні правопорушення. Однак Мін'юст
неналежним чином виконує покладені на нього законом обов'язки», −
наголошується в повідомленні ГПУ.
У ГПУ нагадали, що протягом 2015 року до відповідальності за
скоєння корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень притягнуто
2475 осіб, з яких до реєстру внесено лише 990, що становить 40% від
загальної кількості. До реєстру досі не внесено рішення судів, які набули
законної чинності і відправлені до Міністерства юстиції України протягом
2013-2014 років.
Децентралізація та реформа державного управління

Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода
заявив, що цього року в об'єднаних громадах мають запрацювати
пілотні моделі максимального наближення адміністративних послуг до
людей (Урядовий портал).
Старости або інші уповноважені особи у селах і селищах повинні мати
віддалений доступ до реєстрів і надавати принаймні найпопулярніші послуги
людям на місцях. Звичайно, для цього потрібне відповідне програмне
забезпечення, спеціальне навчання уповноважених осіб. І у цьому нам з вами
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організаційну, методичну, технічну підтримку готові надавати проекти
міжнародної допомоги, які працюють в Україні.
Основним завданням цього року є створення і запуск в об’єднаних
громадах пілотних проектів щодо запровадження електронної взаємодії між
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
та державними реєстрами при наданні адміністративних послуг.
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко
повідомив, що Агенція регіонального розвитку: вперше всі міжнародні
партнери працюватимуть в рамках єдиного проекту (Урядовий портал).
«Ці агенції унікальні для України. У них інтегруються інтереси і
зусилля всіх експертів міжнародних проектів і технічна допомога донорів,
які зараз працюють в Україні. Вони дозволять скоординувати їх роботу та
максимально ефективно використати потенціал експертів».
Концепція передбачає створення на регіональному рівні в кожній із 24
областей Агенцій регіонального розвитку. Ці неприбуткові не бюджетні
установи допомагатимуть місцевій владі втілювати регіональні проекти
розвитку. Керівників Агенцій планують визначити до 1 травня 2016 року.
Координація офісу реформ і відповідальність за його діяльність на
центральному рівні покладатиметься на профільного заступника Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,
на регіональному – на заступника голови ОДА з питань децентралізації.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода
повідомив, що Уряд виконав зобов'язання щодо фінансової підтримки
місцевого розвитку, тепер ініціатива за громадами (Урядовий портал).
«Мінрегіоном підготовлено, а Кабінетом Міністрів затверджено всі
нормативні акти та методичні рекомендації, які необхідні для надання
громадам у цьому році фінансової підтримки від держави.
(…) Вже є усі необхідні урядові документи для надання громадам
коштів з Державного фонду регіонального розвитку чи коштів субвенції на
формування інфраструктур. Тепер ініціатива за вами. Подавайте якісні
проекти, залучайте ці фінанси і починайте активно розвивати свої
території, робити ті якісні перетворення, які відчує кожна людина вашої
громади».
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода
повідомив, що якщо територія об’єднаної громади повністю співпадає з
територією відповідного району, такий район стає зайвою
адміністративно-територіальною одиницею (Урядовий портал).
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«У нас вже є три такі випадки. Виникли вони через непослідовність
прийняття рішень щодо формування адміністративно-територіального
устрою, бо реформа місцевого самоврядування йде не за оптимальним
планом, без змін до Конституції, які мали бути першочерговими. Але
питання назріло і його потрібно розв'язувати. Ідеальне рішення, на нашу
думку, таке – Парламент, у зв’язку з тим, що в межах всієї території
району утворилася одна об’єднана громада, приймає рішення про ліквідацію
такого району».
В’ячеслав Негода підтримав презентований народними депутатами
законопроект № 4165 «Про внесення змін до деяких законів України щодо
функціонування районних рад».
У законопроекті йдеться, що за умови, коли територія об’єднаної
громади повністю співпадає з територією відповідного району, втрачається
доцільність та підстави для функціонування районної ради.
«Цей законопроект, з точки зору існуючої логіки проведення реформи,
має право на існування. По-перше, районна рада, згідно з Конституцією,
представляє спільні інтереси територіальних громад. Чиї ж спільні
інтереси вона представлятиме, якщо на всій території району сформована
одна громада? По-друге, об’єднані громади за статусом прирівняні до міст
обласного значення, отже, як і міста обласного значення, вони не належать
до компетенції району. І ще одне, районна рада на цій території не має ні
доходів, бо всі вони залишаються в бюджеті об’єднаної громади, ні
повноважень. Отже й існування її стає недоцільним».
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода
сказав, що староста має бути у кожному селі, селищі об’єднаної громади,
або ж один староста надаватиме послуги жителям декількох сіл. Це
рішення має приймати рада об’єднаної громади, а не визначати центральна
влада, бо на місцях видніше, як ефективніше організувати надання послуг на
своїй території (Децентралізація влади).
«Надаючи повноваження, ми не повинні зарегульовувати процес
виконання цього повноваження. Місцева влада взяла на себе обов’язок
надавати певні послуги населенню, то ж має нести відповідальність за їхню
якість. Тому, вважаємо, що організація роботи старост має бути виключно
у компетенції місцевої ради».
Перший заступник Міністра привітав рішення профільного комітету
Верховної Ради рекомендувати Парламенту прийняти в першому читанні
законопроект №4091 «Про проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо виборів старост».
Положення зазначеного законопроекту наділять правом раду
об’єднаної територіальної громади визначати перелік сіл, селищ, в яких
обирається староста на строк повноважень місцевої ради. Таким чином, своїм
рішенням місцева рада, виходячи з власних організаційних, фінансових та
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матеріальних можливостей, визначатиме кількість старост та відповідні
території, на яких вони будуть реалізовувати свої права та виконувати
обов’язки.
Дерегуляція та розвиток підприємництва

Міністерство фінансів залучило у Європейського інвестиційного
банку (ЄІБ) кредит у розмірі 400 млн євро на кредитну підтримку
реального сектору економіки України та розвиток малого та середнього
бізнесу (МСБ) (Урядовий портал).
З метою розширення можливостей фінансування реального сектора
економіки через українські комерційні банки, Мінфін сприяв залученню
кредитних коштів ЄІБ для фінансування проектів малого та середнього
бізнесу, а також проектів соціально-економічної інфраструктури, включаючи
проекти з енергоефективності, пом’якшення наслідків змін клімату та
адаптації до них.
Відповідно до умов кредиту, позичальником коштів буде Україна в
особі Міністерства фінансів, яке надаватиме кредитні кошти відібраним
банкам-учасникам для подальшого фінансування ними кредитних проектів
власних клієнтів. Агентом Мінфіну у частині розподілу коштів виступає
державний «Укрексімбанк».
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов розповів, що реформа системи технічного егулювання
допоможе українським компаніям знаходити нові ринки збуту (Урядовий
портал).
«Досягнення реформи системи технічного регулювання не завжди
помітні, проте вони мають стратегічне значення для розвитку бізнесу.
Тільки за останній рік було скасовано понад 15 000 застарілих
міждержавних стандартів (ГОСТів). За 2014−2015 роки було прийнято
понад 6000 національних нормативно-правових документів, більшість з яких
гармонізовані з міжнародними та європейськими».
За його словами, за останні два роки у сфері технічного регулювання
відбулася низка вагомих подій. Так, для законодавчого забезпечення
реформи було прийнято якісно нові базові закони: «Про стандартизацію»,
«Про метрологію та метрологічну діяльність» та «Про технічні регламенти та
оцінку відповідності», якими запроваджуються європейські принципи у цих
сферах. Для їхньої реалізації було розроблено понад 70 підзаконних
нормативно-правових актів (7 основоположних стандартів, 34 постанови
Кабінету Міністрів України, 35 наказів Мінекономрозвитку).
«Одним із завдань реформи був перехід до сучасної європейської
системи технічного регулювання. Серед наступних кроків реформи системи
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технічного регулювання − це укладання з ЄС Угоди про оцінку відповідності
та прийнятність промислової продукції (Угода АСАА) за пріоритетними
технічними регламентами (машини, низьковольтне електричне обладнання
та електромагнітна сумісність обладнання). На сьогодні українські органи
оцінки відповідності вже готові до перевірки європейськими
контролюючими органами. З відповідним проханням ми вже звернулися до
ЄС. Успішні результати такої перевірки дозволять уже цього року
розпочати перемовини з ЄС щодо підписання угод АССА з трьох основних
груп товару».
Підписання вказаних угод означатиме, що українські виробники
відповідної продукції зможуть ставити на свої товари позначку СЕ (фр.
Conformité Européenne, відповідність продукції вимогам ЄС) і експортувати
ці товари в ЄС без додаткової перевірки чи сертифікації.
Заступник Міністра аграрної політики і продовольства України –
керівник апарату Інна Гребенюк заявила, що приватизація ДП та
дерегуляція − дієві способи подолання корупції в агросекторі (Урядовий
портал).
«Перше, що було зроблено – Мінагрополітики відмінило або спростило
низку кабальних дозволів, провело суттєву дерегуляцію у агропромисловій
сфері. Друге – перейшли до процесу приватизації підвідомчих
держпідприємств.
Вважаю, що найкращими ліками проти корупції у державному секторі
є приватизація аграрних держпідприємств, інформацію про всі виявлені
факти правопорушень та корупційних схем відомство одразу ж передає до
правоохоронних органів для проведення подальших розслідувань».
Упродовж минулого та поточного років Мінагрополітики вже
проведено дві хвилі дерегуляції. Було скасовано 56 дозволів та ліцензій,
внесено понад 50 змін до законодавства. Це зекономило для бізнесу значні
кошти та суттєво скоротило логістичний ланцюг в агросекторі. Наразі триває
етап реалізації третьої хвилі дерегуляції, що включає пакет із понад 10
законопроектів у різних галузях сільського господарства. В результаті буде
зменшено вплив державних органів на суб'єкти господарювання, що стане
передумовою для мінімізації корупційних ризиків у цих сферах й розвитку
сільського господарства, нарощенню виробничих потужностей та збільшення
експорту.
Податкова реформа
Президент України Петро Порошенко розповів про кроки, які
необхідно зробити на шляху до анонсованої деофшоризації (Українська
правда).
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10 квітня Порошенко заявив, що вже доручив Мінфіну та Державній
фіскальній службі забезпечити приєднання України до міжнародної
міжвідомчої конвенції щодо забезпечення доступу України до рахунків
нерезидентів.
«Хочу, щоб це відбулося не пізніше 1 січня 2017 року. Після цього
Україна автоматично має отримувати інформацію про рахунки, які є в
будь-якому банку світу українського резидента».
Також необхідно прийняти законодавство щодо введення статусу
іноземних контрольованих компаній.
«Незалежно від того, чи ця компанія в Україні чи за кордоном − якщо
вона прямо чи опосередковано належить українськму резиденту, і якщо
рівень оподаткування в цій країні у понад 2 рази нижче за ставку
українських податків, − має платити податки в Україні».
За його словами, при цьомуо мають бути кореспондовані ставки
податків.
«Маємо забезпечити гармонізацію податкового законодавства і
голосування конституційної судової реформи, яка забезпечить глибинне і
повне перезавантаження судів, що забезпечить право на справедливий суд не
лише для громадян, а й для бізнесу».
Також має бути запроваджено дії щодо безвізового режиму та
антикорупційне
законодавство,
а також
процедура
покращення
інвестиційного клімату.
«Окрім цього маємо прийняти закон, який забезпечить повернення
українських активів. Це дозволить їх повернути, оподаткувати,
задекларувати і це не створить жодних кримінальних загроз».
Усе разом це, за словами президента, забезпечить деофшоризацію та
збільшення надходжень до бюджету та їхню прозорість.
Реформа державної служби та реорганізація державних органів
У складі нового уряду з’явиться посада віце-прем’єра з реформи
публічної адміністрації (Новое время).
Новий високопосадовець займатиметься оптимізацією роботи всіх
міністерств і відомств, а також контролюватиме набір чиновників через
відкриті конкурси.
Вже з першого травня в усіх міністерствах почнеться формування
комісій для оптимізації роботи відомств із подальшим набором нових
чиновників на прозорих конкурсах. Закон Про державну службу, що вступає
в дію з цієї дати, передбачає і загальний перегляд посадових обов’язків, і
скорочення кількості чиновників, і ймовірне підвищення зарплат.
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Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
Модель Фонду енергоефективності презентували донорам та
експертам (Урядовий портал).
Очолює робочу групу заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Едуард
Кругляк, його заступником став голова Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук.
Учасники зустрічі наголосили, що тепер важливо якнайшвидше
підготувати законодавче підґрунтя для повноцінного функціонування Фонду
енергоефективності: внести зміни до чинного законодавства і ухвалити нові
законодавчі акти.
Зступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства Едуард Кругляк:
Зокрема, дуже важливо, щоб був ухвалений Закон «Про Фонд
енергоефективності», який легітимізує існування та роботу цієї державної
фінансової установи.
У Держенергоефективності обговорили особливості запровадження
ключового інструменту реформування ринку тепла − юридичного
анбандлінгу (Урядовий портал).
Створення сприятливих умов для зростання інвестицій та рівня
енергоефективності ринку теплопостачання, та, як наслідок, підвищення
якості та цінової доступності послуг для споживачів є можливим лише за
умови подальшого підвищення конкурентності у сфері генерації теплової
енергії в рамках реалізації комплексної реформи сфери теплопостачання.
Одним із ключових елементів такої реформи є запровадження юридичного
анбандлінгу (англ. unbundling – розділення) – відокремлення діяльності на
суміжному ринку з виробництва теплової енергії від монопольної діяльності
з транспортування теплової енергії.
Голова Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження Сергій Савчук назвав три варіанти анбандлінгу:
розподіл на два типи незалежних підприємств, розподіл на три типи
незалежних підприємств та змішаний тип.
Охарактеризувавши кожен із презентованих варіантів, Сергій Савчук
підкреслив їх відносну простоту в частині формування правил ринку та
наявність необхідних стимулів для розвитку здорової конкуренції у сфері
теплопостачання в Україні.
Загалом у ході дискусії експерти підтримали перший варіант щодо
розподілу на два типи незалежних підприємств, тобто обов’язкове
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відокремлення генерації теплової енергії, натомість транспортування та
постачання тепла забезпечуватиме одна юридична особа.
У березні цього року до співфінансування «теплих» кредитів
приєдналося ще 7 областей (Урядовий портал).
За два роки існування державної програми з енергоефективності до її
співфінансування активно долучаються місцеві органи влади. Вони
розробляють власні програми з відшкодування частини суми кредиту або
відсотків на реалізацію енергоефективних заходів за «теплими» кредитами.
Лише в березні цього року такі програми прийнято, зокрема, у
Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській,
Черкаській та Чернівецькій областях. У квітні заплановано розгляд проектів
таких програм у Харківській, Хмельницькій, Тернопільській та Полтавській
областях.
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко
відвідав найбільш ефективну та екологічну теплоелектростанцію у світі
Isoro в японському місті Йокогама (Урядовий портал).
«Сьогодні модернізація та налагодження ефективної роботи
українських підприємств, що виробляють та транспортують тепло, має
найбільший потенціал з точки зору ефекту на скорочення споживання
енергії. На етапі повного реформування галузі досвід японських спеціалістів
дозволить Україні ефективно впроваджувати найсучасніші технології у
сфері енергоефективності.
Фахова експертиза світового рівня, стійке фінансування та
ефективне управління в галузі дозволить досягти більше ніж 1,0 млрд м3
щорічної економії газу уже через три-п’ять років. Інструментом для
досягнення цієї мети стане Фонд енергоефективності, модель якого
нещодавно презентували в Мінрегіоні».
Держенергоефективності підтримує нову ініціативу ЄБРР з
фінансування енергоефективних проектів у житловому секторі України
(Урядовий портал).
7 квітня Голова Держенергоефективності Сергій Савчук взяв участь в
офіційному відкритті в Україні програми Європейського банку реконструкції
та розвитку з підтримки енергоефективної модернізації житла «IQ energy».
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Ми вітаємо нову ініціативу ЄБРР, спрямовану на підвищення
енергоефективності в одному з найбільш енергоємних секторів України –
житловому секторі. Окрім вже діючої та популярної державної програми
«теплих» кредитів, ця ініціатива стане додатковим джерелом фінансування
енергоефективних заходів для наших співвітчизників.
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Державна програма з енергоефективності, яку розробило Агентство,
стала початком розбудови українського ринку утеплення житла. Програма
показала, що в Україні займатися енергоефективними проектами реально та
вигідно. (…)
ЄБРР виділяє 75 млн євро на впровадження програми «IQ energy» та
долучає до її реалізації три українські банки-партнери («УкрСиббанк», «ОТП
Банк» та «Мегабанк»).
Програма передбачає, що позичальникам, фізичним особам, які беруть
участь у програмі та дотримуються її критеріїв, буде компенсовано від 15 %
до 20 %, а ОСББ – від 25 % до 35 % загальної суми інвестицій у
рекомендовані технології та матеріали.
Також у рамках програми «IQ energy» буде надаватися технічна
допомога проектам для багатоповерхових будинків.
Реформа правохоронної системи
МВС України та Національна поліція посилюють співпрацю з
Інтерполом (МВС України).
7 квітня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та Голова
Національної поліції Хатія Деканоідзе зустрілися із членами Оціночної
комісії Генерального секретаріату Інтерполу – заступником директора Бюро з
координації діяльності європейських національних центральних бюро
Інтерполу Клеменсом Вехнером та регіональним спеціалізованим офіцером
цього Бюро Браніславою Стойчевськи.
Візит передбачає вироблення рекомендацій щодо покращення
міжнародного правоохоронного співробітництва та роботи національного
центрального бюро Інтерполу.
Реформа освіти
Міністерство фінансів спільно з Міністерством освіти і науки
домовилися з групою донорів про підтримку пілотного проекту розвитку
опорних шкіл в Україні (Урядовий портал).
Міністерство фінансів активно працює над підвищенням ефективності
державних витрат, а також якості державних послуг, що надаються
громадянам, в тому числі в сфері освіти. В рамках цієї політики,
Міністерство фінансів спільно з Міністерством освіти і науки ініціювали
створення 24 «пілотних» (партнерам − є Уряду США, Western NIS
EnterpriseFund, а також компанії «Майкрософт Україна», яка погодилася
надати технічну допомогу в оснащенні опорних шкіл.) опорних шкіл, для
чого буде укрупнено існуючі школи. Це дозволить надавати кращу якість
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освіти для дітей, що живуть в маленьких містечках і селищах. В рамках цього
проекту, в кожній області України буде створено по одній опорній школі.
Програма розвитку українського експорту
Посол Туреччини в Україні Йонет Тезель повідомив, що
Туреччина готова на ЗВТ з Україною, але без сільського господарства
(Економічна правда).
«Туреччина провела переговори щодо укладення 32 угод щодо зони
вільної торгівлі з іншими країнами і завжди передбачала особливі умови для
сільськогосподарської продукції».
Директор протокольного департаменту Міністерства закордонних
справ Ольга Чубрикова:
Україна має політичну волю для підписання угоди про ЗВТ з
Туреччиною, але керівництво України бажає, щоб цей документ був
взаємовигідним, відповідав інтересам обох держав.
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко повідомив, що Україна вже експортувала 32 млн тонн
зернових (Урядовий портал).
«Станом на сьогодні експортовано та підготовлено до експорту за
2015/2016 маркетинговий рік 32,1 млн тонн зернових. Зокрема, пшениці –
13,4 млн тонн, ячменю – 4,1 млн тонн та кукурудзи – 14,4 млн тонн».
Фактичні обсяги експорту наразі складають 31,9 млн тонн, з яких:
пшениці – 13,3 млн тонн, кукурудзи – 14,2 млн тонн; ячменю – 4,1 млн тонн
та інших зернових – 201 тис. тонн. При цьому на судна завантажено194 тис.
тонн зернових.
12−13 квітня у Києві пройшло перше інавгураційне засідання
Комітету асоціації Україна − ЄС у торговельному складі. Цим кроком в
дію запроваджено інституційний механізм зони вільної торгівлі між
сторонами (Урядовий портал).
У процесі дискусії було обговорено перші результати функціонування
зони вільної торгівлі з ЄС. За оперативною митною інформацією за перші
три місяці відзначено приріст обсягів експорту до ЄС, у першу чергу − по
продовольчих товарах та напоях (+ 31 %) та по споживчих товарах (+ 17 %).
Українські експортери все більше виявляють інтерес до ринку державчленів ЄС. Імпорт з ЄС зріс по продовольчих товарах та напоях (+ 6 %),
промислових товарах (+ 4 %), засобах виробництва (окрім транспорту),
частинах і устаткуванні (+36 %), транспортних засобах і запасних частинах
(+ 76%), споживчих товарах (+11 %).
Створення та функціонування Торгового комітету передбачене
положеннями Угоди про асоціацію (Стаття 465 (4). До повноважень Комітету
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належить розгляд питань двосторонньої торгівлі між Сторонами, а також
питань імплементації та функціонування зони вільної торгівлі з ЄС.
Загальна структура Торгового комітету також передбачає
функціонування чотирьох спеціальних підкомітетів: з санітарних та
фітосанітарних заходів, митних питань та сприяння торгівлі, географічних
зазначень, торгівлі та сталого розвитку.
Перша українська молочна компанія почала експорт в ЄС
(Європейська правда).
Група компаній «Молочний альянс» першою серед молочних компаній
України виконала замовлення болгарського партнера на промислове
постачання молокопродукції.
Перше засідання Комітету асоціації Україна − ЄС у торговельному
складі відбувається в Києві (Урядовий портал).
Даним кроком запроваджено в дію інституційний механізм Зони
вільної торгівлі між Сторонами.
У ході засідання, яке відбувається 12−13 квітня, обговорюють спектр
питань двостороннього порядку денного Україна – ЄС у торговельній сфері:
взаємодію Сторін у торговельній сфері, імплементацію Розділу IV Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, розвиток відносин України та ЄС з їхніми
торговельними партнерами.
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко під час зустрічі з заступником Міністра сільського
господарства Мексики Раулем Уртеагою Трані повідомив, що Мексика −
перспективний торгово-економічний партнер України (Урядовий
портал).
«Загальний річний обсяг імпорту продовольства країн ЛАКБ складає
близько 60 млрд дол. США. Зважаючи на це, для України цей регіон є
перспективним з точки зору збільшення експорту.
Наприклад, Мексика є другим у світі імпортером зернових – пшениці,
сорго, кукурудзи, гороху, вівса, ячменю. Ми – третім у світі експортером
цих культур. Для нас це означає перспективний ринок для збуту вітчизняної
продукції. Тому я вважаю необхідним активізувати співробітництво між
нашими країнами в агросфері».
Олексій Павленко також підкреслив, що за підсумками 2015 року
зернові культури складали основну частку експортованих до Мексики
українських товарів.
«Україна також має можливості для збільшення поставок на ринок
Мексики продукції борошномельно-круп’яної промисловості, молока, яєць,
меду та іншої агропродукції».
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Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
У Нідерландах оприлюднили офіційні результати референдуму про
асоціацію (Європейська правда).
На консультативному референдумі у Нідерландах 6 квітня проти Угоди
про асоціацію України з Євросоюзом проголосували 61 % голландців, які
прийшли на дільниці.
Офіційні результати референдуму оприлюднила сьогодні Виборча рада
Нідерландів.
Проти асоціації на референдумі проголосували 2 509 395 виборців
(61 %), за асоціацію − 38,21 % (1 571 874 виборців), 0,79 % бюлетенів були
порожніми (32 344 виборців). Недійсними визнані 0,92 % бюлетенів (38
тисяч голосів).
Загалом на референдум прийшли 4 151 613 виборців із загального
числа 12 862 658 виборців. Таким чином, явка склала 32,28 %, при необхідній
мінімальній явці у 30 %.
Заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв
заявив про те, що Угода про асоціацію України з ЄС не повинна зазнати
ніяких принципових, кардинальних змін в результаті голландського
референдуму (Корреспондент).
«Це питання буде предметом дуже пильної уваги всередині
Європейського Союзу, і ми очікуємо, що вже більш-менш конкретні
пропозиції будуть вимальовуватися, кристалізуватися під час наступного
засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яке відбудеться 18 квітня
цього року. Але це будуть тільки перші поки що деякі пропозиції».
Також він висловив переконання, що у міру усвідомлення результатів
референдуму і їх впливу на загальноєвропейську єдність вдасться вийти на
спільні компромісні варіанти.
«В основі всіх цих варіантів має бути принципова позиція української
сторони, яка буде полягати в тому, що ця Угода не має зазнати ніяких
принципових, кардинальних змін. Вона буде не тільки не змінена, але й не
поділена, хай навіть іноді і звучить точка зору, що давайте ми її розділимо
на політичну частину і торгово-економічну. Ця Угода є єдиною, і зміст її
незмінний. Тому ми будемо рухатися далі».
У Нідерландах висловили сумнів щодо законності референдуму по
Україні (Європейська правда).
Голландський адвокат Герард Спонг вважає, що референдум щодо
асоціації з Україною, який відбувся у середу, був незаконним.
На думку адвоката, уряд мав би розпочати у цій справі кримінальне
розслідування.
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«Комітету громадян ЄС» збирали підписи для проведення референдуму
під хибним приводом – йшлося не про асоціацію з Україною, а протистояння
з ЄС.
І самі організатори визнали, що їх турбує не Україна, а відносини
Нідерландів з ЄС.
Організатори самі в інтерв’ю NRC це визнали. А це злочин, бо згідно зі
статтею 98 закону про консультативний референдум заборонено збирати
підписи під хибним приводом».
Доля Угоди про асоціацію не повинна вирішуватися 20% громадян
однієї з країн ЄС, − йдеться в заяві європарламентарів (Європейська
правда).
«Угода про асоціацію вже ратифікована 27 державами ЄС,
Європейським парламентом і Верховною Радою і затверджена двома
палатами парламенту та урядом Нідерландів. Ми вважаємо, що ЄС в цілому
зі всіма 28 державами-членами, повинен вирішувати (долю Угоди - Ред.), а не
20% виборців однієї з держав-членів, які представляють 0,6% всього
населення ЄС, на референдумі, який має консультативний характер», −
наголосили євродепутати.
«Ми закликаємо уряд Нідерландів донести свою позицію як можна
швидше, щоб Єврокомісія могла винести пропозиції. Європейський
парламент і всі його органи готові обговорити шляхи просування вперед і
сприяти пошуку рішень», − зауважили вони.
Водночас депутати Європарламенту також відзначили, що негативний
результат референдуму свідчить про необхідність «більше працювати зі
своїми громадянами, пояснювати переваги і характер угод, які укладає ЄС».
Президент України Петро Порошенко вважає, що референдум в
Нідерландах щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС був спрямований
проти єдності Європи і європейських цінностей (Українська правда).
«Справжня мета організаторів референдуму − це не Угода про
асоціацію між Україною та ЄС, це атака на єдність Європи, атака на
поширення європейських цінностей. Про це в тому числі свідчить та
дискусія, яка була розгорнута напередодні референдуму».
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман, коментуючи
результати референдуму в Нідерландах, заявив, що це тривожний сигнал
для України, потрібно провести роботу над помилками (112.ua).
«(…) Хоча ми розуміємо, що цей референдум має лише
консультативний характер, це надзвичайно тривожний сигнал для України.
Для нас є лише один шлях відстояти своє європейське майбутнє − всім нам
необхідно провести роботу над помилками і дати чіткі сигнали і
громадянам України та міжнародному співтовариству про те, що ми
неухильно йдемо по шляху до європейських реформ».
Офіційна інформація

35

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

07 − 13 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив на щотижневій
пресс-конференції, що Нідерландам може знадобитись кілька місяців
для рішень щодо асоціації (Європейська правда).
«Зараз перед владою стоїть виклик не образити почуття виборців, які
проголосували за варіант «ні».
Це складний процес з кількома гравцями. Ця ситуація створює для нас
головний біль, бо тут ми опинилися на невідомій території. Є багато
варіантів. І, можливо, треба буде кілька місяців, перш ніж знайти рішення».
Наступного тижня Марк Рютте планує обговорити з парламентом
результати референдуму і подальші кроки. Далі ці питання
обговорюватимуться в Брюсселі «за зачиненими дверима».
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Голландія не
може ратифікувати асоціацію ЄС і України (Сегодня.ua.).
Нідерланди не можуть продовжити ратифікацію Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС в умовах, коли більшість нідерландців проголосували
проти цієї Угоди.
«Якщо підсумки референдуму залишаться такими, як зараз, то ми не
можемо продовжити ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. Це моя
політична думка».
Екс-глава МЗС Швеції Карл Більдт заявив, що у Нідерландах на
референдумі щодо ратифікації Угоди про асоціацію України з
Європейським союзом проголосували всього 19% виборців, що ставить
під сумнів дійсність результатів (Інформаційний портал Українські реалії).
Він зазначив, що Угода про асоціацію з Україною ратифікували
парламенти всіх 28 країн Європейського союзу, а кількість тих, хто
проголосував проти в Нідерландах складає меншість від усього числа
виборців в Євросоюзі.
«Ті, хто проголосував проти в Нідерландах, складають всього лише
0,006% від загального числа виборців в ЄС».

Реформа охорони здоров’я
В МОЗ відбулося підсумкове засідання Колегії МОЗ України «Про
підсумки діяльності галузі за 2015 рік, завдання щодо реформування та
перспективного розвитку системи охорони здоров'я України» (Урядовий
портал).
Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі:
Основними досягненнями команди Міністерства спільно з керівниками
галузі на місцях, професійним фаховим середовищем, за допомоги та
підтримки усієї медичної спільноти у 2015 році є:
Офіційна інформація
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− повна зміна системи державних закупівель лікарських засобів, що
зрушила з місця процес передачі закупівельної функції від МОЗ на
міжнародні організації, нівелювала корупційну складову тендерних процедур
та дозволяє вже в найкоротші терміни забезпечити пацієнтів необхідними та
якісними ліками;
− затвердження нових правил ліцензування медичної практики;
−- підготовка пакету реформаторських законів щодо автономії
медичних закладів та зміни системи фінансування медичних закладів;
− проведення аудиту та підготовка нормативної бази для створення
Центру громадського здоров’я;
− початок реалізації спільного зі Світовим банком проекту,
спрямованого на інвестування в розвиток охорони здоров’я у 8 областях
країни».
У 2016 році МОЗ України визначає 5 стратегічних напрямів реформ
для того, щоб система охорони здоров’я здатна була відповідати на реальні
потреби людей, забезпечувати доступні та якісні послуги і гарантувати
фінансовий захист:
− Нова система фінансування медичних послуг;
− Оновлена служба первинної медичної допомоги;
− Нова система державних закупівель лікарських засобів;
− Реформа системи громадського здоров’я;
− Реформа фармацевтичного сектору та забезпечення основними
лікарськими засобами.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Угода про фінансування проекту модернізації системи
водопостачання Чернівців підписана у Києві (Чернівецька міська рада).
Угоду про фінансування та впровадження проекту з модернізації
системи водопостачання Чернівців підписав 13 квітня у Києві міський голова
Олексій Каспрук з представником Керуючого комітету Банку розвитку KfW
Ролландом Зіллером. Угоду підписано в присутності Голови представництва
ЄС в Україні Яна Томбінського та заступника голови місії Посольства ФРН в
Україні Вольфанга Біндзайля.
На церемонії підписання заявлено, що Європейський Союз та
Німеччина надаватимуть спільну підтримку у модернізації системи питного
водопостачання Чернівців. Федеральний уряд Німеччини на реалізацію цього
проекту через Банк розвитку KfW надає довгостроковий пільговий кредит,
який буде використано для фінансування інвестицій на відновлення системи
питного водопостачання в Чернівцях.
Система державних електронних закупівель на території
Донецької області буде введена достроково: чи не з 1 серпня 2017 року,
як передбачено законодавством, а з дати вступу в силу прийнятого у
вівторок Верховною Радою закону (Ильичевец).
За закон «Про внесення деяких законодавчих змін, що стосується
особливостей використання окремих публічних коштів на території
Донецької області» проголосували на вечірньому пленарному засіданні
парламенту у вівторок 278 народних депутатів.
Прийнятий закон передбачає, що прозора система державних
електронних закупівель в Донецькій області буде запроваджена не з 1 серпня
2017 року, як це передбачає українське законодавство, а з дати вступу в силу
цього закону, пояснив керівник комітету Верховної Ради з питань
промислової політики і підприємництва Віктор Голосюк, представляючи
даний законопроект № 4199.
12 квітня до Офісу реформ завітали представники проекту
«Децентралізація на практиці ІІ. Польський досвід децентралізації та
самоврядної освіти для лідерів громад з 7-ми областей Центральної
України» (Хмельницька обласна державна адміністрація).
На разі проводяться зустрічі в областях з представниками Офісів
реформ з метою ознайомлення із суттю проекту, планування подальших
спільних кроків співпраці.
Регіональнініціативи
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Основне завдання проекту – це організація та проведення зустрічей
представників органів місцевого самоврядування України та Польщі, під час
яких учасники матимуть можливість перейняти досвід, обговорити актуальні
проблеми та розглянути можливі шляхи їх вирішення. Оскільки модель
проведення реформи місцевого самоврядування в Україні розроблялась на
основі польського формату, то такі зустрічі – це реальний шанс для людей,
які зацікавлені в об’єднанні громади або вже об’єднались, перейняти досвід
від польських учасників реформи, поділитись напрацюваннями тощо.
Європейський союз виділяє кошти для Хмельницької області для
створення агенції регіонального розвитку (0382.ua − Cайт міста
Хмельницького).
Голова обласної ради Михайло Загородний:
Хмельницькій області створять агенцію регіонального розвитку, для
якої маємо найняти команду фахівців, що буде модерувати, генерувати та
створювати програми для новостворених громад, для області. А також своєю
діяльністю демонструватиме, що можемо ефективно використовувати
грандові та бюджетні кошти.
Створення
агенції
«годуватиме
громаду Хмельниччини
у
майбутньому». Ідея її створення з’явилася ще рік тому, але не було коштів на
втілення задумки.
Агенція регіонального розвитку має працювати як офіс з надання
консультацій і практичної допомоги щодо підготовки та реалізації програм та
проектів регіонального розвитку. 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.
Чернівецький міський голова Олексій Каспрук провів зустріч із
Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні
Еліавом Бєлоцерковські (Чернівецька міська рада).
12 квітня з офіційним візитом Чернівці відвідав Надзвичайний і
Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Еліав Бєлоцерковські. Разом з
паном Послом Чернівці відвідали Почесний Консул Держави Ізраїль у
Західному регіоні України Олег Вишняков та Радник Почесного Консула
Держави Ізраїль у Західному регіоні України Валерій Тарасов
Під час візиту Посол зустрівся з Чернівецьким міським головою
Олексієм Каспруком. Пан Посол запропонував розглянути можливість
реалізації спільного пілотного проекту у сфері муніципальної безпеки, адже
Ізраїль в плані досвіду в цій сфері є передовою державою в світі та може
поділитись своїм досвідом і програмним забезпеченням для проектів
інформаційної безпеки та проектів SMART CITY. Також надзвичайно
важливим є питання налагодження тісних економічних та бізнес-контактів
між Чернівцями та Ізраїлем. Першим кроком в цьому напрямку має бути
Регіональнініціативи
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повернення довіри до України з боку ізраїльських інвесторів, і для цього
найближчим часом буде організовано візит регіональних представників
України, в тому числі і з міста Чернівців до Держави Ізраїль, де вони зможуть
презентувати інвестиційний потенціал регіонів та міст.
Мер Сум Лисенко домовився про співпрацю з німецьким містомпобратимом Целлє (Телекомпанія СТС).
Під час зустрічі з регіональним координатором проекту «Партнерства
між містами України та Німеччини» Юлією Федів міський голова Олександр
Лисенко обговорив питання налагодження співпраці між Сумами та
німецькими містами-побратимами, зокрема з містом Целлє
За словами гості, німецький проект, який вона представляє, допоможе
залучати гранти з боку Німеччини на розвиток найбільш проблемних галузей
у Сумах. Разом із містом-побратимом необхідно скласти список сфер, куди
будуть витрачатися залучені кошти або застосуватиметься отримана від
німецької сторони техніка.
Є можливість налагодити співпрацю відразу із трьома містами –
Сумами, Целлє та містом-побратимом міста Целлє у Польщі, а також
запозичити у них успішно реалізований проект і запровадити його вже в
Сумах.
Міжнародна конференція «Розвиток малого і середнього
підприємництва: Вишеградський досвід для української влади та
бізнесу» завершила свою роботу (Вінницька ОДА).
Протягом дня угорські, чеські, польські та словацькі чиновники
обговорювали з українськими колегами та бізнесменами роль держави у
розвитку малого та середнього бізнесу, ділились позитивним досвідом у
регулюванні та фінансуванні, піднімали питання виходу на ринки та
інструменти бізнес-співпраці.
Державний секретар з політичної безпеки і міжнародного
співробітництва Міністерства зовнішньої економіки та закордонних
справ Угорщини Микола Іштван:
Нам є чим з вами поділитись і в плані позитивного і в плані
негативного досвіду з ведення малого та середнього бізнесу в умовах
децентралізації та реформування економіки. Країни Вишеградської четвірки
мають бажання надати свою підтримку у втіленні європейських прагнень
України. Щиро сподіваємось, що сьогоднішня зустріч матиме і практичне
значення.
В Ужгороді запроваджують електронні закупівлі ProZorro
(Інформаційно-аналітичний сайт Zaholovok.com.ua).
13 квітня, під час засідання виконавчого комітету Ужгородської міської
ради було схвалено рішення про здійснення електронних закупівель, яким,
зокрема, затверджене положення про електронні закупівлі ProZorro
Регіональнініціативи
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Як зазначається у проекті рішення, застосування системи електронних
закупівель дозволить зменшити рівень корупції через впровадження
прозорості, публічності у проведенні закупівель товарів та послуг, зняти
бар'єри щодо доступу бізнесу до торгів та підвищити конкурентність серед
постачальників товарів.
Громади Житомирщини перейматимуть польський досвід
реформи децентралізації (Замкова гора).
11 квітня 2016 року, представники Житомирського Офісу реформ та
Житомирського РВ АМУ мали зустріч з експертами фонду TERRA
HUMANA (Варшава, Польща), організації «Товариство Лева» (Україна),
центру «Перспектива» (Україна). Колеги продовжують минулорічний проект,
що був реалізований у південних та східних областях України.
Член ради Фонду TERRA HUMANA Ярослав Біттель:
Сьогодні вже багато хто говорить та розповідає про реформу. Ми ж
ставимо за ціль – у живому спілкуванні обговорити усі проблеми, пов’язані з
реформою, показати, які труднощі були у нас на початковому етапі, а які ще
й зараз мають місце, вигоди реформи управління та плани і ризики
майбутнього.
Делегація з Житомирщини відвідала Республіку Польща
(Житомирська обласна державна адміністрація).
Минулого тижня, протягом 5-8 квітня 2016 року, делегація
Житомирської області перебувала у Нижньосілезькому воєводстві
Республіки Польща.
В ході візиту відбулася зустріч з Тадеушом Самборським – віцемаршалом Нижньосілезького воєводства, на якій було обговорено роль
самоврядування у реалізації стратегії освіти воєводства, форми і напрямки
співробітництва Нижньої Сілезії і Житомирської області.
Результат поїздки – підписання Угоди про співробітництво між
Нижньосілезьким центром підвищення кваліфікації вчителів та
Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
Угода передбачає співпрацю закладів, обмін викладачами, проведення
спільних методичних заходів.
На базі Інституту нафтогазової інженерії Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу – єдиного в Україні
вишу нафтогазового профілю, відбувся Міжнародний семінар польських
та українських нафтогазових компаній «Взаємна співпраця – шлях до
енергетичної незалежності» (Івано-Франківська обласна державна
адміністрація).
З метою об’єднання досвіду роботи у використанні новітніх технологій
та обладнання нафтогазові компанії Польщі та України представили свої
переваги та заявили про зацікавленість та готовність співпрацювати у сфері
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диверсифікації енергоносіїв та збільшення власного видобутку нафти і газу.
В урочистій обстановці відбулось підписання Меморандуму про партнерство
і співпрацю між ІФНТУНГ та польськими колегами. У рамках семінару
відбулось традиційне вручення сертифікатів на отримання іменних стипендій
кращим студенткам Інституту нафтогазової інженерії.
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан
Барна 8
квітня
2016
року зустрівся
із представниками
Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації (Сайт
Тернопільської обласної державної адміністрації).
Учасники заходу обговорили шляхи покращення співпраці між владою
та бізнесом, подальші кроки у покращенні бізнес-середовища області та
можливості підтримки від влади у реалізації інвестиційних проектів на
Тернопільщині. За результатами зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією
досягнуто домовленості щодо партнерства в організації Міжнародного
інвестиційного форуму «Тернопільщина Invest – 2016» та проведення
окремої панельної дискусії на тему: «Шляхи створення успішного бізнессередовища Тернопільщини».
На Тернопільщині розроблено першу в Україні регіональну
стратегією розвитку малого та середнього підприємництва на 2016-2020
роки (Сайт Тернопільської обласної державної адміністрації).
Надзвичайно важливою перевагою стратегії розвитку малого та
середнього підприємництва в Тернопільській області на 2016-2020 роки є те,
що основні положення стратегії розробляли виключно представники бізнесоб'єднань, громадськості, науковці області та експерти Програми USAID
«Лідерство в економічному врядуванні».
У стратегії враховано процес децентралізації та передбачено комплекс
заходів
із
забезпечення
економічної
спроможності
об’єднаних
територіальних громад області.
Посадовці Буковини зустрілися з представником Посольства
Франції в Україні (Від і дО).
8 квітня 2016 року відбулась робоча зустріч в.о. голови Чернівецької
ОДА
Руслана
Сенчука,
начальника
управління
міжнародного
співробітництва та інвестицій обласної державної адміністрації Ганни
Жебчук, голови Вижницької районної ради Михайла Андрюка з керівником
економічного відділу Посольства Франції в Україні Вінсентом Фалькозе.
У Києві запровадять європейські стандарти надання соціальних
послуг за участю інституцій громадянського суспільства (Київська міська
державна адміністрація).
Координатор проектів ОБСЄ в Україні підтримав ініціативу
Департаменту суспільних комунікацій КМДА щодо реалізації пілотного
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проекту «Вдосконалення доступу для організацій громадянського
суспільства в Україні до надання соціальних послуг».
Директор Департаменту суспільних комунікацій Марина Хонда:
Столична влада сприймає громадянське суспільство як рівного
партнера в системі організації та надання соціальних послуг. Ми переконали
партнерів ОБСЄ в тому, що столичні ОГС готові взяти на себе частину
повноважень у соціальній сфері, а влада – забезпечити фінансові ресурси.
Адже головна мета реформування системи надання соціальних послуг, щоб
людина не залишалася наодинці зі своєю проблемою.
Поляки збудують на Тернопільщині вітрові електростанції (За
Збручем).
Відновленням Червоногородського замку в урочищі Червоному,
поблизу села Нирків Заліщицького району, а також костелу св. Станіслава,
зацікавилися польські інвестори.
До 20 квітня у Заліщицькій районній державній адміністрації
готуватимуть історичну довідку про ці пам’ятки і згодом її передадуть
польській юридичній компанії, яка на міжнародному рівні шукатиме
спадкоємців замку і костелу.
Голова Заліщицької районної держадміністрації Борис Шипітка:
Ми обговорили усю можливу співпрацю, але це всього лиш була перша
наша зустріч. Попередньо, на відновлення замку і костелу потрібно близько
10 млн дол. У цю суму входитиме і ремонт майже 100 м дороги перед
пам’ятками і вкладання бруківки перед замком і костелом. Поляки хочуть
інвестувати у Заліщицькому районі, бо їх зацікавило спорудження вітрових
електростанцій на схилах Касперівців, Синькова і теплової електростанції, з
використанням сонячної енергії, поблизу Ниркова. Після відмови
кременчуцьким інвесторам у спорудженні гідроелектростанції на
Джуринському водоспаді про це більше мова не йде і з іншими інвесторами.
На Херсонщині тільки одна сільська громада може претендувати
на значні субвенції (Незалежне інтернет – видання «Політична
Херсонщина»).
Ця громада − Кочубеевская Високопільського району. Вона − єдина,
яка не злякалася і провела об'єднання.
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Геннадій Зубко:
По-перше, фінансування своїх проектів через Фонд регіонального
розвитку. В цьому році виділено 3 млрд грн. Будь-представник громади може
зайти на сайт і подивитися, які проекти фінансуються за рахунок коштів
Фонду.
По-друге, на підтримку державою об'єднаних територіальних громад
виділена субвенція в розмірі 1 млрд грн. Ми визначили просту формулу,
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погодили її з усіма інстанціями. Громади, які об'єднали більшість сільського
населення отримають найбільші субвенції.
До кінця року на Хмельниччині можуть утворитися ще п'ять
об'єднаних громад (Газета Є).
За словами директора Хмельницького регіонального офісу реформ
Сергія Яцковського, до кінця року їх в області з'явиться ще чотири-п'ять.
«Зараз відбуваються збори сіл: у Ямполі Білогірського району, Грицеві
(Шепетівський район), Зінькові (Віньковецький район), Старій Ушиці
(Кам'янець-Подільський район). У Чемеровецькому районі планують
утворити дві громади: Чемеровецьку і Закупнянську. Я думаю, до кінця року
в нас ще додасться 4−5 об'єднаних громад».
Наразі об'єднані громади працюють над стратегією розвитку на 10
років. У п'яти громадах з роботою допомагають працювати іноземці та
Інститут громадянського суспільства.
Один район − одна громада: завдяки об'єднанню Старосинявщина
отримає 17 мільйонів гривень (Газета Є).
Вперше за період існування район перевиконав бюджет.
Старосинявська територіальна громада − одна з чотирьох по всій
країні, яка об'єдналась у межах цілого району. З Державного фонду
регіонального розвитку вона вже у квітні має отримати 17 мільйонів гривень
на потреби населення.
Попри те, що цілий район став однією територіальною громадою,
райдержадміністрація нікуди не ділась і продовжує виконувати свої функції.
Верховна Рада ще має прийняти закон щодо змін в частині освіти та інших
повноважень. А поки робота селищної ради і РДА в деяких моментах
дублюється.
Наступної неділі, 10 квітня, вперше обиратимуть старост сіл
Лівчиці, Руда та Ганівці, що входять до складу Гніздичівської об’єднаної
територіальної громади (Західна інформаційна корпорація).
За інформацією голови Гніздичівської селищної виборчої комісії Ольги
Ремиз, 7 квітня, в районному часописі «Новий час», на посаду старост
зареєструвалося 5 кандидатів. Зокрема, за крісло старости с. Лівчиці
позмагаються Василь Витак та Оксана Витак.
За голоси виборців у с. Руда та с. Ганнівці боротимуться між собою
троє кандидатів на посаду старости – Ірина Лабай, Галина Контаровська та
Василь Турчинський.
Для організації та проведення виборів створено три виборчі комісії, у
яких працюють 43 особи.
Вибори старост фінансуються із селищного бюджету об’єднаної
громади й на їх проведення виділено 50 тис. грн.
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Вже невдовзі представники об’єднаних територіальних громад
Львівщини перейматимуть досвід Республіки Польща з децентралізації.
Зокрема, вони матимуть змогу пройти стажування у наших європейських
сусідів (Львівська обласна державна адміністрація).
Про це голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка
домовився на зустрічі із маршалком Малопольського воєводства Яцеком
Крупою та воєводою Малопольським Юзефом Пільхом. Зустріч відбулась у
рамках ІІ Європейського Конгресу місцевого самоврядування, який
нещодавно завершився у Польщі.
Сторони загалом обговорили можливість залучення досвіду Польщі з
децентралізації. Також йшлося про можливість відкриття Українського Дому
у Кракові.
Варто зазначити, що вже у травні з робочим візитом Львівщину
відвідає віце-маршалек Малопольського воєводства задля активізації
співробітництва між регіонами. А у червні таку співпрацю заплановано
підтвердити офіційним документом – Виконавчим протоколом.
5 квітня 2016 року виповнився місяць, як патрульна поліція
працює у Полтаві (Репортер Полтава).
З цього приводу в Управлінні патрульної поліції відбулася пресконференція керівників підрозділу для засобів масової інформації.
Представники підрозділу поінформували про найбільш поширені
правопорушення, навели статистичні дані та проаналізували ситуацію щодо
правопорядку в місті.
Начальник Управління патрульної поліції у місті Полтава Віталій
Мельничук:
На сьогодні ми можемо сміливо сказати, що патрульна поліція у
Полтаві заявила про себе гарними справами у місті, надалі ми не
втрачатимемо темп і зробимо усе для комфорту та безпеки громадян.
На неділю, 17 квітня, заплановані перші вибори старост у
Волочиській міській тегромаді та Чорноострівській селищній тергромаді
(Незалежний громадський портал).
За даними сайту ЦВК, буде розіграно 20 посад старост у Волочиській
громаді і 9 – у Чорноострівській.
Довідка НГП. Згідно з рішеннями сесії Хмельницької обласної ради, в
області утворені 24 об’єднані територіальні громади. З них у 22-ох
відбудуться перші вибори.
У п'ятницю, 8 квітня, до Львова прибув голова Представництва
Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський (Львівська обласна
державна адміністрація). З ним зустрілись голова Львівської
облдержадміністрації Олег Синютка, голова Львівської облради Олександр
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Ганущин та обговорили можливості співпраці України, Львівської області і
Європейського Союзу.
Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка:
Ми робитимемо все для того, щоб Львівщина була локомотивом руху
України до Європейського Союзу. Цей рух ми вбачаємо у впровадженні
стандартів ЄС у всіх напрямах. Тут ми розраховуємо на підтримку та
допомогу. Наша область відрізняється від багатьох регіонів України тим, що
Львівська обласна адміністрація і Львівська обласна рада працюють в унісон
для того, щоб реалізувати ті проекти, які би дали можливість кращого життя
на території краю.
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян
Томбінський поінформував керівників Львівщини про те, яку підтримку
Європейський Союз пропонує Україні.
«Зокрема, на початку березня ЄС передали фінансові пропозиції, щоб
залучити 97 млн євро на допомогу в розвитку територій України. Ці гроші
йдуть через Фонд регіонального розвитку. Ця програма, яка розрахована на
чотири роки, передбачає підтримку малого і середнього бізнесу, реформу
державного управління, боротьбу з корупцією та інші напрями».
Водночас очільник Львівщини виокремив ті напрямки підтримки ЄС,
які важливі для Львівщини. Це підтримка конкурсу мікропроектів, який
реалізовується за допомогою обласного бюджету та за умови
співфінансування громад. Також надзвичайно важливими для області є
питання енергозбереження та запровадження альтернативної енергетики.
На Вінниччині завершено перший етап створення електронних
пенсійних справ (Вінницька ОДА).
Протягом 2015 року Пенсійним фондом України забезпечувалось
створення централізованої системи призначення та виплати пенсій на базі
електронної пенсійної справи. Головною метою створення такої системи є
запровадження автоматизованої обробки даних та документів із
забезпеченням максимальної доступності громадян до послуг, які надає
Фонд, незалежно від місця їх проживання, надання послуг без необхідності
безпосереднього звернення до органів Фонду, мінімізації часу
обслуговування, а також максимального уникнення людського фактору при
призначенні пенсій.
Нині завершена розробка основного програмного забезпечення. У
чотирьох «пілотних» регіонах (Вінницькій, Київській, Донецькій та
Херсонській областях) наразі проходить промислове впровадження даної
програми, тобто повне застосування на практиці – від отримання заяви на
призначення пенсії до її виплати. В рамках проекту з початку цього року
призначено 677 нових пенсійних справ.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Цього року планується створення і запуск в об’єднаних громадах
пілотних проектів щодо запровадження електронної взаємодії між місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та
державними реєстрами при наданні адміністративних послуг.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Старости або інші уповноважені особи у селах і селищах повинні мати
віддалений доступ до реєстрів і надавати принаймні найпопулярніші
адміністративні послуги людям на місцях. Звичайно, для цього потрібне
відповідне програмне забезпечення, спеціальне навчання уповноважених
осіб. І у цьому організаційну, методичну, технічну підтримку готові надавати
проекти міжнародної допомоги, які працюють в Україні (Децентралізація
влади).
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Мінрегіон уперше в Україні об’єднає всі важелі керування і
координації проектів регіонального розвитку в єдиних центрах – Агенціях
регіонального розвитку. Ці агенції унікальні для України. У них інтегруються
інтереси і зусилля всіх експертів міжнародних проектів і технічна допомога
донорів, які зараз працюють в Україні. Вони дозволять скоординувати їх
роботу та максимально ефективно використати потенціал експертів
(Геннадій Зубко).
Рада 285-ма голосами підтримала у першому читанні законопроект
2966-д «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг» (Реанімаційний пакет реформ).
Голова Державного агентства з питань електронного уряду Олександр
Риженко в ході прес-конференції в УНІАН розповів, що державне агентство з
питань електронного уряду спільно з фондом «Східна Європа» розширило
охоплення системи місцевих електронних петицій e-dem.in.ua до 50 міст з 11
міст у жовтні 2015 року, що дало змогу розширити можливість впливу
громадян на прийняття рішень місцевими органами влади (Мінрегіон
України).
Мінрегіон уперше в Україні об’єднає всі важелі керування і
координації проектів регіонального розвитку в єдиних центрах – Агенціях
Новини з соціальних мереж
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регіонального розвитку. Про це сказав Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства Геннадій Зубко на зустрічі координаційної ради донорів при
Мінрегіоні, під час якої було презентовано структуру управління реформи
місцевого самоврядування децентралізації влади і регіонального розвитку
(Мінрегіон України).
Міністерство фінансів України спільно з Міністерством освіти і науки
України ініціювали створення 24 «пілотних» опорних шкіл – в кожній
області України буде створено по одній опорній школі.
Міністерство фінансів висловлює подяку за щедру підтримку проекту
своїм партнерам – Уряду США, Western NIS EnterpriseFund, а також компанії
«Майкрософт Україна», яка погодилася надати технічну допомогу в
оснащенні опорних шкіл.
Мета спільних зусиль – надати дітям, що проживають у селах
України,можливість отримати якісну освіту з хорошою матеріальною базою,
і тим самим – забезпечити їм можливості для отримання подальшої освіти та
кар'єрного зростання (Децентралізація влади).
У складі нового уряду з’явиться посада віце-прем’єра з реформи
держслужби.
Новий високопосадовець займатиметься оптимізацією роботи всіх
міністерств і відомств, а також контролюватиме набір чиновників через
відкриті конкурси (Реанімаційний пакет реформ).
Президент України Петро Порошенко:
Ми будемо координувати наші дії в рамках Ради безпеки ООН, Світової
організації торгівлі та інших міжнародних організацій.
Про це говорили під час зустрічі з Прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе.
Дякую Японії, яка простягнула руку допомоги нашій державі у справі
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Україна також однією з
перших прийшла на допомогу Японії. Ми ще раз підтвердили нашу
готовність до подальшої співпраці у сфері ліквідації наслідків аварій на
атомних станціях.
Сіндзо Абе також повідомив про намір Японії додатково надати 3,5 млн
євро для будівництва проміжного сховища ядерного палива в Україні (Петро
Порошенко).
П’ять суттєвих змін законопроекту щодо усунення регуляторних
бар'єрів для експорту послуг:
1. Експортери послуг зможуть укладати зовнішньоекономічні договори
(контракти) не лише в письмовій формі;
2. Валютний контроль операцій з експорту послуг скасовується;
Новини з соціальних мереж
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3. Банкам забороняється вимагати переклад документів на українську
мову, у разі якщо вони оформлені англійською;
4. Рахунок (інвойс) визнаватиметься первинним документом, що має
спростити процедури ведення бухгалтерського обліку та фінансової
звітності;
5. Рахунок (інвойс) може бути підписаний за допомогою особистого
підпису, аналогу власноручного підпису, електронного підпису або
електронного цифрового підпису відповідно до Закону України «Про
електронний цифровий підпис», електронного підпису одноразовим
ідентифікатором. При цьому, необхідним буде лише підпис експортера
(USAID Ukraine – USAID Україна).
Партнери засновники EasyBusiness Микола Гайдай і Михайло
Оболонський зустрілися із послом Австрії в Україні Герміне Поппеллер та
deputy head of the Austrian Trade Office in Kiev Австрії Сузанне Махт.
Обговорювали звіт EasyBusiness за проектами минулого року та актуальні
ініціативи з поліпшення бізнес-клімату в Україні.
Варто зазначити, що пані Поппеллер та пані Махт є вкрай
зацікавленими у підтримці сталого інтересу австрійських інвесторів до
України.
«Молода команда EasyBusiness вже два роки допомагає Урядові
проводити реформи, критично потрібні для поліпшення бізнес-клімату в
Україні. Дебюрократизація процедурних процесів і дерегуляція сприяє
упрозоренню економіки, робить важливий внесок у боротьбу з корупцією,
що, в свою чергу, сприяє залученню інвестицій», – зазначено на сторінці у
Фейсбук австрійського посольства.
Посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер:
Знаменно, що саме молоді ентузіасти грають провідну роль у розробці
проектів з лібералізації української економіки. Проте, на жаль, у
Євроспільноти немає чіткого переконання, що в Україні реально
відбуваються реформи. Саме тому, інформація, що міститься у звіті
EasyBusiness, дає зрозуміти, що певні дерегуляційні зміни у низьці галузей
все ж таки відбуваються і це є першим позитивним сигналом для зарубііжних
інвесторів (EasyBusiness).
Експерти Реанімаційного пакету реформ закликають Комітет
державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування
розглянути законопроекти №3638 та №3639, які надають можливість
продовжити децентралізацію влади через добровільне об’єднання
територіальних громад:
Законопроекти спрощують процедуру добровільного об’єднання
територіальних громад, сприятимуть формуванню дійсно спроможних
об’єднаних громад відповідно до затверджених Перспективних планів без
порушення Методики формування таких громад.
Новини з соціальних мереж
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Законопроекти також забезпечують виконання рішення Комітету,
відповідно до якого статус міста обласного значення надаватиметься тільки
тим містам, які проводять процес добровільного об’єднання територіальних
громад (Децентралізація влади).
7-8 квітня у Львові проходив тренінг для представників органів
місцевого самоврядування, за участі голів районних рад та представників
об’єднаних громад.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Сьогодні дуже мало прикладів реальної підтримки районними
органами влади реформи місцевого самоврядування, особливо, щодо
утворення об’єднаних громад. І навпаки − є безліч прикладів блокування
реформи на районному рівні.
На жаль, районний рівень організації влади сьогодні створює чимало
проблем для органів місцевого самоврядування сіл, селищ та міст районного
значення і, особливо, об’єднаних громад. Проблеми ці виникають тому, що
до цього часу районні ради свої самоврядні повноваження практично у
повному обсязі зобов’язані передавати райдержадміністраціям. Крім того,
районним держадміністраціям передаються і повноваження сільських,
селищних, міських рад районного значення, наприклад у сферах освіти,
охорони здоров’я. Таким чином маємо ситуацію, що функції самоврядування
виконуються органами виконавчої влади – райдержадміністраціями. Крім
них, такі функціє є лише у міст обласного значення і об’єднаних громад.
Вихід с цієї ситуації тільки один — спочатку утворити спроможні
громади, далі – сформувати оптимальні райони, надати право районним
радам утворювати власні виконавчі органи, змінити статус районної
державної адміністрації. Для забезпечення такої схеми організації влади
необхідні зміни до Конституції (Децентралізація влади).
Реформи в дії. Продовження спільного з Новое Время спецпроекту.
Впровадження кодексу етики держслужбовців – одна з передумов якісної
реформи державного управління. Саме над цим працює міжвідомча
професійна команда за участю менеджерів проектного офісу Національної
ради реформ (Національна рада реформ / National Reforms Council).
Система електронних державних закупівель ProZorro потрапила до
шорт-ліста престижної міжнародної премії в сфері закупівель – World
Procurement Awards 2016.
Команда Мінекономрозвитку подала заявку на участь в конкурсі в
категорії Public Sector. Серед інших номінантів в цій категорії – Міністерство
юстиції Великобританії з трансформацією конкуренції, департамент освіти
австралійського штату Новий Південний Уельс з власним рішеннями у сфері
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закупівель, а також Адміністрація Президента США із закупівельним
сервісом P200 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).
Розвиток економічних та інвестиційних відносин з Японією є одним із
пріоритетів в торговій політиці України
Під час офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до
Японії 6-7 квітня обговорили інтенсифікацію торговельно-економічного
співробітництва, а також питання розширення співпраці між Україною та
Японією у сфері торгівлі та збільшення обсягу японських інвестицій в
економіку України.
Важливі домовленості було досягнуто щодо продовження реалізації
спільних проектів у галузях енергетики, інфраструктури та екології,
аграрному секторі та розвитку співпраці в цьому напряму.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України –
Торговий представник України Наталія Микольська:
Попри те, що у найскладніших економічних умовах торговельної
агресії РФ та фактичної заборони транзиту до країн АзіатськоТихоокеанського регіону, відбувається приріст українського експорту до
Японії. Потрібно відзначити, що торговельно-економічні відносини між
Україною та Японією ще не в повній мірі відповідають потенціалу
двосторонньої співпраці (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України).
7 квітня у Львові відбулося виїзне засідання комітету ВРУ з питань
державного
будівництва,
регіональної
політики
та
місцевого
самоврядування.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Якщо територія об’єднаної громади повністю співпадає з територією
відповідного району, такий район стає зайвою адміністративнотериторіальною одиницею.
У нас вже є три такі випадки. Виникли вони через непослідовність
прийняття рішень щодо формування адміністративно-територіального
устрою, бо реформа місцевого самоврядування йде не за оптимальним
планом, без змін до Конституції, які мали бути першочерговими. Але
питання назріло і його потрібно розв’язувати. Ідеальне рішення, на нашу
думку, таке – Парламент, у зв’язку з тим, що в межах всієї територій району
утворилася одна об’єднана громада, приймає рішення про ліквідацію такого
району.
В’ячеслав Негода підтримав презентований народними депутатами
законопроект №4165 «Про внесення змін до деяких законів України щодо
функціонування районних рад» (Децентралізація влади).
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Віце-прем'єр-міністр України − Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Під час робочого візиту до Японії обговорили з японською бізнесфедерацією KEIDANREN можливість відкриття в Києві офісів Японського
агентства міжнародної співпраці (JICA) і Японської організації сприяння
розвитку зовнішньої торгівлі (JETRO). Це дозволить активізувати співпрацю
з японськими інвесторами і спросить реалізацію великих спільних проектів
(Геннадій Зубко).
Віце-прем'єр-міністр України − Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Під час зустрічі з керівництвом найбільш ефективної та екологічної
теплоелектростанції у світі Isogo Президент України Петро Порошенко
запросив японських фахівців з енергоефективності до України для обміну
досвідом та впровадження найсучасніших технологій в нашій країні. Це
хороша можливість для нас залучити фахову експертизу такого рівня,
особливо на етапі повного реформування галузі. Сьогодні модернізація та
налагодження ефективної роботи українських підприємств, що виробляють
та транспортують тепло, має найбільший потенціал з точки зору ефекту на
скорочення споживання енергії. За умови стійкого фінансування Фонду
енергоефективності досягти більше ніж ~1,0 млрд м3 щорічної економії газу
можна буде уже через три-п’ять років (Геннадій Зубко).
Міжнародна фінансова корпорація (IFC), підрозділ групи Світового
банку, та Державний секретаріат Швейцарії з питань економіки (SECO)
виділять $3,5 млн у 2016-2018 роках на фінансування нової програми
поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
За словами заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі
України Юлії Клименко, завдяки таким проектам ми можемо не тільки
робити дерегуляцію законодавчого поля, але й надавати реальну допомогу
бізнесу.
Програма має допомогти Україні у створенні ефективного
регуляторного середовища для підприємств, зменшити витрати на здійснення
підприємницької діяльності та допомогти відкрити нові ринки для
українських сільськогосподарських виробників. Вона також сприятиме
залученню інвестицій в ключові сектори економіки, в тому числі агробізнес
та логістику, що вплине на довгостроковий економічний розвиток
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(Голос Столиці)
Політолог-міжнародник Антон Кучухідзе:
Якщо ми говоримо про інституційну основі даного механізму
(отримання безвізовий режим з Євросоюзом. − ред.), то він працює в такий
спосіб. Єврокомісія подає законодавчу пропозицію, потім за неї має
проголосувати Європарламент, а остаточне рішення приймається Радою ЄС,
тобто міністрами 28 країн − членів ЄС.
(…) З об'єктивної точки зору Україна не готова, щоб їй надавали
лібералізацію безвізового режиму. Наприклад, у нас до сих пір не видають
біометричні паспорти для виїзду за кордон, а це одна з найбільш
принципових вимог для лібералізації безвізового режиму. (…) Реальна
картина така: об'єктивно ми не можемо претендувати на безвізовий режим,
але суб'єктивно ЄС може підтримати Україну.
(…) Немає прив'язки безвізового режиму до Асоціації України з ЄС. Це
були два одночасних процеси, які йшли паралельно, і по кожному з них були
ті чи інші вимоги. Тому прив'язувати це до референдуму не варто. Тим
більше, що уряд Нідерландів досить прихильно ставиться до зближення з
Україною.
(Ukraine Crisis Media Center)
Директор з науки і розвитку Інституту громадянського суспільства
Анатолій Ткачук:
Так звані «захисники селян», які виступають проти реформ, думають,
що зупинивши реформу, зупинять деградацію сільських територій. Ми ж
вважаємо, що не проведення реформ, не включення сільських територій у
конвергенцію з містами, передусім, районного значення, якраз і прирікає
наші сільські території до занепаду.
(…) Сьогодні, на відміну від більшості країн Європи, де сільське
господарство складає приблизно 1,4% ВВП, сільське господарство у
структурі ВВП України складає 8 -9%. […] Останніми роками цей відсоток
має тенденцію до зростання. По багатьох позиціях Україна є першою або
входить у п’ятірку найбільших експортерів сільськогосподарської продукції
у світі. Тим не менш, є невідповідність якості сільського життя економічній
спроможності сільського господарства. Йдеться про низьку тривалість життя
у селі, низький рівень освіти, високий рівень бідності тощо. Тому слід
зробити низку кроків, щоб зберегти українське село. Вирішенню проблем
може посприяти реформа у сфері децентралізації, тобто передача
повноважень на нижчий рівень. А також у сфері регіонального розвитку,що
Експертний погляд
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передбачає можливості появи нових фінансових ресурсів на сільський
територіях (…).
(Сегодня.ua)
Посол з особливих доручень МЗС України Д.Кулеба:
Більшість тих, хто проголосував «проти» асоціації ЄС і України на
референдумі в Нідерландах керувалися тим, що в Україні високий рівень
корупції.
Визнання результатів референдуму з боку уряду Нідерландів і,
відповідно, відмова від завершення ратифікації угоди на даному етапі
означає:
для України:
− незавершеність процесу ратифікації угоди в Нідерландах і,
відповідно, продовження її тимчасового застосування;
− хвилю критики на адресу влади;
− додатковий аргумент Росії «вас там ніхто не чекає» для розхитування
внутрішньої ситуації в Україні;
для Нідерландів:
− засвідчення недовіри до уряду, який активно виступав з
проєвропейських позицій і який закликав співгромадян підтримати угоду;
− збільшення в суспільстві популізму і перспективи подальшого
зміцнення правого і лівого крила політичного спектра;
для ЄС:
− потужний імпульс для євроскептиків і правих і лівих сил в інших
країнах ЄС, які прагнуть зруйнувати Євросоюз і солідарність його членів і, як
правило, підтримуваних РФ;
− створення прецеденту для правової і політичної системи Євросоюзу,
коли ставиться під сумнів договірна здатність ЄС.

(Корреспондент)
Адвокат Анатолій Башловка:
Закон, який вводить поняття позасудової спеціальної конфіскації майна
(№4057), не можна приймати в наявному вигляді. В іншому випадку він
лише створить додаткові проблеми».
Є серйозні ризики в тому, що українське законодавство не уніфіковане,
і дуже часто приймаються закони, які вступають в протиріччя з іншими − і
правовими, і законодавчими − актами.
Я не розумію, як може бути конфіскація без рішення суду. Для мене це
юридичний казус. Моя думка: це сирий закон. Може, звісно, вони внесуть
правки в другому читанні і він буде найбільш прийнятним до реальності, але
на сьогодні, коли приймається маса законодавчих актів, які потім легко
розвалюються в судах, мені здається, це неграмотно. Може бути, наміри
благі, але реалізація, на жаль, бездарна.
Експертний погляд
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Цей закон не синхронізований з іншими законами, і це велика
небезпека. В результаті буде те ж саме, як і з законом про люстрацію, який
суперечить здоровому глузду і висновку Венеціанської комісії. Проти
люстрації зараз подається багато позовів до суду, і чиновники виграють. І ми
отримуємо зворотну ситуацію: начебто хотіли очистити владу, а в результаті
маємо проблему, яку створили самі собі.
Колишній голландський посол в Україні Роберт Серрі заявив, що
Європа повинна ігнорувати результати референдуму в Нідерландах
(Цензор.НЕТ).
«Я щиро сподіваюся, що інша частина Європи ігноруватиме цю
невдачу і дасть голландському уряду час на вихід із безладу референдуму».
За його словами, ініціатори референдуму прямо зізнавалися перед
голосуванням, що цей референдум не мав нічого спільного з Україною.
Лише 1% українців протягом останніх 12 місяців повідомляв про
корупцію генпрокуратуру чи поліцію, − свідчать дані, отримані під час
опитування PACT Inc. (Українська правда).
При цьому, як свідчать результати, 16% людей зацікавлені
повідомляти, а 6% − зацікавлені дізнатися, як це зробити.
Як зазначається, причини такої пасивності не досліджувалися, але вони
можуть бути пов'язані з небажанням людей вирішувати свої проблеми
самостійно і відсутністю знань про свої права.
Та частина людей, яка повідомляла про корупцію та брала участь в
інших соціальних активностях (мирних зібраннях та скаргах до місцевої
влади), оцінює досвід скарг на корупцію по-різному: 27% каже, що
повідомлення про корупцію дало позитивні зрушення, 26% вважає, що це
зайняло багато часу, але хоча б щось змінилося. 26% вважає, що жодного
результату не було, але в принципі бути соціально активним важливо.
«Такі результати дають надію, що та кількість людей, яка брала участь
у соціальних активностях, принаймні не зменшиться. А якщо ці громадяни
ділитимуться своїм досвідом зі знайомими та заохочуватимуть їх, то
активних ставатиме більше», − інформують у Transparency International.
Кількість осіб потенційно зацікавлених повідомляти про корупцію
знизилась: 21% у вересні 2014 року, 28% у квітні 2015 і 22% в листопаді 2015
року.
Брюссель – Українсько-європейська угода потрапила в заручники,
а тепер є побоювання й щодо безвізового режиму, який свого часу теж
мають проголосувати у парламенті Нідерландів. На це після референдуму,
що, за попередніми даними, відкинув ратифікацію Нідерландами Угоди про
асоціацію України з ЄС, звертають увагу брюссельські аналітики (Радіо
Свобода).
Євродепутат від британських лейбористів Річард Говіт:
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Це був прояв праворадикального євроскептичного популізму, з яким я
борюся все своє політичне життя. Як людина, яка побувала на Майдані, я
продовжую поділяти бачення, надію та ентузіазм цього народу.
Колишній бельгійський прем’єр-міністр, а нині голова
ліберального крила Європарламенту Гі Вергофстадт:
Європейська спільнота наразі не здатна подолати ту велику кризу,
перед якою вона постала. Це можна зробити лише за умови тіснішої
співпраці та реформування Євросоюзу. Іншого не дано.
Експерт з Європейського політичного центру Аманда Пол:
(…) Нідерландці зробили українсько-європейську угоду заручницею,
адже схожі угоди є і з Молдовою, і з Грузією. Це дискримінація з боку
Нідерландів (…).
Це отримало дуже негативний сигнал і психологічний удар для
українців. Вони, можливо, тепер занепокояться щодо візової лібералізації.
Адже як тепер це будуть розглядати в нідерландському парламенті? Вплив на
скасування віз, всі критерії для якого Україна виконала, значно більше
турбує, ніж Угода про асоціацію.
Угода про асоціацію – це дорожня карта реформ, яка не надавала права
на вступ до ЄС, яка взагалі нічого не обіцяла, а лише мала допомогти
Україні. Тепер це відкинули популісти, за допомоги людей, які навіть не
мали уяви, про що саме йдеться.
Політолог з Фонду Маршалла в Брюсселі Роза Балфур:
Прорив популізму в Нідерландах на сумлінні нинішнього
нідерландського уряду, який тільки мовчазно спостерігав за кампанією
євроскептиків. Вони уникали сутичок із опонентами, вирішили не проводити
переконливої агітації й не розповідали людям, про що насправді ця угода. Ми
бачимо, як вміло популісти можуть маніпулювати європейською політикою
(…).
(Радіо Свобода)
Київський економіст Володимир Дубровський:
З офшорними зонами працює чи не весь український бізнес, оскільки в
українській економіці і фінансах досі діє не сила закону, а закон сили.
Самі по собі офшори не є чимось поганим – це зона, де на законних
підставах компаніям надають певні податкові бонуси. В офшорах власність
захищена офіційно, а в Україні права власності належним чином не захищені,
ніхто не застрахований від рейдерства або податкового тиску.
Фахівець з міжнародної економіки Андрес Аслунд:
Бізнес іде в офшори через брак захисту прав власності і чіткого
регулювання економіки. На відміну від країн заходу, на бізнес в Україні
можна впливати політичними та регуляторними методами, тож бізнес
(здебільшого великий) працює в Україні за посередництва офшорів.
У цілому головною причиною цього є те, що українська судова система
недостатньо сильна для того, щоб захищати верховенство права і права
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власника. Це і є фундаментальна причина використання такої практики. Але
ж і чимало громадян інших країн також використовують офшори і нічого
дивного для бізнесменів у цьому немає.
Тим часом серед європейських фахівців побутує думка, що саме Захід
винний у появі та популярності офшорних зон, які використовують і
бізнесмени, і політики світового рівня.
Американський політолог Джошуа Коен:
Завдяки публікації даних про власників панамських офшорів якраз і
може призвести до поступового згортання «податкового раю». «Панамагейт», у вирі якого опинились президенти, високопоставлені чиновники та
інші публічні особи різних країн, може стати останньою краплею, яка
підштовхне до більш жорсткої регуляції цієї галузі.
(VoxUkraine)
Індекс моніторингу реформ (іMoРe) VoxUkraine дає комплексну
оцінку зусиль уряду України з проведення економічних реформ. Індекс
базується на експертних оцінках змін у регуляторному середовищі за
п’ятьма напрямами. Наприкінці березня – на початку квітня Індекс
моніторингу реформ знизився до +0,4 бала (можливий діапазон: від -5,0 до
+5,0) з попередніх 1,2 бала. Це один з найнижчих показників за весь період
моніторингу з початку 2015 року.
Експерти відзначили деякі позитивні кроки у боротьбі з корупцією,
підвищенні ефективності державних видатків та сприянні конкуренції. Це
насамперед впровадження верифікації соціальних виплат, зміни до
земельного кодексу щодо земельних торгів, припинення корупційних схем,
пов’язаних з переробкою відпрацьованих мастил. З іншого боку, на фоні
політичної кризи Урядом було прийнято рішення відкласти на місяць чергове
підвищення тарифів на газ для населення. Рішення було негативно оцінено
експертами і викликало занепокоєність щодо зростання популізму в
економічній політиці.
1) Кабмін відклав на місяць рішення про ціни на газ для населення
і ТКЕ: -1,0 бал
Відповідно до умов співпраці України з МВФ, Україна зобов’язана
підвищити ціну на газ для населення и ТКЕ до ринкового рівня у декілька
етапів. Чергове підвищення цін було заплановане на 1 квітня. Зволікання
(постанова КМУ 234 від 30.03.2016) є порушенням умов програми.
Експерт інвестиційної компанії Dragon Capital Денис Саква:
Затримка зі встановленням тарифів означає відсутність політичної волі
на продовження реформ в газовому секторі. З іншого боку, зниження ціни на
імпортний газ дозволить не підвищувати ціни на газ до рівня, який планували
спочатку, і уряд зайняв вичікувальну позицію, щоб мінімізувати втрати
політичних рейтингів.
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Приведення тарифів на газ до ринкового рівня позитивно вплине на
зниження дефіциту державних фінансів, зменшить стимули для корупції та
стимулюватиме енергозбереження.
Позитивні нововведення
2) Постанови КМУ щодо верифікації соціальних виплат: +3,5 бала
Завдяки постановам КМУ (136 та 137 від 18.02.2016, 168 від
14.03.2016, 185 від 11.02.2016) Міністерство фінансів України зможе
розпочати верифікацію соціальних виплат у 2016 році. Впровадження
верифікації ставить на меті підвищення ефективності державних видатків у
сфері соціального забезпечення громадян. Це дозволить, з одного боку,
виявляти шахраїв, а з іншого – надавати допомогу тим, хто дійсно її
потребує.
В Україні досі не було єдиного реєстру всіх одержувачів соцвиплат.
Тому на першому етапі верифікації буде звірено реєстри та списки, що
перебувають у розпорядженні кількох відомств – Мінсоцполітики, Мін’юсту,
Міграційної служби тощо. Далі будуть перевіряти достовірність документів
та банківські рахунки громадян, які отримують пенсії та соціальні виплати.
Експерт Інституту економічних досліджень та політичних
консультацій Олександра Бетлій:
На даному етапі верифікація в Україні є надзвичайно необхідною для
боротьби із зловживаннями населення при отриманні пенсій або соціальної
допомоги. За офіційними оцінками вона може цього року допомогти уряду
заощадити близько 5 млрд грн, хоча такі оцінки виглядають оптимістичними.
Позитивним в процесі верифікації є налагодження співпраці між різними
органами влади: МінФін, СБУ, МінСоц, ПФУ, ДФС. Така співпраця буде
корисною і надалі, оскільки давно очікуваний і бажаний перехід до адресного
надання соціальної допомоги потребує обміну даними між ними на постійній
основі.»
3) Закон про внесення змін до Земельного кодексу України щодо
проведення земельних торгів: +2,0 бали
Закон (1012-VIII від 18.02.2016) скорочує перелік випадків, коли
земельні ділянки державної чи муніципальної власності продаються або
надаються в оренду без проведення торгів. Такі зміни зменшують корупційні
ризики та оптимізують процедуру проведення земельних торгів. Як і раніше,
передбачено, що витрати на підготовку лотів до проведення земельних торгів
покладаються або на організатора або на виконавця аукціону із наступним
відшкодуванням цих витрат переможцем аукціону. Проте тепер більш чітко
прописано реалізацію даної норми. Це дозволить розширити практику
покладання видатків на виконавців, що є актуальним в умовах постійного
браку коштів у місцевих бюджетах.
4) Антикорупційні поправки до постанови щодо утилізації мастил :
+1,5 бали
Попередній порядок утилізації мастил створював широкі можливості
для корупції, при якому договори з переробки за відкати отримували фірми,
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що навіть не мали відповідних виробничих потужностей. Гроші, які за
переробку сплачували імпортери та виробники мастил, осідали в кишенях
корупціонерів, а відпрацьовані мастила не утилізувались належним чином.
Відтепер переробкою мастил мають право займатися виключно ті
компанії, які мають необхідні виробничі потужності та відповідають
встановленим вимогам безпеки (постанова КМУ 1198 від 25.11.2015 була
опублікована лише у квітні 2016 ). Імпортери зможуть самі обирати
переробників або проводити утилізацію самостійно. Крім того утилізація
вважатиметься здійсненою лише за фактом проведення такої утилізації, а не
за фактом оплати послуги, як це відбувалося раніше. Це стимулюватиме
створення реальної схеми утилізації відпрацьованих мастил і зменшить
корупційні можливості.
(Інформаційний портал Українські реалії)
Журналіст Віталій Портников:
(…) Угода про асоціацію з Європейським Союзом як діяла, так і буде
діяти. Це документ багатосторонній, угода Євросоюзу і України. І навіть
якщо після референдуму парламент Нідерландів вирішить переглянути
процедуру ратифікації, на режим дії угоди це не вплине. Тому що угода діє в
режимі «тимчасового виконання». Для того, щоб скасувати цей режим,
потрібно згоду всіх інших країн − членів Євросоюзу. І якщо навіть одна з них
висловиться проти, то ніякої відміни не відбудеться. Але при цьому ніхто в
Брюсселі і не думає про такий варіант.
Головна мета ЄС сьогодні − якраз в доведенні своєї здатності
домовлятися. Тому що якщо уявити собі, що референдум в одній з країн
може цю здатність домовлятися поставити під сумнів, то Євросоюз можна
спокійно розпускати. Це навіть більш серйозне випробування, ніж історія з
європейською Конституцією, яка, між іншим, теж була відкинута на
референдумі голландцями і французами. Тому що Конституція була
документом внутрішнього дії, а угода −- це міжнародний документ.
До слова, що сталося після відмови від Конституції? Європейці
підписали Лісабонський договір, який багато в чому був її рімейком − тому
що без змін до законодавства про функціонування ЄС було просто
неможливо рухатися далі. Зараз перед європейцями теж відкривається поле
для маневрів. Можна спробувати внести зміни в саму угоду про асоціацію −
щоб парламент Нідерландів знову ратифікував його «з чистою совістю». Але
при цьому необхідно зрозуміти, що саме в угоді не влаштовувало його
противників − а це зрозуміти ніколи не вдасться, тому що, повторюся, сама
угода їх просто не цікавило.
Можна зберегти угоду із застереженнями про неучасть Нідерландів в
його окремих аспектах − знову-таки, самим голландським політикам
доведеться вирішувати, яких саме. І це − дійсно проблема. Проблема для
європейських і нідерландських політиків. Тому що все прекрасно розуміють,
що референдум і його результати − відвертий популізм, але змушені будуть
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розігрувати повагу до громадської думки. Тобто, один відвертий цинізм
зіткнеться з іншим.
Тепер в Нідерландах проводитимуть численні слухання, дискусії,
парламентські засідання з метою «зрозуміти народ» − а сама угода, вже, між
іншим, ратифіковану Нідерландами, як діяло, так і буде діяти. Прем'єрміністр Нідерландів Марк Рютте в ніч підбиття підсумків нещасливого
референдуму закликав підходити до пошуку нового рішення обережно,
консультуватися з Євросоюзом і парламентом Нідерландів і визнав, що все
це може зайняти «кілька тижнів».
Я б сказав − навіть більше. Європейський Союз навряд чи захоче будьякого чіткого рішення до проведення референдуму про членство
Великобританії в Європейському Союзі. Тому що якщо виявиться, що
голландці проголосували проти угоди про асоціацію − а вона продовжила
діяти, це виявиться додатковим аргументом для британських євроскептиків.
Недарма з таким ентузіазмом сприйняв результати голосування лідер Партії
незалежності Сполученого Королівства Найджел Фарадж.
Ні, Брюсселю потрібно інше − показати, що жителі країн ЄС можуть
вільно висловлюватися з питань функціонування самого об'єднання − як в
Голландії. Саме тому до британського референдуму в Брюсселі і Гаазі
намагатимуться продовжувати плідні дискусії щодо майбутнього формату
угоди про асоціацію та голландського участі в ньому.
Реальне вироблення формули виходу із ситуації почнеться вже після
того, як пройде референдум в Великобританії і залежатиме насамперед від
його результатів. Якщо британці проголосують за збереження в ЄС,
особливих складнощів з перебуванням цієї формули не виникне. А ось
прецедент виходу однієї з країн-членів з ЄС може дати потужний поштовх
євроскептичні настроям на континенті − і одночасно посилити відцентрові
настрої в самому Сполученому Королівстві. Майбутнє європейської асоціації
з Україною доведеться вирішувати на тлі цих вельми небезпечних тенденцій.
Словом, це буде вже зовсім інший Євросоюз.
Так майбутнє України в черговий раз буде залежати навіть не від
великої політики, а від великої історії.
(Інформаційний портал Українські реалії)
Директор Інституту світової політики (Institute of World Policy)
Альона Гетьманчук:
Після референдуму в Нідерландах найпопулярніше питання, яке
ставлять мені особисто, чому саме голландці проголосовували проти.
Звісно, можна довго говорити, що референдум був не зовсім про
Україну, і вони голосували не проти України і навіть не проти Угоди, а проти
ЄС чи власного уряду. Однак, треба чесно визнати, що під час кампанії
голландським євроскептикам вдалось зробити цей референдум частково і про
Україну, накручуючи послання, що «Україна – це війна» чи «Україна – це
корупція». І коли голландці голосували проти – вони частково голосували і
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проти тих чи інших речей, пов'язаних безпосередньо з Україною. Питання,
чому вони голосували проти саме в контексті України дійсно важливе, щоб
розуміти, над чим конкретно нам треба буде працювати в майбутньому.
Щоб не бути голослівною, просто наведу та прокоментую
результатами соціологічного опитування IPSOS на цю тему, оприлюднені
перед самим голосуванням. Отже, головна причина голландського «ні»
полягає в тому, що вони «не довіряють Україні, зокрема через надмірну
корупцію». Саме з цих позицій виходили 60% опитаних. Це свідчить про
ефективну кампанію тих, кому за останні півроку вдалось прирівняти у
свідомості багатьох голландців Україну до корупції, адже ще влітку
минулого року Україна не асоціювалась у Нідерландах з корупцією, що
красномовно демонструвало опитування Інституту світової політики серед
пересічних голландців про головні асоціації з Україною. Тоді серед
ключових асоціацій були війна, була Росія, була катастрофа малайзіського
«Боїнґу», але корупції не було. І це, до речі, дуже симптоматично, що довіра
до України базується саме на боротьбі з корупцією. Отож, зрозуміло, що або
ми продемонструємо видимі для всієї Європи дива боротьбі з корупцією, або
будемо й далі отримувати недовіру й відмови. Також, можливо, є сенс
задуматися, як по-іншому в міжнародному контексті комунікувати питання
корупції в Україні. Ми не можемо приховувати її рівня і займатись
пропагандистськими штуками, розказуючи, як у нас все добре, але з іншого
боку стає все більш очевидно, що чим більше ми говоримо і пишемо в світі
про корупцію, тим більше ми укріплює стереотип про Україну як
невиліковно хвору від корупції.
На другій позиції (39%), чому голландці голосували проти –
занепокоєння, що Угода про асоціацію є першим кроком до членства України
в ЄС. Це був відомий і очевидний навіть без соцопитування контраргумент у
таборі «ні». І це був момент, де ми змушені були йти наперекір своїм
інтересам та бажанням. Ми були нещирі, коли говорили, що не сприймаємо
Угоду про асоціацію як перший крок до членства в ЄС. Ми змушені були
гратись у приховану євроінтеграцію, і це було наше слабке місце, хоча в
самій Угоді дійсно не йдеться про жодне членство. Можливо, тепер, коли
нам уже нема чого втрачати, варто почати відверто говорити з європейцями
про стратегічні наміри України, зокрема і в довгостроковій перспективі
отримати членство в ЄС, якщо така готовність на той момент буде з двох
боків (ми ж не знаємо, якою той момент буде Україна, і яким буде ЄС). Нам
треба серйозно працювати над тим, щоб зробити тему членства України
менш токсичною і більш конструктивною, й Інститут світової політики
невдовзі запропонує деякі ідеї з цього приводу. Хороша новина з
нідерландського референдуму: що велика частина з тих, хто голосували
проти, і ще більша з тих, хто не голосували взагалі, взагалі вірять і
сприймають серйозно членство України в ЄС. Не здивуюсь, якщо у
відсотковому співвідношення на душу населення голландці будуть більше
вірити у членство України в ЄС, ніж самі українці;).
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На третій позиції (31%) тих, хто збирались голосувати проти, –
твердження, що голландці не поділяють «європейських цінностей». Тут, у
принципі, все зрозуміло.
Взагалі потрібно пам'ятати про те, що на цьому референдумі ми
вперше мали справу з кампанією за Угоду про асоціацію в самому ЄС. І
прикро, що дебют адвокації відбувся саме в Нідерландах – країні, де про
Україну знають значно менше, ніж у Франції чи Італії (теж доведено нашим
соцопитуванням), і настрої одні з найбільш євроскептичних у всьому ЄС.
Тобто, ми пройшли справжнє випробування боєм без жодних репетицій та
тренувань. І це полегшує нам завдання далі працювати з іншими країнами. І
якщо зовсім відверто, то ми ще навіть не встигли до пуття пояснити всі
переваги Угоди про асоціацію в самій Україні, і вже вимушені були ламати
голову над тим, які переваги будуть для голландців.
І головне: мені не соромно за Україну в цій кампанії. Ми
усвідомлювали, що приречені на поразку, але зробили все можливе, щоб
надати нашим голландським партнерам всі аргументи за Угоду і за те, чому
потрібно підтримати Україну.
Навіть негативний для України результат референдуму в
Нідерландах не матиме руйнівні наслідки для асоціації України з ЄС
(Хвиля).
У цьому запевняють українські дипломати.
Посол МЗС з особливих доручень Дмитро Кулеба:
Саме уряд повинен оголосити, що воно планує робити з результатами,
отриманими на референдумі. Не треба робити 6-го ввечері або 7-го вранці
висновки про те, що все пропало, все скінчилося і угоду про асоціацію вбили
в Нідерландах. Це не буде кінцем, рухаємося далі.
Глава фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко:
Чи може Голландія безперешкодно накладати санкції або говорити« ні
»будь-яким зовнішньополітичним угодами ЄС? Звичайно, ні. І це розуміють
вже зараз в Голландії серйозні політики, і в Брюсселі. Очевидно, треба буде
проковтнути цей гіркий кому від неуспіху на референдумі. Після чого буде
знайдений вихід, яким чином можна буде продовжувати застосовувати угоду
і завершити його ратифікацію, щоб воно остаточно вступило в силу .
(Інформаційний портал Українські реалії)
Народний депутат України та заступник Голови Комітету з питань
запобігання і протидії корупції Ігор Попов:
Якщо відкинути пафосні гасла (вони потрібні, але не для сухого аналізу),
то бонуси від Угоди про асоціацію планувалися наступні...
1. Швидкий і значний ріст експорту українських товарів та послуг на
ринки ЄС. Практика показала, що Угода про вільну торгівлю насправді стала
«залізною завісою» для українських виробників. Ми отримали мізерні квоти
на нашу профільну продукцію. Пора починати кампанію по перегляду квот.
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Ну або завозити нашу продукцію через «прокладки» з тих країн, які
підписали нормальні, а не дискримінаційні угоди. Із втратою комісійних.
2. Адаптація українського законодавства до європейських стандартів.
Пора би вже отримати публічний звіт про хід приведення законодавчої і
нормативної бази до текстів директив ЄС, і які конкретні переваги для
української економіки та правової системи це дало.
3. Вільний рух робочої сили. Тобто, законне право для українських
громадян отримувати роботу в країнах ЄС. Поки ми боремося за скасування
короткострокових туристичних віз.
4. І в перспективі − набуття членства Украіни в ЄС. Доступ до
структурних фондів ЄС. Поки нам прямо кажуть, що це не розглядається.
Тому давайте розділяти власне євроінтеграцію − як ми будуємо
європейську Україну тут, і Угоду про Асоціацію − складний і спірний
документ, який діє, який потрібен, але який не вирішить всі наші проблеми
(…).
(Інформаційний портал Українські реалії)
Народний депутат України 8-го скликання та член Комісії з питань
майбутнього Світлана Заліщук:
1. Одразу після закриття виборчих дільниць екзит пол давав нам шанс,
що референдум провалився в рамках соціологічної похибки 3%. Зрештою
саме ця похибка стала вирішальною.
Явка перевалила за 30%, чого вимагало голандське законодавство. Це
ще один дуже повчальний приклад для нас і ЄС, який показує, що брак
лідерства дає можливість історії вершитися через похибку.
2. Але! Угода про Асоціацію зилишиться в силі, хоча доведеться
пройти додаткові стадії узгодження. 1 мільйон голандців, які проголосували
проти, не можуть зробити заручниками Україну та 500 мільйонів громадян
інших країн-держав ЄС, які ратифікували документ. Політичне рішення буде
знайдено спільно ЄС та Нідерландами.
3. Хто винен? На це питання треба відповісти, але не ярликами, а
тверезим аналізом європейської політики та нашої ролі в ній. Якщо виводити
формулу, то, на мою думку: корупція в Україні плюс повільні реформи
помножені на настрої найєвроскептичнішої країни в ЄС та вибори в
наступному році дали 60% проти.
4. Наші наступні перемоги чи провали на європейських фронтах
залежать від внутрішніх змін в країні. Голандський євроскептицизм, як і
російська агресія, не можуть залишатися вдаваною причиною, чому живемо
по-старому.
5. Чи несе відповідальність президент? Безумовно. Настільки,
наскільки як лідер держави зміг за два роки заснувати незворотні
перетворення, які б підняли Україну в світових економічних та
антикорупційних рейгтингах. Що мали б останній рік заповнити
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привабливими заголовками західні ЗМІ. Провал референдуму залежав від
провалу реформ у прямій пропорції.
6. Чи могло б кращу роботу зробити МЗС. Безумовно. Це стосується не
лише роботи з Референдумом. Дипломатична машина потребує двох речей:
нове покоління дипломатів, які можуть говорити з європейськими лідерами
їхньою мовою. І потужне фінансування, яке може бути використано
ефективно й креативно. У нас є чому повчитися в британців, шведів,
французів. Водночас треба відзначити, що робота в Нідерландах була одним
за найуспішніших прикладів співпраці між громадянським суспільством та
МЗС.
7. Окремо варто сказати про громадянське суспільство і його роль. Це
не традиційний комплімент в бік затятих єврооптимістів, які намагалися
щось зробити. Це важливий висновок, який може допомагати надалі державі
рухати свої інетереси на міжнародному рівні. Наші громадські лідери стали
потужними недержавними гравцями (non-state actors), які здатні виконувати
державні функції, коли держава не може (інколи не хоче) їх виконувати. Ця
функція яскраво проявляється всередині деражви – розбудова армії,
гуманітарна допомога, волонтерський рух. Тепер вона яскраво проявилася у
зовнішній політиці. Значну частину позивитної кампанії в Нідерландах було
проведено саме громадськими організаціями, активістами за підтримки
міжнародних фондів та особистої ініціативи. Висновок – держава повинна
більше спиратися та координувати дії з громадськістю на всіх рівнях.
8. Що голандське «ні» означає для Європейського Союзу? Результати
Референдуму це лише штрих до загальної кризи, у якій перебуває Європа. На
думку багатьох, в найгіршій з часів холодної війни. Зростання терорестичних
атак, конфлікт у Сирії та міграційна криза, зростання євроскептицизму,
зокрема майбутній референдум в Британії щодо виходу з ЄС, зростання ролі
популістичних урядів, посилення позицій ультра правих на європейському
континенті, нерозуміння що робити зі «стратегічним» партнером Росією.
Українське питання стоїть в черзі багатьох інших проблем.
9. Вплив на подальші європейські зусилля України. Референдум маємо
розглядати в контексті візової лібералізації та подальших переговорів щодо
санкцій проти Росії. Безпосередньо прямого зв’язку між цими питаннями,
безумовно, немає. Але це глобальна політика, павутина якої плететься не
лише дружніми до нас павучками. На жаль, голандське «ні» послабить наші
позиції на інших фронтах.
10. Позитив. Кампанія в Нідерландах показала, що в нас дуже багато
друзів в Європі. Щирих і готових інвестувати в стратегічні рішення щодо
посилення європейських позицій. Ми навчилися проводити виборчі кампанії
на європейському політичному ринку. Нам це точно знадобиться в
майбутньому. Особисто я об’їхала понад десять міст за десять днів і
зсередини побачила, як працюють європейські партії. Нідерланди стали чи не
найпоінформованішою країною в світі щодо змісту Угоди про Асоціацію.
Попри все – це стратегічна інвестиція в наше європейське майбутнє.
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(Радіо Свобода)
Україні Бачо

Колишній прес-аташе посольства Грузії в
Корчилава:
(…) Процедура зближення України з ЄС буде знайдена в Брюсселі.
Дійсно, багато років тому там був референдум, на якому Нідерланди
проголосували проти Євроконституції. Однак вихід з тієї ситуації зрештою
був знайдений.
Чому так сталося у випадку з Україною? Бо там був дуже високий
відсоток людей, яких культивували, що Україна це найкорумпованіша країна
в Європі. До того ж, голландці насправді переконані євроскептики. Є там
дуже багато тих, хто сумнівається. Якби Україна позиціонувала себе як
країна, яка прагне до Європи, не було б такого великого розрив між «за» і
«проти». Тут набагато важливіше було дати хоча б можливість маневру
уряду Нідерландів – у випадку, якби розрив був 3-5 відсотків. А за
соцопитуваннями, був дуже високий відсоток людей, які говорили про
високий рівень корупції в нашій країні – майже 60%.
(…) Аби людей переконувати, треба мати в руках якісь реальні речі. Я
чітко розумію, що дуже складно щось розповідати і в чомусь переконувати,
якщо ти не можеш надати конкретні факти на кшталт – зробили те,
побудували це. А голландці розуміють лише мову фактів (…).
Не думаю, що для ЄС референдум матиме якісь значні чи тяжкі
наслідки. Уже тридцять років, як в ЄС існують євроскептики і їх там дуже
багато. До прикладу Великобританія, де дуже багато чиновників скептично
ставляться до Євросоюзу. І коли йде розмова про спільний ринок чи привілеї,
то там завжди перемагає здоровий глузд, адже переважно європейці – великі
прагматики.
Не думаю про наслідки для ЄС, це передусім повчальна історія для нас,
бо ми починаємо розуміти, що треба щось робити, показувати реальний
результат.
Звісно, це ускладнює вирішення питання для Брюсселя, тому що
асоціювати Україну треба, а відтак шукати юридичні рішення. Брюссель
офіційно вже заявляє, що потрібно кілька тижнів, аби юристи повідомили як
виходити з цієї ситуації.
Європа дуже велика і вона не обмежується думкою тільки
голландського електорату. Існують ще такі поняття як геополітика,
геостратегія тощо. А ці поняття звичайному обивателю просто недоступні.

(Голос Столиці)
Політичний аналітик Марія Золкіна:
Референдум (в Нідерландах, − ред.) буде визнаний дійсним. Але
проблема дійсно існує. Розрив між тими, хто проголосував «проти», і тими,
хто проголосував «за», більше, ніж очікувалося. (…) І зараз голландський
уряд має простір для політичного маневру, тому що він має повторно
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вносити в парламент питання про ратифікацію. Уряд має можливість сказати,
що всього лише 32% взяли участь в голосуванні, а це означає, що 64% не з
загальної кількості виборців, а всього лише від третини населення
проголосували «проти». Можна аргументувати пропозицію ратифікувати
повторно. Проте, цифра 68%, навіть якщо це всього лише 32% виборців, всетаки маячить в інформаційному просторі. І голландський уряд зараз стоїть
перед
дуже
складним
вибором.
Україна
стала
заручником
внутрішньополітичних процесів в Голландії, де була піднята хвиля
євроскептицизму. Загалом, ніхто не розбирався в сенсі Угоди. Було багато
міфологем. Наприклад, компанія, яка проводила найсвіжіше напередодні
референдуму соціологічне дослідження, показала, що люди, які готувалися
голосувати «проти», оперували в багатьом міфами. Наприклад, про те, що
голосувати «проти» треба з тієї причини, що Україна − це корумпована
країна. Але Угода про асоціацію як раз і є інструментом для подолання
корупції, і це було б відомо, якби хтось вів раціональний дискурс в Голландії.
У так званій політичній частині Угоди є інструменти, які вимагали від
України і створення антикорупційних інституцій, і підвищення рівня
прозорості діяльності державної служби, і судової реформи, реформи
прокуратури, правоохоронних органів. Все це закладено в політичну частину
Угоди.
(…) Якщо голландський уряд запропонує парламенту повторно
ратифікувати, і парламент це зробить, то у євроскептиків і у тих, хто
організував цю популістським кампанію навколо Угоди про асоціацію,
з'являться нові аргументи. Вони скажуть: подивіться, ми провели
референдум, ніякої реакції немає, ми не можемо вплинути на дії нашого
уряду. А якщо влада Голландії не ратифікує повторно Угода про асоціацію,
Угода все одно буде діяти. І в будь-якому випадку у євроскептиків і в
Голландії, і в інших країнах, буде можливість говорити, мовляв, навіть
відмовившись ратифікувати Угоду, навіть маючи на руках результати
референдуму, уряд окремої країни-члена ЄС не може вплинути на рішення в
Брюсселі. Ситуація, дійсно, є небезпечною більше для ЄС, тому що це
виклик. (…) Право ЄС дозволяє, наприклад, виключити Нідерланди,
відсторонити їх від виконання певних положень цієї Угоди. Але від
найважливішої частини цієї Угоди, економічної, секторальної, не вдасться
усунути Нідерланди. І знову-таки, євроскептики отримують козир в свої
руки, кажучи про те, що економічний аргумент був важливий, а він дійсно
був важливий в цій дискусії. Було багато міфологем про те, що з Україною
менше вигідне економічне співробітництво, ніж, наприклад, з Росією. Хоча
прихильники Угоди про асоціацію виступали з більш раціональними
аргументами. І це теж підтверджується останніми дослідженнями,
оприлюдненими напередодні референдуму: мотивації голосувати «за» були
економічно обґрунтовані, мова про більш легкий режим торгівлі між
Голландією та Україною.
Експертний погляд
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Політолог, експерт-міжнародник Геннадій Друзенко:
Не думаю, що результат референдуму − це недоробки української
сторони. Європейські інститути, європейський парламент − це вони
відстоювали інтереси з боку ЄС і в останню чергу це стосується України. Це
питання Україну трохи зачепить, але не дуже. Адже йдеться про політичну
частину угоди, яка не є компетенцією держав-членів, а виключно є
компетенцією ЄС, тому вона працюватиме, незалежно від результатів
референдуму.
Україні варто звернути увагу не на результати референдуму, а на те, що
вона збирається приєднатися до спільноти, в якій розвивається серйозна
внутрішня криза.
Це більше криза самого Європейського союзу. Референдум загалом був
не стільки щодо України, вона була лише приводом. Голландські популісти
показали ставлення до цінностей європейської інтеграції. Ми йдемо до
спільноти, яка переживає істотну кризу − ось про це і треба думати Україні.
Коментуючи результати референдуму в Нідерландах з приводу
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, західні експерти звертають
увагу на те, що волевиявлення голландців не означає, що на зближенні
України з Європою поставлено хрест (Радіо Свобода).
Дослідниця дослідницького центру CATO Institute (США) Емма
Ешфорд:
Як і у випадку із Лісабонським договором (базова угода щодо
принципів функціонування ЄС підлягала ратифікації національними
парламентами країн ЄС, – ред.) можемо говорити, що розширення ЄС еліті
подобається більше, ніж громадянам країн-членів.
Викладач Королівського коледжу у Лондоні Олександр Кларксон:
Я думаю, що лідерів ЄС більше турбує те, який прецедент
голландський референдум створює для майбутнього Трансатлантичного
торговельного та інвестиційного партнерства (TTIP – запланована угода між
ЄС та США, – ред.), а не його вплив на Угоду про вільну торгівлю з
Україною, бо остання буде реалізовуватись, як заплановано.
Директор аналітичного центру Carnegie Europe Ян Тегау:
Угоду про асоціацію між ЄС та Україною ймовірно буде врятовано
додаванням кількох пунктів та умов, які стосуватимуться власне Нідерландів
до ратифікаційного інструменту, який голландський уряд має передати
Брюсселю. Прем'єр-міністр Рютте може також попросити Європейську раду
оприлюднити заяву усіх 28 країн-членів, яка наголосить на очевидному, а
саме що Угода про асоціацію не означає членства для України у ЄС.
Угода про вільну торгівлю між Україною та ЄС (DCFTA) взагалі не
залежить від результатів референдуму, бо її доля залежить від отримання
більшості на виборах у ЄС.
Експертний погляд
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Референдум найбільше вплине на внутрішню політику у Голландії та
потенційно в інших країнах Європи, де організовані групи активістів тепер
рішучіше втручатись в дискусію навколо будь-яких питань та просувати
власний порядок денний. Пряма демократія знову принесла результат
обернений до того, який обіцяла: менше демократії, менше підзвітності,
менше притомних публічних обговорень з приводу важливих проблем».
Голова турецького аналітичного центру EDAM та дослідник
Carnegie Europe Сінан Улген:
Голландський референдум щодо України вказав на ще одну проблемну
ділянку на стику національної державності та загальноєвропейських структур
в ЄС.
Політичний оглядач Леонід Бершидський:
Голландці не просто виявили незадоволення ЄС, вони показали, що не
хочуть підтримувати Україну.
(Голос Столиці)
Експерт-міжнародник Андрій Бузаров:
Моя думка як юриста, експерта з міжнародних відносин, полягає в
тому, що Угода (Угоди про асоціацію України з ЄС, − ред.) продовжить
діяти, як і діяла, для всіх країн ЄС і для України. При цьому, можливо,
будуть якісь обмеження у двосторонніх відносинах Голландії та України, в
економічних відносинах. Малоймовірно, що Угоду повністю денонсують.
(…) Угода про асоціацію була ратифікована всіма країнами ЄС,
включаючи Голландію. Угода про асоціацію не підлягає перегляду, як і її
окремі положення. Теоретично, щоб її переглянути, потрібно всім 28 країнам
ЄС дати на це згоду. І це теж безпрецедентний випадок. Таке малоймовірно,
все одно діятимуть усі пункти, які передбачені, в економічній та політичній
частині.
(Голос Столиці)
Експерт-міжнародник, голова Громадської ліги «Україна-НАТО»
Сергій Джердж:
Всі, крім Голландії, країни ЄС ратифікували цю угоду. Уряд Голландії
ратифікував також. Будемо бачити, як зреагують європейські чиновники, нам
теж цікаво, як вони будуть демонструвати свою договороздатність.
(…) Перегляд угоди якщо і буде, то саме в частині певних нюансів. В
цілому на режимі угоди про асоціацію України з ЄС це не відобразиться.
(….) Всі інші країни ратифікували, тому для нас в цілому все
залишиться так, як є. Хоча якийсь осадок залишиться. ЗСТ буде
продовжувати працювати, тому що Голландія конкурентно буде програвати,
коли Україна буде мати кращий режим з сусідами: з Німеччиною, з Бельгією,
наприклад. І ми надто драматизуємо ці результати. (…)
На референдумі розігрувалася карта відношення голландців до ЄС як
такого. (…)
Експертний погляд
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Ми знаємо, що уряд і той самий прем'єр-міністр закликали голландців,
фактично підводили до необхідності угоди про асоціацію. Тому я думаю,
вони самі будуть шукати можливість, як зберегти обличчя і в рамках ЄС, і
Голландії перед Україною, і перед світовою спільнотою, і знайти той
механізм, ті формули, які дозволять підтримати, запустити угоду, щоб вона
реально діяла. Але разом з тим якісь корективи, правки внести, з огляду на
те, що була така думка голландців.
(Голос Столиці)
Перший заступник голови Комітету ВР з питань європейської
інтеграції Остап Семерак:
Угода про асоціацію ратифікована 28 країнами. Голландія призупинила
цей процес після ратифікації. Але це не зупиняє застосування угоди про
асоціацію та зону вільної торгівлі, яка працює з 1 січня цього року. Тому
міжнародно-правових наслідків референдум у Голландії для України не несе.
Звичайно, це вибір голландців, і ми повинні його поважати. Я бачу навіть
позитивні моменти в цьому. Голландія і голландський народ сьогодні,
напевно, є найбільш поінформованими про Україну, про процеси, які у нас
відбуваються. Потрібно розуміти, що рішення, яке вони зробили, стосувалося
не їх ставлення до України, а їх ставлення в першу чергу до розширення ЄС.
(…) Єдиним наслідком, який може бути − це одностороннє
незастосування голландською стороною зони вільної торгівлі. Але я не вірю,
що голландський уряд піде на це, тому що це загрожує економічним збитком
і невигідною конкуренцією для голландських компаній, які працюють з
Україною. Тому голландці цього не робитимуть. І давайте не забувати, що
референдум має рекомендаційний характер. І заява голландського прем'єра,
мабуть, більше політична, тому що через рік у Голландії будуть вибори.
Референдум у Нідерландах має консультативний характер. Але
політикам доведеться сприймати його результати серйозно. Тепер уряд
Нідерландів намагається знайти вихід із незручного становища, в якому
опинився після референдуму щодо Угоди про асоціацію України та ЄС (Радіо
Свобода).
Міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс:
Це важливий політичний факт, і він означає, що ратифікація не може
тривати так, як очікувалося раніше. Ми будемо рухатися крок за кроком.
Тепер нам треба обговорити проблему в уряді, в парламенті, і з нашими
європейськими партнерами, також і з Україною, щоби побачити, які можуть
бути наслідки такого рішення.
Нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте:
Якщо підсумки референдуму залишаться такими, як сьогодні, то ми не
можемо продовжити ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.
Тепер політики не будуть поспішати. Дискусії про те, що робити далі,
триватимуть довго – не дні, а тижні.
Експертний погляд
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Депутат парламенту Нідерландів від Соціалістичної партії Гаррі
ван Боммель:
Двоє з трьох мешканців Нідерландів не хочуть цієї угоди, і тому я
думаю, коли це офіційно підтвердиться, уряд Нідерландів має зупинити
процес ратифікації і звернутися в Брюссель і проконтролювати, щоб була
нормальна, пряма угода з Україною, а не політична угода.
Офіційний речник Європейської комісії Маргарітіс Шинас:
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер засмучений.
Юнкер провів перемовини із прем’єр-міністром Нідерландів і
обговорив можливі наслідки із головою Європейського парламенту. Тепер у
Брюсселі чекають від уряду Нідерландів пропозицій, як вийти із незручного
становища.
Наслідків для Угоди про асоціацію України з ЄС не буде. Єврокомісія,
як і раніше, зобов’язується розвивати свої відносини з Україною. Угоду про
асоціацію ЄС-Україна було підписано. 27 держав-членів її ратифікували на
даний момент. Її також ратифікував Європейський парламент. Ця угода
застосовується тимчасовим порядком. І це було одностайне рішення Ради за
підтримки 28 держав-членів.
Експерт інституту Карнегі-Європа Штефан Лене:
Минулого літа греки проголосували проти пакету реформ від ЄС, в
грудні данці проголосували проти подальшої інтеграції в галузі юстиції та
внутрішніх справ, і тепер нідерландці проголосували проти Угоди про
асоціацію з Україною. І це, звісно, показує, що люди в Європі досить
незадоволені, і це не дуже добрий знак на майбутнє.
Євроскептики отримали вагомий аргумент, і він може запустити
ланцюгову реакцію по всьому Європейському союзу. Тепер експерти
побоюються, що «ні» в Нідерландах у квітні може аговкнутися на іншому
референдумі – у червні у Великій Британії. Мешканці королівства будуть
голосувати, чи варто їм далі залишатися в ЄС.
Торік Пенсійний фонд витратив на виплату пенсій приблизно 265
млрд. гривень, з яких лише 170 млрд. − власні кошти. Майже 95 млрд.
довелося дофінансовувати з бюджету, тобто знову ж таки з коштів платників
податків (Центр Разумкова).
Провідний експерт соціальних і гендерних програм Центру
Разумкова Ольга Пищуліна:
Гроші на пенсії будуть у будь-якому випадку. Традиційно Пенсійний
фонд у нас дефіцитний, і щороку його дефіцит покривають за рахунок
бюджету. Інша річ, що маємо проблеми і з наповненням бюджету. Одна з
основних наших проблем − стрімке старіння населення. Це проблема не лише
України, а й багатьох країн Європи. Але у нас, окрім демографічної
проблеми, є ще й економічна. Те, що кількість людей, які сплачують єдиний
соціальний внесок, скорочується, свідчить, що тіньова економіка зростає.
Одним із елементів боротьби з тіньовою економікою мало стати скорочення
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ставки ЄСВ. Але який воно дасть ефект? Поки що тенденції не видно. Тому
вирішувати проблему пенсійного забезпечення не можна лише пенсійною
реформою. Це мають бути комплексні економічні реформи, які б
стимулювали створення нових робочих місць, вихід підприємців з тіні,
зростання заробітних плат.
З приводу чергового підвищення пенсійного віку експерт переконана,
що воно не вирішить проблеми дефіциту Пенсійного фонду. Ефект від
підвищення пенсійного віку короткочасний, крім того, чим довше люди
працюватимуть, тим більшим буде навантаження на ринок праці. А за
даними Міжнародної організації праці, у нас і так майже кожен десятий
дорослий − безробітний.
(Європейська правда)
Професор економіки університету імені Е. Морріс Кокса та
професор політології Каліфорнійського університету в Берклі Жерар
Ролан:
(…) Що насправді сталося в Голландії?
Перш за все, явка була вкрай низькою: лише 32%. Референдум мав
консультативний характер, і уряд визнав би результати недійсними, якби
явка виборців була нижчою за 30%.
По-друге, противники асоціації мобілізували сили, в той час як ті, хто її
підтримують, лишилися вдома, сподіваючись на дуже низьку явку.
Поборники асоціації були дуже слабко мобілізовані.
Ймовірно, що сталася велика помилка, через яку голландським
політикам варто провести критичний самоаналіз. Адже 61% тих, хто
проголосував проти, насправді представляють не голландських виборців, а
лише упереджену вибірку.
Отже, хто відкрито виступав проти асоціації?
По-перше, вочевидь, Герт Вілдерс, ультраправий націоналіст, і його
прибічники. Він переважно виступає проти емігрантів, є палким ворогом
європейської міграційної політики і сподівається на розвал ЄС і повернення
до голландського націоналізму. Крім того, він поділяє ультраправі погляди
Володимира Путіна, але було б неправильно стверджувати, що його дружба з
Путіним стала основною причиною його опозиційності.
По-друге, є лівоцентристи, що виступають проти Євросоюзу та зони
вільної торгівлі. Загалом, голосування проти асоціації було гучним
протестом проти самого ЄС.
Чи означає це, що голландське «ні» не мало нічого спільного з
Україною? Великою мірою це так, але не цілком.
Приблизно третина голосів «проти» справді мала відношення до
України. Європейці не можуть зрозуміти, чому Україна не здатна позбутися
усюдисущої корупції та олігархічної системи (…).
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(Європейська правда)
Заступник директора Інституту світової політики Катерина
Зарембо:
Результат референдуму в Нідерландах особисто для мене виявився до
певної міри сюрпризом: більшість соцопитувань, проведене у Нідерландах
щодо імовірного розподілу голосів «за» та «проти», не показувало розриву
між двома таборами більше ніж 15 відсотків.
Імовірно, розрив у майже 30% стався через те, що певна кількість
прибічників Угоди просто не пішла на референдум – або через меншу
емоційну мобілізованість, або через намагання зменшити явку і в такий
спосіб просто нівелювати результат референдуму.
Але фактично реалізувався найгірший для України сценарій: явка –
достатня для визнання результатів референдуму дійсними; розрив між «так» і
«ні» − надто великий, щоб прибічники асоціації у нідерландському
політикумі могли красиво його нейтралізувати, не ризикуючи власною
політичною репутацією.
(...) Передусім, варто пам’ятати, що сьогоднішній референдум – це ще
далеко не крапка. 12 квітня уряд Нідерландів, швидше за все, оголосить, що
Угода буде ставитися на переголосування в парламенті – саме цього вимагає
від нього закон про референдум.
Далі – слово за парламентарями. Як мінімум, голосуванню
передуватимуть певні дебати. Імовірність того, що парламент підтвердить
результати референдуму, дуже висока. Однак не стовідсоткова.
Якщо нідерландські парламентарі також проголосують «ні», тоді
справа виходить за межі нідерландсько-українського діалогу і переходить у
Брюссель. Можу уявити, що євросоюзівські юристи вже зараз шукають
можливі виходи з цієї прецедентної для історії європейського міжнародного
права колізії.
Можна з високою вірогідністю стверджувати, що перегляду Угоди не
буде.
Така процедура не тільки розтягнеться на роки, але й вимагатиме
повторної ратифікації в усіх державах-членах ЄС. Держави-члени навряд чи
на це підуть: нідерландський референдум є інструментом для виявлення волі
громадян Нідерландів, але він аж ніяк не може змусити громадян інших
держав-членів ЄС думати так само.
Тоді залишається сценарій, описаний юристом Петером ван Елсувеге:
Нідерланди будуть виключені з переліку договірних сторін Угоди, а певні її
положення не поширюватимуться на Нідерланди (…).
(Сегодня.ua)
Експерт CASE Ukraine (проект «Ціна держави») Валерія Покідіна:
(…) Сьогодні сфера української професійної освіти перебуває на
перехідному етапі, метою якого є децентралізація ПТО. Враховуючи
неготовність місцевих урядів самостійно фінансувати ПТО, цей етап

Експертний погляд

72

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

07 − 13 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
супроводжується вкрай несприятливими наслідками, зокрема – закриттям
деяких профтехучилищ у містах, де ресурсів не вистачає. Проте в деяких
регіонах уже існують позитивні зрушення на шляху до подолання освітньої
кризи. Так, у Луцьку міськрада вже затвердила пріоритетні програми
підготовки фахівців профтехучилищ, які відповідають реальним потребам
регіонального ринку праці – професії робітничої сфери для підприємств та
сфери побуту. (…)
Доцільність якнайшвидшого переформатування технічної освіти є
очевидною не тільки з огляду на ринок праці, який уже протягом довгого
часу відчуває значну нестачу спеціалістів робочих спеціальностей, а ще й з
огляду на контингент учнів ПТУ, які переважно походять із найуразливіших
верств населення. Випускати дипломованих спеціалістів без перспективи
працевлаштування – означає створити прошарок декласованого агресивного
населення, що може привести до найгірших наслідків як з економічної, так і з
соціальної точки зору. (…)
В умовах децентралізації фінансування місцеві органи влади вже не
можуть «розбазарювати» гроші на підготовку незатребуваних кадрів. Саме
тому вони повинні ретельно проаналізувати стан та сучасні тенденції
розвитку регіональної економіки. Це передбачає створення робочих груп, до
складу яких увійдуть урядовці міських рад, представники професійнотехнічної освіти та підприємці. Всі разом вони зможуть з’ясувати актуальні
напрямки підготовки професіоналів. Адже не є доцільним фінансувати
навчання перукарів у кожному профтехучилищі, якщо попит на них малий
(…).
(Децентралізація влади)
Директор із науки та розвитку «Інституту громадянського
суспільства» Анатолій Ткачук:
За два роки Україна зробила значно більше, ніж Данія, Швеція та
Норвегія, коли вони проводили свої реформи у 1970-х роках. Там протягом 510 років об’єднувалося 4-8% громад. Сьогодні менше ніж за рік ми маємо 169
об’єднаних громад, в які влилося більш ніж тисяча сільрад. Це – дуже гарний
показник.
(…) Сьогодні українська бюджетна система щодо місцевого
самоврядування відповідає найкращій європейській практиці і наближена до
зразка північноєвропейських країн, тому за 2015 рік ми маємо непогані
результати по місцевих бюджетах.
Погляньмо, як змінилися фінансові потоки. Якщо порівнювати місцеві
бюджети 2014 та 2015 року, можна помітити зростання. Міста, що
розвиваються швидше за середньоукраїнські – наприклад, Львів та Одесса –
додатково отримали понад мільярд гривень у свої місцеві бюджети. Міста
середнього плану – як Хмельницький чи Вінниця – мали у плюсі 300-350
мільйонів гривень додатково. А це – і відремонтовані вулиці, і
відремонтовані бюджетні установи, і вирішення питання водопостачання.
Експертний погляд
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Якщо подивитися статистику зміни комунальних вкладів, можна
побачити їхнє зростання за 2015 рік у не надто просунутих областях на 115130%. Це якраз – вкладення місцевих бюджетів, яких раніше не було.
Область, наприклад, отримала 10% податку на прибуток юридичних осіб.
Тобто промислові області – такі, як Дніпропетровська, Запорізька,
Харківська – мали додаткові гроші до бюджету. Донецька область, якби там
зараз не було війни, мала б приблизно додатково 6,2 мільярда гривень. На
жаль, вони це втратили. Наприклад, місцеві громади отримали 5% податку з
підакцизних товарів, в масштабах України це – 7,6 мільярда гривень. Увесь
Державний фонд регіонального розвитку – це три мільярди.
(…) Думаю, у парламенті скоро ухвалять закон про адміністративнотериторіальний устрій, яким буде визначено нові адміністративнотериторіальні одиниці і який буде поширюватися на усі території української
юрисдикції. Там процес буде так само рухатися до формування ефективного
самоврядування, хоча психологічна неготовність даватиметься взнаки.
Сьогодні за показниками місцевих бюджетів найкраща динаміка
спостерігається у Центральній та Західній Україні: там краще збирається
податок на нерухомість, акцизний податок і так далі. Це певним чином
вирівнює економічний розвиток Західної і Східної України. Фактично,
децентралізація зближує можливості регіонів тому, що в одних є велика
промисловість, а в інших – активність людей, що утворюють велику
промисловість, яка дає значну приварку до місцевої економіки (…).
(Слово і Діло)
Політолог, віце-президент аналітичного центру «Політика» Олег
Лісний:
Результат 9 референдуму в Нідерландах, − ред.) був прогнозованим і
Україна усвідомлювала, що в Європі нас не чекають із нетерпінням у тому
вигляді, в якому наша країна наразі перебуває.
Нідерланди – це оплот євроскептиків. Вони завжди приймають рішення
в останню мить. Це дуже прагматична країна, в якій все міряється через
вигоду.
(…) Більшість із них так і думали, що це голосування за прийняття
України до Євросоюзу.
Нідерландці сказали «ні» угоді про асоціацію між ЄС і Україною,
що не дозволяє остаточно завершити процес ратифікації. Але наскільки
їхнє бажання вплине на реальний стан речей, якщо згадати, що фактично
документ вже діє з початку року. Все залежить від бажання Амстердаму
вести цю конфліктну гру з Брюсселем (ZN.UA).
Експерт з Університету Гента Пітер Ельсувеге:
Перший сценарій, на його думку, − це початок торгів між Амстердамом
і Брюсселем щодо внесення в угоду з Україною пункту про те, що асоціація
не означає перший крок до членства.
Експертний погляд
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Другий можливий варіант – Нідерланди не будуть виконувати деякі
положення угоди, які в компетенції національного уряду. Зокрема, статтю 18
договору про асоціацію, яка стосується працевлаштування українців в
країнах ЄС. Пункт «б» цієї статті говорить, що держави-члени ЄС повинні
вивчити можливість укладання двосторонніх договорів з Україною про
доступ українців до ринків праці. Нідерланди можуть відмовитися
виконувати цей пункт, нагадуючи про результати референдуму.
Також Амстердам може почати вимагати для себе право не виконувати
статтю 13 угоди, в якій йдеться про співпрацю у боротьбі з тероризмом. Але
питання безпеки не скільки в компетенції національних урядів країнучасниць, як органів ЄС, які визначають спільну політику в області
дипломатії і безпеки.
Третій варіант найбільш радикальний. Він передбачає, що Нідерланди
будуть вимагати від усіх інших країн-учасниць ЄС переглянути угоду з
Україною. Але це неможливо, тому що всі інші країни вже погодилися
виконувати її такою, якою вона є.
Експерт з питань ЄС Інституту Клінгендаля Адріаан Шоут:
Після референдуму, швидше за все, Амстердам буде вимагати від
Брюсселя розділити економічну і політичну частини угоди про асоціацію між
Україною і Євросоюзом. Таким чином, Нідерланди повною мірою зможуть
виконувати економічну складову угоди, але від політичної співпраці
відмовляться.
Але Польща і Балтія будуть проти такого розділення угоди з Україною.
Адже поляки, усі балтійці, а також Швеція і навіть Великобританія хотіли б,
щоб ЄС запропонував перспективу членства для України. З іншого боку,
Нідерланди теж можуть вимагати якісь поступки, тому що без схвалення
голландців угода в нинішньому формулюванні не може бути остаточно
затверджена, хоч і лишається в силі.
(Новое время)
Народний депутат Ганна Гопко:
(…) Референдум не став солодкою перемогою, коли хотілося, щоб
більшість голландців підтримали Україну.
(…) Ми виснажили Європу вимогами безвізового режиму, а треба було
виснажити-здивувати обсягом європейського законодавства і його
впровадженням, антикорупційними діями, а не переслідуванням борців з
корупцією, швидким формуванням дієвої коаліції, а не тримісячним
перетягуванням дірявої бюджетної ковдри.
Роботу над помилками слід починати з простого аналізу-опитування
тих голландців, які проти. Частина просто не хоче чути про ЄС. Це проблема
голландського уряду. Частина задурена російською пропагандою. Це
проблема спільна ЄС і нашого громадянського суспільства. Частина чує про
нас багато поганого, не чує хорошого. Це проблема Мінінформу і МЗС (…).
Експертний погляд
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Голова Луганської обласної ВГА Георгій Тука анонсував
створення спільного з ООН трастового фонду щодо відновлення Донбасу
(ИРТА).
«Темп взяли пристойний: за два тижні юристи повинні узгодити
спільний документ, на основі якого можна буде заснувати такий траст. З
допомогою трастового фонду, співробітники ООН сподіваються залучати
додаткові кошти міжнародних інвесторів».
В Краматорську відбулася нарада, на якому були присутні голова
Донецької ОВГА Павло Жебрівський і керівництво Програми розвитку ООН.
Луганська ОВГА виділила майже 30 млн грн на компенсацію
мешканцям зруйнованого будинку в Лисичанську (Новости Донбасса).
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація надала з
загального фонду обласного бюджету міста Лисичанськ субвенцію в розмірі
29,8 млн грн на компенсацію мешканцям зруйнованого будинку №17.
Відповідний договір на надання субвенції підписаний главою
обладміністрації Георгієм Тукой 7 квітня 2016.
Перший заступник глави адміністрації Єлизавета Пушко-Цибуляк:
Колегія вирішила без допомоги Кабінету міністрів України поставити
остаточну крапку в цьому питанні. Затягування процесу виплати компенсацій
постраждалим мешканцям аварійного будинку, без чого неможливий його
демонтаж, створює загрозу для мешканців сусідніх будинків, тому це
питання вимагало негайного вирішення.
Верховна Рада має намір виділити 3 мільярди гривень на
відновлення об'єктів соціальної та транспортної інфраструктури
Донбасу за рахунок коштів тимчасово непідконтрольних районів регіону
(Ильичевец).
Законопроектом пропонується встановити субвенцію з державного
бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів соціальної та
транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення
життєдіяльності, включаючи їх зміст, на території Донецької та Луганської
областей, а також на їх соціально-економічний розвиток обласним бюджетам
Офіційна інформація
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Донецької та Луганської областей в обсягах відповідно 2 387 624,5 тис.грн. і
886 020,1 тис.
При цьому пропонується визначити джерелом формування
спеціального фонду державного бюджету для надання зазначеної субвенції
залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких
органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, що
обліковуються за станом на 1 вересня 2015 року на рахунках в органах
Казначейства України.
ВР надала субвенції підконтрольним Україні районах Донбасу
(Citynews).
Верховна Рада прийняла законопроект №4197 «Про внесення змін до
закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо надання
субвенцій Донецькій і Луганській областях від залишків коштів місцевих
бюджетів населених пунктів, на території яких органи державної влади
здійснюють свої повноваження».
«За інформацією Державної казначейської служби України залишки
коштів, що склалися станом на 01.09.2015 на рахунках місцевих бюджетів
Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження і підлягають зарахуванню до
спеціального фонду державного бюджету, складають по Донецькій області –
2.387.624,575 тис. грн, по Луганській області – 886.020,152 тис. грн», –
йдеться в пояснювальній записці до законопроекту №4197.
Субвенції з держбюджету виділяються обласним бюджетам Донецької
та Луганської областей на відновлення об'єктів соціальної та транспортної
інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності,
включаючи їх зміст, а також на їх соціально-економічний розвиток.
Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що місцева
влада на підконтрольній території Донецької області планує відкрити в
цьому році 650 об'єктів інфраструктури. Мова йде, зокрема, освітні та
медичні установи (Восстановление Донбасса).
«Ми запускаємо в цьому році 650 об'єктів інфраструктури на всій
підконтрольній території. Ключові напрямки – освіта і медицина, тобто
здорове і перспективне майбутнє наших дітей».
Чиновник додав, триває масштабна підготовча робота. Вже зараз влада
демонструє реальні результати.
«Чи не щотижня вводимо в експлуатацію відремонтовані, оновлені
приміщення соціального значення: дитячі садки, центри культури та
реабілітації, медичні установи. Сьогодні кілька таких об'єктів відкрито у
Бахмутському районі. У Краматорську вже завтра почне прийом пацієнтів
європейського рівня відділення дитячої хірургії. Роботи фінансувалися з
різних джерел: за рахунок місцевої та державної влади, спонсорів та
Офіційна інформація
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міжнародних донорів. А в цілому це реальний приклад синергії на користь
донеччан».
До кінця грудня 2016 року в Слов’янську та на навколишніх
територіях у рамках спільного масштабного проекту Люксембурзького
Червоного Хреста та Товариства Червоного Хреста України відновлять
20 будинків третьої категорії зруйнованості (Україна молода).
«Головна мета − допомогти людям, які залишилися без житла, в першу
чергу найбільш незахищеним − самотнім пенсіонерам, багатодітним сім’ям
та людям з обмеженими можливостями. В рамках проекту було розроблено
типовий будинок», − зазначено в повідомленні.
Як повідомили в Червоному Хресті, ідея полягає в тому, щоб за
фундаментом зруйнованого будинку в першу чергу відновити одну кімнату,
від якої в наступні роки сім’я може розширити простір відповідно до своїх
потреб. Серед переваг такої «однієї кімнати» в організації називають: швидке
виконання, адаптивність і гнучкість відповідно до конкретних потреб кожної
родини, гарна якість у зменшеному просторі.
Військові сапери знешкодили в зоні АТО 32 409 мінно-вибухових
пристроїв (Урядовий портал).
Українські військовослужбовці в зоні АТО продовжують очищення
територій від мінно-вибухових пристроїв, залишених окупантами. Лише за
цей тиждень інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил України знайшли
та знешкодили 335 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку
проведення антитерористичної операції військові сапери знешкодили в зоні
АТО 32 409 мінно-вибухових пристроїв.
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Павло Жебрівський в кінці березня заявив, що на відновлення
інфраструктури у галузі буде приблизно 4 мільярди гривень. Голова
обласної влади стверджує, що інфраструктурні об'єкти на всій території
Донецької області, підконтрольній українській владі, будуть тільки
розвиватися (Новости Донбаса).
У той же час за даними ООН, Євросоюзу та Світового банку, втрати,
завдані соціальної та економічної інфраструктури на Донбасі оцінюється
більш ніж в 1 млрд 200 млн доларів. Такі дані надані в спільному звіті
міжнародних організацій «Оцінка відновлення і побудову світу».
Голова програми розвитку ООН Руслан Федоров:
Вартість деяких кошторисів в програмі розвитку ООН вище, ніж
оціночна вартість проектів, тому як організація керується принципом
«побудувати краще, ніж було».
Наприклад, якщо в школі або лікарні була зруйнована дах, то при
відновленні ми будуємо ще й пандус.
Офіційна інформація
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Питання зайнятості є одними з найгостріших в регіоні. За останній рік
нам вдалося відновити близько 30 об'єктів як соціальної так і економічної
інфраструктури. Ми видали сумарно 270 грантів на початок ведення
підприємницької діяльності для переселенців або для місцевого населення
Донецької області. Ми створили більше 2 тисяч робочих місць.
У Лисичанську презентували програму відновлення регіону.
(Луганский радар)
У Лисичанську відбулася конференції «Відновлюючи Донбас і
Україна», на якій презентували програму відновлення регіону.
Організаторами конференції виступили громадська ініціатива «Відновлення
Донбасу», Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна», Український
інститут аналізу і менеджменту політики, Інститут соціального захисту
громадян, політична партія «Успішна країна» за сприяння органів місцевої
влади.
Керівник «Відновлення Донбасу» Олена Петряєва:
Це не рамковий документ, це шлях, який відповідає нашому світогляду
про майбутнє Донбасу в складі України, про відновлення регіону після
військового конфлікту і будівництві мирного майбутнього.
Учасники конференції також наголосили на важливості для
відновлення стабільності в регіоні і країні посилення ролі органів місцевого
самоврядування.
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України

Литва надала Україні 50 тис. євро гуманітарної допомоги
(Європейська правда).
Кошти будуть передані Всесвітній організації з охорони здоров'я та
ЮНІСЕФ та підуть на допомогу постраждалому від конфлікту на сході
України населенню.
Міністр соціальної політики України Павло Розенко заявив, що на
сьогодні Службою безпеки України та органами прокуратури відкрито
близько 40 проваджень проти чиновників, які організовували схеми
призначення соціальних виплат фіктивним переселенцям (Аналітична
служба новин).
«Ми жодним чином не обмежуватимемо в правах реальних
переселенців. Кримінальні справи порушуються лише проти чиновників, які
приймали рішення і оформлювали пенсії, соціальну допомогу без присутності
людей, реєстрували людей за фіктивними адресами. Це працівники
Державної міграційної служби, органів соціального захисту населення та
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управлінь Пенсійного фонду. Це ті люди, які приймають рішення про
призначення допомоги».
Він нагадав, що з державного бюджету виділяється близько 30 млрд
грн на рік на соціальні виплати переселенцям.
Комітет Верховної Ради з прав людини планує створити
моніторингову групу у складі народних депутатів з питань дотримання
прав внутрішньо переміщених осіб і громадян України, які проживають
в зоні проведення антитерористичної операції (Газета Донбасс)
Представники громади ВПЛ поскаржилися членам комітету на черзі і
тривалі очікування на КПВВ, проблеми з отриманням документів ВПЛ,
затримки з виплатами соціальних виплат і неінформування про їхні права,
забезпечених законом.
Управління звільненими територіями
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука розповів, коли відкриють КПВВ в Станиці Луганській
(Українська правда).
«Разом з командуванням сектора прийнято рішення: якщо протягом
двох днів терористи не будуть здійснювати обстріли − розглянемо питання
про відновлення роботи КПВВ «Станиця Луганська».
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У травні ПРООН запускає нову програму з надання бізнес-грантів
для переселенців (Сегодня).
Очікується, що його бюджет складе $ 1 млн, а фінансувати будуть
Польща, Чехія і Великобританія. Освоювати гранти будуть в Київській,
Одеській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій,
Донецькій, Луганській областях. А переселенці, які захочуть брати участь в
проекті, повинні будуть скласти бізнес-план і вкласти в стартап сили і гроші.
Якщо ідея буде життєздатною, здобувачі отримають гроші на закупівлю
обладнання і ремонт приміщень. Як відзначають в ПРООН, рішення
продовжити фінансування стартапів переселенців було логічним
продовженням практики останніх двох років, адже це дозволяє створювати
робочі місця, а частка не відбулися бізнес-проектів, як правило, не перевищує
5-10%.
Заступник директора Департаменту екології, природних ресурсів
та
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
Любов
Безкоровайна зазначила, що сільське господарство Луганщини має
потужний потенціал (Луганська обласна цивільно-військова адміністрація).
«У минулому році сільгоспвиробниками було реалізовано на
внутрішньому ринку продукції на 7 млрд грн, з них 70 % продукції
рослинництва, на зовнішніх ринках – на 13,3 млн дол. продукції тваринного
та рослинного походження».
Німеччина надасть допомогу переселенцям Черкащини (Черкаська
обласна державна адміністрація).
Цього року в 13 областях України реалізується проект «Безумовна
грошова допомога внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в Україні», що
фінансується Урядом Німеччини. Він охопить і Черкащину, відзначають в
Департаменті регіонального розвитку облдержадміністрації.
Проектом планується охопити 4 350 осіб, тобто по 335 осіб на область,
протягом першого туру виплат, що триватиме у травні-липні цього року.
Безумовна грошова допомога виплачуватиметься у розмірі 1 980 грн. на
особу строком на три місяці, а це 660 гривень на місяць.
У рамках проекту грошовою допомогою зможуть скористатися особи
віком від 70 років; особи з І та ІІ групою інвалідності, які втратили
працездатність, за наявності підтверджуючих документів; сім’ї з дітьми-
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інвалідами, що не досягли 18 років; родини з трьома та більше дітьми; сім’ї,
де діти віком до 18 років виховуються одним із батьків.
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Павло Жебрівський повідомив, що обласний аеропорт Донецької області
буде в Маріуполі (Ильичевец).
На відновлення існуючого аеропорту буде потрібно півроку і 60 млн
грн.
«Плануємо по Маріуполю. Там треба внести 60 млн грн. І на це
потрібно півроку. Зараз ми відпрацьовуємо це питання з військовими».
Уряд Німеччини має намір протягом 2016 - 2017 років виділити 900
тис. євро на проекти з психосоціальної допомоги постраждалим від
конфлікту на Донбасі (Новости Донбасса).
«І в цьому, і в наступному році федеральний уряд буде підтримувати
Мальтійську службу допомоги в продовження її проектів гуманітарної
допомоги, спрямованих на соціально-психологічну опіку особам, яких
зачепив нинішній конфлікт на сході України. Для цього урядом зараз
виділяються майже 900 тис євро», – сказано в повідомленні посольства.
На цей проект уряд Німеччини в попередньому році вже виділило 300
тис євро, які були спрямовані не тільки на допомогу безпосередньо
потерпілим від конфлікту, а й на навчально-кваліфікаційні заходи для
представників місцевих органів влади та благодійних організацій.
Десять родин переселенців отримали квартири на Буковині
(Чернівці Таймс).
Засідання комісії з відбору претендентів на отримання соціального
житла в рамках реалізації проекту ЄС «Покращення умов життя та соціальна
адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області» провів
сьогодні, 11 квітня, голова обласної ради Іван Мунтян.
Члени комісії розглянули 17 пакетів документів претендентів на
соціальне житло, з них обрали 10 найбільш соціально незахищених родин
переселенців. Так, уже незабаром вони отримають у користування омріяне
житло у селищі Кострижівка Заставнівського району, реконструйоване та
умебльоване за кошти Європейського Союзу та Чернівецької обласної ради.
З початку року через електронну систему закупівель ProZorro 300
розпорядниками бюджетних коштів Донецької області оголошено 2494
тендера на планову суму 128,2 млн грн (Ильичевец).
За
інформацією
Департаменту
економіки
Донецької
облдержадміністрації, в першому кварталі економія бюджетних коштів склав
2,37 млн грн, або майже 17% оголошеної вартості предмета закупівель. При
цьому 130 організаторами закупівель завершено 314 процедур торгів на суму
11,8 млн грн.
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СБУ виявила майже 28 тисяч фіктивних переселенців на
Харківщині (Цензор.НЕТ).
На Харківщині Служба безпеки України ініціювала перевірки, завдяки
яким виявлено незаконні схеми соціальних виплат майже 28 тисяч фіктивних
переселенців на більш ніж один мільярд гривень на рік.
Як повідомляється, люди були зареєстровані в органах соціального захисту
як внутрішньо переміщені особи з районів проведення антитерористичної
операції. В документах зазначалося, що всі вони проживають на території
Харківської області, хоча фактично за місцем своєї реєстрації вони не
проживали. Щомісяця пенсії та інші соціальні виплати, призначені для них,
надходили на українські банківські картки і знімалися готівкою
організаторами операцій через банкомати в Харкові. Потім зловмисники
обмінювали гривні на російські рублі і переправляли готівку на
непідконтрольну Україну через територію Російської Федерації, в тому числі
і для фінансування терористичної діяльності.
У Запорізькій області переселенці отримають грошову допомогу
(Индустриалка).
Міжнародна організація з міграції (МОМ) продовжує програму
підтримки найбільш вразливих категорій вимушених переселенців в Україні.
Проект «Безумовна грошова допомога внутрішньо переміщеним
особам (ВПО) в Україні» фінансується Урядом Німеччини. У 2016 році
завдяки проекту будуть охоплені Запорізька, Вінницька, Житомирська,
Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська,
Чернігівська, Черкаська, Донецька та Луганська (підконтрольні Україні
території) області.
На проекти для переселенців у Харкові ООН виділить 5 млн
гривень (Новости Донбасса).
Управління Верховного комісара у справах біженців (УВКБ) виділило
п'ять мільйонів гривень або приблизно 193 тисячі доларів США на
фінансування проекту з надання підтримки переселенцям в Харкові і
Харківській області. В рамках проекту працюють пункти допомоги, де
внутрішньо переміщеним особам допомагають з отриманням грантів на
громадські проекти, з пошуком роботи, з вирішенням соціальних проблем із
доступом до Інтернету.
Представник УВКБ в Харкові Аслак Сулумсмуен:
Ми допомагаємо їм знайти роботу, надаємо інформацію та засоби для
спільних ініціатив переселенців та місцевих жителів щодо поліпшення їх
благоустрою.
У минулому році за сприяння УВКБ були відкриті чотири пункти
допомоги внутрішньо переміщеним особам в Харківській області, зокрема в
містах і селищах: Ізюм, Барвінкове, Куп'янськ-Вузловий та Балаклея. Там
Регіональні ініціативи

83

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

07 − 13 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
біженців із зон конфлікту на сході країни надавали інформаційні та правові
послуги, а також психологічну підтримку.
В цьому році в рамках проекту ініціативні групи переселенців та
місцевих жителів зможуть отримати міні-гранти до 15 тисяч гривень на
вирішення соціальних проблем. Також в пунктах допомоги будуть
надаватись консультації з працевлаштування та послуги з професійної
підготовки.
Частина коштів буде використана для надання послуг циганським
громадам, а також на програми по забезпеченню гендерної рівності.
На Черкащині перебуває понад 13 тис. переселенців (УНН-Центр).
Представники ДСНС в Черкаській області оприлюднили узагальнену
інформацію щодо кількості осіб, переселених до Черкаської області з АР
Крим та східних областей України станом на 11 квітня.
Так, кількість осіб які перебувають на території області складає 13 тис.
297, з них дітей − 1 тис. 990.
Німеччина надасть грошову допомогу вимушеним переселенцям у
Миколаївській області (Миколаївська правда).
Міжнародна організація з міграції подовжує свою програму підтримки
найуразливіших категорій вимушених переселенців.
Проектом «Безумовна грошова допомога внутрішньо переміщеним
особам (ВПО) в Україні», що фінансується Урядом Німеччини, у 2016 році
буде охоплено Вінницьку, Житомирську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську,
Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Чернігівську, Черкаську
Донецьку та Луганську (підконтрольні Уряду території) області.
8 квітня відбулися загальні збори Асоціації та Кооперативу
Сільгосптоваровиробників Луганської області, в яких взяла участь
перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Єлизавета
Пушко-Цибуляк та представники аграрного сектору економіки
Луганщини (Луганська обласна цивільно-військова адміністрація).
Метою
новоствореної
Асоціації
та
Кооперативу
Сільгосптоваровиробників Луганської області визначено захист і
відстоювання економічних, соціальних та інших інтересів членів організації,
пов’язаних з їх діяльністю у сфері виробництва та обігу
сільськогосподарської продукції, обладнання, сировини, матеріалів і послуг
для виробництва цієї продукції, зокрема у взаєминах з органами державної
влади та місцевого самоврядування.
Пріоритетним напрямом діяльності Асоціації є сприяння підвищенню
ефективності функціонування сільськогосподарської галузі шляхом
розроблення, обговорення та внесення пропозицій щодо об’єктивно
обґрунтованих
видів
класифікаторів,
стандартів
якості
товарів,
експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.
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Перший заступник голови Луганської облдержадміністрації
Єлизавета Пушко-Цибуляк:
Є велика необхідність об’єднання аграріїв задля захисту своїх
інтересів, отримання міжнародної підтримки та пошуків ринку збуту
продуктів.
На території України складатимуть ЗНО 254 учня з тимчасово
окупованої території Луганської області (Новости Донбасса).
Заступник голови облдержадміністрації Ольга Лішік:
Луганською облдержадміністрацією будуть створені всі належні умови
щодо забезпечення випускників з непідконтрольною Україні території
Луганської області умовами проживання і переїзду до місць проходження
зовнішнього незалежного оцінювання.
На ЗНО 2016 в Луганській області зареєструвалися 254 учня з
тимчасово окупованої території, які навчаються екстерном.
Міжнародні експерти досліджують систему водопостачання в
Донецькій області (Репортер – Новости Донецка и региона).
Спецпредставник ОБСЄ в Контактної групи Мартін Сайдік:
Я хотів би відзначити позитивний розвиток в області поставки води,
сьогодні в Донецькій області почалося обстеження системи водопостачання
за участю міжнародного експерта. Ми розраховуємо на підтримку всіх
сторін, щоб ця місія була успішною.
Голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський з
робочим візитом відвідав Бахмутський район, де взяв участь у відкритті
кількох соціальних об’єктів. Він відвідав міську поліклініку,
фельдшерсько-акушерський пункт у с. Зайцево та дитячий садок у с. Опитне
(http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=02.03.09&iface=Public&cmd=view&args=id
:36943;tags:46Донецька обласна державна адмнінстрація).
Очільник області наголосив, що ключовими напрямками розвитку
Донеччини є медицина і освіта.
«Ми плануємо 7,8 мільярдів гривень у цьому році інвестувати в
область. 20% суми спрямовуємо на освіту і приблизно 17% − на медицину.
Відкриємо 36 амбулаторій сімейної медицини, а також 14 базових лікарень».
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Уряд Канади виділить 3 мільйони доларів для підтримки сільських
сімей на Донбасі.
Коли умови життя домогосподарств, розташованих уздовж лінії
конфлікту на сході України, істотно погіршилися, допомога надійшла від
уряду Канади. Три мільйони канадських доларів дозволять розгорнути і
продовжити екстрену діяльність ФАО щодо негайного реагування і
відновлення в регіоні. Допомога від Канади надійде у вигляді надання
фермерських предметів першої необхідності, а також технічної і
методологічної підтримки за ринковою і коопераційної діяльності фермерів.
Фінансове втручання Канади надасть можливість безпосередньо
допомогти більш ніж 14 тисячам малих фермерських домогосподарств.
Поширення домашніх тварин і птиці (кури, кролики), а також кормів для них,
буде відбуватися в зоні конфлікту і високого рівня небезпеки. Планується
надання насіння овочів і картоплі разом з інструкціями та порадами щодо
посилення фермерської кооперативної діяльності на територіях, де уряд
України гарантує безпеку і захист (Единый Реестр ущерба инфраструктуры
Донбасса).
Донецька та Луганська області можуть отримати субвенції від залишків
коштів місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи
державної влади не здійснюють своїх повноважень.
Відповідний законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» (№ 4197 від 10.03.2016) ухвалений
Верховною Радою України 12 квітня за основу в першому читанні. За це
рішення проголосували 252 народних депутати (Мінрегіон України).
Органи місцевого самоврядування Луганської та Донецької областей
на підконтрольній Україні території зможуть проводити реєстраційні дії для
юридичних осіб. Верховна Рада України 12 квітня прийняла у першому
читанні законопроект № 4048 «Про внесення змін до Закону України «Про
тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (щодо
безперешкодної діяльності органів місцевого самоврядування) (Мінрегіон
України).
Проект USAID «Українська ініціатива зміцнення громадської довіри»
допомагає місцевій владі у східних областях відбудовувати об'єкти
соціальної сфери та приватного житлового фонду громадян. Нещодавно у
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м.Сватове були завезені будівельні матеріали (USAID Ukraine – USAID
Україна).
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація надала із
загального фонду обласного бюджету місту Лисичанську субвенцію у розмірі
29 809 667 грн на компенсацію мешканцям горезвісного зруйнованого
будинку №17 у розмірі. Це рішення схвалено колегією ОДА, ВЦА 1 квітня
2016 року.
Перший заступник голови Луганської облдержадміністрації
Єлизавета Пушко-Цибуляк:
Колегія вирішила без допомоги Кабінету Міністрів України поставити
остаточну крапку в цьому питанні. Затягування процесу виплати компенсацій
постраждалим мешканцям аварійного будинку, без чого неможливий його
демонтаж, створює загрозу для мешканців сусідніх будинків, тому це
питання потребувало негайного вирішення (Луганська обласна державна
адміністрація).
У травні ПРООН запускає нову програму з надання бізнес-грантів для
переселенців з бюджетом $ 1 млн (Восстановление Донбасса).
Верховна Рада України планує виділити понад 3 млрд. Гривень на
відновлення Донбасу за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів
(Восстановление Донбасса).
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський:
12 квітня Верховна Рада підтримала ініційований моєю командою
Закон про запорогові електронні торги, як пілотний проект в Донецькій
області (інші області почнуть такі торги лише з серпня). Думаю, суттєво
зекономимо державні кошти та й корупція зменшиться. Дуже дякую н.д.
Максиму Єфімову та всім депутатам, які підтримали цю ініціативу. На жаль
Закон про перекидку 2,4 млрд. на відновлення Донеччини проголосували
лише в першому читанні. Звертаюсь до тих нардепів, які під різними
приводами блокують відновлення Донеччини! Будете блокувати – назву всіх
поіменно, щоб область знала своїх героїв, під якими б благовидними
приводами ви б це не робили (Павло Жебрівський).
Сільскогосподарники Луганщини об‘єднуються.
Під
час
загальних
зборів
Асоціації
та
Кооперативу
Сільгосптоваровиробників Луганської області перший заступник голови
Луганської облдержадміністрації Єлизавета Пушко-Цибуляк підкреслила, що
є велика необхідність об’єднання аграріїв задля захисту своїх інтересів,
отримання міжнародної підтримки та пошуків ринку збуту продуктів
(Луганська обласна державна адміністрація).
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У Краматорьску відбулося засідання Комітету ВРУ, присвячене
захисту прав вимушених переселенців.
У місті Краматорськ Донецької області Комітет Верховної Ради
України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин провів розширене виїзне засідання Комітету з питання моніторингу
дотримання прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громадян України,
які проживають в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій і
Луганській областях, та аналізу практики застосування чинного
законодавства з питань ВПО.
Голова Комітету Григорій Немиря:
Ми вирішили приїхати і побачити на власні очі ситуацію з
дотриманням прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. І за ці два дні ми
дійсно наочно побачили та почули від людей інформацію, яка дає можливість
реально оцінити масштабність проблем у сфері захисту прав людини,
пов’язаних з проведенням антитерористичної операції.
Заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Ольга
Лішик наголосила на необхідності приведення підзаконних актів КМУ у
відповідність до закону України про захист прав і свобод внутрішніх
переселенців та заявила про неприпустимість невиплат пенсій громадянам
України, які перебувають на тимчасово окупованій території Донбасу
(Луганська обласна державна адміністрація).
У Новоайдарському районі відновлюються дошкільні заклади.
Сьогодні у дитячому садочку «Білосніжка», що знаходиться на
території Олексіївської сільської ради, триває ремонт та відновлення.
Фінансування надходило з різних джерел: це і кошти представництва ООН в
Україні – 207330 грн, і кошти, виділені Олексіївською сільською радою –
55300 грн, і внесок громади – 13811 грн.
Підрядником виступило Станично-Луганське приватне підприємство
«СКМ «ВАРІАНТ» (Луганська обласна державна адміністрація).
З 11 квітня почав працювати портал «Електронні петиції до органів
місцевого самоврядування Луганської області», створений коаліцією
громадських організацій у складі – «Суспільна служба правової допомоги»,
«Центр європейських ініціатив Луганщини», «Громадська платформа»,
Луганське обласне представництво ГМ ОПОРА (Новости Луганска).
У Луганській облдержадміністрації відбулася робоча нарада щодо
стану автомобільних доріг в області, перспектив розвитку дорожньої сфери, а
також інших проблемних питань.
До порядку денного були включені питання реалізації Регіональної
програми дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки,
початку проведення ямкового ремонту на дорогах загального користування,
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планів проведення ремонту доріг та їх співфінансування з
райдержадміністраціями. Обговорювався також фінансово-економічний стан
ДП «Луганський облавтодор».
За підсумками наради було прийнято рішення про надання фото-звітів
до і після проведення ямкового ремонту, плану заходів з погашення
заборгованості із заробітної плати працівникам ДП «Луганський
облавтодор», також звернутися до Міністерства інфраструктури України з
пропозиціями щодо співфінансування ремонту доріг державного значення за
рахунок митних надходжень. Разом з тим, визначені плани проведення
ремонтних робіт і розроблені механізми співфінансування за рахунок
державного обласного та районних бюджетів (Луганська обласна державна
адміністрація).

Новини з соціальних мереж

89

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

07 − 13 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Активісти звернулися до влади країни з вимогою прийняти
розроблений ними законопроект, що захищає права переселенців.
(Вчасно).
Цілий ряд громадських організацій, в тому числі «Донбас-SOS»,
«КримСОС», «Схід-SOS», «Право на захист» та інші підготували звернення
до влади країни.
Активісти повідомляють, що Міністерством соцполітики під
керівництвом Павла Розенка був підготовлений проект змін до постанови
№509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб». Даний проект мав би
привести його у відповідність з оновленим законом України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» і усунути всі
невідповідності, що стали причиною анулювання довідок ВПЛ, перевірок
місця проживання переселенців та ін.
«Хочемо оголосити про наступні критичних моментах, − йдеться у
Зверненні, − порядок перевірки місць проживання/перебування ВПЛ повинен
проводитися виключно у випадках отримання ВПЛ адресної допомоги. Така
перевірка повинна проводитися соціальними інспекторами. Міграційна
служба і Національна поліція не можуть бути включені в процес перевірки
місця проживання ВПЛ ».
Також громадські активісти стверджують, що Постанова не може
регулювати питання отримання пенсії та інших соціальних виплат −
отримання пенсій та допомог не повинно залежати від наявності довідки
переселенця. При цьому дія довідки переселенця не може бути призупинено
в разі, якщо ВПЛ протягом місяця не повідомить про зміну місця
проживання − подібна міра суперечить законодавству.
Активісти заявляють, що проект повинен торкатися обмежене коло
питань, а саме − порядок взяття переселенців на облік. Всі інші питання не
входять до компетенції Мінсоцполітики.
(Реальная газета)
Депутат Рубіжанської міської ради Денис Денищенко:
Система пропусків неефективна і не потрібна. По-перше, це порушення
прав людини, тому що є таке поняття як свобода пересування, яке закріплено
Законом України. По-друге, основний документ, що засвідчує особистість −
це паспорт України.
За паспортом громадянина України працівники на блокпостах можуть
дізнатися всю інформацію про конкретного громадянина. Якщо ми визнаємо,
що ті території окуповані і є нашими, українськими. І, якщо ми визнаємо, що
там живуть наші люди, і ми збираємося за ці території боротися
Експертний погляд

90

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

07 − 13 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
дипломатичним або військовим способом. Ми повинні поважати жителів
Луганської та Донецької областей. Я луганчанин і мені не подобається, що
наших людей в певному сенсі принижують. Система пропусків не потрібна
(…).
(Слово і Діло)
Експерт «Реанімаційного пакета реформ» у сфері пенсійного
забезпечення Павло Кухта:
Відділи соцзахисту підконтрольні терористам або взагалі відсутні. Ми
направляємо гроші, але куди вони пішли, не знаємо. Це чорна діра. Крім
того, немає зворотнього зв'язку й нам можуть «намалювати» будь-яку
кількість пенсіонерів.
Виплати мають здійснюватися лише тим, хто проживає на українській
території. При цьому, варто перевіряти, щоб люди не їздили з
непідконтрольних територій та не присилали «своїх», оскільки в такому разі
це дійсно призводить до підтримки терористичних анклавів.
Ця проблема є очікуваною. «Пенсійний туризм» почався з корупції у
прифронтовій зоні, коли органи соціальної опіки просто перекачували гроші
на непідконтрольні території. Більше того, через хвилю переселенців, які
спочатку реєструються, а потім перереєстровуються, виникло явище
фейкових переселенців. Це проблема неперевірених списків, у яких є і
корупція, і «мертві душі».
Для економіки це величезні втрати. Близько 30 млрд йде на ті
території. Ми не можемо собі дозволити втрачати такі кошти. Це дві третини
військового бюджету, які фактично виплачуються ворогу (…).
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Прогнози
Голова Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський
повідомив, що Європейська рада до червня цього року розгляне питання
одержання Україною безвізового режиму (UAZMI).
«Україна виконала всі елементи плану дій щодо безвізового режиму, і
зараз Європейська комісія відповідно до положень передає у Європейський
парламент і Європейську раду пропозицію щодо зміни відповідного
регулювання Євросоюзу так, щоб надати українцям, які їздять як туристи і
у яких є біометричний паспорт, можливість їздити до ЄС без віз... За моїми
відчуттями, це буде обговорення в Європейському парламенті та у
Європейській раді до червня».
Уряд Нідерландів дасть оцінку результатам референдуму щодо
угоди про асоціацію Україна-ЄС до вересня цього року (Європейська
правда).
Про це йдеться в листі глави МЗС Нідерландів Берта Кундерса до
парламенту.
«Цілком очевидно, що уряд тут вступає на незвідану територію, як
національну, так і європейську. Це вимагає ретельного, поетапного підходу,
який займе деякий час», − йдеться в листі.
Прес-секретар міністерства додав, що це не означає, що уряд прийде з
відповіддю по суті щодо підсумків референдуму. За його словами, це та ж
сама оцінка, яку виносять після парламентських виборів.
Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк
повідомив, що Європейська комісія надішле до Ради ЄС законодавчу
ініціативу щодо скасування віз для громадян України, які подорожують
до ЄС, через 2 тижні (Європейська правда).
«Єврокомісія висуне пропозицію візової лібералізації для України через
2 тижні».
Одночасно з публікацією даних щодо результатів референдуму в
Нідерландах з'явився лист голови МЗС Нідерландів Берта Кундерса, за
яким відповідь уряду на результати референдуму буде направлена до
парламенту не пізніше вересня 2016 року (Голос Столиці)
Голова правління Українського інституту міжнародної політики
Ростислав Томенчук:
Це традиційний голландський підхід. Їм треба дуже довго порадитися,
різні робочі групи створити. Не треба дивуватися, що голландці беруть часу
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до вересня. Протягом цього півроку будуть консультації з Брюсселем. Це
тільки перший етап до вересня місяця. Процес може тривати дуже довго,
насправді. Враховуючи те, що в 2017 році, якщо я не помиляюся, відбудуться
вибори Нідерландах, я б не хотів сказати, що ці консультації можуть тривати
до 2017 року, але цілком можливо.
Це не є один з ймовірних варіантів, і цей варіант не підходить Україні.
Тому що в Україні і ряді країн ЄС не готові говорити про перегляд договору
про асоціацію, про те, що там треба щось добавити, якісь речення, якісь тези.
Тому я не думаю, що може мати місце в даній ситуації зміна тексту угоди, в
якій буде значитися вступ чи не вступ України до ЄС.
Варіант, який би підійшов Україні - що політична частина договору про
асоціацію не поширюється на Голландію.
МЕРТ покращив прогноз інфляції в першому півріччі до 5,5 %
(Економічна правда).
«За підсумком першого півріччя 2016 року очікується незначне
зростання цін (5,5 %), що буде обмовлено: збереженням жорсткої монетарної
політики, внаслідок переходу до інфляційного таргетування, слабкою
купівельною спроможністю населення та підвищенням собівартості
сільгоспвиробництва», − йдеться у звіті.
Ризиком підвищення інфляційних процесів у 2016 році є посилення
ролі інфляції витрат, зокрема значне зростання цін виробників у переробній
промисловості, а саме у харчовій у зв’язку зі збільшенням витрат на оплату
праці, підвищенням тарифної складової та подорожчанням ресурсів
сільськогосподарського походження.
Єврокомісія в цьому місяці запропонує скасувати візи для
українців незважаючи на результати голландського референдуму щодо
асоціації Україна-ЄС, обумовлені частково і занепокоєннями з приводу
сплеску міграції. Про це повідомляє Reuters з посиланням на
високопоставлене джерело в ЄС (Українська правда).
«Це може виглядати, як ніби ми ігноруємо голландських виборців, але
ми повинні тримати своє слово перед Україною, яка виконала умови,» −
сказало джерело.
Пропозиція повинна бути схвалена кваліфікованою більшістю країнчленів ЄС і Європейським парламентом.
За словами джерела, Єврокомісія включить у свою пропозицію певні
гарантії, які дозволять країнам ЄС тимчасово відновити візовий режим у разі
сплеску міграції.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін впевнений, що
результати референдуму в Нідерландах за ратифікацію Угоди про
асоціацію України з Європейським Союзом не завадять Україні
отримати безвізовий режим з ЄС (Інформаційний портал Українські реалії).
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«Є чіткі запевнення (європейських політиків, − ред), що безвізовий
режим − це абсолютно окремий шлях. І якщо Єврокомісія дає відмашку, а
відповідне рішення всередині Європейської комісії вже підготовлено, що
Україна виконала всі вимоги на шляху до безвізового режиму − ми рухаємося
до безвізового режиму».
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Інфографіка
(USAID Ukraine – USAID Україна)
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(Українська правда – Київ).

(VoxUkraine)

Графік 3. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій
протягом 21 березня – 3 квітня 2016р.
Інфографіка
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(VoxUkraine)

Графік 3. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій
протягом 21 березня – 3 квітня 2016р.

Графік 4. Події, що визначали значення індексу протягом 21 березня –
3 квітня 2016р. (оцінка події є сумою її оцінок за різними напрямками, тому
вона може перевищувати +5, або бути меншою за -5)
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(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).
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