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Головні новини тижня
Протягом 14 − 27 квітня 2016 року найбільш обговорюваними стали
теми призначення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та
подальші кроки нового уряду.
Західні політичні лідери в цілому позитивно оцінили нові призначення
в Кабміні. Високопоставлені представники Європейського Союзу та
Сполучених Штатів Америки привітали Володимира Гройсмана з
призначенням на посаду Прем'єр-міністра України. Віце-президент США
Джо Байден висловив сподівання, що призначення нового Уряду створить
необхідний імпульс для прискорення системних реформ в Україні відповідно
до програми співробітництва з МВФ та Угоди про асоціацію з ЄС.
Лейтмотивом переформатування Українського Кабміну стало
представлення планів його діяльності та визначення пріоритетних кроків на
найближче майбутнє. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
представив Програму діяльності Кабінету Міністрів України на засіданні
Верховної Ради України.
«Вивести країну з кризи і забезпечити ефективне продовження
реформ – це і є ті два ключові завдання, які стоять перед новим Урядом.
До кінця року ми беремо на себе зобов’язання підготувати план
розвитку країни на середньострокову перспективу», − зауважив він.
Глава Адміністрації Президента Борис Ложкін представив «Пропозиції
до плану першочергових дій щодо реформування країни в найближчі 100
днів» з детальною потижневою дорожньою картою оперативних рішень, а
також конкретні «Пропозиції до плану дій з реформ на 2016 рік». Пропозиції
містили перелік з 20 реформ, які пропонується затвердити як найбільш
пріоритетні.
Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає своїми найважливішими
завданнями відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом і
негайну системну реформу сфери держфінансів.
Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і
торгівлі Степан Кубів заявив, що через 3−4 роки Україна повинна бути в
ТОП-20 за умовами ведення бізнесу.
Крім того, продовжуюються міжнародні перемовини щодо Угоди про
асоціацію та безвізовий режим з Україною.
Європейська комісія пропонує Європарламенту і Раді Європейського
союзу скасувати візи для громадян України.
Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у
грудні минулого року, у ній, зокрема, міститься підтвердження того, що
Україна вдало виконала усі критерії у рамках плану дій з візової
лібералізації.
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Однак, уряд Нідерландів почав переговори з європейськими
країнами щодо внесення змін до Угоди про асоціацію з Україною. За
словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, голландська влада має
намір обговорити угоду в ЄС і «внести в нього зміни відповідно до побажань
тих, хто голосував проти».
Відповідно, він не очікує будь-якого рішення до 23 червня (коли
пройде британський референдум).
У свою чергу, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
заявив, що Референдум у Нідерландах не вплине на Угоду про асоціацію
України з Європейським Союзом, а також на питання щодо безвізового
режиму для українців.
«Ми не збираємося вносити ніяких змін в Угоду. Це не лише українська
позиція, а й позиція інших країн-членів ЄС, які вже передали ратифікаційні
грамоти в Брюссель».
Глава Литви Лінас Лінкявічюс після зустрічі глав МЗС Євросоюзу в
Люксембурзі заявив, що ЄС було б некоректно змінювати угоду про надання
безвізового режиму Україні та Грузії.
Європейський комісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс
Аврамопулос заявив, що Європейська комісія прийняла законодавчу
ініціативу надати Україні безвізовий режим, пише Reuters (Великобританія).
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що рішення про
безвізовий режим для Києва ухвалять найближчими тижнями, інформує
Deutsche Welle (Німеччина).
Інші події:
− Президент України Петро Порошенко прийняв рішення призначити
колишнього віце-прем'єр-міністра Польщі Лешека Бальцеровича своїм
представником в уряді.
− Єврокомісар з політики сусідства і перемовин про вступ Йоганнес
Ган заявив, що Євросоюз готовий надати Україні другий транш так званої
макрофінансової допомоги на суму в 600 млн євро.
«США виділять Україні мільярд доларів уже найближчим часом».
− Президент України Петро Порошенко повідомив, що в Україні
створили робочу групу, яка робитиме кроки для унеможливлення
використання офшорних компаній громадянами України.
«Позачергове питання – це питання деофшоризації. Концепція
деофшоризації вчора на засіданні, за моєю участю, була попередньо
затверджена, була створена робоча група».
Порошенко також наголосив, що сподівається, що до 1 червня
законотворча робота буде представлена Верховній Раді для голосування.
− Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що Україна
представить нову концепцію реформування Збройних сил під час
варшавського саміту НАТО.
− Кабмін вирішив створити Міністерство з питань тимчасово
окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
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Аналітичний коментар
С. Горова
с.н.с. ФПУ,
канд. наук із соц. комунікацій

Ревальвація гривні та підстави для її зміцнення
У ЗМІ відзначають: у відповідності до даних фахівців, з початку
поточного року гривня зміцнилася на 5%. Помітним виглядає також і те, що
багато експертів вважають: українська національна валюта мінімум два
місяці буде стабільною. При цьому, звертають на себе увагу основні
причини, які, на думку фахівців, сприяли зміцненню гривні: нинішню
ситуацію пояснюють збільшенням пропозиції валюти над попитом. На
сьогоднішній день в Україні громадяни пропонують більше валюти, ніж
купують (http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry100
8288354.html. − 2016. − 12.04).
Приріст валюти в країні обумовлений і діяльністю експортерів.
Експерти вказують на те, що один з ключових чинників зміцнення гривні на
міжбанківському валютному ринку − зростання світових цін на сталь (+ 34%
з початку року) і на залізну руду (+ 26% з початку року), що позитивно
впливає на виробництво металургії (+ 14,2% в лютому 2016 року в
порівнянні з лютим 2015 року). А, відповідно, і на приплив валютного
виторгу
(http://hubs.ua/economy/grivnu-uderzhivayut-ot-padeniya-mirovy-etseny-na-sel-hozproduktsiyu-i-metall-71059.html. − 2016. − 14.04).
Аналітики зазначають, що така експортна виручка була направлена на
міжбанк (http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry100
8288354.html. − 2016. − 12.04).
Крім того, слід вказати й на зростання обсягу експортних поставок
металопродукції, що призвело до додаткової пропозиції іноземної валюти на
ринку більш ніж на 100 млн доларів. І цей фактор також сприяв зміцненню
гривні.
У той же час аграрії продавали валюту, щоб виручити гроші на
посівну. Також деякі представники аграрного сектору продавали валютні
кредити, так як у них виникла необхідність в зворотній гривні. На валютний
ринок також позитивно впливала й посівна кампанія, так як аграрії
потребують гривні для закупівлі палива, заробітних плат та ін.
Ще одним фактором превалювання рівня пропозиції валюти над
попитом є довге очікування ринку.
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До того ж, зростанню пропозиції на ринку сприяли великі обсяги
зовнішніх запозичень. Так, у квітні Україна отримала від Японії кредит у
розмірі 331 млн доларів, але в той же час продала 651 млн доларів валютних
ОВДП. І цей фактор дозволив зміцнити українську національну валюту.
Спеціалісти в ЗМІ також вказують на те, що стабілізація курсу гривні
пов'язана зі зниженням вартості американської валюти на світових
ринках (http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry100
8288354.html. − 2016. − 12.04).
Однією з причин для зміцнення гривні експерти бачать і призначення
нового уряду. Багато імпортерів чекали закінчення політичних інтриг і
вважали за краще не ризикувати, закриваючи тільки мінімальні потреби
(http://minfin.com.ua/2016/04/15/17713442/. − 2016. − 15.04).
При цьому, в нинішній ситуації, особливо звертають на себе увагу
прогнозні експертні оцінки щодо гривневих перспектив в найближчому
майбутньому: слід зазначити, що говорячи про міжбанківський курс валюти
в літній період, більшість фахівців сходяться на думці: гривня продовжить
зміцнюватися. Так, виконавчий директор Незалежної асоціації банків
України (НАБУ) Олена Коробкова зазначила: «Якщо політична криза не
загостриться, ми очікуємо подальшого зміцнення курсу національної
валюти. Є всі передумови, щоб курсовий коридор залишався в межах 24,7026,50 грн./$».
Згідно з очікуваннями керівника департаменту з торгівлі борговими
інструментами на локальному ринку ІК Concorde Capital Юрія Товстенко,
влітку гривня зміцниться, якщо на світових сировинних ринках знову не
буде падіння цін на сталь, руду і продукцію агросектору. Правда, за його
прогнозом, навряд чи варто сподіватися на курс нижче 25,0 грн./$
(http://hubs.ua/economy/grivnu-uderzhivayut-ot-padeniya-mirovy-e-tseny-nasel-hozproduktsiyu-i-metall-71059.html. − 2016. − 14.04).
Аналітик UniCredit Bank Андрій Приходько також вважає, що в першу
чергу, курс гривні буде залежати від зовнішніх факторів. Зокрема, курс
української національної валюти залежить від цін на сталь і залізну руду
(http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008288
354.html. − 2016. − 12.04).
Провідний експерт інформаційно-аналітичного центру Forex Club в
Україні Андрій Шевчишин прогнозує курс на літній час в рамках 25,527,5 грн./$. «Очікується відносно стабільна пропозиція валюти (без
особливих перекосів), якщо не станеться перелому у відновленні цін на
сировинних ринках або глобальних потрясінь. У свою чергу попит на валюту
буде залежати від активності імпортерів (які будуть реагувати на цінові
тенденції ринку), а також − наявності гривневого ресурсу у населення. З
огляду на що реальні доходи українців упали, попит на валюту для
відпочинку
може
бути
стриманим»,
−
підсумував
експерт
(http://hubs.ua/economy/grivnu-uderzhivayut-ot-padeniya-mirovy-e-tseny-nasel-hozproduktsiyu-i-metall-71059.html. − 2016. − 14.04).
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Заступник голови Правління Банку Кредит Дніпро Сергій Волков
пророкує відносну стабільність гривні протягом найближчих двох місяців.
При цьому, за цей проміжок часу буде спостерігатися невеликий сезонний
попит, відзначає експерт. Він упевнений, що курс гривні в межах 2526 гривень за долар буде утримувати і Нацбанк (http://www.profiforex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008288354.html. − 2016. −
12.04).
При цьому, президент Украналітцентра Олександр Охріменко
відзначив: «Подальший курс залежить від дій регулятора: якщо він почне
скуповувати валюту в резерви − це сигнал, що гривня більше зміцнюватися
не буде. Тоді курс знову повернеться до 26 грн./$ і вище»
(http://www.dsnews.ua/economics/dollar-mozhet-podeshevet-do-25-griveneksperty-11042016084000. − 2016. − 11.04).
У свою чергу, експерт Міжнародного центру перспективних
досліджень Олександр Жолудь, підкреслив, що курс гривні формує не
Національний банк України, а ті процеси, які відбуваються на валютному
ринку. Експерт зазначив, що зараз відбуваються валютні коливання на ринку
без чіткої тенденції до посилення або ослаблення гривні, тому дуже важко
спрогнозувати курс в довгостроковій перспективі.
Раніше фінансовий експерт, керуючий партнер Capital Times Ерік
Найман заявив, що стабільність курсу гривні сьогодні залежить від
кредиту МВФ і політичної ситуації в Україні.
Однак, слід вказати й на те, що в експертних колах вказують й на
можливі незначні коливання курсу. Так, провідний науковий співробітник
Інституту економіки та прогнозування НАН України Ярослав Жаліло у
своєму коментарі ситуації спрогнозував, що в найближчий період можна
чекати деяких коливань курсу в межах 1-1,5 гривні, але різких стрибків не
буде. Експерт також зазначив, що після нестабільності, яка спостерігалася в
лютому
і
березні
цього
року,
гривню
чекає
стабілізація
(http://thekievtimes.ua/economics/472640-kakim-dolzhen-byt-realnyj-kursgrivny.html. − 2016. − 06.04).
Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин
також прогнозував невеликі коливання гривні. «Я думаю, що в цьому році ми
будемо свідками того, що в деякі періоди без особливих видимих причин
гривня може то зміцнюватися, то знижуватися. Два тижні тому ми бачили,
що гривня слабшала, зараз зміцнюється. Такого роду коливання вони будуть
характерні в весняний період» (http://www.segodnya.ua/economics/enews/
kakim-budet-kurs-dollara-v-aprele-chego-i-pochemu-zhdat-ot-nacvalyuty705138.html. − 2016. − 07.04).
При цьому, за словами директора Інституту економіки та
прогнозування Валерія Геєця, тенденція до девальвації гривні в найближчі
місяці буде тривати, однак в подальшому спіраль девальвації буде
поступово загасати (http://hubs.ua/economy/u-grivny-est-shans-dozhit-dokontsa-2016-goda-bez-rezkih-skachkov-kursa-68046.html. − 2016. − 24.03).
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На думку економіста Віктора Лисицького, державі варто створити
чіткий план девальвації національної валюти, як колись в 90-х роках це
зробили поляки. У такому випадку, вважає економіст, всі будуть чітко знати,
що курс гривні знижується за чітким графіком. Керуючись цими
показниками, можна укладати контракти і нормально вести економічну
діяльність (http://hubs.ua/economy/u-grivny-est-shans-dozhit-do-kontsa-2016goda-bez-rezkih-skachkov-kursa-68046.html. − 2016. − 24.03).
Провідний експерт сектора продажу казначейських продуктів АТ ОТП
Банк В'ячеслав Озеров також зазначає, що поки девальваційні очікування
зберігаються. Але вони тепер не будуть такими сильними, як в минулому
році (http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry100828
8354.html. − 2016. − 12.04).
У контексті нинішньої ситуації звертає на себе увагу й оцінка ситуації
виконавчого директора міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, який
вважає: «Не варто плекати ілюзій з приводу курсової стабільності. У
середній і довгостроковій перспективах забезпечити її можна тільки за
рахунок проведення активних структурних реформ. Відповідальність за
реформи несе влада. Монетарна влада (в особі НБУ) при відсутності реформ
стає заручником ситуації».
Економіст пояснив, девальваційний тиск на національну валюту
зберігається: Україна все ще не відновила співпрацю з МВФ, ціни на
сировинних ринках залишаються досить низькими, а політична криза так і не
вирішена (http://www.segodnya.ua/economics/enews/kakim-budet-kurs-dollarav-aprele-chego-i-pochemu-zhdat-ot-nacvalyuty-705138.html. − 2016. − 07.04).
При всьому при цьому, особливо звертає на себе увагу один з основних
внутрішніх факторів, який сприяв нинішньому зміцненню гривні: монетарна
політика Національного банку України, яка дозволила зберігати курс гривні
на стабільному рівні, що, після зниження в лютому на 7,6% і зміцнення в
березні на 3,1%, дало можливість для спаду девальваційних настроїв у
суспільстві.
В. Волковинська,
н.с. ФПУ,
канд. філос. наук
Призначення віце-прем’єра з євроінтеграції: чи варто чекати
прориву у реформах
Дискусії про призначення окремої посадової особи, яка б координувала
і відповідала за євроінтеграцію України, розпочались буквально із початком
самого цього процесу. Останнє важливе слово у ній було сказане у січні
цього року, коли низка країн Євросоюзу підготувала пропозиції та
рекомендації щодо підтримки України, і однією із ключових пропозицій було
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призначення
віце-прем’єра
з
питань
євроінтеграції
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/01/18/7043530/. − 2016. −
18.01). В ЄС наполягали, що в Україні критичну важливість має ефективна та
дієва структура з координації реформ. Нещодавнє переформатування
Кабміну принесло із собою не тільки кадрові, а й структурні зміни, зокрема −
створення посади віце-прем’єра з питань євроінтеграції. Призначено на цю
посаду Іванну Климпуш-Цинцадзе, яка була народним депутатом України 8го скликання та директором благодійної організації «Ялтинська європейська
стратегія» з 2011 року.
Внаслідок квітневих призначень в уряді кількість віце-прем’єрів в
українському уряді збільшена до шести. Відповідно, одразу постало питання
доцільності такої кількості чиновників. Нардеп Віктор Чумак, наприклад,
досить різко висловився з приводу збільшення кількості урядовців: «Для
мене це − вбитися головою об стіну, коли нам треба скорочувати
міністерства,
а
ми
вводимо
шість
посад
віце-прем'єрів»
(http://asn.in.ua/ru/news/publishing/42923-ministerskijj-fast-fud.html. − 2016. −
14.04). Директор Центру суспільних відносин Євген Магда захищає нову
структуру Кабміну. «Для багатьох українців зараз 6 віце-прем'єрів − це
забагато. З іншого боку, у нас була економія на віце-прем'єрах в уряді
Яценюка: не було першого віце-прем'єра, і не було віце-прем'єра з питань
євроінтеграції. Хіба це призвело до позитивних рішень – ні. Держава може
собі дозволити платити зарплату шести віце-прем'єрам. Аби вони
демонстрували
ефективну
роботу»,
−
вважає
експерт
(http://24tv.ua/ekspert_rozpoviv_navishho_azh_shist_vitsepremyerministriv_n67
6917. − 14.04). Саме про ефективність роботи та розподілу обов’язків у
новому уряді й слід подумати.
Загалом, ситуація склалась наступна: двоє з шести віце-прем’єрів
водночас є головами профільних міністерств. Так, перший віце-прем’єрміністр Степан Кубів відповідає в уряді за питання торгівлі; державної
промислової, інвестиційної політики і є одночасно міністром економічного
розвитку і торгівлі, а віце-прем’єр з розвитку регіонів – це міністр
регіонального розвитку Геннадій Зубко. Решта віце-прем’єрів відповідає за
діяльність,
яка
вже
доручена
відповідним
міністерствам
(http://ukr.obozrevatel.com/politics/52147-kabmin-nazvav-shist-zavdan-dlyavitse-premeriv.htm. − 2016. − 21.04). Проблемні моменти у подібній
організації та розподілі повноважень вбачає голова правління Центру
політико-правових реформ Ігор Коліушко. На його думку, головна проблема
нового уряду − не велика кількість віце-прем'єрів, а те, що «знову не
зрозуміло, хто і за що відповідатиме». Натомість, експерт переконаний, що
віце-прем’єр із певної реформи повинен координувати діяльність різних
міністерств між собою. «Коли йдеться про реформи, що об'єднують кілька
міністерств, необхідна людина, яка керуватиме процесом і скерує групу
міністрів на досягнення цілей державної політики», − пояснює він
(http://www.dw.com/uk/віце-премєрський-ансамбль-в-уряді-гройсмана12
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спадок-сталінізму-і-гальмо-реформ/a-19203004. − 2016. − 22.04).
Відповідно, такий підхід дає урядові велику мобільність: профільні
міністерства залишаються стабільними впродовж довгого часу, а напрямки
роботи віце-прем’єра можуть змінюватись залежно від пріоритету
реформування на сьогоднішній день. Крім того, така система мінімізує
ризики виникнення конфліктів внаслідок дублювання різними посадовими
особами одних і тих же функцій. Однак, журналіст Олександр Пасховер
висловлює протилежну точку зору. На його думку, об’єднуючі посади віцепрем’єрів в уряді непотрібні. Стосовно призначення Іванни КлимпушЦинцадзе він пише: «Я теж зрозуміти не можу, в чому унікальність її офісу,
якщо взяти до уваги що євроінтеграція це робота МЗС, і в цілому кожного
міністерства» (http://patrioty.org.ua/blogs/kak-zhe-bez-smotriashcheho-bloherpro-te-navishcho-ukraini-vitse-premier-ministr-z-pytan-ato-116211.html.
−
2016. − 22.04).
Отже, єдиний віце-прем’єр, який не діятиме ні разом із профільним
міністерством, ні паралельно, ні всупереч йому − це віце-прем'єр із питань
євроінтеграції, оскільки такого міністерство наразі не існує. Добре це чи
погано, цілком залежить від того, які стосунки склались би між віцепрем'єром та відповідним міністром. Можливі варіанти розвитку подій
можна буде спостерігати на прикладі тих трьох віце-прем’єрів, які вимушені
будуть дублювати діяльність профільних міністерств або шукати із ними
точки співпраці.
Відповідно до структури Кабміну, віце-прем'єр із питань євроінтеграції
Іванна Климпуш-Цинцадзе першими своїми кроками визначає роботу із
організації інституційної підтримки своєї діяльності, тобто – побудови
адмінапарату. Над його створенням віце-прем’єр вже почала працювати.
«Тут, у Кабміні, є офіс урядового уповноваженого з питань євроінтеграції, −
розповіла вона. − Ми вже провели якусь кількість зустрічей з його
працівниками − це 31 особа плюс керівник − для того, щоб зрозуміти,
наскільки можливим їм бачиться виконання поставлених перед нами завдань.
Це той кістяк, на який хотілося б опертися, а потім запропонувати
удосконалення цієї структури» (http://nv.ua/ukr/publications/splivannjapokazhe-visim-ministriv-urjadu-grojsmana-rozpovidajut-shcho-zrobljat-nasvojemu-postu-112691.html. − 2016. − 25.04). Подальшою своєю метою віцепрем'єр бачить «усунення перешкод» на шляху реформування країни.
«Основний пріоритет для мене − зробити угоду про асоціацію реальною.
Щоб вона почала працювати на реформування України. Крім того, необхідно
усунути бар'єри на шляху допомоги, яку нам готові надати як Єврокомісія,
так і держави-члени, зрозуміти, що нам перешкоджає прийняти її й
абсорбувати», − зазначила Климпуш-Цинцадзе. Також вона вбачає доцільним
сприяти регіонам, українським виробникам у їх виході на ринки ЄС
(http://espreso.tv/news/2016/04/16/ivanna_klympush_cyncadze_podilylasya_plan
amy_na_noviy_posadi. − 2016. − 16.04).
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Серед інших заяв нового віце-міністра можна виокремити прогноз
щодо отримання Україною безвізового режиму з ЄС. Так, КлимпушЦинцадзе запевняє, що безвізовий режим між Євросоюзом і Україною може
запрацювати з літа. «Так, це реально. Як тільки всі політичні процедури
будуть закінчені, залишиться владнати юридичні деталі, вони займуть кілька
місяців. Але це вже деталі, почнеться суто імплементація»
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/20/7106167/. − 2016. − 20.04).
Отже, віце-прем’єра обрано, але фактичних умов для його праці поки
що не створено, в результаті цілком прогнозованим є те, що перші декілька
місяців (якщо не більше) особливих результатів від діяльності цієї фігури в
уряді чекати не варто. Разом із тим, на фоні деякого пожвавлення справ в
Єврокомісії, її діяльність може виглядати результативною. Так, Європейська
комісія пропонує Європарламенту і Раді Європейського союзу скасувати візи
для громадян України. Зазначається, що ця пропозиція є наслідком
позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27686186.html. – 2016. – 20.04).
Зрозуміло, що минулорічні досягнення не є результатом створення посади
віце-прем’єра з євроінтеграції. Крім того, навіть і ці «досягнення» навряд
були дійсною причиною того, що подібна пропозиція була подана саме зараз.
Скоріше, мова йде про стабілізацію внутрішньополітичної ситуації та
обрання нового складу Кабміну. Створення самої посади віце-прем’єра з
питань євроінтеграції мало, можливо, позитивний ефект, але дуже
обмежений. Адже гучних заяв і привітань з боку представників
міжнародного політикуму щодо цієї посади не прозвучало.
Попри невизначеність із організаційними питаннями роботи віцепрем’єр-міністра з питань європейської інтеграції, коло питань, що входить
до компетенції, вже окреслене. Так, у постанові КМУ№ 296 від 18 квітня
2016 р. йдеться про те, що Климпуш-Цинцадзе опікуватиметься питаннями:
− провадження зовнішньополітичної діяльності держави;
− проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на
розвиток політичних, економічних, гуманітарних, правових, наукових та
інших зв’язків з іноземними державами, міжнародними організаціями, та
проведення аналізу відповідних тенденцій;
− забезпечення дипломатичними засобами захисту та зміцнення
незалежності, державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та
непорушності державного кордону, національних інтересів;
− сприяння входженню України до світового інформаційного простору,
піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу
держави як надійного і передбачуваного партнера;
− розвитку зв’язків із закордонними українцями;
− розвитку дипломатичної служби України;
− організації роботи, пов’язаної з формуванням та представленням
позиції Української Сторони у відносинах між Україною та Організацією
Північноатлантичного договору;
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− організації роботи центральних органів виконавчої влади з
формування позиції України в органах Ради Європи;
− організації роботи центральних органів виконавчої влади, пов’язаної
із
здійсненням
заходів
з
посилення
торговельно-економічних,
інфраструктурних, соціальних та культурних зв’язків між Україною та
державами − членами ЄС;
− адаптації законодавства України до законодавства ЄС, організації
проведення моніторингу результатів роботи з такої адаптації, та багато інших
(http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/296-2016-%D0%BF).
Як бачимо, коло питань дуже широке. Однак, для реалізації завдань
будь-який посадовець повинен мати не тільки обов’язки, а й права, тобто
повноваження. Іншими словами, необхідно визначити не тільки те, за що
відповідатиме новий віце-прем’єр, а й те, як саме він може здійснювати свою
діяльність. Тим більше, що робота віце-прем’єра вимагає координації та
контролю діяльності інших урядових установ.
Марія Голуб, експерт ініціативи «Сильніші разом!», вказує на те, що
чітко визначених повноважень новопризначений віце-прем’єр не має, однак
результат діяльності необхідно показати досить швидко, адже євроінтеграція
вже відбувається і вже ставить багато завдань перед країною. У цих умовах,
визначає Марія Голуб, віце-прем’єру доведеться: 1) стати ТОПкоординатором, щоб на найвищому рівні налагодити менеджмент всіх
процесів, пов’язаних з виконанням Угоди про асоціацію; 2) стати хорошим
комунікатором. Крім посиленого діалогу з Парламентом, колегамиурядовцями, дипломатами, єврочиновниками, експертами, представниками
бізнесу та медіа, треба буде навчитись говорити (звітувати) про
євроінтеграцію з власним народом; 3) стати професійним лобістом виключно
для того, щоб забезпечити захист та реалізацію торгово-економічних
інтересів України на ринках ЄС (http://www.eurointegration.com.ua/experts/
2016/04/14/7047811/. − 2016. − 14.04).
Ще в січні цього року національний Координатор УНП ФГ СхП Ірина
Сушко наголошувала, що самого призначення віце-прем’єра з питань
євроінтеграції недостатньо, а питання його повноважень повинен вирішити
Кабмін подальшими постановами, які «нададуть можливість віце-прем’єру
здійснювати, зокрема, планування, моніторинг, контроль та оцінку реалізації
політики у сфері європейської інтеграції, включаючи наближення
законодавства України до права ЄС» (http://www.eurointegration.com.ua/
experts/2016/01/29/7044064/. − 2016. − 29.01).
В кадрово-організаційному аспекті новий віце-прем’єр постане
одночасно перед двома проблемами. Через відсутність власного відомства
йому доведеться, з одного боку, намагатись співпрацювати із вже наявними
чиновниками різних міністерств, а з іншого − працювати над створенням
власної команди.
Перша проблема полягає у тому, що система, у яку повинен
«вбудуватись» віце-прем’єр, буде йому опиратись. Якщо б ця система
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працювала добре, на результат, тоді, ймовірно, не виникло б потреби у посаді
віце-прем’єра з євроінтеграції. Умовно позначимо людину, яка потрапляє в
складну, сформовану систему, і прагне її змінити, «реформатором». Хоча це
позначення досить приблизне, оскільки насправді мало хто прагне змін
заради самих змін. Подібне прагнення з’являється у простій ситуації: коли
«новачок» сумлінно ставиться до своєї роботи, хоче працювати, однак
чомусь наштовхується на перепони всередині власної системи. Чому саме
виникає така проблема? Адже система працювала і жила якось до нашого
завзятого новачка, і не тільки він прагне працювати і отримувати результати
у цій системі (хоча йому, звісно, так не здається). Відповідь проста:
«новачок» бачить і саму роботу, і її бажаний результат не так, як їх бачать ті,
хто вже став частиною системи.
Дійсно, в діяльності будь-якої організації можна помітити формальний
рівень мети і завдань її діяльності, і глибший, місійний рівень. Так,
міністерство освіти може працювати на забезпечення шкіл програмами і
підручниками, а може визначати свою мету в якості виховання нового
покоління громадян. Є ще й третій варіант: ідея роботи організації може
полягати виключно у внутрішніх процесах. Можна працювати виключно
заради зарплати, чи заради перемоги у корпоративних перегонах, чи заради
річного звіту. Таким неформальним цілям може бути підкорена діяльність
цілих організацій. Відповідно, той, хто прагне реалізувати формальну мету
діяльності такої організації, не буде адекватно сприйнятий нею. Це не
означає, що «всі проти нього». Насправді, «всі просто не про це», займаються
не тим, чого «новачок» чи «реформатор» від них очікує. У організаціях
сформовані такі сильні неформальні інститути, що формальні відходять на
другий план. Звісно, цілком реальний і навіть зустрічається ситуація, коли в
організації наявні проблеми ресурсного чи організаційного характери, які
очікують свого «героя», здатного їх вирішити і подолати всі перепони. Тоді
«реформатор» опиняється цілком на своєму місці. Тут потрібна його
цілеспрямованість та здатність до самопожертви. Отже, ті, кого називають
«реформаторами», перш за все повинні збагнути, де саме вони опинились.
Для віце-прем’єра з євроінтеграції це означає, що пріоритетом у взаємодії із
міністерствами та іншими установами для нього повинно стати визначення
справжньої, а не декларативної, мети їх діяльності та пристосування до неї.
Так, якщо організація працює на річний звіт, то і співпрацю з нею слід
вибудовувати на цій основі − «з прицілом» на заповнення цього звіту.
Друга проблема − із створенням власного «офісу» − полягає в тому,
щоб у нову структуру не потрапили люди «старої школи». Глава
Консультативної місії ЄС з реформування цивільного сектора безпеки
(КМЄС) Кястутіс Ланчінскас в інтерв’ю Європейській правді у відповідь на
запитання щодо принципів призначення нового Генпрокурора та реформи
правоохоронної системи загалом зауважив, що утопічною є ідея повної зміни
кадрового складу певної системи чи організації заради її якісної зміни. «В
Україні живуть люди зі своїми традиціями і менталітетом. Я впевнений:
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якщо зараз створити структуру «з нуля», то там опиняться такі ж люди»
(http://www.eurointegration.com.ua/interview/2016/04/18/7047943/. − 2016. −
18.04). Справа в тому, що ті конкретні люди, які складають основу, більшість
в організації сьогодні, є продуктом суспільства, змінити яке в один день
неможливо. Тому, навіть якщо завтра ми отримаємо повністю новий
кадровий склад певної організації, все одно це будуть люди того ж типу, що
й колишні працівники, оскільки вони теж є продуктом нашого суспільства.
З одного боку, такі міркування здаються цілком логічними. Дійсно,
вийти за межі суспільства неможливо, і важко вимагати від окремої людини,
щоб вона володіла тими якостями, які не є пріоритетними у суспільстві, на
набуття яких воно не дає мотивації. Якщо суспільство в цілому визначає
пріоритетом матеріальну успішність, відповідними мотивами будуть
керуватись і його члени. Крім того, важливим є фактор наявності і характеру
соціальних ліфтів, тобто тих чітко визначених і введених у загальну практику
кроків, що дозволяють перейти із одного соціального шару в інший.
Наприклад, якщо в якості такого ліфту діють стипендії талановитим учням,
студентам, потім − стажування та працевлаштування на основі тих же
критеріїв, то мотивація для навчання створюється системно, і «вмовляти»
вчитись нікого не треба. Те ж стосується і можливостей кар’єрного росту: в
будь-якій організації повинні бути визначені конкретні кроки і досягнення,
завдяки яким особа може претендувати на підвищення. Якщо ж в якості
соціальних ліфтів у суспільстві працюють особисті зв’язки та стосунки,
приналежність до певного кола «своїх», то відповідними будуть і мотиви, і
стиль поведінки окремих індивідів. Однак, суспільство не є однорідним.
Кожен його шар може формулювати окремі «правила гри». Навіть більше,
кожна мала група може формувати ці правила сама для себе за принципом «у
нас тут своя атмосфера». Це означає, що, по-перше, в суспільстві зажди
існують люди із різними цінностями і мотивами, по-друге, що ці цінності і
мотиви можна сформувати в межах певної групи людей, навіть якщо раніше
вони керувались іншими цінностями. Тобто, якусь критичну масу людей із
«потрібними» цінностями завжди можна знайти, а решту людей можна до
них «підтягнути», якщо піднести поведінку умовно кажучи «правильних»
людей до правила чи закону.
Віце-прем’єр з питань євроінтеграції почне працювати в умовах
тотальної невизначеності. З огляду на складні переплетення функцій і
повноважень у самому Кабміні та відсутність чіткої регламентації діяльності
нового віце-прем’єра можна сміло стверджувати, що його робота буде
пов’язати передусім із вмінням самостійно створити та легітимізувати в очах
інших урядовців своїх прав та повноважень. Адже робота будь-якого
координатора напряму залежить від відкритості тих органів, чию діяльність
необхідно узгодити між собою. Крім того, новий віце-прем’єр так чи інакше
буде стикатись із «спротивом матеріалу»: чи то в «сусідніх» відомствах, чи
то у своєму апараті, але обов’язково Іванна Климпуш-Цинцадзе буде
змушена працювати із тими людьми, які зробили необхідною її посаду.
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Наразі питання полягає в тому, чи зможе вона побудувати власну команду та
знайти шляхи комунікації із представниками інших відомств. Саме від цього
залежатиме успішність її роботи як координатора. Однак, це проблема самої
Климпуш-Цинцадзе, а ось для пересічних українців постає інша проблема: як
оцінити успішність чи неуспішність її роботи? Іншими словами, як оцінити
виправданість створення нової урядової посади в контексті тяжких
економічних умов, в яких сьогодні знаходиться країна? Зрозуміло, що курс
на євроінтеграцію вже взятий, вибір зроблено, а тому необхідність роботи у
цьому напрямку не варто заперечувати. Але визначити, наскільки у цій
роботі важливе місце займе саме віце-прем’єр із питань євроінтеграції, вкрай
важко, оскільки перед ним не поставлено жодного чіткого, «вимірюваного»
завдання.
М. Кушнарьова,
н.с. ФПУ,
канд. філос. наук
Метаморфози однієї управлінської структури
«Щасливою є країна, літописи якої нудно читати» − цей не
позбавлений гумору та водночас здорового глузду афоризм знають, мабуть,
усі. Так само усі розуміють, що гумор у ньому має відчутний гіркий присмак.
Також можна припустити, що автор цієї крилатої фрази жив у країні,
літописи якої читати було дуже, можливо, надто цікаво. Громадяни сучасної
України цю людину розуміють легко, не докладаючи жодних зусиль. На
жаль. Наші літописи читати дуже цікаво. Не слід претендувати на
виключність у загальноісторичному контексті, − зрештою, було в історії
різних країн багато цікавого, можна згадати хоча б диктатуру Сулли, війну
Червоної та Білої троянд, переслідування гугенотів, Смутний час, Велику
депресію, Тризонію-Бізонію, культурну революцію… Але від усвідомлення
того, що комусь колись було гірше, ніж тобі тепер, легше не стає. З іншого
боку, все-таки ХХІ століття на дворі, цивілізація-демократія-парламентипрезиденти-міністерства-і-відомства, і споглядаючи це добро, мимоволі
зароджується не дуже хороша думка про те, що, між іншим, воно покликано
про нас, громадян, дбати і нас захищати. Ще гіршою є думка про те, що для
утримання цієї величі ми сплачуємо податки. Тому, враховуючи, що
військово-фінансово-економічна криза, в якій опинилася Україна, має всі
підстави перетворитися на перманентну, природним виглядає зацікавлення
тим, з чого ця велич складається та що вона робить.
Загалом до структури виконавчої влади в Україні вже звикли. Набір
міністерств та, відповідно, посад їхніх очільників є майже усталеним: за
останні п’ять років утворення міністерств було наслідком реорганізації
якоїсь Державної служби чи якогось Державного комітету, прикладами є
Міністерство доходів і зборів України (утворено у 2012 році, а в 2014 його
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реорганізували знову у Державну службу), Міністерство молоді та спорту
України, реорганізувавши Державну службу молоді та спорту України (у
2013 році), Міністерство промислової політики України (кілька ротацій, у
2014 році реорганізоване у Міністерство економічного розвитку і торгівлі).
Як кажуть, «з нуля» було утворене у 2014 році Міністерство інформаційної
політики України. Очевидно, що створення нового міністерства, особливо за
умов тотального (за офіційною версією) дефіциту коштів не може не стати
об’єктом пильної уваги та особливого інтересу засобів масової інформації та
громадськості у її організованому та неорганізованому варіантах.
Саме такою була реакція суспільства на утворення Міністерства з
питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України. Прикметною є вже сама історія його створення. De iure воно
утворилось Постановою Кабінету Міністрів №299 від 20 квітня 2016 року
теж шляхом реорганізації, точніше, злиття Державного агентства з питань
відновлення Донбасу та Державної служби з питань Автономної Республіки
Крим та міста Севастополя. Постановою Верховної Ради №1097-VIII від
14 квітня 2016 року керівником згаданого міністерства призначено Черниша
Вадима Олеговича. Цікаво, що керівника структури призначили на тиждень
раніше від формального утворення структури, але помічати таке є вже зовсім
неввічливим.
Легітимний попередник нового міністерства та попереднє місце роботи
нового міністра − Державне агентство з питань відновлення Донбасу, яке
утворилося у вересні 2014 року. Агентство від початку спіткала лиха доля,
чого, здається, не мало би бути з огляду на ступінь серйозності подій, які
покликали його до життя. Керівником структури призначили 22 вересня
Андрія Ніколаєнка, мабуть, виходячи з того, що він був перед тим першим
заступником глави Донецької облдержадміністрації Сергія Тарути, отже,
проблеми Донбасу мали бути йому не чужі. Але це мало зворотній бік:
14 жовтня, тобто через три тижні після призначення Ніколаєнко, за його
словами, прийняв рішення відмовитися від посади: «Президент підписав
закон про люстрацію. Тому я не став чекати чийогось рішення і прийняв його
сам. Формально я ж представник «злочинної влади». Закон сам не визначає –
чи
був
у
зоні
АТО,
чи
не
був,
ким
працював»
(http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/glava-gosagentstva-po-vosstanovleniyudonbassa-andrey-nikolaenko-ostavil-dolzhnost-560690.html. − 14.10. − 2014).
Далі упродовж понад 8 місяців (!) Агентство залишалось без керівника.
З огляду на це виникає питання: а чи насправді все, що відбувається на сході
нашої держави і комплекс питань, з цим пов’язаний, є важливим для
керівництва держави? Тільки наприкінці червня 2015 року керівником
структури було призначено Вадима Черниша. Питання стає ще гострішим
після ознайомлення з його пізнішим зізнанням: «Тільки в грудні ми отримали
приміщення для роботи (за півтора роки після утворення агентства, − ред.) і
почали набирати персонал. На сьогоднішній день (квітень 2016 року, тобто
майже за десять місяців діяльності нового керівника, − ред.) ми набрали
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лише половину необхідного персоналу − 35 осіб, і процес ще триває»
(http://m.ostro.org/general/politics/articles/497411/. − 18.04. − 2016).
За понад півтора роки своєї діяльності Агентство не спромоглося навіть
створити власний сайт, який міг би бути винятково корисним і ТПО, і
волонтерам, і мешканцям східних регіонів, і пересічним небайдужим
громадянам. Втім, є сторінка на «Фейсбуці», що зайвий раз мимоволі
підтверджує відомий жарт про «зірок Фейсбука». На ній бажаючі можуть
ознайомитися з доробком агентства за період керування Черниша
(https://www.facebook.com/agentstvo.donbas). Сам керівник характеризує
роботу структури наступним чином: бюджет агентства був «2 млн на рік.
Вони пішли на зарплату, на придбання майна для агентства, оренду
приміщення. З огляду на те, що на той момент у нас не було грошей, на нас
були координація і консалтинг. Ми також взяли на себе ту ділянку роботи,
яка не була прописана в положенні про агентство, і закрили її повністю. Це
координація і взаємодія з міжнародними гуманітарними організаціями: ООН,
Міжнародний КОМІТЕТ Червоного Хреста, Данська рада біженців, «Лікарі
без кордонів» і т.д.» (http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/04/25/7106
644/. − 25.04. − 2016).
Про діяльність агентства попри фактично невисокі показники
прихильно відгукується голова Луганської військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука: «Черниш та його люди дійсно намагаються брати участь у
багатьох проектах: збирають дані щодо пошкодженої інфраструктури,
організовують наші зустрічі з міжнародними установами. Однак ресурсно
вони дуже обмежені» (http://www.dw.com/uk/відбудова-чи-імітація-чимзайматиметься-міністерство-окупованих-територій/a-19203134. − 21.04.
− 2016).
Сумну історію агентства та величезну кількість пов’язаних з подіями
на сході України проблем, які стають дедалі глибшими та болючішими (для
прикладу візьмемо нещодавну дуже неоднозначну історію з припиненням
виплат ВПО), мабуть, можна вважати своєрідним імпульсом до створення
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб. На зміни в структурі вищої виконавчої влади політикум,
громадськість та зацікавлені особи відреагували по-різному. На думку
народного депутата, голови благодійного фонду допомоги добровольчому
батальйону «Донбас» Наталії Веселової, «створення Міністерства з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб є
свідченням того, що Україна не просто бореться за території на сході, а
намагається відбудувати там державу» (http://www.radiosvoboda.org/content/
article/27688317.html. − 21.04. − 2016). Так само схвально реагує на
утворення нового міністерства представник України в політичній підгрупі
Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний: «Міністерство з питань
тимчасово окупованих територій поклало початок системному вирішенню
питань реінтеграції Донбасу. (…) З моєї точки зору, це дуже добре, що ми
переходимо від добровільної участі в цьому процесі до того, що в уряді
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з'являються інститути, які будуть цим займатися, що система влади в Україні
буде пронизана людьми і структурами, які будуть пов'язані з вирішенням
питання
цієї
війни,
цього
конфлікту»
(http://restoringdonbass.com/novosti/39071-sozdanie-ministerstva-po-voprosam-ato-nachalosistemnogo-resheniya-voprosov-reintegratsii-donbassa-bessmertnyiy/. − 18.04. −
2016). Схожу позицію озвучує вже згаданий Георгій Тука: «Повинен бути
єдиний орган, який візьме на себе відповідальність за вирішення проблем,
пов'язаних з війною. А зараз виходить так, що одними й тими ж питаннями
займаються і мінрегіонбуд, і мінсоцполітики, і МОЗ, і мінінфраструктури»
(http://www.dw.com/uk/відбудова-чи-імітація-чим-займатиметьсяміністерство-окупованих-територій/a-19203134. − 21.04. − 2016).
Але існує інша думка, згідно з якою зазначена структура та, відповідно,
посада її керівника були створені для того, щоб тримати під контролем
(певної політичної сили, групи осіб чи однієї особи) кошти, які надходять і
будуть надходити у вигляді фінансової допомоги іноземних структур для
відбудови територій та для вирішення проблем людей, які постраждали
внаслідок військових дій. «Розпорядник для мільярдів» як одну з версій
функцій новоствореного міністерства обговорює «Deutsche Welle», майже те
саме у цитованому вище інтерв’ю з Чернишем озвучила журналіст
«Української правди» Анастасія Рінгіс, схожі побоювання висловлює
політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала: «Чи
стане міністерство виступати розпорядником фінансових ресурсів, у тому
числі від міжнародних донорів? За ідеєю, воно й повинно цим займатися −
приймати гроші, розподіляти і контролювати. Однак наскільки цей процес
буде ефективним, в українських реаліях прогнозувати дуже складно»
(http://forbes.net.ua/ua/opinions/1415286-vijskovij-administrator-chim-budezajmatisya-ministerstvo-u-spravah-okupovanih-teritorij. − 25.04. − 2016).
Почасти ці думки є очікуваними з огляду на реалії українського
політичного та економічного сьогодення, почасти їх практично декларував
народний депутат Юрій Луценко, який, ще обговорюючи кандидатуру на
посаду очільника Держагенства, висловив побажання, щоб керівником був
«не депутат, це може бути навіть не уродженець Донбасу, а людина, яка,
насамперед, має практику використання міжнародної фінансової допомоги, а
також людина, яка розуміється на гуманітарних проблемах Донбасу»
(http://www.slovoidilo.ua/2015/05/26/stattja/ekonomika/chomu-niyak-nezapracyuye-derzhahentstvo-z-pytan-vidnovlennya-donbasu. − 26.05. − 2016).
Той факт, що керівником міністерства призначили Вадима Черниша, який
перед тим керував громадською організацією «Центр з вивчення проблем
безпеки та протидії відмиванню грошових коштів», за наявності бажання
можна розцінити як такий, що опосередковано підтверджує цю версію. До
певної міри поширенню згаданого погляду сприяє сам Черниш, який
неодноразово наголошував, що одним з головних досягнень Міністерства
«буде створення мультитрастового фонду, який забезпечить швидке
наповнення грантових грошей для вирішення питань, пов'язаних з
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відновленням Донбасу. Поки ми тільки відпрацювали всі механізми з
донорами про функціонування цього фонду. Я знаю, що паралельно схожі
фонди намагається зробити глава Донецької обласної військово-цивільної
адміністрації Павло Жебрівський з ПРООН. Але для донорів центральний
орган влади − це ключова точка для заходу всіх великих інвестицій. І є
донори, які вже готові вливати гроші в створюваний нами фонд»
(http://m.ostro.org/general/politics/articles/497411/. − 18.04. − 2016).
Цікаво, що створення згаданого агентства свого часу такого
різнобарв’я думок не викликало, мабуть, через те, що всім і кожному було
ясно, що за розв’язання такої неординарної у світовому контексті проблеми,
як ситуація, що склалася на сході України та в Криму, мала відповідати певна
державна структура. Отже, резонансним став самий факт створення нового
міністерства, хоча його штат має бути лише на 5 осіб більший, ніж штати
Державного агентства та Державної служби, з яких його утворили, разом
узяті (105 проти 70 та 30). Безумовно, міністерств істотно менше, ніж
центральних органів виконавчої влади, відтак і увага до них більша. З іншого
боку, утворення нових структур є показником ситуативного реагування влади
на проблему, одночасно породжуючи сумніви щодо наявності програми її
розв’язання. Можливо, саме це спричинило появу нової управлінської
структури: міністерство як таке відповідає за розроблення державної
політики в певній галузі, а агентство чи служба тільки забезпечують
реалізацію цієї політики у визначеній (закріпленій за ними) сфері діяльності.
Отже, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб має насамперед розробити політику стосовно Криму та
Донбасу та керувати її реалізацією. Але постає інша проблема: політика
зазвичай в цивілізованих країнах є проявом певного стратегічного бачення, а
його має виробити парламент. Важко не погодитися з новим міністром у
тому, що «ситуативність ухвалення рішень, фрагментарність якраз і є нашою
слабкою стороною. Коли ми будемо всі в унісон діяти, будемо мати чітку
стратегію і плани. (…) Хочеться, щоб ми напрацювали якісь загальні
підходи, які базуються на стратегіях, найкращих практиках і рекомендаціях»
(http://www.hromadske.tv/politics/treba-grati-v-shakhi-a-ne-robiti--kavaleriiskinas/. − 21.04. − 2016).
Бажання міністра мати державну стратегію є цілком природнім і
зрозумілим. Саме це записано у частині ІІІ «Відновлення територіальної
цілісності та відбудова Донбасу» Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, затвердженої Постановою Верховної Ради 14 квітня 2016 року:
«Розроблення Державної стратегії з відновлення цілісності України,
інтеграції окупованих територій, забезпечення дотримання прав внутрішньо
переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово
окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій українською
владою території в районі проведення антитерористичної операції»
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1099-19. − 14.04. − 2016). Безумовно,
важко уникнути висловлювань на кшталт «Краще пізніше, ніж ніколи», але
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насамперед слід звернути увагу на те, що у Постанові термінологічно вірно,
на відміну від офіційної назви нового міністерства, позначено різницю між
сучасним статусом східних територій та Криму: тимчасово неконтрольовані
та тимчасово окуповані. З точки зору міжнародного права це різні речі, а ця
різниця спричиняє весь подальший комплекс обставин, який є вирішальним
для міжнародних організацій, фінансових, благодійних та громадських
структур, визначення міжнародних правових документів, якими існування
цих територій має регулюватися, тощо. З формальної точки зору, виходячи з
назви, нове міністерство взагалі не повинно брати до уваги східні території,
оскільки вони не є тимчасово окупованими. Це може створити певні
утруднення під час роботи з міжнародними партнерами, розгляду судових
позовів тощо. Значення цього чудово розуміє сам Вадим Черниш:
«Женевська конвенція говорить про те, що відповідальність за окуповану
територію несе держава-окупант. Це відмінність Криму від ситуації
Донецької і Луганської областей» (http://www.hromadske.tv/politics/trebagrati-v-shakhi-a-ne-robiti--kavaleriiski-nas/. − 21.04. − 2016).
Можна поставитися до цієї ситуації як до чергової дрібниці, до якої в
когось просто «не дійшли руки» або на яку хтось просто «не звернув уваги»,
але надто багато таких дрібниць з часом стають великими проблемами.
Хочеться сподіватися, що це прикре становище буде виправлене,
зрештою, назва − серйозна річ. Також хочеться сподіватися, що в
подальшому новостворена структура, а також уряд щодо неї, працюватимуть
чітко і виважено, не припускаючись ані формальних, ані логістичних, ані
стратегічних помилок, бо як показує досвід її попередника, такі помилки
дуже багато коштують нашому суспільству.
Л. Дем’яненко
н.с. ФПУ,
канд. філол. наук
Вплив децентралізації на реформу в галузі охорони здоров'я
Україна суттєво відстає від своїх європейських сусідів за такими
показниками, як тривалість життя та смертність. Наша країна витрачає
значну частину ВВП на послуги охорони здоров’я, проте рівень ВВП на
душу населення в Україні є нижчим, ніж у більшості європейських країн.
Водночас, багатьом країнам вдається досягати досить хороших показників
тривалості життя та смертності, маючи співставні витрати на охорону
здоров’я. Система охорони здоров’я в Україні є громіздкою та застарілою.
Кожен другий українець не звертається по медичну допомогу через
брак коштів на лікування. І це в країні, де безкоштовна медицина є
конституційною нормою (ст. 49 Конституції України декларативно це
обіцяє). Усі попередні спроби реформувати українську медичну галузь
нагадували радше косметичний ремонт аварійного будинку. Всі розуміють,
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що медична реформа необхідна. Але основна рушійна сила цих змін − лікарі,
поки що не орієнтуються в цій ситуації. Якщо реформа не буде відповідати
їхнім професійним інтересам, нічого не зміниться. Не секрет, що медична
галузь вважається найкорумпованішою в країні, де 70 % доходів медичні
заклади отримують у тіньовому режимі. Відтак, пацієнт повинен платити за
лікування через благодійний внесок на лікарню або просто лікарю. Тому,
звичайно, потрібно, щоб лікарні самі для себе заробляли гроші, й неважливо
яким чином: через добровільні внески, страхову медицину або оплату
конкретних послуг. Важливо, щоб легально і обгрунтовано. А всі розуміють,
що для цього необхідно, щоб і пацієнт, і медик розуміли, чого всі хочуть
досягти. А це означає, що фінансуватися повинна не посада і посадові
обов'язки, а медична послуга.
Тож, трансформація існуючої системи охорони здоров’я, побудованої
ще за радянських часів, та створення нової моделі, прийнятної для України, із
залученням найкращих міжнародних практик повинна стати завданням
номер один.
Згідно із затвердженою Урядом Концепцією реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади, необхідно передати
повноваження в частині охорони здоров’я на базовий рівень. Але
децентралізація, всі повинні розуміти – це не тільки передача повноважень і
коштів на місця, основним завданням є надати людям нову якість послуг.
Як відомо, медична реформа продовжується в Україні останні роки. За
задумом урядовців, всю систему охорони здоров'я мають поділити на три
рівні надання медичної допомоги:
1. За надання медичних послуг на первинному рівні має відповідати
сільський, селищний, міський голова об'єднаної громади, якого обрали
люди, який має вирішувати, в якій формі організувати надання
медичних послуг в громаді.
2. Вторинна медична допомога має надаватись на рівні медичних округів,
і ці медичні округи мають стати основою формування
субрегіонального рівня – нових укрупнених районів.
3. За для державного контролю якості надання медичних послуг
необхідно впроваджувати госпітальну (медичну) інспекцію – аналог
КРУ в медицині.
Первинна допомога, має стати основою для подальшого реформування
галузі, в ідеалі повинна обслуговувати близько 80 % усіх звернень пацієнтів.
Основа первинної допомоги – це сімейні лікарі, універсальні медики, які
повинні вилікувати переважну більшість пацієнтів, що звертаються до них.
До другого та третього рівнів медичної допомоги – перепрофілювання
лікарень в спеціалізовані та високоспеціалізовані – реформа ще не дійшла. У
перспективі передбачається, що після впровадження вищезгаданих змін,
галузь зможе поступово переходити на систему медичного страхування, а всі
лікарні перекваліфікуються на спеціалізовані.
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15 квітня відбулася нарада за участю представників Міністерства
охорони здоров’я України та Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, а також
керівників обласних структурних підрозділів охорони здоров’я та
представників об’єднаних територіальних громад.
Учасники заходу погодилися з тим, що на цьому етапі розвитку
місцевого самоврядування в умовах децентралізації необхідно прийняти
швидкі рішення щодо вирішення нагальних питань надання медичних послуг
як на базовому, так і на вторинному рівні. За ініціативи Мінрегіону внесено
зміни до законодавства, які дозволять об’єднаним громадам вже цього року
не лише отримувати гроші з держбюджету на первинну медицину, а й
визначати, як ці послуги надавати.
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства Геннадій Зубко зазначив, що «спільно з
Міністерством охорони здоров’я ми напрацювали концепцію впровадження
медичних послуг в об’єднаних територіальних громадах в контексті
децентралізації. За перше півріччя нам потрібно визначити остаточний
механізм, щоб на 2017 рік ми затверджували бюджет уже в рамках прийнятої
концепції та тих законів, які дозволять налагодити фінансування первинної,
вторинної і третинної ланок медицини» (Мінрегіон та МОЗ презентували
узгоджену позицію щодо реформування системи охорони здоров'я в
умовах
децентралізації
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248965744&cat_id=2
44276429). − 2016. − 15.04).
Далі підсумувавши висновок Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко
окреслив чіткі терміни для впровадження конкретних завдань з
реформування охорони здоров’я в контексті децентралізації. Таким чином,
урядовець до середини травня вимагає затвердити методику формування
госпітальних округів, після чого – до середини червня – затвердити
постанову про склад госпітальних округів. У липні, за завданням Геннадія
Зубка, мають бути вирішені питання щодо внесення змін до Бюджетного
кодексу в частині фінансування програм надання вторинної медичної
допомоги, а також змін до Закону України «Про основи законодавства
України про охорону здоров’я» в частині управління госпітальними
округами.
Отже, хотілося б вірити, що цього року об’єднані громади зможуть
самостійно або у співпраці створювати центри надання первинної медикосанітарної допомоги, розвивати амбулаторії чи ФАПи або ж користуватися
послугами лікарів загальної практики – сімейних лікарів, які провадять
господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці.
Адже відповідний наказ МОЗ України вже підписано і знаходиться на
юстуванні.
Щодо формування системи надання послуг в сфері охорони здоров’я
другого рівня, протягом місяця за участі фахівців МОЗ, Мінрегіону та
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провідних експертів планується розробити та затвердити методику
формування госпітальних округів. Ці кроки розв’яжуть існуючі проблеми зі
створенням мережі якісних медичних послуг в об’єднаних громадах, а також
узгодять дії центральних органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування у процесі подальшого реформування медичної галузі.
На думку директора Інституту розвитку територій Юрія Ганущака
«Госпітальні округи повністю вписуються в чинне законодавство, яке
регламентує здійснення вторинного рівня на рівні госпітальних округів, що
формуються відповідно з постановою Кабінету Міністрів. Тому ми маємо
виконати цю норму закону. Необхідно терміново сформувати та затвердити
методику формування госпітальних округів та дуже уважно, з урахуванням
специфіки територій та існуючої мережі медичних закладів, сформувати межі
госпітальних округів. Далі вже мають бути обов’язкові зміни до
законодавства в частині управління цими округами – адміністративного
управління, фінансового, регуляторного, тобто те, що стосується суто
медичного аспекту. (...) Можливо, ці округи в майбутньому будуть основою
для субрегіонального рівня медицини у загальному розумінні
адмінтерустрою». Експерт Юрій Ганущак підкреслив, що будь-які реформи –
це завжди приведення до показника ефективності – забезпечення кращої
якості послуг за менші затрати. Особливий наголос він зробив на тому, що
при створенні госпітальних округів жодні заклади охорони здоров’я не
ліквідовуватимуться. «Можливе тільки їхнє перепрофілювання. Наприклад, в
нас взагалі немає хоспісів, але вони дуже потрібні. Ми повинні вирішувати ці
питання» (Схвалено дорожню карту реформи децентралізації в сфері
охорони здоров’я на 2016 рік // Національна Рада Реформ
(http://reforms.in.ua/ua/news/shvaleno-dorozhnyu-kartu-reformydecentralizaciyi-v-sferi-ohorony-zdorovya-na-2016-rik). − 2016. − 15.04).
Отже, сновною метою цих змін є модернізація медичної
інфраструктури, а також перехід на оптимальну модель надання медичних
послуг у державі, створення єдиного медичного простору, де пацієнт може
отримати якісну послугу в будь-якому місці країни.
Починаючи впроваджувати реформу системи охорони здоров’я,
пілотні регіони нашої країни зіткнулися з проблеми, − чисельними та
систематичними. Серед найбільш значущих проблем можна згадати
наступні: сімейний лікар не може поставити діагноз; пацієнти не розуміють,
куди їм звертатися після проходження сімейного лікаря; не зрозуміло, куди
звертатися пацієнту після закриття амбулаторій сімейної медицини; пацієнт
не може викликати швидку допомогу, адже в пілотних регіонах таке право
було суттєво скорочено, однак чітких критеріїв щодо випадків, які вимагають
направлення до пацієнта бригади медиків, ще не розроблено.
Загалом всі проблеми в пілотних регіонах пов’язані зі складністю
перших етапів упровадження реформи, відсутністю у населення культури
профілактики захворювань тощо. Але віримо, що для адекватного
сприйняття реформи потрібен час.
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Також є позитивні сигнали правильного напряму реформи: невідкладна
та екстрена допомога повністю укомплектовані медикаментами, і тут
нарікань майже немає, загалом у пілотних регіонах зменшилась кількість
звернень громадян щодо некваліфікованих дій сімейних лікарів, наприклад, в
Києві спостерігається приток кадрів з інших регіонів. Після року
реформування системи екстреної допомоги 86 % респондентів під час
опитування позитивно відгукнулися щодо її результатів. Крім того, в тих
місцевостях, де з’явилися пункти первинної допомоги, спостерігається
спонтанний потік пацієнтів за профілактичними послугами (тобто
збільшився на 17 %). На даному етапі, найбільш приємним для реформаторів
став сигнал, що громадяни більше довіряють сімейному лікарю, ніж педіатру.
Хоча є і проблеми у реформуванні медицини. Наприклад, Олександр
Ябчанка, експерт, менеджер групи «Реформа системи охорони здоров'я»
Реанімаційного пакету реформ, на даному етапі (призначаючи новий склад
кабміну, влада лишила прогалину в гуманітарному блоці – з кандидатурою на
пост міністра охорони здоров'я так і не визначилися) зазначив, що потрібно
зрозуміти, що реформа системи охорони здоров'я знаходиться у двох
дискусійних площинах: політичній і практичній.
Тож у політичному дискурсі міністерство так і не знайшло порозуміння
з комітетом ВР з питань охорони здоров'я.
У практичному – пропонована МОЗом концепція реформи не зовсім
вписувалася в концепцію децентралізації. Але в обох випадках є місце для
компромісу, аби була на те політична воля і управлінська гнучкість (Освіта і
здоров'я у новому уряді. Експерти про очікування // Міністерство освіти і
науки України (http://mon.gov.ua/usi-novivni/zmi/2016/04/18/osvita-i-zdorovyau-novomu-uryadi.-eksperti-pro-ochikuvan/). − 2016. − 15.04).
Негативну думку щодо реформування охорони здоров’я, та щодо
призначення нового міністра охорони здоров'я, має Ольга Стефанидин, вона
ж є виконавчим директором благодійного фонду «Пацієнти України».
Експерт зазначила, що «Єдине досягнення у сфері охорони здоров'я за
минулий рік – це закупівлі ліків та вакцин через міжнародні організації».
Зараз ми вже бачимо результати тендерів міжнародних організацій і
розуміємо, що «відкати» на ліках були шалені. Лише на програмі по
туберкульозу Програма Розвитку ООН зекономила Україні 7,5 мільйонів
доларів. Це означає, що з появою міжнародних закупівель Міністерство
охорони здоров'я припинило бути міністерством торгівлі. А отже, нового
міністра ми оцінюватимемо так: якщо він цю реформу продовжить і
посилить – це означатиме, що є надія на подальші реформи.
«Якщо ж цю реформу буде загальмовано та згорнуто, це вкотре
продемонструє: нового міністра поставлено заробляти гроші. Це означатиме
повернення до усіх корупційних схем.
І друге – команда, яку з собою приведе новий міністр. Адже досвід з
міністром Олександром Квіташвілі довів: якщо людина не здатна
протистояти фармацевтичній мафії при призначенні заступників і
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погоджується із нав'язаними зверху замами – то й рішучих реформ від такої
людини чекати не варто.
А взагалі, якщо вже так вийшло, що новий прем'єр Володимир
Гройсман не зміг знайти жодної достойної кандидатури на цю посаду, яку
підтримала б партія та громадськість – я б йому порадила провести прозорий
конкурс і обрати вперше в історії України найважливішого міністра для
країни на чесних, професійних та прозорих засадах» (Що саме насторожує
у відсутності очільника МОЗ і чого чекають від Лілії Гриневич //
Українська правда (http://life.pravda.com.ua/society/2016/04/15/211123/
view_print/). − 2016. − 15.04).
Відтак, можемо говорити про те, що реформа охорони здоров’я в
умовах децентралізації все ж таки впроваджується, хоча і досить
невпевненими кроками. Звичайно не обійтися і без розбіжностей у поглядах.
Але все ж таки позитиву більше, наприклад, свою думку щодо реформи
охорони здоров’я висловив і Павло Ковтонюк, проектний менеджер реформи
охорони здоров'я Національної ради реформ, він зазначає, що «плани дій −
вони також є. За останні два роки в МОЗі, за підтримки донорів, було
зроблено багато «тихої», але важливої роботи. Напрацьовано плани
ключових реформ. Наприклад, Концепція реформи медицини вже отримала
високу оцінку в експертів та міжнародних організацій. Можна сміливо
зазначити, що є напрацювання в реформі децентралізації».
На сучасному етапі люди, хоч і починають втомлюватися, все ж готові
до радикальних реформ. Особливо медичної. Недарма щоразу в опитуваннях
вони ставлять її в топ-пріоритет у реформуванні.
Таким чином, децентралізація та ініціативи знизу повинні стати новою
реальністю в галузі. Міністерство в жодному разі не повинно одноосібно
піклуватися про всі проблемні сфери. Кожна фахова та громадська
організація повинна усвідомити відповідальність за майбутнє в тій сфері,
якою вона цікавиться або, де вона має досвід. Адже реформу можна втілити
лише спільними зусиллями. Тому, процес децентралізації, звичайно,
незворотній, але втілюючи будь-яку реформу, важливо не забувати про
постійне прагнення досягти максимальної ефективності та результативності
наявних фінансових ресурсів – через запровадження розумної політики та
прийняття мудрих рішень. Стратегія дозволяє більш точно визначати
проблеми, а також пропонує найкращі з перевірених рішень.
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Блогосфера
Валерій Пекар, співзасновник Громадянської Платформи Нова
Країна:
18-е засідання Національної ради реформ, перше у 2016 році,
відбулося після тривалої перерви: останнє попереднє засідання аж у
грудні ознаменувалося киданням склянки з водою, а призначене після
того було скасоване, бо якраз за день до того відставкою Айвараса
Абромавичуса розпочалася урядова криза.
На засіданні був аншлаг: кількість віце-прем'єрів в уряді така, що
стільців за круглим столом вже не було куди ставити.
Відкриваючи засідання, президент Петро Порошенко, не приховуючи
задоволення, відзначив, що воно ставить крапку у довгій історії політичної
кризи. Він підкреслив, що новопризначений уряд водночас професійний і
політично відповідальний. Тепер, наголосив президент, треба надолужити
згаяний час і подолати відставання. Президент перелічив ключові реформи,
які потрібно зробити (про це детальніше нижче). Він особливо підкреслив,
що закон про державну службу набуває чинності 1 травня, хоча окремі речі
треба доопрацювати у Верховній Раді (як ви знаєте, певні сили його хочуть
відтермінувати). З огляду на обсяг роботи, потрібно пришвидшити
процедуру погодження і розгляду законопроектів, підкреслив президент і
повідомив, що буде активно користуватися своїм правом законодавчої
ініціативи та правом визначати певні законопроекти як невідкладні.
Боротьба з корупцією, зазначив Порошенко, має вестися у тому числі
шляхом дерегуляції, щоб не було за що платити хабарі. З четверга, сказав він,
відбуватимуться зустрічі з підприємницькими спільнотами, і я як президент
готовий стати їхнім першим союзником. Але першою проблемою бізнесу є
відсутність справедливого суду, це ключовий елемент покращення
інвестиційного клімату. У нас вибір не між існуючим проектом судової
реформи та ненаписаним кращим, а між змінами і консервацією старої
системи, підкреслив він. Позачергове питання, сказав Порошенко, – це
деофшоризація, і тут у нас є шанс стати першопрохідниками.
Завершуючи розлоге вступне слово, президент зазначив: наша
настільна книга – це угода про асоціацію з Євросоюзом, і всі концепції мають
з нею узгоджуватися. Він повідомив про розмову із президентом Єврокомісії
Юнкером, що має відбутися у четвер, та очікуваний візит єврокомісара Хана,
отже, скоро з'явиться новина, що Єврокомісія передає питання затвердження
безвізового режиму для України на розгляд Європарламента та Ради Європи.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розпочав зі слів, що уряд
усвідомлює свою відповідальність. Нам потрібно реформувати всі сфери
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життя. У середу перше засідання уряду, і за 30 днів маємо підготувати
операційний план. Розпочати треба із внутрішньої реформи уряду [про це
експерти говорять вже півтора роки], бо погодження тривають місяці.
Міністерства мають активно працювати з парламентськими комітетами,
громадянським суспільством, експертним середовищем. У своєму доволі
стислому виступі прем'єр зупинився на трьох позиціях. (1) Митниця. Тіньові
потоки це виклик всім нам, ми там наведемо порядок, але уряд не впорається
без підтримки інших відповідних державних органів. (2) Контролюючі
органи. Все, що стосується уряду, буде дуже жорстко. Ті, хто тероризує
бізнес, відповідатимуть на засіданні уряду. (3) Бізнес-клімат. Багато питань
може бути вирішено адміністративним способом [тобто без змін до
законодавства].
Голова Верховної Ради Андрій Парубій почав із вибачення за затримку
початку засідання більше ніж на годину. Парламент звільняв суддів, що
порушили присягу, і ми хотіли завершити це питання, сказав він. Спікер
парламенту підкреслив, що важливо налагодити комунікацію із суспільством,
адже її слабкість грає на руку Путіну, що прагне дестабілізації. Ніколи в такі
стислі терміни не було таких великих змін, зазначив він і навів приклади:
відкриті реєстри, поліція, антикорупційна прокуратура, декларування, НАБУ,
НАЗК і так далі. Відбуваються великі зміни у психології, підкреслив голова
Верховної Ради, і навів приклад: поліція не бере хабарів – чи можна було
таке уявити кілька років тому? В якості інших прикладів він навів
декомунізацію та припинення закупок газу в окупанта. Запорука успіху,
зазначив Парубій, у співпраці всіх гілок влади. В усі часи українці
програвали через розбрат, і навпаки, наша сила – у консолідації.
Завершуючи, спікер ще раз перелічив пріоритети реформ, наголосив на
першочерговості судової і на тому, що проґавили декілька місяців, тож маємо
надолужити.
Першим питанням порядку денного були результати діяльності
Національної ради реформ у 2015 році та план на 2016. Дмитро Шимків
зазначив: проведено 17 засідань, обговорено понад 30 тем, прийнято 209
рішень, понад 70% з них знайшли втілення у нормативних документах. За рік
по пріоритетних реформах було ухвалено понад 350 нормативно-правових
актів. [Від себе зазначу, що масштаб нормативно-правових змін у країні у
2015 дійсно небачений, але суспільство незадоволене через слабкі результати
впровадження цих змін у реальну інституційну практику.]
Дмитро Шимків зазначив, що дві реформи – державного управління й
охорони здоров'я – знаходяться у червоній зоні контролю. [На засіданні моє
місце було поруч з Ніною Южаніною, і ми разом посміялися, що податкова
реформа пофарбована зеленим із начебто 82% виконання, що дуже далеко від
реальності, адже реформа не проведена. Це наслідок відсутності незалежного
проектного менеджера, отже, й незалежної оцінки. На щастя, це єдиний
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виняток серед усіх реформ, але міністру фінансів Олександру Данилюку
треба звернути увагу.]
Дмитро поділився результатами експертних опитувань: 5 найбільш
успішних реформ включають держзакупівлі (шана Максиму Нефьодову,
Олександру Стародубцеву та команді ProZorro), децентралізацію, реформу
правоохоронної системи, дерегуляцію та реформу фінансового сектору.
Натомість 5 найменш успішних реформ – виборче законодавство [про
обіцянки просто забули], охорона здоров'я [фактично не розпочата],
державне управління [гальмувалося весь рік], судова реформа і реформа
енергетики. Шимків наголосив на необхідності планів із чіткими строками,
визначенні чітких цілей, формуванні команд і лідерів реформ [на мій погляд,
із цим у новопризначеному уряді подекуди є проблеми].
Найвищі 6 пріоритетів на 2016 рік за даними експертного опитування,
підкреслив заступник глави АП, – реформа державного управління, судова,
антикорупційна, дерегуляція, податкова та децентралізація. Ці реформи і
стануть пріоритетами 2016 року, а також управління держвласністю та
приватизація, енергетика та енергоефективність, освіта, охорона здоров'я,
культура, національна безпека і оборона.
Дмитро Шимків зазначив, що у 2016 році проектні офіси реформ (на
вимогу донорів) мають переміститися із секретаріату Національної ради
реформ до виконавчої влади, під «дах» віце-прем'єра з європейської та
євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.
Другим питанням порядку денного був розгляд пропозицій щодо
першочергових заходів у реформах, які Адміністрація Президента та
секретаріат Національної ради реформ підготували на допомогу
новопризначеному уряду (ця робота виконувалася паралельно спробам
розв'язати політичну кризу, тож уряд отримав непоганий подарунок на день
народження). Борис Ложкин представив два великих документи:
− Пакет пропозицій до плану дій з реформ на 2016 рік (87 сторінок
формату А4 із конкретним добре структурованим переліком необхідних
нормативних документів, строками, відповідальними та посиланнями на
стратегічні документи),
− Пропозиції на 100 днів уряду (39 сторінок формату А3 із потижневим
[!] планом роботи у формі діаграм Ганта по 13 першочерговим реформам).
Коментуючи першочергові плани, глава АП зазначив: в рамках
зобов'язань по угоді з МВФ на суму 1,7 млрд доларів США (що додатково
дає можливості отримати гарантії Уряду США на суму 1 млрд доларів) ми
мусимо прийняти 19 законопроектів. У рамках виконання зобов'язань перед
ЄС (контракт з розбудови держави, макрофінансова допомога, разом 705 млн
євро) – 5 законопроектів. Це все терміново. Далі, до кінця року, наступна
програма з МВФ на 1,7 млрд доларів, наступний транш макрофінансової
допомоги на 600 млн євро, і так далі, а ще, окрім МВФ та ЄС, існує низка
двосторонніх угод, так що сумарна ціна питання – 5 млрд. Разом у 2016 році
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має бути розроблено і прийнято 129 законопроектів у сфері судової реформи,
фіскальної та бюджетної політики, дерегуляції та конкурентної політики,
реформи інфраструктури, енергетики, сільського господарства тощо.
На завершення Борис Ложкин запропонував заходи із підвищення
ефективності роботи уряду: збільшення ролі міністрів у кадрових питаннях,
надання віце-прем'єрам прав щодо контролю міністрів, підвищення ролі
урядових комітетів тощо.
В обговоренні цих вагомих (у тому числі в буквальному сенсі)
документів були висловлені різні думки. Дехто вважає 129 законопроектів
нереалістичним планом. Ложкін заперечив: багато законопроектів вже готові,
їх треба лише внести наново від імені уряду, тож все це уряду по силах.
Президент підкреслив, що у переліку багато галузевих законопроектів, які
мають відношення до зони вільної торгівлі, зокрема, захисту інтересів
українського бізнесу. Ложкін закликав парламент голосувати не так, як
минулого року, і реально підтримувати уряд. Данило Пасько нагадав, що
низка законопроектів щодо покращення умов ведення бізнесу давно лежить у
парламенті, і зауважив, що нічого не сказано про ринок землі. Президент
відповів, що треба формувати громадську думку з цього приводу. Народний
депутат Максим Бурбак поскаржився на «законодавче цунамі» (велику
кількість законопроектів, що вносяться депутатами). Його підтримав прем'єрміністр Володимир Гройсман: лише 7% законопроектів приймається, тож
решта просто з'їдають ресурси парламенту. Голова Верховної Ради Андрій
Парубій похвалився вилученням з профілю народного депутату кількості
внесених ним законопроектів як показника ефективності роботи, тож
«цунамі» буде притамовано.
Я запитав президента, чому із переліку урядових пріоритетів реформ на
2016 рік зникла податкова реформа, адже вона фактично була перенесена на
перше півріччя цього року. Спочатку ми розглянемо це питання на Нац раді
реформ, відповів він, і вже потім поставимо у пріоритети уряду. Володимир
Гройсман підкреслив: ми не зробили податкову реформу у 2015, а ще більше
дестабілізували ситуацію. Нам треба розглянути проекти, зробити один
документ (а для цього кожен мусить бути готовим чимось поступитися),
використати допомогу команди міжнародних радників БальцеровичаМіклоша, завершити всю роботу до початку бюджетного процесу і
встановити мораторій на зміни податкового законодавства на 3, а краще 5
років, зазначив прем'єр-міністр. Голова НБУ Валерія Гонтарева підкреслила,
що у поточному році ми не можемо знижувати податки, бо маємо
зобов'язання перед МВФ; вже 8 місяців немає чергового траншу, тож
спочатку отримаємо його, а на наступний транш будемо передомовлятися.
[Тут не можу не зазначити, що податкова реформа включає не лише зміну
ставок податків, але й реформу адміністрування та зменшення тиску
фіскальних органів, і це спокійно можна зробити.]
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Після детального розгляду питання про першочергові заходи в
реформах було відносно коротко розглянуто ще два питання: про
деофшоризацію та стан судової реформи.
Народний депутат, голова парламентського комітету Ніна Южаніна у
своєму виступі зазначила, що в українському законодавстві відсутні поняття
«офшорна юрисдикція», «низькоподаткова юрисдикція», «офшорна країна»,
«офшорна зона». Необхідно імплементувати в Україні план дій, прийнятий в
ОЕСР 2013 року, щодо попередження виведення прибутку з оподаткування.
Це передбачає автоматичний обмін податковою інформацією, посилення
контролю над трансфертним ціноутворенням тощо. Водночас треба ввести в
законодавство
поняття
«контрольовані
іноземні
компанії»,
що
загальновживане майже в усіх країнах ОЕСР. Окрім того, треба зробити ще
декілька важливих кроків: унеможливити участь офшорів у держзакупівлях,
отримання дотацій та преференцій. Але водночас важливо утриматися від
популізму, на кшталт запропонованих окремими політичними силами
офшорних податків і мит: адже, не розуміючи процесів інвестування
міжнародними компаніями, можна невдалими діями відвернути їх від
України. Підтримуючи пані Южаніну, президент наголосив: ми говоримо про
запобігання ухилення від оподаткування кінцевим бенефіціаром, тобто
фізичною особою.
Насамкінець заступник глави АП Олексій Філатов доповів про стан та
перспективи судової реформи. [Значна частина суспільства вважає її
реформою N1.] Стратегія реформи включає конституційні зміни, а також
зміни до законів про судоустрій, статус суддів, адвокатуру, систему
виконання, до процесуального законодавства, і водночас із законодавчими
змінами – оновлення органів, відповідальних за суддівську кар'єру, а врешті
системне оновлення суддівського корпусу в цілому. Певна частина цього вже
виконана: прийнятий закон «Про забезпечення права на справедливий суд»,
оновлений склад Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів,
розпочато кваліфікаційне оцінювання (правда, із затримкою, бо через опір
системи довго узгоджували нормативні документи). На черзі – внесення змін
до Конституції, які узгоджені як Венеціанською комісією, так й експертними
спільнотами. Ці зміни включають дієві механізми оновлення суддівського
корпусу через обов'язкове для всіх оцінювання та чітко прописані підстави
для звільнення, а також заходи щодо деполітизації та забезпечення
незалежності судів, щодо оптимізації системи та багато антикорупційних
запобіжників на кшталт конкурсності набору, вимог легальності майна тощо.
[На жаль, слабо віриться у можливість набрати у парламенті 300 голосів
навіть за дуже правильні речі.] Отже, наступні кроки – вимагати від
парламенту голосування за зміни до Конституції та законопроект 4180 про
судоустрій, а водночас активно проводити кваліфікаційне оцінювання суддів.
Щоб завершити на позитивній ноті, скажу, що будемо сподіватися на
пришвидшення судової реформи (Хроніки Національної ради реформ.
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Перше
засідання
з
новим
урядом
http://blogs.pravda.com.ua/authors/pekar/571d9f04d4d9c/. − 2016. − 25.04).

//

Костянтин Донченко, експерт Аналітичного центру «Бюро
економічних та соціальних досліджень»:
Перші ознаки децентралізації з’явилися на Полтавщині 5 лютого
минулого року прийнято Закон «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», у травні почалася активна робота з
децентралізації, а вже у жовтні пройшли перші вибори у 159 об’єднаних
громадах. Ситуація значно відрізняється у різних регіонах – наприклад,
у Хмельницькій області створено 22 громади, в той час як у Харківській
– лише одна. Тому 159 громад нерівномірно розповсюджені серед 24
областей України.
Полтавська область входить до переліку «лідерів» за кількістю
об’єднаних громад. У 2015 році в області створено 12 громад, у березні цього
року вибори пройшли ще у двох громадах. Держава намагається
підтримувати громади, зокрема надаючи кошти на розвиток інфраструктури.
Частка цих коштів, особливо у невеликих громад, є значною в порівнянні з
бюджетом об’єднаної громади, складаючи до половини бюджету.
В результаті об’єднання утворилися абсолютно різні громади: у
Полтавській області є і з населенням у 2 тисячі осіб, і у 15 тисяч, є такі, що
охопили колишній район, а є ті, що об’єднали лише два села. Громади різні,
тож не дивно, що у них виникають проблеми та запитання після об’єднання.
Шишацька об’єднана громада у Полтавській області включила до свого
складу всю колишню територію району, за виключенням трьох населених
пунктів. І от у третьому за чисельністю у районі селі Сагайдак 7 квітня
відбулися громадські слухання, темою яких став вихід зі складу об’єднаної
громади. Селяни нарікають, що об’єднання не виправдало очікувань і в
майбутньому може стати лише гірше. Ситуацію ускладнює те, що в.о.
старости подав заяву на звільнення у зв’язку з досягненням пенсійного віку.
Жителі села на чолі з місцевим фермером зібрали 875 підписів (з близько
1100 з правом голосу) за вихід з об’єднаної громади. Як вирішиться питання
села поки невідомо. Механізму виходу громади зі складу об’єднаної громади
поки не існує, та власне не існувало поки і прецедентів.
Зрозуміло одне, що децентралізація не повинна концентруватися
виключно на процесі об’єднання, залишаючи поза увагою вже сформовані
громади. В такому разі потік невдоволених буде збільшуватися з вимогою
повернути все як було. Новим громадам потрібна не лише фінансова
підтримка, але і розуміння, що вони роблять правильно, і дороговкази, що
допоможуть пережити період адаптації до нових умов (Півроку
децентралізації на Полтавщині // http://blogs.lb.ua/kostiantyn_donchenko/
333643_pivroku_detsentralizatsii.html. − 2016. − 22.04).
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Лев Парцхаладзе, перший заступник голови Київської ОДА:
Швидке надання Європейським Союзом безвізового режиму для
України − це очевидне міжнародне визнання того, що наша країна
правильно рухається по шляху реформ. Зусилля Президента Петра
Порошенка, Верховної Ради, громадянського суспільства дали свої
результати і українці все ж отримають довгоочікувану можливість
безвізового відвідування Шенгенської зони. А це своєрідний маркер для
нас, що підтверджує правильність обраної траєкторії розвитку України.
Можливо, багато хто скаже, що такі слова пишномовні, але погодьтеся,
що така подія трапляється не щодня. А за цим стільки років кропіткої
дипломатичної роботи, непрості переговори з кожною з 28 країн ЄС, зміни
національного законодавства відповідно до «дорожньої карти», і −
найтрагічніше − Майдан, як результат надій українців на європейську
перспективу Украіни. Колись Російська імперія захоплювала європейські
землі для будівництва нової столиці, що стала для неї єдиним «вікном в
Європу», Радянський Союз не раз демонстрував, що в Європу можна
увірватися на танках. А є цивілізований шлях, яким йде Україна, і він
повинен бути дуже цінний і значущий для українців.
Що нам дасть безвізовий режим з Європою? На цю тему багато
говоритимуть багато експертів. Я б хотів виділити два дуже важливих
моменти.
1. Отримання безвізового режиму з ЄС − це дуже сильний стимул для
подальших перетворень в Україні − глобальних і фундаментальних реформ.
2. Рішення про скасування візового режиму дасть можливість
українському суспільству швидше «европеїзуватися» завдяки можливості
українців без перешкод відвідувати європейських країнах. Отримавши
велику мобільність, тепер не тільки жителі Західної України зможуть
побачити, як живуть, вчаться і працюють сусіди. І природно в українців буде
виникати бажання переносити цей європейський досвід до себе в країну,
«привести» Європу в Україну. А згодом − не просто копіювати побачене і
відчуте, але і робити це у себе ще більш якісно.
Ми обов'язково прийдемо до цього майбутнього. Адже такий шлях вже
пройшли наші східноєвропейські партнери. Ніхто не говорить, що було або
буде легко і просто. Але найголовніше − не відступати від наміченої мети і
йти до неї (Безвізовий режим: навіщо прорубувати вікно, якщо можна
відкрити двері // http://blogs.lb.ua/lev_partskhaladze/333641_bezvizoviy_
rezhim_zachem_prorubat.html. − 2016. − 22.04).).
Мустафа Найєм, народний депутат України:
Ми чекали безвізового режиму десять (!) Років. Від Майдану до
Майдану. Чи вірив хтось в це? Нехай одиниці, але, точно, так, вірили.
Розчаровувалися чи за ці десять років? Так, тисячі з нас і по багато
разів.
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Але ми все одно дійшли, і це важливо зафіксувати. У цьому заслуга
всіх нас − починаючи від президента, дипломатів, політиків і закінчуючи
тими, хто весь цей час надавали на них тиск, вимагали і змушували діяти. І
все ж, в першу чергу це перемога тих, хто вірив всупереч.
Такі хвилини важливо пам'ятати. Особливо, коли опускаються руки
(Безвизовый
режим:
победа
тех,
кто
верил
//
http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/mustafa-nayyem/bezvyzovyy-rezhym-pobedateh-kto-veryl. − 2016. − 21.04).
Олександра Решмедилова, політолог:
Ось одна мрія українців таки стає реальністю. Повинен же був і на
нашій вулиці перекинутись вантажівка з пряниками... Європейська
комісія пропонує Європейському Парламенту та Раді Європейського
Союзу скасувати візовий режим для громадян України. Тим самим,
включивши Україну до списку країн, громадяни яких можуть
подорожувати без візи в Шенгенську зону.
Кому ж ми зобов'язані тим, що Єврокомісія без всяких додаткових
умов скасовує візи для України?
По-перше, складно було просто повірити і почати. У це мало хто вірив,
скептики лякали, що цього ніколи не станеться. Недоброжелателі докладали
масу зусиль, щоб зірвати цей процес. Але як кажуть, очі бояться, а руки
роблять.
По-друге, коли процес був уже запущений це рішення стало простим
продовженням бюрократичної процедури. Ще в грудні минулого року
Комісія позитивно оцінила дії України щодо виконання критеріїв
лібералізації візового режиму згідно з планом дій (VLAP). Рішення за
пропозицією Рада приймається кваліфікованою більшістю. Але надія є,
особливо після того як вчора прозвучало рішення парламенту Нідерландів не
скасовувати ратифікацію Угоди.
По-третє, ключову роль зіграв і Президент. Пана Порошенка можна
дорікнути багато в чому, але те що у нього є дипломатичний талант з цим
складно сперечатися. Його наполеглива робота з депутатським корпусом
однозначно сприяли рішенню про безвізовий режим. Він буквально переконав
парламент піти на електронну декларацію. Щільно працював з
громадськістю та активістами. Спільними зусиллями Україна виконала
план, який містив в собі майже 140 умов.
Кілька тижнів і ще трохи формальностей − паперова завіса впаде. Після
того, як пропозиція буде прийнята Європейським парламентом і Радою,
українці з біометричними паспортами зможуть відвідувати без віз країни
Шенгенської зони на термін до 90 днів.
Безвізовий режим буде діяти в усіх державах-членах ЄС (за винятком
Ірландії і Великобританії), а також в чотирьох асоційованих країнах
(Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія). Скасування стосується
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тільки короткострокових віз, оформлених в туристичних, сімейних або
бізнес-цілях. Звільнення від візи не передбачає права на роботу в ЄС (Мрії
здійснюються // http://blog.liga.net/user/areshmedilova/article/21942.aspx. –
2016. – 20.04).
Павло Шеремет, тележурналіст:
Вороги України насміхаються і вимагають назвати приклади
успішних реформ. Друзі України не втрачають надії на успіх Революції
гідності. Але ситуація не вичерпується двома крайнощами – зради або
перемоги. Точно, є чим пишатися. І не тільки нової патрульною
службою та селф-поліцейськими.
Один із прикладів кардинальних змін − створення Національного
антикорупційного бюро. Рівно рік тому було створено НАБУ. Дуже багато
було скепсису, критики, насмішок. Однак за рік вдалося майже неможливе −
сформувати нову, працюючу спецслужбу.
Артему Ситнику, першому в історії України директору НАБУ і Гізо
Углаву, першому заступнику директора є, що показати людям.
За 12 місяць вдалося на конкурсній основі вибрати керівництво Бюро,
провести ще більш масштабний конкурс, відібрати перших детективів,
почати технічне оснащення служби, підключитися до всіх баз даних,
створити спецназ, порушити перші кримінальні справи і вже 9 справ
передати до суду. Ніде в Східній Європі так швидко робота аналогічних
служб не запускалася.
НАБУ першими в Україні перейшли на електронний документообіг. Ви
бачите машинки, які американці привезли для Генеральної прокуратури ще
за часів генпрокурора Яреми. Машинки з усіма програмами для обробки
документів припадали пилом в Генпрокуратурі і американці вже збиралися їх
везти назад за океан, але випадково про це дізнався Ситник і забрав їх до
НАБУ. Тепер всі матеріали кримінальних справ занесені в комп'ютер і ви
можете швидко проаналізувати щось за багатьма параметрами і по всіх
справах, які веде Бюро. Зараз НАБУ хоче зробити пілотний проект
електронного документообігу документів між судом та правоохоронними
органами по всій країні.
Скоро британці поставлять обладнання для експертизи різних
електронних пристроїв зберігання інформації.
НАБУ підключилося до всіх реєстрів та баз даних. Правда, якісь
реєстри заплутані настільки, що в них неможливо швидко розібратися.
Наприклад, чорт ногу зломить в базах реєстрації автомобілів ДАІ, немов це
спеціально так зроблено. Нещодавно зникла величезна частина документів в
базах податкової.
Створили спецназ, який вже припадала нагода задіяти. У нього ще
немає своїх приміщень, там йде ремонт, тому спецназівці тренуються в
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актовому залі головного офісу, в «брежнівському залі», як жартують в
НАБУ.
Під Бюро віддали приміщення колишнього міністерства промислового
розвитку. Воно було в жахливому стані. Шкода, я не сфотографував плями
цього жаху для ілюстрації. Зараз в головній будівлі постійно йде ремонт,
який фінансують німці. Навчають детективів − канадці і американці. Але
керівництву Бюро вдалося отримати державні гроші на основні свої витрати,
а не робити все по-старому і з кмітливістю, як до сих пір відбувається в
інших спецслужбах, коли в СБУ скидаються на шкарпетки для спецзагону
«Альфа». Шкарпетки для спецназу НАБУ купили офіційно. І я не
підтримують ідіотські, популістські розмови про те, що поки пенсіонерам
нічого їсти, спецназівцям купили дороги шкарпетки, тому що таким чином
можна поставити під сумнів абсолютно все в Україні.
Перших детективів набрали влітку 2015 року, присягу вони прийняли
восени, перші кримінальні справи з'явилися в грудні 2015 року, коли
сформували антикорупційну прокуратуру, і вже є перші результати: 9
кримінальних справ у суді (3 судді, 1 прокурор, 1 директор держустанови і
так далі ). Правда, суспільство чекає і перших гучних справ, пов'язаних з
олігархами або великими чиновниками.
Ви бачите, як привезли з генпрокуратури і заносять в НАБУ десятки
томів кримінальної справи по корпорації «Енергомаш», яка пов'язана з
колишнім депутатом і одним Арсенія Яценюка, олігархом Миколою
Мартиненком. Розслідування по ньому йде швидко і, схоже, продуктивно.
Нещодавно детективи НАБУ привезли зі Швейцарії та Чехії документи по
Мартиненко, які допомогли їм повністю зрозуміти суть махінацій.
Антикорупційний прокурор обіцяє передати справу Мартиненко в суд
наприкінці травня.
Всі стежать за НАБУ і чекають ще більше результатів. Всі нещасні
люди України тепер звертаються в Бюро з приводу будь-якої проблеми, хоча
у Бюро хоч і важливі, але цілеспрямовані мети: контроль за чиновниками
вищої та середньої ланки. Детективи, згідно із законом, не опускаються в
розслідуванні справ проти співробітників правоохоронних органів нижче
підполковника. Але навіть в такому варіанті у Бюро − тисячі потенційних
«клієнтів».
Роботи − на роки вперед. Зараз Бюро перевіряє 300 суддів. Поки 15
детективів витрачають приблизно 11 години на збір і обробку всіх даних
тільки по одній людині − його, його родичів і так далі. Після того, як прийде
обладнання з Великобританії, швидкість обробки даних збільшиться в рази.
В принципі, вже немає великого сенсу в створенні НАЗКа − агентства
протидії корупції, тому що збирати електронні декларації та аналізувати їх
може і НАБУ.
Коротше, мені поки подобається як працюють молоді хлопці в
Національному антикорупційному бюро України. Коли вони повірили в нову
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справу і вирішили сюди прийти, більшість їхніх знайомих і колишніх колег
посміхалися. Зараз заздрісники кусають лікті. Хоча набирати нових
співробітників стало складніше, кажуть, дикий кадровий голод, важко знайти
кваліфікованих фахівців для роботи в спецслужбах, настільки все було
розвалено за попередні роки.
Мені здається, вдалим вибір в якості директора Бюро Артема Ситника.
Багато моїх знайомих до сих підозрюють, що його сюди просунула мафія. Я
теж його підозрюю і підозрювати буду ще довго. Підозра – живильне
середовище для журналістики. Але я ще й вірю в людей, в те, що розумними
рухають високі і масштабні мотиви. За рік Артем Ситник продемонстрував
великий прогрес і завзятість, ніж багато в чому пояснюється прогрес і успіхи
всього Бюро. Поруч з ним − тлумачний грузин Углава і кілька таких же
амбітних людей. Вони розуміють, що час вибрало їх і вони вибрали свою
долю, вони творять велику історію або можуть вляпатися в некрасиві історії.
Гідна зарплата дозволяє не принижуватися і не голодувати, всіх грошей все
одно не заробиш і повагу на крадене не купується.
Революція в Україні триває, контрреволюція і реваншисти не здаються.
Красива патрульна поліція впирається в параліч системи МВС і основних
поліцейських
структур
(Перший
рік
НАБУ
//
http://blogs.pravda.com.ua/authors/sheremet/5715ffc448f6a/. – 2016. – 19.04).
Ярослав Юрчишин, експерт з питань адвокації Реанімаційного
Пакету Реформ, член правління «Transparency International Ukraine»:
Вступивши на посаду голови ВРУ, Андрій Парубій зробив акцент
на підвищення ефективності та прозорості роботи парламенту,
активізації його взаємодії з урядом та експертами як з України так і
міжнародними.
І, не відкладаючи в довгу шухляду, вже на перше засідання
Погоджувальної ради ВРУ під своїм головуванням, запросив представників
коаліції «Реанімаційний Пакет Реформ» та програми USAID Rada,
демонструючи новий рівень відкритості. Ще перед тим, в п'ятницю 15 квітня,
провів зустріч з представниками Місії Європейського Парламенту з оцінки
потреб щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної
спроможності ВРУ на чолі з екс-президентом Європарламенту у 20022004 рр. Петом Коксом. На цій зустрічі було проговорено План реалізації
рекомендацій Місії і новий голова ВРУ заявив готовність продовжувати тему
реформування ВРУ на європейських засадах. То ж є і заяви, і дії. Та чи
підтримає починання голови парламент (Співпраця з громадськими
експертами допоможе новому голові ВРУ підвищити ефективність
парламенту // http://blogs.pravda.com.ua/authors/yurchyshyn/5714e4a53250b/.
– 2016. – 18.04).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
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Сьогодні урочисто на Хортиці прийняли присягу 509 нових
патрульних Запоріжжя.
Разом по всій Україні їх вже 9958 – твоїх нових патрульних
поліцейських! Поліцейські патрулюють в 21 місті України: Київ, Львів,
Одеса, Харків, Ужгород-Мукачево, Миколаїв, Луцьк, Хмельницький,
Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Херсон, Вінниця, Чернігів, Кременчук,
Черкаси, Полтава, Тернопіль, Житомир, Бориспіль і аеропорт Бориспіль,
Чернівці, Запоріжжя.
Сьогодні 509 нових патрульних і 70 співробітників апарату приймають
на себе відповідальність за спокій і безпеку Запоріжжя. Вони кращі з 5,5
тисяч охочих (конкурс – 10 осіб на місце!). Вони пройшли жорсткий відбір і
інтенсивне навчання на базі Дніпропетровського університету внутрішніх
справ. Їх навчали досвідчені тренери з України та вимогливі інструктори з
Канади і США.
Наша нова команда: Кожен п'ятий патрульний – представниця
прекрасної статі, 75% мають вищу освіту, 12% – учасники АТО.
21-а команда Твоєї нової поліції – в строю. На цьому етапі реформи
нам залишилося запустити патрульну поліцію ще в 10 містах: Рівне, Суми,
Кривий Ріг, Кіровоград, Маріуполь, Славянск- Краматорськ, СєвєродонецькЛисичанськ-Рубіжне. Потім ми оголосимо повторні набори майже у всіх
містах і в Запорізькій області (про це повідомляю вперше) – почнемо набір в
нову патрульну поліцію Бердянська і Мелітополя. Запрошуємо молодь!
А потім, поряд з розвитком патрулів ми впритул приступимо до
наступних проектів нашої реформи. На черзі – дорожні патрульні, підготовка
і запуск груп швидкого реагування в областях, програма дільничних
інспекторів, спецназ КОРД, реформування слідства та карного розшуку,
реформа системи освіти і підготовки поліцейських і ще багато термінових,
важливих, невідкладних кроків.
19 квітня – вже у вівторок – запуск патрульної поліції в Рівному! Ми
йдемо – крок за кроком – будуємо оновлену Національну поліцію України!
Це не простий шлях – і Ми раді тим, хто вірить і допомагає! Ми не боїмося
скептиків і відкриті до дискусії, критики і порад. Хто сказав, що буде просто?
Через війну і невіру песимістів – крок за кроком робимо реформу!
Запоріжжя – 21-е місто країни, де приступив до роботи новий поліцейський
патруль (Запоріжжя – 21-е місто країни, де приступив до роботи новий
поліцейський патруль! // http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/57123cc
2bf776/. – 2016. – 16.04).
Сергій Марченко, директор з розвитку Work.ua:
Днями представники Івано-Франківської ОДА повідомили, що
німецька компанія Leoni AG побудує в Коломиї новий завод
автозапчастин на 8150 робочих місць. Уже в наступному році будуть
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працевлаштовані 800 осіб, а на повну потужність підприємство вийде в
2021 році.
Відмінна новина: 8150 робочих місць − це, по суті, містоутворююче
підприємство. Такий завод може повністю забезпечити роботою 40-тисячне
місто, крім того, вісім тисяч платоспроможних домогосподарств − ласий
шматок для ритейлу, сфери послуг, ресторанного бізнесу і так далі.
Мультиплікативний ефект для регіону від будівництва такого підприємства
складно прорахувати, але, без сумніву, він буде дуже великим.
Мало хто замислюється про це, але реальна євроінтеграція виглядає
саме так: конкретні заводи і цілком відчутні робочі місця. Курс на ЄС
потрібен не для того, щоб насолити Росії, і не для того, щоб кататися по
Європі без віз. Основний позитивний ефект від зближення з Євросоюзом
просто і зрозуміло вимірюється інвестиційними можливостями наших
заможних сусідів.
Новини на кшталт цієї поки не так часті, як нам би того хотілося, але
їх обов'язково буде більше. Все просто: надлишок капіталу в ЄС і наше
географічне розташування робить євроінтеграцію безальтернативною. Нам
потрібні їхні капітали, їм − наша працьовитість і хороша логістика.
Залишилося тільки привести в порядок законодавство і судову систему. Чим
краще національне законодавство адаптоване під євростандарти і чим
ревніше суди захищають верховенство права, тим вище шанси, що
добропорядні європейські бюргери ризикнуть відкрити у нас свій бізнес.
А ще показово те, як відреагувала на цю новину Івано-Франківська
облдержадміністрація: люди горді, що виграли конкуренцію з Львівською
областю та залучили інвестора. Я бачив, як радіє в Facebook глава місцевого
департаменту євроінтеграції, − він щасливий так, ніби інвестор вкладе гроші
не в область, а в його особисту присадибну ділянку.
Це і є децентралізація. Вже трапилися структурні зміни, які не
завжди помітні людям, але дуже важливі для країни. Цікаво, раділи б так в
Івано-Франківську, якби податки, як зазвичай, йшли в центр? Сумніваюся.
Раніше все було інакше: місцева влада збирали податки в регіонах і майже
повністю перераховували до Києва. У столиці частину коштів уряд забирав
на загальнодержавні потреби, а решта розподілялася між регіонами в
залежності від їх потреб, оцінював які також «центр». У такій системі було
вигідно не стільки збирати податки, скільки шукати в Києві впливових
покровителів, щоб вибити для своєї області побільше грошей з
держбюджету. Збирання податків на фінансування регіону не відбивалася
ніяк. А вміння домовитися в високих кабінетах − безпосередньо.
Децентралізація, на якій наполягали наші західні партнери, ламає
звичні схеми. Тепер, коли на місцях залишається набагато більше податків,
місцева влада отримала стимул їх збирати. Чим більше збори, тим краще
фінансується місцевий бюджет. Все європейське місцеве самоврядування
тримається на зацікавленості локальних бюджетів в збиранні податків, а
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тепер і в Україні власний фінансовий ресурс, що не залежить від Києва,
дозволяє
обласним
адміністраціям
стати
справжньою
владою,
відповідальними господарями на своїй землі. Уже зараз, поки деякі регіони
тільки розгойдуються, на заході України відразу кілька областей показують
приклад успішної роботи з європейськими інвесторами. Згодом здорова
конкуренція за залучення бізнесу і його податкових платежів в Україні тільки
посилиться. А це означає, що найближчим часом ми побачимо ще не один
баттл відразу декількох ОДА за інвестора − і десятки, а можливо, і сотні
тисяч нових робочих місць з'являться по всій країні. Ложкою дьогтю поки
залишаються зарплати українців − вони все ще досить скромні. Але є і
хороша новина: чим більша потреба економіки в людях, тим вище вартість їх
праці. Так що слідом за підвищенням рівня зайнятості можна очікувати і
зростання заробітних плат (Євроінтеграція в Коломиї. Чому будівництво
заводу важливіше скасування віз // https://focus.ua/opinions/348925/. – 2016.
– 15.04).
Оксана Короткевич, експерт з питань енергетики Інституту
суспільно-економічних досліджень:
«Нафтогаз» оприлюднив свій план дій щодо відокремлення функції
оператора газотранспортної системи. Це відбулося майже через півтора
місяці після того, як Міністерство енергетики та вугільної
промисловості презентувало своє бачення відокремлення. Урядовці тоді
підготували не лише презентацію, але й матеріали щодо плану дій. А
«Нафтогаз» обмежився лише своєрідним «конспектом» власних реформ,
презентацією. І ось нарешті НАК оприлюднив своє бачення, в якому
зафіксована модель поділу компанії, відповідно до закону України про
ринок природного газу.
Також нещодавно оприлюднили звіт «Варіанти відокремлення
діяльності з транспортування і зберігання природного газу» незалежні
консультанти з компанії Economis Consulting Associates LTD. Цей проект
здійснювався за підтримки ЄС та Світового банку.
Отже, сьогодні ми нарешті отримали можливість розглянути всі
пропозиції щодо статурної реформи вітчизняного монополіста.
НАК пропонує застосувати до оператора газотранспортної системи
модель повного відділення власності ГТС, шляхом створення нової компанії
ПАТ «Магістральні газопроводи України», якій, за задумом, передадуть усю
газотранспортну системи України. 100% акцій цієї компанії належатиме
державі, а управління корпоративними правами держави в цьому товаристві
пропонується надати Фонду держмайна.
Захист оператора газотранспортної системи від політичного втручання
та зловживань планується забезпечити за рахунок створення у ПАТ
«Магістральні газопроводи України» структури корпоративного управління
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відповідно до принципів Організації економічного співробітництва та
розвитку.
Як зазначають у «Нафтогазі», така модель є оптимальною, оскільки
таким чином вдасться забезпечити захист економічних інтересів України,
зокрема, щоб не поставити під загрозу позицію компанії у арбітражному
процесі проти «Газпрому» та не викликати дефолт за фінансовими
зобов’язаннями НАК, в тому числі, гарантованими державою.
Крім того, «Нафтогаз» пропонує розділити газотранспортну систему та
підземні газосховища. Сьогодні це, так би мовити, єдиний життєвий
організм. Таку пропозицію вони пояснюють тим, що західні компанії
зацікавленні у бізнесі транспортування природного газу, а не у його
зберіганні (це є збитковим бізнесом, наприклад, через надлишок пропозицій
газу, звуження спреду між цінами на газ взимку і влітку). Вартість наших
ПСГ велика, й не має прозорих та зрозумілих тарифів на зберігання газу.
Також «Нафтогаз» вважає за доцільне залишити за собою усі інші його
активи, а саме: ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Газ України», ПАТ
«Укрнафта», газорозподільні мережі, газосховища тощо.
Рекомендація Economis Consulting Associates LTD передбачає
розподілення кількох функцій НАК – транспортування й зберігання – в
окремі підрозділи або юридичні особи корпоративного суб'єкта,
відокремленого від здійснення функцій з видобування газу та
газопостачання, що виконуються «Нафтогазом». Згідно з цією моделлю,
корпоративним суб'єктом може бути існуюче ПАТ «Укртрансгаз», але за
умови його юридичного відокремлення від НАК. Або ж – нова компанія. Але
в обох цих випадках, як наголошують у ЕСА, власник та керівництво цієї
компанії мають бути іншими, не «нафтогазівськими», незалежними від
нього.
Пропозиції Міненерговугілля вже докладно описувалися, але варто
нагадати кількома словами, що пропонували чиновники цього відомства.
«Нафтогаз» залишатиметься під порядкуванням Мінекономрозвитку і
виконуватиме функцію трейдера (купівля/продаж газу та постачальник
останньої надії до 2017 року). Відповідно до пропозицій міністерства буде
утворено державний холдинг, до якого в управління увійдуть компанії, котрі
займаються видобутком нафти та природного газу. Водночас
Міненерговугілля пропонує залишити за собою право контролювати
підприємства, які займаються транспортуванням та зберіганням природного
газу та нафти, а також тут вбачають за доцільне не відокремлювати
зберігання природного газу (ПСХ) від газотранспортної системи (ГТС).
Отже, як бачимо, наразі серед ключових зацікавлених осіб не
сформувалося узгоджене та спільне бачення структури газового сектору
України. І тому зараз дуже важливо, щоб рішення щодо відокремлення
структурних підрозділів НАК відповідали загальній меті, що полягає в
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забезпеченні конкуренції, а також не знищували можливість подальшого
реформування галузі.
Вважаю що, «Нафтогаз» й надалі має виконувати тільки функцію
купівлі-продажу природного газу й здійснювати свою господарську
діяльність, як більшість суб’єктів господарського типу. «Укргазвидобування»
може бути самостійним гравцем на цьому ринку. Оскільки, якщо в
управлінні «Нафтогазу» залишатиметься видобуток природного газу, його
транспортування газорозподільними мережами та зберігання у підземних
газосховищах – діятиме повний монопольний «замкнутий» цикл
(«Нафтогаз» на стежці реформ // http://blog.liga.net/user/okorotkevich/
article/21872.aspx. – 2016. – 14.04).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Президент Світового Конгресу Українців Євген Чолій заявив, що
діаспора закликає ЄС до якнайшвидшого скасування віз для Українців.
«Світовий Конгрес Українців закликає Раду ЄС та Європейський
Парламент негайно прийняти пропозицію Комісії Єс про скасування віз для
громадян України, а, отже, і зміцнення зв'язків між українським народом та
країнами-членами ЄС.
Україна успішно виконала всі умови, передбачені у плані дій щодо
лібералізації візового режиму, у тому числі реформи у сфері правосуддя і
верховенства закону» (Diaspora wzywa UE do możliwie jak najszybszego
zniesienia wiz dla Ukraińców // Wschodnik (http://wschodnik.pl/swiat/item/5662diaspora-wzywa-ue-do-mozliwie-jak-najszybszego-zniesienia-wiz-dlaukraincow.html). − 2016. − 25.04).
Президент США Барак Обама наголосив, що Україна потребує
підтримки у впровадженні реформ
«Ми повинні продовжувати допомагати Україні у її реформах з
покращення економіки та консолідації демократії та у модернізації її сил
для захисту своєї незалежності» (США та Німеччина об’єднають сили
для реалізації Мінська − Анґела Меркель // Voice of America
(http://ukrainian.voanews.com/content/article/3300581.html). − 2016. − 24.04).
Колишній віце-прем'єр Польщі, а тепер представник президента
України в уряді Лешек Бальцерович заявив, що Україна створить новий
порядок в пострадянській Європі
«Я прийняв рішення працювати на Україну, тому що глибоко
переконаний, що Україна − стратегічно важлива для нового порядку в
Європі, який виник після розпаду СРСР. Успіх України є принципово
важливим для Європи, особливо для Польщі та інших країн регіону»
(Бальцерович: Украина создаст новый порядок в постсоветской Европе //
BaltNews.lv (http://baltnews.lv/news/20160425/1016252626.html). − 2016. −
23.04).
Глави МЗС 12-ти країн Європи закликали невідкладно надати
безвізовий режим Україні.
Міністри заявили про свою готовність і надалі підтримувати реалізацію
угоди про асоціацію з Грузією, Україною і Молдовою, а також наголосили на
розвитку співпраці з рештою країн-партнерів… У сфері мобільності міністри
зазначили необхідність безвідкладно надати безвізовий режим Грузії і
Україні (Глави МЗС 12-ти країн Європи закликали невідкладно надати
безвізовий режим Україні // Deutsche Welle (http://www.dw.com/uk/главиОгляд зарубіжних ЗМІ
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мзс-12-ти-країн-європи-закликали-невідкладно-надати-безвізовий-режимукраїні/a-19209644). − 2016. − 23.04).
Екс-заступник міністра закордонних справ Польщі та ексгенеральний директор Європейської Комісії з питань культури і освіти
Ян Tручинскі заявив, що Польща знає, як допомогти Україні в
проведенні реформ.
«Польща може слугувати чудовим прикладом того, як потрібно
проводити реформи в країні. І може дати початок проведення успішних
перетворень на Україні.
Люди повинні побачити швидкі зміни в усіх сферах: бізнесмени,
політики та звичайні громадяни повинні зрозуміти, що на чолі держави
стоять справжні реформатори, які реальні зміни в Україні, і що повернення
до старих звичок або старих методів не буде» (Polska wie, jak pomóc
Ukrainie
w
przeprowadzeniu
reform
//
Wschodnik
(http://wschodnik.pl/polityka/item/5625-polska-wie-jak-pomoc-ukrainie-wprzeprowadzeniu-reform.html). − 2016. − 23.04).
В Україні створена група міжнародних консультантів на чолі з
колишнім віце-прем'єром і міністром фінансів Словаччини Іваном
Miклошем і за участі колишнього віце-прем'єра Польщі Лешека
Бальцеровича.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман:
Уряд протягом місяця розробить операційний план діяльності,
пріоритетами якого буде реформа митниці, реформа державної адміністрації,
реформа судової системи і податкова реформа, а також зміцнення співпраці з
парламентом.
Екс-міністр фінансів Словаччини Іван Міклош:
Нашою метою буде не створення якоїсь паралельної структури, а
допомога українським реформаторам подолати проблеми. Будемо працювати
(Balcerowicz wszedł do grupy doradców przy Rządzie Ukrainy // Wschodnik
(http://wschodnik.pl/polityka/item/5609-balcerowicz-wszedl-do-grupy-doradcowprzy-rzadzie-ukrainy.html). − 2016. − 22.04).
Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума
Чакрабарті розповів про реформи в Україні.
Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума
Чакрабарті:
(…) Порівняйте Україну сьогодні і 3 роки тому. Я думаю, що цей уряд
досяг багато. Серед реформ хотів би виділити банківській сектор. Перед
початком реформ в Україні було 180 банків. У Туреччині – 39 банків, а
турецька економіка у вісім разів більша за українську. Зрозуміло, що чимало
з цих банків були фактично приватними банкоматами олігархів. Ми раді
бачити, що глава Нацбанку за підтримки уряду рухається вперед з реформою
Огляд зарубіжних ЗМІ
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банківського сектора. Ми її в цьому підтримуємо. Близько 100 банків уже
закриті. Вважаємо прогресом закриття банків, їх консолідацію,
рекапіталізацію.
Друге – це енергетика. Ми знаємо, що в цьому секторі було багато
корупції. Але ми також знаємо, що неможливо покращити енергетичний
сектор в Україні без розділу регуляторних функцій та виробництва і
постачання. Корпоративне управління має велике значення. Коли ми надали
«Нафтогазу» кредит восени на зимовий період – і дуже добре, що зима не
була дуже холодною – ми наполягали на плані з реформування управління
компанією. Це було умовою нашої позики. І це той тип кредитування, який
ми намагаємося робити в Україні, – кредит з умовою реформування.
Інша важлива реформа в енергетичному секторі – енергозбереження.
Програма з фінансування енергоефективності в житловому секторі України
має допомогти рухатися до стандартів енергозбереження, які існують у
Західній Європі. Якщо Україна їх досягне за 15-20 років, то їй взагалі не
треба буде імпортувати енергоресурси.
Важливе питання для нового уряду – чи будуть вони продовжувати ці
реформи. Серед пріоритетів – встановлення верховенства права та боротьба з
корупцією.
Загалом ми плануємо і в цьому році інвестувати близько мільярда −
хоча у нас немає чітко встановленої цифри… (Президент ЄБРР: у 2016 році
плануємо інвестувати мільярд євро при наявності реформ в Україні //
Voice of America (http://ukrainian.voanews.com/content/chakrabarti-onukraine/3288613.html). – 2016. – 22.04).
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
оприлюднив офіційну заяву з приводу обрання Гройсмана головою
уряду України. Реформи в Україні треба негайно продовжити, а очолюваний
Володимиром Гройсманом уряд, серед іншого, є передумовою ефективної
боротьби з корупцією, – йдеться у заяві.
Штайнмаєр підкреслив, що Німеччина буде робити усе можливе, щоб
підтримати Україну та наголосив, що перед Гройсманом стоять складні
завдання. У Берліні також очікують, що новий український Кабмін чітко
заявить про відданість виконанню Мінських угод (У Берліні хочуть, щоб
Гройсман став частиною боротьби з корупцією, а Яресько розповіла, як її
перемогти // Voice of America (http://ukrainian.voanews.com/content/
groysman-uriad/3285861.html). – 2016. – 22.04).
Європейський комісар з питань міграції та внутрішніх справ
Дімітріс Аврамопулос заявив, що Європейська комісія прийняла
законодавчу ініціативу надати Україні безвізовий режим.
«Я радий оголосити, що Єврокомісія сьогодні прийняла законодавчу
ініціативу внести Україну в список країн з безвізовим режимом в візове
законодавство. Іншими словами, ми виконуємо наші зобов'язання
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запропонувати безвізові поїздки в ЄС українським громадянам з
біометричними паспортами.
Я сподіваюся, що безвізові поїздки для українських громадян в ЄС дуже
скоро будуть реальністю» (EU proposes to lift visas for Ukrainians, hopes for
change 'soon' // Reuters (http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-euvisas-idUSKCN0XH18S). – 2016. – 20.04).
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що рішення про
безвізовий режим для Києва ухвалять найближчими тижнями.
«Україна та Грузія виконали критерії, необхідні для лібералізації
безвізового режиму з ЄС. Наші переговори засвідчують, що ці дві країни
виконують свої зобов'язання, хоча тут були і певні труднощі, проте Грузія і
Україна відповідають необхідним критеріям. Сподіваюся, що Європейська
Рада та Європарламент найближчими тижнями приймуть потрібне рішення»
(Юнкер: Рішення про безвізовий режим для Києва ухвалять
найближчими тижнями // Deutsche Welle (http://www.dw.com/uk/юнкеррішення-про-безвізовий-режим-для-києва-ухвалять-найближчимитижнями/a-19197953). – 2016. – 19.04).
У Києві відкрилася перша школа унтер-офіцерів у відповідності зі
стандартами НАТО.
У школі буде навчатися 50 військовослужбовців полку Азов, які
першими будуть навчені армії за стандартами НАТО. В школі зроблений
акцент на посиленій фізичній підготовці та психологічній.
Навчання триватиме три місяці, потім одна група солдатів відправиться
в зону АТО, друга частина буде інструкторами в Києві (Na Ukrainie otwarto
pierwszą szkołę sierżantów kształcącą zgodnie ze standardami NATO //
Wschodnik
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/5569-na-ukrainie-otwartopierwsza-szkole-sierzantow-ksztalcaca-zgodnie-ze-standardami-nato.html).
–
2016. – 19.04).
Прес-секретар президента Святослав Цеголко повідомив, що
Президент Петро Порошенко і віце-президент США Джо Байден
домовилися про виділення третього траншу.
«Порошенко і Байден домовилися про підписання угоди про третій
транш кредитних гарантій на 1 млрд доларів на продовження реформ.
США відзначили важливість активізації боротьби з корупцією на
Україні і якнайшвидшого призначення нового генерального прокурора»
(Poroszenko i Biden porozumieli się w sprawie miliarda dolarów // Wschodnik
(http://wschodnik.pl/polityka/item/5517-poroszenko-i-biden-porozumieli-sie-wsprawie-miliarda-dolarow.html).
–
2016.
–
16.04).
Глава Європейського департаменту МВФ Пол Томсен заявив, що
МВФ готовий продовжити співпрацю з новим урядом України.
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«Ми готові і далі підтримувати Україну, і очікуємо зустрічі з новим
урядом. Фонд готовий завершити процес узгодження другого перегляду
програми реформ з Україною, затвердженої в березні 2015 року» (IMF's
Thomsen: Portugal needs more steps to meet deficit targets // Daily
(http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3542010/IMFs-ThomsenPortugal-needs-steps-meet-deficit-targets.html ). – 2016. – 15.04).
США виділить додаткові 50 млн доларів в якості фінансової
допомоги для української Національної Гвардії та Державної
Прикордонної Служби.
Заступник секретаря оборони США з питань України, Росії і
Євразії Майкл Карпентер:
Ці гроші будуть витрачені на придбання обладнання і реформи системи
управління.
Нагадаю, що наша програма передбачала в першу чергу допомогу для
Національної Гвардії. Це був пілотний проект, і в даний час ми бачимо
успіхи, які були досягнуті. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну, і
ми висловлюємо готовність до співпраці з новим урядом (USA przekaże 50
mln dolarów dla ukraińskiej Gwardii Narodowej oraz Służby Granicznej //
Wschodnik
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/5511-usa-przekaze-50-mlndolarow-dla-ukrainskiej-gwardii-narodowej-oraz-sluzby-granicznej.html).
–
2016. – 15.04).
Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич висловив підтримку
українських реформ.
«Важливо,
щоб
новий
уряд
України
продемонструвало
відповідальність і здатність забезпечити незворотність розпочатого процесу
реформ. Крім того, необхідно продовжувати роботу з реалізації вже введених
реформ, особливо потрібно зосередитися на реалізації реформ у сфері
правової системи і боротьби з корупцією» (Ринкевич выразил поддержку
новому
правительству
Украины
//
BaltNews.lv
(http://baltnews.lv/pasaule/20160415/1016174356.html). – 2016. – 15.04).
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди
хочуть обговорити з партнерами по ЄС можливість введення змін в
Угоді про асоціацію Україна-ЄС.
«Уряд Нідерландів розглядає три варіанти подальших дій на основі
результатів референдуму – ігнорувати їх, відхилити ратифікацію або
спробувати внести зміни в договорі.(…)
Якщо зараз ми скасуємо акт ратифікації, ми втратимо наш квиток
для обговорення суттєвих змін в контракті з Україною.
Просимо надати уряду певного часу для вирішення цієї проблеми і дві
коаліційні партії країни висловили на це свою згоду.
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Уряд Нідерландів оцінить результати референдуму щодо угоди про
асоціацію Україна − ЄС до вересня цього року» (Holandia chce porozmawiać o
zmianach w umowie UE-UkrainaWschodnik (http://wschodnik.pl/swiat/item/
5505-holandia-chce-porozmawiac-o-zmianach-w-umowie-ue-ukraina.html).
–
2016. – 15.04).
Заступник генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу
заявив, що, якщо після проведення відповідних реформ Україна подасть
заявку на членство в НАТО, то вона буде відповідним чином розглянута.
«Ми, звичайно, поважаємо право України претендувати на членство і
якщо після цих реформ, які будуть успішно втілені, український народ
вирішить зробити цей крок, то у нас є необхідні механізми. В цьому питанні
немає ніякої дискримінації. Ми дотримуємося принципу, що країни мають
право самостійно вибирати систему забезпечення власної безпеки».
У той же час, зазначив заступник генсека НАТО, як йому відомо,
Україна не робить кроки для отримання членства в Альянсі (НАТО готово
принять заявку Украины на членство – Вершбоу // Грузія online
(http://www.apsny.ge/2016/mil/1460679786.php). – 2016. – 14.04).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна концепція реформування та її реалізація
Прес-секретар прем'єр-мінімстра Дмитро Столярчук повідомив,
що Гройсман обговорив з Нуланд реформи в Україні.
Помічник держсекретаря США також обговорила закони з спікером
парламенту Андрієм Парубієм.
Спікер парламенту Андрій Парубій:
У Верховній Раді планують до кінця пленарної сесії ухвалити зміни до
Конституції в частині судової реформи.
Ми хочемо до кінця цієї сесії вийти на остаточне рішення щодо судової
реформи в другому читанні. Питання, пов'язані з реформою парламенту,
будуть розглянуті на наступному пленарному тижні. Ми сповнені енергії і
політичної волі.
Серед інших першочергових завдань, які стоять на порядку денному,
він назвав прийняття законопроектів, необхідних для співпраці з МВФ,
антикорупційне законодавство, реформу парламенту.
Україна змогла пройти період політичної кризи, і це хороший знак для
української влади, яка зможе компенсувати багатомісячну зупинку в
реформах (Гройсман обговорив з Нуланд реформи в Україні //
Корреспондент
(http://ua.korrespondent.net/ukraine/3675122-hroismanobhovoryv-z-nuland-reformy-v-ukraini). − 2016. − 26.04).
Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв
повідомив, що Саміт Україна-ЄС, який повинен був відбутися 19 травня,
перенесли на вересень.
«За спільним рішенням президента України, Європейської ради та
Єврокомісії було прийнято рішення про перенесення саміту з 19 травня на
вересень. Дата буде узгоджена під час зустрічі Порошенка з лідерами ЄС на
високому рівні перед самітом ЄС, який відбудеться 28,29 червня» (Саммит
Украина-ЕС
переносится
на
сентябрь
//
АСН
(http://asn.in.ua/ru/news/news/44887-sammit-ukraina-es-perenositsja-nasentjabr.html). – 2016. – 27.04).
Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економічного
розвитку і торгівлі України у понеділок, 25 квітня, вперше на посаді
Офіційна інформація

51

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

14 − 27 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
зустрівся з Послом США в Україні Джеффрі Пайєттом, щоб визначити
пріоритети роботи на найближчий час.
Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів:
Ми сподіваємося на подальшу співпрацю з Урядом США, особливо
задля вирішення проблем у сферах інтелектуальної власності та оборонного
комплексу.
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт висловив надію, що нове
керівництво Міністерства зможе налагодити співпрацю безпосередньо з
Міністром торгівлі США Пенні Пріцкер. Посол схвалив зосередження уваги
на охороні прав інтелектуальної власності, адже це є одним з питань, яке
піднімається, зокрема, в рамках СОТ.
Представники посольства висловили свою думку щодо основних
напрямків реформ в Україні та висунули низку пропозицій щодо них.
Зокрема, Джеффрі Пайєтт наголосив на необхідності проведення прозорої
приватизації та продовження реформи корпоративного управління. Степан
Кубів запевнив, що принципами приватизації стануть транспарентність,
публічність, а також залучення міжнародних аудиторів та консультантів
задля уникнення корупційних ризиків, а також повідомив, що наразі
проводить відповідні зустрічі та налагоджує роботу задля якнайшвидшого
запуску процесу приватизації (США є одним із найбільш стратегічно
важливих партнерів України, – Степан Кубів // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248993592&cat_id=2
44276429). – 2016. – 26.04).
Президент України Петро Порошенко очікує ефективних
результатів роботи Івана Міклоша та Лєшека Бальцеровича з
впровадження реформ в Україні, спрямованих на імплементацію Угоди
про асоціацію та наближення нашої держави до критеріїв членства в
Євросоюзі.
«Обидва фахівці мають довіру і завдання Президента, а також
відповідний апарат і команду задля реалізації поставлених завдань –
створено Групу стратегічних радників з підтримки реформ в Україні, яку
очолюють Лєшек Бальцерович та Іван Міклош. Ця Група працюватиме на
впровадження реформ і на комунікаційну стратегію. Разом з іноземними
фахівцями працюватимуть і українські спеціалісти.
Левову частину у цій групі стратегічних радників складатимуть
українці. І їх думка, їх голос будуть почуті, а їм самим буде надана
можливість реалізовувати свій потенціал. При чому, це будуть не лише
представники громадянського суспільства, а це будуть і реформатори з
позицією заступників міністра, які будуть мати можливість безпосереднім
діалогом розробляти цю позицію. Це була моя пропозиція і я був дуже
задоволений, що вона була одразу сприйнята і реалізована».
Офіційна інформація
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Окрему увагу Глава держави звернув на питання боротьби з корупцією,
а також на роботу державних підприємств та корупцію на державних
підприємствах. Президент висловив сподівання, що управління державними
підприємствами стане ефективнішим (Президент вважає кардинально
важливою роботу Лєшека Бальцеровича та Івана Міклоша у групі
радників з підтримки реформ в Україні // Президент України Петро
Порошенко (http://www.president.gov.ua/news/prezident-vvazhaye-kardinalnovazhlivoyu-robotu-lyesheka-bal-37033). – 2016. – 24.04).
Президент України Петро Порошенко та Президент Європейської
Ради Дональд Туск скоординували кроки задля зміцнення
європейського поступу України.
Петро Порошенко відзначив, що нова проєвропейська коаліція та
призначення професійного Уряду реформаторів дозволило додати нової
динаміки процесу впровадження реформ в Україні.
Глава держави поінформував про створену Групу стратегічних
радників з підтримки реформ, яку очолять Віце-прем'єр-міністр і Міністр
фінансів Польщі (1997–2000 років) Лешек Бальцерович разом з екс–
міністром фінансів Словаччини Іваном Міклошем. Президент Європейської
Ради схвально оцінив відповідні рішення, назвавши їх добрим вибором, і
відзначив важливість продовження реформ в Україні (Петро Порошенко та
Дональд Туск скоординували кроки задля зміцнення європейського
поступу України // Президент України Петро Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/petro-poroshenko-ta-donald-tuskskoordinuvali-kroki-zadlya-z-37022). – 2016. – 22.04).
Європейський Союз виділив 97 млн. євро на підтримку
децентралізації в Україні – сторони підписали відповідну угоду.
22 квітня відбулося підписання угоди між Урядом України та
Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про
фінансування «U-LEAD з Європою: Програми для України з розширення
прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку». Від імені
України зазначену угоду підписав Віце-прем’єр-міністр України – Міністр
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Геннадій Зубко, від імені Європейського Союзу – керівник Групи підтримки
України Пітер Вагнер.
Програма має два основних компоненти:
1. Зміцнення спроможності для реалізації реформ децентралізації та
регіональної політики: навчання для місцевої влади на всіх рівнях, тематичні
консультації, підтримка професійної освіти для посадових осіб виконавчих
органів влади, навчання з управління проектним циклом.
2. Центри надання адміністративних послуг та підвищення обізнаності
громадян про місцеве самоврядування: комплексні відновлювальні роботи,
надання обладнання для понад 600 ЦНАП, навчання для місцевого персоналу
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ЦНАП, кампанія з підвищення обізнаності (Європейський Союз виділив 97
млн. євро на підтримку децентралізації в Україні − сторони підписали
відповідну
угоду
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248985263). − 2016. −
22.04).
Президент України Петро Порошенко прийняв рішення
призначити колишнього віце-прем'єр-міністра Польщі Лешека
Бальцеровича своїм представником в уряді. Відповідний указ глава
держави підписав 22 квітня.
Президент Порошенко разом із Прем'єр-міністром Володимиром
Гройсманом провів зустріч із Бальцеровичем і словацьким реформатором
Іваном Міклошем, які увійшли до групи міжнародних радників при
українському уряді (Польський реформатор Бальцерович став
представником
Порошенка
в
Кабміні
//
АСН
(http://asn.in.ua/ua/news/news/44185-polskijj-reformator-balcerovich-stalpredstavitele.html). − 2016. − 22.04).
Новий Кабінет міністрів України визначив повноваження для
шести віце-прем'єр-міністрів.
Згідно з постановою №296, у компетенцію першого віце-прем'єрміністра − міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва входять:
питання торгівлі; державної промислової та інвестиційної політики;
зовнішньоекономічної політики; технічного регулювання, стандартизації,
метрології; публічних закупівель; координація діяльності в сфері оборонного
замовлення; держполітики з контролю над цінами; нагляд у сфері
господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у цій сфері;
дерегуляції; податкової та митної політики; державної продовольчої
політики; ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів,
карантину та захисту рослин; космічної діяльності; приватизації; координації
держорганів у сфері захисту прав інвесторів та ін.
У сферу компетенції віце-прем'єр-міністра − міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія
Зубка входять питання: розвитку регіонів; будівництва та архітектури;
відновлення промислових об'єктів у населених пунктах Донецької та
Луганської областей, які постраждали в ході АТО; розвиток промисловості
Донецької та Луганської областей; проведення земельної реформи.
До компетенції віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона входять
питання розвитку транспорту, поштового зв'язку, безпеки на транспорті,
дорожнього господарства, управління зоною відчуження Чорнобильської
АЕС і зняття станції з експлуатації, держуправління у сфері поводження з
радіоактивними відходами, безпеки використання ядерної енергії.
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе займатиметься питаннями зовнішньої
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політики, розвитком дипломатичної служби, організацією роботи, пов'язаної
з формуванням позиції України у відносинах з Європейським Союзом і
НАТО.
До компетенції віце-прем'єр-міністра Павла Розенка входять питання,
пов'язані з охороною здоров'я, обігом наркотиків і прекурсорів,
епідеміологічним наглядом, контролем якості ліків, державною мовною
політикою, міжнаціональними відносинами, релігією і захистом прав
національних меншин, зайнятістю населення, соціальними стандартами,
оплатою праці , волонтерською діяльністю, гуманітарною допомогою,
соціальним захистом переселенців з Донецької та Луганської областей,
пенсійним забезпеченням, охороною праці, гірським наглядом.
Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко займатиметься питаннями:
освіти і науки; державним наглядом за навчальними закладами; молоді,
фізкультури і спорту; телебачення і радіомовлення; захисту суспільної
моралі; охорони прав інтелектуальної власності; взаємодії з Національною
радою з питань телебачення і радіомовлення (Кабмін назвав шість завдань
для віце-прем'єрів // Обозреватель (http://ukr.obozrevatel.com/politics/52147kabmin-nazvav-shist-zavdan-dlya-vitse-premeriv.htm). − 2016. − 21.04).
Єврокомісар з політики сусідства і перемовин про вступ Йоганнес
Ган заявив, що Євросоюз готовий надати Україні другий транш так
званої макрофінансової допомоги на суму в 600 млн євро.
«Ми готові виділити другий транш макрофінансової допомоги.
Йдеться про 600 млн євро. Проте для отримання цієї допомоги Україна має
виконати певні умови».
Протягом перших 100 днів свої роботи новопризначений український
уряд має налагодити конструктивний діалог з МВФ, в першу чергу ухвалити
законодавство в енергетичному секторі і підтримувати подальшу
лібералізацію експорту, зокрема йдеться про зняття фітосанітарних бар'єрів
та заборони на експорт деревини (ЄС готовий надати Україні 600 млн євро
макрофінансової
допомоги
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/21/7048163/). − 2016. −
21.04).
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що покроковий
план здійснення першочергових реформ буде готовий через місяць.
Завданнями нового уряду повинні стати підтримка макроекономічної
стабільності, боротьба з корупцією, а також орієнтація на подальше
економічне зростання.
«Наші пріоритети незмінні − підвищення якості держуправління,
забезпечення макрофінансової стабільності, відновлення економічного
зростання. Один з пріоритетів − подолання корупції. Необхідно
наповнювати бюджет, який буде направлений на вирішення поточних
проблем» (Гройсман назвав головні завдання свого Кабміну //
Офіційна інформація

55

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

14 − 27 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Корреспондент
(http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3671924hroisman-nazvav-holovni-zavdannia-svoho-kabminu). – 2016. – 20.04).
Глава Адміністрації Президента Борис Ложкін заявив про реформу
Кабміну.
«Національна рада реформ спільно з Адміністрацією президента
розробили пропозиції щодо реформи Кабінету міністрів, спрямовані на
підвищення ефективності його роботи».
Проект реформи передбачає розширення повноважень міністрів у
питанні призначення та звільнення своїх заступників, керівників центральних
органів виконавчої влади та їх заступників.
«Ми врахували досвід попереднього уряду і вважаємо це важливим
кроком, який прискорить процес прийняття міністерствами ключових
рішень без зайвої бюрократії та впливу ззовні» (Реформа Кабміну:
міністрам дозволять самим призначати своїх замів, – Ложкін // Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua/news/2016/04/20/lozhkin_prezentuvav_
novu_reformu_kabminu_podrobytsi_692046). – 2016. – 20.04).
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок,
19 квітня, провів зустріч із Прем'єр-міністром Королівства Данія Ларсом
Расмуссеном у рамках його офіційного візиту в Україну. Глави Урядів
обговорили перспективи розвитку двосторонньої співпраці, можливості
покращення бізнес-клімату в Україні, а також стан виконання Мінських
домовленостей.
Глава Уряду Володимир Гройсман поінформував співрозмовника, що
минулого тижня Верховна Рада України затвердила формування нового
Кабінету Міністрів, у складі якого вперше створено посаду Віце-прем’єрміністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яку обійняла
Іванна Климпуш-Цинцадзе. Таке рішення свідчить, що європейська
інтеграція є одним з найголовніших пріоритетів нового Уряду, наголосив
Прем'єр-міністр.
Україна та Данія мають значний потенціал до розвитку двосторонніх
стосунків. У цьому контексті Володимир Гройсман привітав проведення
Українсько-датського бізнес-форуму та запевнив, що усі поставлені
іноземними гостями завдання щодо ведення бізнесу в Україні стануть
«домашнім завданням» українського Уряду.
Прем'єр-міністр Королівства Данія Ларс Расмуссен:
(…) Данія продовжить підтримку України, зокрема у її
євроінтеграційних прагненнях та проведенні реформ, та запевнив, що
Україна лишатиметься одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів
Уряду Данії. Інтерес до розвитку бізнес-відносин із Україною зростає
(Володимир Гройсман та Прем'єр-міністр Королівства Данія Ларс
Расмуссен обговорили перспективи розвитку двосторонньої співпраці та
можливості покращення бізнес-клімату в Україні // Урядовий портал
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(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248972551&cat_id=2
44276429). – 2016. – 19.04).
Глава Адміністрації Президента Борис Ложкін представив
«Пропозиції до плану першочергових дій щодо реформування країни в
найближчі 100 днів» з детальною потижневою дорожньою картою
оперативних рішень, а також конкретні «Пропозиції до плану дій з
реформ на 2016 рік».
Пропозиції містили перелік з 20 реформ, які пропонується затвердити
як найбільш пріоритетні, – інформує прес-служба Глави держави.
Крім того, проектний офіс Національної ради реформ підготував звіт за
1 квартал 2016 року – «Моніторинг прогресу реформ». Його результати
сьогодні на брифінгу представив секретар НРР, заступник Глави
Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, інформуючи про перебіг
чергового засідання НРР.
Секретар НРР, заступник Глави Адміністрації Президента України
Дмитро Шимків:
Не зважаючи на політичну кризу, запущені торік реформи не
припинялися. Говорячи про впровадження реформ у першому кварталі
поточного року, незважаючи на політичну кризу, протягом цього часу
спостерігалися інерційні процеси, започатковані торік.
У питанні боротьби з корупцією − це важливість першого офіційного
засідання НАЗК, яке відбулося 28 березня. Також було проведено державну
атестацію Агентства. Окрім того, станом на кінець кварталу НАБУ передало
до суду перші 9 справ, загальна кількість проваджень становить 119.
Значного прогресу досягнуто в реформуванні державних закупівель.
Зокрема, Верховна Рада ратифікувала угоду WTO GPA щодо доступу
українських компаній до ринків 48 країн. Ухвалено постанову, яка дозволить
повноцінне розгортання системи електронних закупівель ProZorro. Станом на
11 квітня кількість тендерів становила 76,26 тис., а економія коштів
платників податків – 1,32 млрд грн.
Пріоритетною залишається децентралізація. Нині триває процес
добровільного об’єднання громад ще у 10 новоутворених громадах. Громади
обирають старост. Станом на кінець березня обрано близько 50 старост.
Згідно з держбюджетом, 159 громад отримали прямі бюджетні рахунки. За
січень-лютий 2016 року доходи загального фонду місцевих бюджетів зросли
на 49 %.
Окрім того, протягом 3-х місяців патрульна поліція почала працювати
ще у 12 містах. Загальна чисельність працівників зросла на 4622 осіб.
1 травня набуває чинності Закон «Про державну службу». Станом на
сьогодні затверджено порядок проведення конкурсу на посади державної
служби та положення про Комісію з питань вищого корпусу держслужби.
Також розпочато розробку загальних правил етичної поведінки державних
службовців.
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У фінансовому секторі триває очищення. З ринку виведено ще 5
неефективних банків.
У царині освіти затверджено нові вимоги до присвоєння вчених звань
науковим працівникам.
У контексті національної безпеки та енергоефективності важливим є
набуття чинності третім блоком законодавства на виконання вимог Закону
«Про ринок природного газу».
Станом на 31 березня за державною програмою енергоефективності
видано понад 80 тис. «теплих» кредитів на суму 1,290 млрд грн.
У процесі реформування управління державною власністю розпочато
конкурсний відбір керівників на 6 держпідприємств, серед яких «Укрпошта»,
«Укрзалізниця», «Укрспирт» тощо.
Для продовження ефективної співпраці з МФВ Парламенту треба в
стислі терміни ухвалити 19 законопректів, що відкриває шлях для отримання
чергового траншу від фонту в розмірі 1,7 млрд дол., а також додаткових
гарантій уряду США на ще 1 млрд дол. Для отримання 105 млн євро в рамках
третього траншу макроекономічної допомоги ЄС та контракту із розвитку
держави Верховній Раді треба ухвалити 5 законопроектів.
Окрім того, до кінця 2016 року в рамках співпраці з МФВ та ЄС
Парламенту необхідно ухвалити 129 законопроектів.
Адміністрація Президента України та Секретаріат Національної ради
реформ представили пропозиції щодо підвищення ефективності роботи
Уряду. Серед іншого, йдеться про пришвидшення ухвалення рішень та
проходження процедур всередині КМУ, надання міністрам більших
повноважень щодо призначення та звільнення своїх заступників,
держсекретарів, керівників центральних органів виконавчої влади та їхніх
заступників, підвищення ролі міністрів та віце-прем’єр-міністрів як лідерів
реформ, а також підвищення ефективності роботи урядових комітетів і
патронатних служб.
Наступне засідання НРР відбудеться за тиждень і буде присвячене
енергоефективності (У Порошенка презентували дорожню карту
пріоритетних
реформ
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/04/19/u_poroshenka_prezentuvaly_dorozhnyu_kartu_pr
iorytetnyh_reform_692034). – 2016. – 19.04).
Голова фонду Крістін Лагард у Вашингтоні на зустрічі з делегацією
України на чолі з головою Національного банку Валерією Гонтаревою,
повідомила, що МВФ згоден підтримувати Україну.
Найближчим часом місія МВФ відвідає Україну.
Голова Національного банку Валерія Гонтарева запевнила у
першочерговості для України реалізації реформ, які передбачені програмою
співпраці з МВФ.
Кабінет міністрів України цього тижня запропонує кілька
законопроектів, важливих для співпраці з МВФ, повідомив голова Верховної
Офіційна інформація
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Ради Андрій Парубій на погоджувальній раді парламенту (МВФ згоден
підтримувати Україну, у Кабміні готують «базу» // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/18/7105869/). – 2016. – 18.04).
Міністр
фінансів
Олександр
Данилюк
вважає
своїми
найважливішими завданнями відновлення співпраці з Міжнародним
валютним фондом і негайну системну реформу сфери держфінансів.
«З прицілом на довгострокову перспективу необхідно почати системну
реформу сфери держфінансів і поміняти роль самого Міністерства
фінансів.
Потрібно посилити роль цього відомства як функціонального,
системного інструменту перетворення всіх сфер. Вважаю, що роль Мінфіну
як двигуна реформ недооцінювалася, тому його потенціал використовувався
далеко не в повній мірі. Хоча за допомогою цього міністерства можна
зробити дуже багато. Саме Мінфін за допомогою механізмів фінансування
може стимулювати реформи і освіти, і медицини, і соціальної сфери».
Змінивши моделі фінансування, в Україні можливо швидше
реформувати будь-яку галузь, адже так, на його думку, створюються
правильні мотивації для системності ходу реформ.
«Також обов'язковим для мене є виконання Коаліційної угоди. Адже
саме в ній міститься перелік поставлених перед урядом завдань, і їх треба
виконувати. Свого часу я брав участь в підготовці цього документа, а потім
неодноразово критикував його невиконання. Тому для мене − це ще один
пріоритет номер один». Крім того, серед ключових пріоритетів − це якісна
зміна бюджетного процессу (Новий глава Мінфіну планує відновити
співпрацю з МВФ // Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/
2016/04/16/589786/). – 2016. – 16.04).
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман представив
Міністра фінансів України Олександра Данилюка, Міністра Кабінету
Міністрів Олександра Саєнка, Віце-прем'єр-міністра – Міністра
економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва та Міністра енергетики
та вугільної промисловості Ігоря Насалика колективам відповідних
міністерств.
«Три завдання, які маємо забезпечити: відновити якісне державне
управління, стабілізувати ситуацію, яка є непростою, і забезпечити реальне
зростання, – три ключові задачі, які стоять перед усіма міністерствами».
В. Гройсман також наголосив на необхідності підвищення взаємодії
міністерств з Парламентом та спільної роботи над розробкою законодавчих
ініціатив, зокрема шляхом удосконалення механізмів супроводження
законопроектів у Верховній Раді та формування цілісного бачення реформ на
етапі їх підготовки.
Крім того, Уряд повинен побудувати ефективну взаємодію у межах
«трикутника влади».
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«Поєднання зусиль Президента, Парламента та Уряду дасть
можливість приймати ефективні рішення і забезпечити їх виконання»
(Прем'єр-міністр представив Міністра фінансів, Міністра Кабінету
Міністрів, Віце-прем'єр-міністра – Міністра економічного розвитку і
торгівлі та Міністра енергетики та вугільної промисловості // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248965866&
cat_id=244276429). – 2016. – 15.04).
Високопоставлені представники Європейського Союзу та
Сполучених Штатів Америки привітали Володимира Гройсмана з
призначенням на посаду Прем'єр-міністра України.
Віце-президент США Джо Байден висловив сподівання, що
призначення нового Уряду створить необхідний імпульс для прискорення
системних реформ в Україні відповідно до програми співробітництва з МВФ
та Угоди про асоціацію з ЄС. Віце-президент Джо Байден підтвердив
солідарність США з Україною та готовність його держави надалі надавати
всебічну підтримку Україні на шляху перетворень.
У відповідь Володимир Гройсман наголосив на незмінності курсу
реформ в Україні та підкреслив усвідомлення новопризначеним Урядом
необхідності прискорення темпу та підвищення якості системних
перетворень у державі.
Президент Європейського Парламенту Мартін Шульц високо
оцінив ефективну двосторонню взаємодію між Верховною Радою та
Європейським Парламентом, якою позначився період перебування
Володимира Гройсмана на посаді Голови Верховної Ради України.
Високий представник ЄС у закордонних справах та політиці
безпеки – Віце-президент Європейської Комісії Федеріка Могеріні
наголосила на солідарній позиції Європейського Союзу на підтримку
України у подоланні актуальних викликів (Високопоставлені представники
Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки привітали
Володимира Гройсмана з призначенням на посаду Прем'єр-міністра
України // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248962467&cat_id=244276429). – 14.04).
Урядовий портал опублікував текст виступу Прем'єр-міністра
України Володимира Гройсмана під час представлення Програми
діяльності Кабінету Міністрів України на засіданні Верховної Ради
України.
Ті кроки, які ми повинні робити невідкладно, повинні не просто
вирішувати сьогоднішні проблеми. Вони повинні закладати основи для
нашого майбутнього розвитку. А це можливо тільки шляхом глибокого
реформування, якого потребують практично усі сфери нашого життя.
Вивести країну з кризи і забезпечити ефективне продовження реформ –
це і є ті два ключові завдання, які стоять перед новим Урядом.
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Наша мета – зробити незворотними перетворення України в сучасну
європейську державу і закласти основи для сталого економічного зростання.
У своїй діяльності новий Уряд керуватиметься тими базовими
стратегічними документами, які визначають основні орієнтири на нашому
шляху європейського розвитку:
• Стратегією України – 2020.
• Коаліційною угодою, яка була підготовлена і підписана у 2014 році
усіма п’ятьма фракціями, які утворили коаліцію «Європейська Україна».
• Угодою про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
• Стратегічними документами, підписаними з нашими міжнародними
партнерами.
• Планом законодавчого забезпечення реформ, який був затверджений
у цій залі минулого року. (…)
В той же час ми беремо на себе зобов’язання протягом місяця, на
основі детального аналізу ситуації, напрацювати і представити чіткий
операційний антикризовий план, який чітко помісячно визначить, що буде
зроблено нами до кінця року і які будуть конкретні індикатори його
виконання.
До кінця року ми беремо на себе зобов’язання підготувати план
розвитку країни на середньострокову перспективу.
Сьогодні я хотів би сказати про деякі наші пріоритети.
Одне з ключових завдань, яке стоїть сьогодні перед усіма нами, –
відновити довіру до влади. Я вважаю, що однією з ключових передумов
такого відновлення довіри є ефективне державне управління. (…)
На першому ж засіданні Уряду перед Міністрами буде поставлене
завдання протягом місяця актуалізувати і представити на обговорення
громадськості чітке бачення відповідних секторальних реформ і плану
першочергових дій до кінця року.
Водночас ми маємо підняти якість операційного управління і
прийняття рішень у всій системі виконавчих органів влади. (…)
Ми повинні перебудувати систему державної служби на основі
прийнятого Закону, змінити систему роботи Кабміну і усіх центральних
органів виконавчої влади, активізувати впровадження технологій еgovernment.
Особливо хочу акцентувати увагу на зміні системи взаємодії Уряду і
Парламенту.
Є проблема, яку ми маємо вирішити і вирішити спільно, це порушення
взаємодії і комунікації між Кабінетом Міністрів і Верховною Радою.
Перебудувати цю систему – наше спільне завдання, яке зокрема
передбачене Дорожньою картою Реформи Верховної Ради, підготовленої
місією П. Кокса. (…)
Хочу наголосити на тому, що збереження макрофінансової стабільності
і ефективна співпраця з нашими міжнародними партнерами є критичною
умовою нашого подальшого розвитку.
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З одного боку, ми повинні повернути довіру наших міжнародних
партнерів до України, а це ми можемо зробити тільки чітко і своєчасно
виконуючи ті зобов’язання, які ми на себе взяли.
З другого боку, ми маємо підвищити ефективність і суб’єктність у
взаємодії з нашими міжнародними партнерами.
Наш попередній досвід, зокрема при прийнятті бюджету на цей рік,
показує, що в рамках базових параметрів, які ми визначаємо спільно з
нашими міжнародними партнерами, існують різні шляхи досягнення цілей. І
ми повинні в ході переговорів спільно визначати, які конкретні кроки мають
бути зроблені у нашій ситуації, враховуючи і міжнародний досвід, і нашу
актуальну ситуацію.
Ми будемо активно консультуватись і з профільними комітетами, і з
коаліцією на етапі переговорів. Але досягнуті домовленості мають чітко
виконуватись, і це має бути нашою спільною відповідальністю. Тут я дуже
розраховую на підтримку українського Парламенту.
Без відновлення економічного зростання ми ніколи не станемо на
власні ноги. (…)
Економічне зростання в свою чергу неможливе без створення
нормального, сприятливого бізнес-клімату.
Ми невідкладно маємо повернутись до податкової реформи. Спільно з
Верховною Радою я пропоную негайно створити робочу групу з залученням
міжнародних експертів, яка повернеться до двох напрацьованих варіантів
нового Податкового кодексу. В результаті ми маємо вийти на консолідований
варіант, прийняти його якнайшвидше, щоб і держава, і бізнес мали достатньо
часу, щоб підготуватись до його впровадження. І накласти мораторій на
будь-які зміни до податкового законодавства на 3–5 років, що дасть бізнесу
давно очікувану прогнозованість.
Одночасно ми маємо змінити систему роботи податкових і митних
органів, на які ми маємо чи не найбільші нарікання з боку підприємців.
Є кроки, які можна реалізувати швидко – запровадити автоматизовану
систему оцінки ризиків, такі системи діють у європейських країнах.
Запровадити стандартні процедури, щоб максимально прибрати
суб’єктивний фактор, а отже, прибрати основи для зловживань.
Є кроки, які потребуватимуть більше часу – змінити ідеологію роботи
цих органів так, щоб індикатором їх ефективності (КРІ) була не сума
зібраних штрафів, а сума зібраних податків.
Реформа податкової і митниці – це те, що сьогодні для усіх
підприємців, від великого до малого, стане сигналом того, що в країні щось
дійсно міняється.
Ще одине важливе завдання – дерегуляція.
Це та сфера, де за останній рік-два досягнуто суттєвого прогресу. Але
думаю, що кожен представник бізнесу скаже – цього наразі недостатньо.
Півтора року назад ми розпочинали скорочення контрольних органів і
функцій. Але постанова 442 досі до кінця не реалізована. (…)
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Серед першочергових кроків має бути також реалізація тих кроків, які
мають суттєво підвищити наш рейтинг у легкості ведення бізнесу – Doing
Business. Тут у нас часу просто обмаль, і цілу низку рішень ми маємо
прийняти уже протягом найближчих місяців. (…)
Ще один резерв для економічного зростання я бачу у ефективному
використанні ресурсу державних інвестицій. Я уже говорив – попередній
аналіз бюджету показав, що кошти вкладаються державою в об’єкти зі
ступінню готовності 5-7 %, щоб за рік довести ступінь їх готовності до 10 %.
Є інші інфраструктурні проекти, які можна запустити –
енергоефективність, місцева інфраструктура тощо. Фактично – потрібно
розпочати капітальний ремонт країни. Додатково ми маємо вже виділені
ресурси міжнародних фінансових інституцій, які сьогодні не вибирається
ефективно. А також – значні кошти у місцевих бюджетах внаслідок
фінансової децентралізації, яку ми розпочали. (…)
Щодо приватизації. Ця тема викликає жваві дискусії у суспільстві.
Одні категорично за, інші категорично проти. (…)
Перше – приватизацію ми маємо провести зважено і поетапно,
визначаючись по кожному об’єкту. Друге – провести її грамотно, готуючи
об’єкти до приватизації, щоб продавати на вигідних умовах. І третє –
прозоро.
Новий уряд буде сповідувати нетерпимість до будь-яких проявів
корупції.
Є два стратегічних завдання. Перше – це створити умови, які б
мінімізували ризики корупції і зокрема реалізувати ті кроки, про які я
говорив раніше. І друге, без чого боротьба з корупцією ніколи не буде
ефективною – невідворотність покарання за корупційні дії.
У межах своїх повноважень ми підтримаємо запуск роботи
новостворених органів по запобіганню і боротьбі з корупцією і реформи
судової системи.
Водночас ми будемо сповідувати принципи максимальної відкритості в
роботі виконавчої влади.
Мій попередній досвід показує, що впровадження електронних
технологій – один з ефективних способів підвищення відкритості і
запобігання корупції. Ви знаєте про ті кроки, які були зроблені тут по
впровадженню е-парламенту, і сподіваюсь, що ця робота буде продовжена.
Та команда, яка запустила систему ProZorro, продовжить працювати в
новому Уряді і буде мати мою повну підтримку. Я вітаю ті кроки, які були
зроблені для забезпечення прозорості державних закупівель і тепер робляться
для забезпечення прозорості аукціонів. Це колосальні кошти, які в результаті
економляться для державного бюджету. І вдячний колегам-депутатам, які
підтримували відповідні законопроекти, які зробили можливим
впровадження такого підходу.
Я також, знову ж таки спираючись на свій попередній досвід,
запропоную впровадження системи антикорупційних аудитів в системі
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ЦОВВ, починаючи в першу чергу з тих з них, які мають дозвільні і
контролюючі повноваження, а також управляють значними ресурсами. (…)
Ми уже досягли перших зрушень – завдяки фінансовій децентралізації
і запуску процесу об’єднання громад в громадах є ознаки пожвавлення. Десь
ремонтують дороги і тротуари, десь садочки і школи, десь поліклініки і
лікарні… Це поки що ознаки, бо за рік чи два усі дірки, які набирались
роками, не залатаєш.
Одне з ключових завдань на цей рік – остаточно сформувати чітку
модель розподілу повноважень за рівнями (місцевий, субрегіональний,
регіональний) за принципом субсидіарності і закріпити за повноваженнями
фінансові джерела. (…)
Ми врешті-решт маємо затвердити базову стратегію реформи системи
охорони здоров’я в Україні. Те, що так важко підбираємо керівника МОЗ,
говорить лише про те, наскільки багато проблем є у цій галузі і наскільки
важко знайти людину, яка б мала сміливість і спроможність провести
необхідні зміни.
Я особисто є прихильником страхової моделі, але я готовий до
дискусій. Принципово маємо врахувати наступне. Нова система
фінансування має вводитись поетапно з врахуванням нинішнього стану
медичних закладів і нинішнього рівня життя людей, щоб не виникло провалів
– такі ризики не припустимі. (…)
Спільними зусиллями Міністерства освіти і науки органів місцевого
самоврядування ми маємо запустити також якісну реформу системи освіти
(…) (Виступ Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана під час
представлення Програми діяльності Кабінету Міністрів України на
засіданні
Верховної
Ради
України
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248960681&cat_id=2
44276429). – 2016. – 14.04).
Верховна Рада України 14 квітня призначила Прем’єр-міністром
України Володимира Гройсмана.
Володимир Гройсман представив на розгляд Парламенту кандидатури
членів нового Кабінету Міністрів України.
За пропозицією Прем'єр-міністра України за погодженням з Коаліцією
Верховної Ради України до нового Кабінету Міністрів України увійшли:
Перший Віце-прем'єр-міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі – Кубів Степан Іванович;
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України – Зубко
Геннадій Григорович;
Віце-прем’єр-міністр України – Кириленко В’ячеслав Анатолійович;
Віце-прем'єр-міністр України – Кістіон Володимир Євсевійович;
Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України – Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна;
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Віце-прем’єр-міністр України – Розенко Павло Валерійович;
Міністр внутрішніх справ України – Аваков Арсен Борисович;
Міністр освіти і науки України – Гриневич Лілія Михайлівна;
Міністр фінансів – Данилюк Олександр Олександрович;
Міністр молоді і спорту України – Жданов Ігор Олександрович;
Міністр закордонних справ України – Клімкін Павло Анатолійович;
Міністр аграрної політики та продовольства України – Кутовий Тарас
Вікторович;
Міністр енергетики та вугільної промисловості України – Насалик Ігор
Степанович;
Міністр культури України – Нищук Євген Миколайович;
Міністр
інфраструктури
України
–
Омелян
Володимир
Володимирович;
Міністр юстиції України – Петренко Павло Дмитрович;
Міністр оборони України – Полторак Степан Тимофійович;
Міністр соціальної політики України – Рева Андрій Олексійович;
Міністр Кабінету Міністрів України – Саєнко Олександр Сергійович;
Міністр екології та природних ресурсів України – Семерак Остап
Михайлович;
Міністр інформаційної політики України – Стець Юрій Ярославович;
Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України – Черниш Вадим Олегович.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
«Я думаю, що цей Уряд має шанс стати Урядом народної довіри,
стати Урядом справжніх професійних людей і стати Урядом, ключовим
показником ефективності якого буде зростання якості життя українців»
(Верховна Рада призначила новий Кабінет Міністрів України на чолі з
Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248958510&
cat_id=244276429). – 2016. – 14.04).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Єврокомісар з політики сусідства і перемовин про вступ Йоганнес
Ган заявив, що Євросоюз впевнений, що Національне агентство з питань
запобігання корупції готове якомога швидше розпочати свою роботу.
«Ми переконані в тому, що в перші сто днів уряд має показати
серйозність намірів у реформах. У першу чергу у сфері боротьби з
корупцією.
Ми впевнені у тому, що Національна агенція з питань запобігання
корупції може розпочати свою роботу, і уряд має змогу забезпечити НАЗК
необхідними ресурсами для запуску верифікації електронних декларацій».
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Відповідно до шостого звіту з виконання Україною вимог Плану дій з
візової лібералізації, НАЗК повинне не лише отримати керівників, а й
повноцінно запрацювати. Також після завершення першого кварталу Україна
має розпочати збирання та аналіз декларацій політично значимих осіб (ЄС
очікує швидкого початку роботи НАЗК – євро комісар // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/21/7048165/). − 2016.
− 21.04).
У рамках люстрації з органів прокуратури звільнено 204
працівники.
Станом на 18 квітня Генеральна прокуратура звільнила понад 200
працівників у порядку виконання закону «Про очищення влади» (про
люстрацію). Зокрема, 69 працівників звільнено з апарату Генпрокуратури і 6
− з Національної академії прокуратури (У рамках люстрації з органів
прокуратури звільнено 204 працівників, – ГПУ // Цензор.НЕТ
(http://ua.censor.net.ua/news/385263/u_ramkah_lyustratsiyi_z_organiv_prokura
tury_zvilneno_204_pratsivnykiv_gpu).– 2016. – 20.04).
Конкурсна комісія Національного антикорупційного бюро обрала
керівником Одеського територіального управління НАБУ Семена
Кривоноса, а Львівського – Тараса Лопушанського.
Кривонос до цього працював першим заступником начальника
Одеської митниці Державної фіскальної служби, має чотири вищі освіти за
спеціальностями «Агрономія», «Державне управління», «Право» та
«Правознавство».
Лопушанський займався адвокатською діяльністю – був головою
(керуючим партнером) адвокатського об’єднання «Ордер». Він має три вищі
освіти за фахом «Право», «Правознавство» і «Німецька мова та література»
(НАБУ обрало двох регіональних керівників // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/18/7105935/). – 2016. – 18.04).
НАБУ прозвітувало за 4 місяці розслідувань: 120 справ, 25
повідомлень про підозру.
Серед перших результатів роботи Національного антикорупційного
бюро України (НАБУ) – близько 120 кримінальних проваджень, дев’ять
справ у суді щодо 12 фігурантів, 25 повідомлень про підозру та понад
220 мільйонів гривень арештованих коштів.
Також у Бюро заявили, що за перші вісім місяців з моменту створення
НАБУ вони досягли того, що аналогічні органи в інших країнах встигали
зробити за 3−5 років: команду сформовано більш ніж на 60 %, проведено
навчання детективів і аналітиків, сформовано оперативно-технічне
управління та Управління спеціальних операцій, отримано доступ до понад
100 відкритих та закритих баз даних.
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Окрім центрального управління Бюро створені та формуються перші
два територіальні управління – Львівське та Одеське (НАБУ прозвітувало за
4 місяці розслідувань: 120 справ, 25 повідомлень про підозру Читайте
більше тут: http://zik.ua/news/2016/04/16/nabu_prozvituvalo_za_4_misyatsi_
rozsliduvan_120_sprav_25_povidomlen_pro_691145 // Західна інформаційна
корпорація(http://zik.ua/news/2016/04/16/nabu_prozvituvalo_za_4_misyatsi_roz
sliduvan_120_sprav_25_povidomlen_pro_691145). – 2016. – 16.04).
Децентралізація та реформа державного управління
20 квітня Кабінет Міністрів схвалив проект Угоди між Урядом
України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського
Союзу, про фінансування «U-LEAD з Європою: Програми для України з
розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та
розвитку».
Підписати зазначену угоду Уряд уповноважив Віце-прем’єр-міністра
України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Геннадія Зубка.
Нова програма, яка започатковується в рамках цієї угоди, розрахована
на чотири роки і спрямована на підтримку реформи місцевого
самоврядування, децентралізації в Україні а також регіонального розвитку.
Загальна сума фінансування за програмою – 97 млн евро.
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Сьогодні вкрай важливо навчити лідерів громад користуватися
можливостями, які вони отримують завдяки децентралізації, визначати
пріоритети регіонального розвитку, готувати інвестиційні проекти, щоб
розвивати території та місцеву інфраструктуру, покращувати рівень життя
людей. Така масштабна допомога від ЄС дозволить нам пройти цей шлях
швидше.
Передбачається, що політичний нагляд і координація діяльності
програми здійснюватиметься Мінрегіоном через Центральний офіс реформ, у
співпраці з ЄС, іншими міжнародними донорами, центральними та
місцевими органами влади, залученими у процес децентралізації.
Програма має два основних компоненти:
1.
Зміцнення спроможності для реалізації реформ децентралізації
та регіональної політики: навчання для місцевої влади на всіх рівнях,
тематичні консультації, підтримка професійної освіти для посадових осіб
виконавчих органів влади, навчання з управління проектним циклом.
2.
Центри надання адміністративних послуг та підвищення
обізнаності
громадян
про
місцеве
самоврядування:
комплексні
відновлювальні роботи, надання обладнання для понад 600 ЦНАП, навчання
для місцевого персоналу ЦНАП, кампанія з підвищення обізнаності (Уряд
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схвалив підписання угоди між Україною та ЄС про виділення 97 млн евро
на підтримку децентралізації // Міністерство регіонального розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/press/news/uryad-shvaliv-pidpisannya-ugodimizh-ukrayinoyu-ta-yes-pro-vidilennya-97-mln-evro-na-pidtrimkudetsentralizatsiyi/). − 2016. − 20.04).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода
заявив, що Уряд має затверджену стратегію регіонального розвитку до
2020 року, де значне місце відведено вирішенню проблем сільських
територій. Але в умовах децентралізації жодна урядова стратегія чи політика
не сприятиме реальному розвитку територій так, як активна і відповідальна
позиція місцевих громад.
«Чітка державна політика, спрямована на підтримку регіонального
розвитку, має бути. Але в умовах, коли на місця передаються значні
повноваження і ресурси, ми дуже сподіваємося на активну позицію і взаємну
відповідальність органів місцевого самоврядування, місцевого бізнесу та
громадянського суспільства за розвиток своєї території».
Він закликав місцевих лідерів, голів громад більш активно залучати
громадськість і бізнес до прийняття відповідальних рішень, які стосуються
розвитку територій (Розвиток сільських територій в умовах
децентралізації значною мірою залежить від активності громад, –
В'ячеслав Негода // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248972426&cat_id=244276429). – 2016. – 19.04).
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко
повідомив, що більше 30 млрд грн у місцеві бюджети за квартал −
беззаперечний ефект фінансової децентралізації.
За січень-березень цього року до загального фонду місцевих бюджетів
(без урахування трансфертів) надійшло 30,1 млрд грн, що на 46 % або
9,5 млрд грн більше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Коментуючи темп росту фактичних надходжень податку на доходи
фізичних осіб до січня-березня 2015 року на 147,7 % до 15,9 млрд грн, Віцепрем’єр-міністр зазначив, що стрімке зростання надходжень у місцеві
бюджети від ПДФО говорить про те, що зниження єдиного соціального
внеску реально впливає на збільшення рівня заробітної плати.
Збільшення надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю до
5 млрд грн за квартал – це, перш за все, результат впорядкування Урядом
вартості оренди землі та більш ефективного обліку з боку громад. Темп росту
надходжень від плати за землю у січні-березні 2016 року, за даними Мінфіну,
складає 156,2 % до аналогічного періоду минулого року (Більше 30 млрд.
грн. у місцеві бюджети за квартал – беззаперечний ефект фінансової
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децентралізації, – Геннадій Зубко // Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України). – 2016. –
19.04).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає за необхідне
спростити механізми отримання фінансування на регіональні проекти
місцевими органами влади.
«Мені важливо, щоб це було чесно, не заангажовано і не було
тяганини». У зв’язку з цим Прем’єр-міністр доручив міністру регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
напрацювати пропозиції щодо вдосконалення системи використання коштів
Державного фонду регіонального розвитку.
Глава уряду зазначив, що необхідно забезпечити можливість
місцевими органами влади середньострокового планування здійснення
інвестиційних проектів. «Нам потрібно по-новому вибудувати стосунки: у
кожного має бути свій бюджет, і він має ним розпоряджатися» (Гройсман
почав роздавати рецепти щодо децентралізації // Західна інформаційна
корпорація (http://zik.ua/news/2016/04/18/groysman_pochav_rozdavaty_
retsepty_shchodo_detsentralizatsii_691654). – 2016. – 18.04).
Дерегуляція та розвиток підприємництва
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що в
Україні необхідно створити такі правила та умови, що забезпечать
рівність усіх громадян та бізнесу.
«Для усіх рівні умови, від маленького до великого, усі працюють в
публічній площині, усі сплачують податки. Усі мають отримати ринкові
відносини, жодного впливу через владу на владу, і навпаки. І тоді ця система
починає працювати» (Володимир Гройсман: В Україні необхідно створити
рівні умови для бізнесу // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=248979930&cat_id=244276429). − 2016. − 20.04).
Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і
торгівлі Степан Кубів заявив, що через 3-4 роки Україна повинна бути в
ТОП-20 за умовами ведення бізнесу.
«Легкість ведення бізнесу, яка залежить від Міністерства економіки,
повинна бути однозначно поліпшена, і плани такі – 3-4 роки – ми повинні
увійти за критеріям легкості ведення бізнесу в ТОП-20».
Він зазначив, що спрощення ведення бізнесу є одним з пріоритетів у
його роботі. Також важливим є впровадження системи електронних
державних закупівель ProZorro, що протягом кількох років дозволить
заощадити близько 50 млрд гривень державних коштів (Через 3-4 роки
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Україна повинна бути в ТОП-20 за умовами ведення бізнесу, – Кубів //
Цензор.НЕТ (http://ua.censor.net.ua/news/384823/cherez_34_roky_ukrayina_
povynna_buty_v_top20_za_umovamy_vedennya_biznesu_kubiv). – 2016. –
17.04).
Судова реформа
Міністерство юстиції спільно з порталом електронних послуг
Igov.org.UA запускає послугу державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності (СПД) та юридичних осіб.
Міністр юстиції Павло Петренко:
Це вже не перша послуга, яку міністерство запускає онлайн.
Протягом найближчих тижнів можуть також бути запущені електронні
послуги, пов'язані зі зміною директора юрособи і зі зміною діяльності.
20 квітня Кабінет міністрів передав функції реєстрації прав на
нерухоме майно від Міністерства юстиції місцевим органам влади (В Україні
запускають електронну послугу держреєстрації СПД та юросіб //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/21/7106262/). −
2016. − 21.04).
Президент України Петро Порошенко виступив за прискорення
судової реформи.
«Поліпшення інвестиційного клімату в Україні неможливе без
створення некорумпованого, справедливого суду. Упевнений, що ми негайно
повинні розробити законопроекти, які мають супроводжувати судову
реформу, включаючи закон про справедливий суд» (Порошенко виступив за
прискорення судової реформи // Цензор.НЕТ (http://ua.censor.net.ua/news/38
5192/poroshenko_vystupyv_za_pryskorennya_sudovoyi_reformy). – 2016. –
19.04).
Податкова реформа
У Мінфіні презентували пакет законодавчих ініціатив, щоб
спростити процедуру обміну податковими даними щодо фіскального
статусу суб'єктів господарювання.
Пакет підготувала робоча група під керівництвом Міністерства
фінансів спільно з ДФС, Нацбанком і Міністерством економічного розвитку і
торгівлі, а також представниками громадської організації EasyBusiness.
«Законопроектом пропонується скасувати отримання низки довідок,
виписок і повідомлень, надати можливість отримувати деякі довідки за
місцем звернення або шляхом отримання інформації з сайту Державної
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фіскальної служби, а також скасувати низку довідок у паперовій формі.
Запропонований робочою групою пакет законодавчих ініціатив дозволить
істотно скоротити, спростити і вдосконалити процес отримання довідок щодо
фіскального статусу суб'єктів господарювання. Виконання зазначених
заходів значно спростить процес ведення бізнесу, дозволить підвищити
позицію України в рейтингу Doing Business та матиме позитивний вплив на
поліпшення інвестиційного клімату країни», − сказано в Мінфіні (Мінфін
хоче скоротити кількість податкових довідок для бізнесу // АСН
(http://asn.in.ua/ua/news/news/44839-minfin-khochet-sokratit-kolichestvonalogovykh-spr.html). – 2016. – 27.04).
Президент України Петро Порошенко розповів про свій план
деофшоризації.
Зокрема зміни повинні стосуватися сфер регулювання бізнесу,
пов'язаного з офшорними компаніями та створеня умов та мотивації для
легалізації бізнесу і справедливої плати податків.
«Першим кроком має стати приєднання України до міжнародної
конвенції із забезпечення доступу України до рахунків нерезидентів.
Міністерство фінансів України і Державна фіскальна служба України
мають зробити необхідні кроки для забезпечення підписання і ратифікації
відповідної угоди, яка забезпечить доступ українським органам влади до
рахунків українських резидентів в закордонних банках».
Наступним кроком, за словами Порошенка, має бути забезпечено
надходження податків в Україну від діяльності компаній, незалежно від того,
зареєстровані вони в Україні чи за її межами, якщо вони прямо чи
опосередковано належить українському резидентові.
«Якщо український резидент не сплачує податки в Україні, це має
розглядатись українським законодавством як ухилення від сплати податків і
має тягнути за собою відповідну відповідальність».
Президент також наголосив на необхідності надання комісії з питань
цінних паперів та фондового ринку можливості отримувати необхідний обсяг
інформації для запобігання використанню механізму для уникнення
оподаткування (Порошенко назвав перші кроки у боротьбі з офшорами //
Кореспондент
(http://ua.korrespondent.net/ukraine/3670980-poroshenkonazvav-pershi-kroky-u-borotbi-z-ofshoramy). – 2016. – 18.04).
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман має намір невідкладно
повернутися до податкової реформи.
«Ми невідкладно повинні повернутися до податкової реформи. Я
пропоную негайно створити робочу групу із залученням міжнародних
експертів, яка повернеться до двох напрацьованим варіантів нового
Податкового кодексу. Ми повинні взяти те краще, що є в кожному з них. Ми
повинні оцінити реальні наслідки введення тих чи інших змін у
короткостроковій і довгостроковій перспективі» (Гройсман хоче
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терміново
повернутися
до
податкової
реформи
//
АСН
(http://asn.in.ua/ua/news/news/42847-grojjsman-khochet-srochno-vernutsja-knalogovojj-r.html). − 2016. − 14.04).
Реформа державної служби та реорганізація державних органів
Єврокомісар Європейського Союзу з питань розширення та
політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що Єврокомісія готова
виділити 90 млн євро на реформу держслужби, але очікує від уряду і
Верховної Ради впровадження відповідного закону.
«Необхідно продовжити реформу державної служби. Ми готові
підтримати рефору державної служби, для цього Європейський Союз
надасть 90 млн євро. І тому важливо, щоб уряд протягом перших 100 днів
спільно з Радою повністю забезпечив виконання закону про державну службу
і також ухвалив відповідну стратегію реформ і план дій» (ЄС готовий
виділити Україні 90 млн євро на реформу держслужби – єврокомісар //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/21/704
8167/). − 2016. − 21.04).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
У рамках виконання Плану-графіку впровадження нової моделі
ринку, підтриманого 29 жовтня 2015 року, експертами Проектного офісу
Секретаріату Енергетичного Співтовариства підготовлено пропозиції
щодо механізмів функціонування нової моделі ринку електричної
енергії.
Пропозиції були детально опрацьовані фахівцями НКРЕКП,
Міністерства енергетики та вугільної промисловості, ДП «НЕК «Укренерго»,
ДП «Енергоринок», розглянуті на координаційній групі щодо впровадження
Плану-графіка.
Даний документ не є проектом нормативно-правового акту. Це
описовий документ, що містить більш детальне роз’яснення варіантів
побудови нової моделі ринку електричної енергії як на початковому етапі
впровадження, так і послідуючого її розвитку, в межах положень проекту
Закону України «Про ринок електричної енергії».
Згідно з протокольним рішенням відкритого засідання Комісії від
14.04.2016 (протокол №18) Комісія погодилась із пропозиціями Проектного
офісу щодо використання даного документа як основи для подальшої роботи
експертів Проектного офісу над розробкою проектів правил ринку та правил
ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.
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У зв’язку із зазначеним та з метою ознайомлення громадськості,
учасників ринку, експертного середовища, інших зацікавлених сторін з
даними пропозиціями, Комісією прийнято рішення про оприлюднення
документу «Механізми функціонування нової моделі ринку електричної
енергії», підготовленого Проектним офісом Секретаріату Енергетичного
Співтовариства, на офіційному веб-сайті НКРЕКП (НКРЕКП оприлюднює
пропозиції до «Механізмів функціонування нової моделі ринку електричної
енергії», підготовлені Проектним офісом Секретаріату Енергетичного
Співтовариства // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248978237&cat_id=244277212). − 2016. − 20.04).
Директор департаменту відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива Держенергоефективності Дмитро
Коваленко наголосив, що сонячна енергетика – один з перспективних
напрямів розвитку відновлюваної енергетики в Україні.
«Статистичні дані підтверджують перспективність розвитку
сонячної енергетики. Так, станом на 1 березня 2016 року встановлена
потужність об’єктів «зеленої» енергетики, які працюють за «зеленим»
тарифом, становить 1492 МВт. З них 56 % (839 МВт) – це об’єкти
сонячної енергетики». Відповідно до Національного плану дій з
відновлюваної енергетики до 2020 року планується збільшити потужність
об’єктів сонячної електроенергетики до 2 300 МВт.
Ми продовжуємо створювати законодавчі стимули для розвитку цього
ринку (Сонячна енергетика – один з перспективних напрямів розвитку
відновлюваної
енергетики
в
Україні
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248970577&cat_id=2
44277212). – 2016. – 18.04).
Реформа правохоронної системи
Глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що зменшення
кількості паперів у роботі поліцейських дасть їм змогу більше
спілкуватися з людьми і допомагати їм.
«Поступово ми маємо відійти від паперової роботи та запровадити
нові електронні системи документообігу і пошти. Для цього нам потрібні
сучасні дата-центри, бази, сервери, які будуть «головним мозком»
Нацполіції» (У Нацполіції планують запровадити електронний
документообіг,
–
Хатія
Деканоідзе
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248982982&cat_id=2
44277212). − 2016. − 21.04).
Половина українців довіряє поліції − результати опитування.
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Вивчення громадської думки здійснив Центр соціальних та
маркетингових досліджень SOCIS.
Перше місце за результатами опитування належить церкві –
священикам так чи інакше довіряють 68 відсотків опитаних. Друге і третє
місця у рейтингу поділили Збройні Сили України і поліція – їм цілком або
частково довіряють 63 і 50 відсотків відповідно (Половина українців довіряє
поліції
−
результати
опитування
//
МВС
України
(http://www.mvs.gov.ua/ua/news/1042_Polovina_ukrainciv_dovirya_policii_rezu
ltati_opituvannya_VIDEO.htm). − 2016. − 21.04).
Глава Нацполіції Хатія Деканоідзе анонсувала черговий відбір
дільничних поліцейських: нам потрібна нова кров.
В Україні незабаром стартує відбір дільничних поліцейських для
роботи в регіонах. «Кількість дільничних по всій Україні поки що достатня.
Але для поліпшення роботи ми ще почнемо відбір нових людей. Для цього нам
потрібно фінансування, щоб ми платили гідні зарплати. Ще дуже важливо,
щоб до цих молодих людей приєдналася нова кров. Вони можуть прийти з
вулиці, але впроваджувати нові стандарти, нові підходи» (Деканоідзе
анонсувала черговий відбір дільничних поліцейських: Нам потрібна нова
кров // Цензор.НЕТ (http://ua.censor.net.ua/news/385506/dekanoidze_
anonsuvala_chergovyyi_vidbir_dilnychnyh_politseyiskyh_nam_potribna_nova_k
rov_video). − 2016. − 21.04).
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що 193
патрульних Рівного сьогодні присягнули на вірність Україні.
«Рівне – 22-ге місто, де заступила на службу патрульна поліція. Ми
йдемо крок за кроком, повз наклепи і недовіру, спроб зламати віру в успіх, із
готовністю творити задля майбутнього».
В урочистостях взяли участь голова Національної поліції України
Хатія Деканоідзе, керівництво Головного управління Нацполіції Рівненщини,
представники обласної і місцевої влади. Керівником патрульної поліції
призначено 22-річного Сергія Мерчука – учасника Революції Гідності, бійця
полку «Азов», який брав участь у звільненні Маріуполя, Павлополя,
Широкіно та Старобешево (193 патрульних Рівного сьогодні присягнули на
вірність Україні // МВС України (http://www.mvs.gov.ua/ua/news/1030_193_
patrulnih_Rivnogo_sogodni_prisyagnuli_na_virnist_Ukraini_FOTO_VIDEO.ht
m). − 2016. − 19.04).
Глава Консультативної місії ЄС з реформування цивільного
сектора безпеки (КМЄС) Кястутіс Ланчінскас заявив, що за рік в
Україні повинна бути стабільна поліцейська структура.
«Звісно, оцінювати в цифрах роботу тієї ж прокуратури важко. Це
дуже специфічний орган. На мою думку, кращий показник – довіра людей.
Якщо за рік довіра населення зросте хоча б на 10 %, я думаю, це буде дуже
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велике досягнення. Той самий показник – зростання довіри – є основним і для
оцінки реформи поліції» (За рік в Україні повинна бути стабільна
поліцейська структура – глава місії ЄС // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/18/7047971/). – 2016. –
18.04).
Реформа системи національної безпеки та оборони
Глава українського МЗС Павло Клімкін заявив, що Україна в
активному діалозі щодо стандартів НАТО.
«Зараз ми знаходимося в активному діалозі Україна-НАТО.
Наступного тижня також будуть розмови з НАТО, Вадим Пристайко
(заступник міністра закордонних справ. − Ред.) відправиться в Брюссель.
Відповідно в травні або на початку червня повинні пройти міністерські
зустрічі».
Україна також отримала офіційне запрошення на зустріч УкраїнаНАТО в рамках Варшавського саміту. «Я сподіваюся, що це будуть не тільки
політичні декларації, але і чітке бачення, що ми повинні зробити в
найближчі роки, приблизно до 2020 року. Це буде основна логіка обговорень
на саміті Україна-НАТО» (Клімкін: Україна в активному діалозі щодо
стандартів НАТО // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/
2016/04/15/7105645/). – 2016. – 15.04).
Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що Україна
представить нову концепцію реформування Збройних сил під час
варшавського саміту НАТО.
«Ми серйозно готуємося до зустрічі групи Україна-НАТО. Ми
готуємося презентувати під час цих зустрічей нову концепцію реформування
Збройних сил України ».
Він підкреслив: для Києва дуже важливо, щоб на саміті НАТО значну
увагу було приділено російської агресії в Україні (Украина представит
НАТО
новую
концепцию
реформы
ВСУ
//
АСН
(http://asn.in.ua/ru/news/news/42971-ukraina-predstavit-nato-novujukoncepciju-reformy.html). − 2016. − 15.04).
Реформа освіти
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зазначила, що напрями
освітніх реформ залишаються стратегічно вивіреними, і ми єдиною
командою продовжимо працювати над їх реалізацією.
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За попередні два роки Міністерством спільно з Комітетом Верховної
Ради України з питань науки і освіти було зроблено значну кількість
позитивних змін у освітній галузі.
«Триває процес реформи вищої освіти. Міністерством підготовлена
велика продуктивна нормативно-правова база. Наразі готується пакет змін
до Закону України «Про вищу освіту», важливим питанням також є
імплементація проекту закону «Про освіту».
Сьогодні серед основних завдань Міністерства освіти і науки – робота
над завершенням навчального року. Міністерство має виконати свою місію,
аби у кожному навчальному закладі були вчасно видані документи про освіту
та відбулося зовнішнє незалежне оцінювання.
«Напрями освітніх реформ, визначені напрацьованими законодавчими
актами, залишаються стратегічно вивіреними, і ми єдиною командою
продовжимо працювати над їх реалізацією» (Лілія Гриневич: Напрямки
освітніх реформ залишаються стратегічно вивіреними, і ми єдиною
командою продовжимо працювати над їх реалізацією // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248967123&cat_id=2
44276429). – 2016. – 15.04).
Програма розвитку українського експорту
Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна веде переговори з
Євросоюзом щодо запровадження механізму автономних торгових
преференцій, який дозволив би збільшити обсяг безмитного експорту
українських товарів до ЄС.
«Є позиції, де ми повністю вибираємо безмитний обсяг експорту. Ми
прагнемо це змінити. Тому український уряд зараз веде перемовини з
Євросоюзом про те, щоби запровадити механізм автономних торгових
преференцій, який дозволив би збільшити обсяг безмитного експорту з
України до ЄС» (Україна веде переговори з ЄС про збільшення безмитного
експорту
−
віце-прем’єр
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/27/7048470/). − 2016. −
27.04).
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко повідомив, що у січні-березні цього року експорт м’яса та
субпродуктів склав 61,7 тис дол. США.
«За минулий місяць було експортовано м’яса та субпродуктів на суму
28,3 тис дол. США, що на 24 % більше порівняно з минулим місяцем.
Основними імпортерами української продукції були Ірак, Арабські
Емірати, Йорданія, Німеччина і Нідерланди».
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Постійно ведеться робота щодо відкриття нових ринків та здійснюється
узгодження вітчизняних норм та стандартів у сфері харчової безпеки з
міжнародним законодавством, зокрема європейським, що дозволить
українським виробникам значно розширити експортні можливості (Олексій
Павленко: Експорт українського м'яса в березні зріс на 24% // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248958159&
cat_id=244277212). – 2016. – 14.04).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україні не нав’язують жодних
додаткових умов для безвізового режиму.
«Ми маємо реальний шанс вже протягом літа пройти всі необхідні
процедури і в Раді ЄС, і в Європарламенті, після чого йтиметься лише про
технічні процедури».
Рада має запустити зміни до Конституції щодо судочинства. Так само
надзвичайно важливі зміни в Генпрокуратурі – від призначення нового
генпрокурора і до реальних результатів його роботи.
«Немає жодних додаткових умов, які би нав’язувалися зараз Україні на
шляху до безвізового. Але треба розуміти: якщо ми взагалі зупинимо свій рух
до впровадження верховенства права – яке, до слова, потрібне нам, а не
європейцям, – то деякі країни-члени використають це як аргумент, щоб
затримати рішення про скасування віз».
По Україні не передбачено якоїсь спеціальної процедури відмови від
безвізового, ця можливість навіть не обговорюється. Поза тим, в ЄС зараз
справді є дискусія щодо процедури тимчасового призупинення безвізового
режиму для будь-якої окремо взятої держави. Це не має прив’язки до України
– йдеться про єдиний механізм щодо всіх країн, включно з балканськими
державами. Через міграційну кризу держави ЄС всерйоз замислюються над
цим. Однак зараз такої процедури немає (Україні не нав’язують жодних
додаткових умов для безвізового − Климпуш-Цинцадзе // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/27/7048463/). − 2016.
− 27.04).
Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рикард Йозвяк
повідомив, що в ЄС проголосують за скасування віз з Києвом восени.
Європарламент, швидше за все, буде голосувати за введення
безвізового режиму з Україною і Грузією у вересні.
«Голосування в Європарламенті за безвізовий режим для України і
Грузії може пройти в липні, проте це буде складно. Вересень − найбільш
ймовірно» (В ЄС проголосують за скасування віз з Києвом восени − ЗМІ//
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Корреспондент
(http://ua.korrespondent.net/ukraine/3674978-v-yesproholosuuit-za-skasuvannia-viz-z-kyievom-voseny-zmi). − 2016. − 26.04).
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Комісаром
Європейського Союзу з питань Європейської політики сусідства та
переговорів з розширення Йоганессом Ганом.
Президент України Петро Порошенко від імені Українського народу
подякував Європейській Комісії, Президенту Європейської Комісії та
особисто Єврокомісару Йоганессу Гану за внесення Європейською Комісією
на розгляд Ради ЄС та Європейського Парламенту законодавчої пропозиції
про запровадження безвізового режиму для громадян України.
«Україна розглядає сьогоднішнє рішення як потужний стимул щодо
продовження реформ і розраховує на підтримку країн Європейського Союзу
та європейських інституцій як щодо якнайшвидшого запровадження
безвізового режиму, так і подальшої інтеграції України до ЄС».
Президент України висловив сподівання на швидке затвердження
відповідної пропозиції Радою ЄС та Європарламентом та запровадження
безвізового режиму між Україною та ЄС вже в другий половині цього року.
Комісар Європейського Союзу з питань Європейської політики
сусідства та переговорів з розширення Йоганесс Ган назвав досягнення
України у законодавчих змінах щодо запровадження безвізового режиму з
ЄС «прекрасними прикладом чудової співпраці між Президентом, Урядом та
Парламентом».
«Усі три інституції тісно співпрацювали разом і це дало можливість
досягнути гарного результату. Така співпраця є абсолютно необхідною для
успішного впровадження реформ» (Зустріч Президента України та
Єврокомісара Йоганесса Гана: Рішення Єврокомісії – потужний стимул
для продовження реформ в Україні // Президент України Петро
Порошенко (http://www.president.gov.ua/news/zustrich-prezidenta-ukrayini-tayevrokomisara-joganessa-gana-37009). – 2016. – 20.04).
Глава Литви Лінас Лінкявічюс після зустрічі глав МЗС Євросоюзу
в Люксембурзі заявив, що ЄС було б некоректно змінювати угоду про
надання безвізового режиму Україні та Грузії.
«Ми пообіцяли східним партнерам ввести безвізовий режим, якщо вони
виконають усі поставлені перед ними завдання, і знаємо, що обом країнам
треба було зробити багато зусиль і напружено працювати − і все одно це
було зроблено. Якщо зараз з'являються бажаючі ставити інші умови, то ми
можемо сказати, що це некоректно ні з політичної ні, чесно кажучи, з
правової точки зору».
Глава Литви Лінас Лінкявічюс сподівається, що безвізовий режим з
цими країнами буде введено на початку літа.
«Тепер ми повинні імплементувати те, що самі вирішили. Багато
представників ЄС відзначили це, тому, сподіваюся, цей процес пройде
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злагоджено. Це нескінченний процес, ніхто не ідеальний, але ці держави
зробили те, чого від них вимагали. Тепер свою частину роботи повинні
зробити ми, і, сподіваюся, до літа вони отримають безвізовий режим» (До
літа Україна і Грузія повинні отримати безвізовий режим з ЄС, – МЗС
Литви // Цензор.НЕТ (http://ua.censor.net.ua/news/385029/do_lita_ukrayina_
i_gruziya_povynni_otrymaty_bezvizovyyi_rejym_z_yes_mzs_lytvy). – 2016. –
18.04).
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що
Референдум у Нідерландах не вплине на Угоду про асоціацію України з
Європейським Союзом, а також на питання щодо безвізового режиму
для українців.
«Ми не збираємося вносити ніяких змін в Угоду. Це не лише українська
позиція, а й позиція інших країн-членів ЄС, які вже передали ратифікаційні
грамоти в Брюссель».
Міністр також наголосив, що референдум і події в Нідерландах, які
відбуваються після нього, не вплинуть на процес запровадження безвізового
режиму для українців Євросоюзом, який прив'язаний виключно до виконання
критеріїв, закладених у дорожню карту (В Угоду про асоціацію не
вноситимуться зміни. Це спільна позиція України та ЄС, – Клімкін //
Цензор.НЕТ (http://ua.censor.net.ua/news/384563/v_ugodu_pro_asotsiatsiyu_
ne_vnosytymutsya_zminy_tse_spilna_pozytsiya_ukrayiny_ta_yes_klimkin).
–
2016. – 15.04).
Уряд Нідерландів починає переговори з європейськими країнами
щодо внесення змін до Угоди про асоціацію з Україною. Відповідне
розпорядження дав прем'єр-міністр країни Марк Рютте за підсумками дебатів
у парламенті.
Основною темою для обговорення стали результати референдуму, що
свідчать про те, що більше 60% виборців виступають проти асоціації з
Україною.
За словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, голландська
влада має намір обговорити угоду в ЄС і «внести в нього зміни відповідно до
побажань тих, хто голосував проти».
«В Брюсселі існує занепокоєння щодо того, який вплив на референдум у
Великій Британії може мати відкрите обговорення підсумків голосування в
Нідерландах».
Відповідно, він не очікує будь-якого рішення до 23 червня (коли
пройде британський референдум).
Голова голландського уряду запевнив, що якщо переговори ні до чого
не призведуть, то уряд відмовиться від ратифікації (Нідерланди починають
переговори щодо внесення змін до Угоди про асоціацію з Україною // АСН
(http://asn.in.ua/ua/news/news/42755-niderlandy-nachinajut-peregovory-povneseniju-izme.html). − 2016. − 14.04).
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Реформа охорони здоров’я
Заступник Міністра охорони здоров’я Ігор Перегінець представив
бачення Міністерства щодо реформи системи громадського здоров’я в
Україні та презентував проект Концепції реформи громадського
здоров’я.
«Громадське здоров’я поєднує всі організовані заходи, які стосуються
профілактики захворювань, збереження і зміцнення здоров’я людей та
заходи, що безпосередньо продовжують тривалість життя населення. В
свою чергу, функції громадського здоров’я – це створення умов, коли
громадяни можуть і хочуть бути здоровими, це стосується популяризації,
пропаганди і втілення ідей здорового способу життя серед визначених груп
населення, а не фокусування на окремих пацієнтах або захворюваннях».
У 2015 році були здійснені перші кроки в напрямі реформування
системи громадського здоров’я, зокрема було ухвалено рішення щодо
повернення функцій епіднагляду (неінспекційних функцій) до Міністерства
охорони здоров’я, завершилася підготовка до створення Центру
громадського здоров’я, куди будуть приєднані лабораторні центри
Держсанепідслужби (Реформа системи громадського здоров’я передбачає
переорієнтацію з лікування на профілактику, − Ігор Перегінець // МОЗ
України (http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20160423_a.html). − 2016. −
25.04).
Мінрегіон та МОЗ презентували узгоджену позицію щодо
реформування системи охорони здоров'я в умовах децентралізації.
Цього року об’єднані громади отримають можливість самостійно
розвивати систему надання первинних медичних послуг на своїй території.
Також вже найближчим часом з’явиться методика формування мережі
вторинної ланки охорони здоров’я – госпітальних округів. Ці кроки
розв’яжуть існуючі проблеми зі створенням мережі якісних медичних послуг
в об’єднаних громадах, а також узгодять дії центральних органів виконавчої
влади і місцевого самоврядування у процесі подальшого реформування
медичної галузі.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Децентралізація – це не тільки передача повноважень і коштів на місця.
Наше завдання – надати людям нову якість послуг. Сьогодні йде
реформування всіх територіальних органів, і нам треба показати, як в
контексті зміни системи управління надаватимуться освітні, медичні
послуги, як буде налагоджена співпраця з пенсійним фондом,
правоохоронними органами, як працюватимуть пожежні частини та
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поліцейські станції. Таким чином, кожна територіальна громада розумітиме,
як працюватиме ця система.
Спільно з Міністерством охорони здоров’я ми напрацювали концепцію
впровадження медичних послуг в об’єднаних територіальних громадах в
контексті децентралізації. За перше півріччя нам потрібно визначити
остаточний механізм, щоб на 2017 рік ми затверджували бюджет уже в
рамках прийнятої концепції та тих законів, які дозволять налагодити
фінансування первинної, вторинної і третинної ланок медицини.
За ініціативи Мінрегіону внесено зміни до законодавства, які дозволять
об’єднаним громадам вже цього року не лише отримувати гроші з
держбюджету на первинну медицину, а й визначати, як ці послуги надавати.
Об’єднані громади зможуть самостійно або у співпраці створювати центри
надання первинної медико-санітарної допомоги, розвивати амбулаторії чи
ФАПи або ж користуватися послугами лікарів загальної практики – сімейних
лікарів, які провадять господарську діяльність з медичної практики як
фізичні особи-підприємці.
Відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я вже підписано і
знаходиться на юстуванні (Мінрегіон та МОЗ презентували узгоджену
позицію щодо реформування системи охорони здоров'я в умовах
децентралізації // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248965744&cat_id=244276429). – 15.04).
Пенсійна реформа
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявивши, що Кабмін
пропонує парламенту з 1 травня скасувати оподаткування пенсій.
«Наша з вами спільна ініціатива, яка була узгоджена з депутатським
корпусом, про те, щоб ми з 1 травня скасували оподаткування пенсій.
Цей проект закону буде розглянутий на наступному пленарному
тижні Ради (10-13 травня)» (Кабмін пропонує парламенту з 1 травня
скасувати оподаткування пенсій, − Гройсман // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/386443/kabmin_predlagaet_parlamentu_s_1_maya_ot
menit_nalogooblojenie_pensiyi_groyisman). − 2016. − 27.04).
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що підстав
для повернення до питання підвищення пенсійного віку для українців на
сьогодні немає.
«У меморандумі, підписаному з МВФ, немає жодних згадок про
підняття пенсійного віку для українців. Переговорний процес, у якому я брав
безпосередню участь, був непростий, але нам вдалося переконати місію
МФВ не торкатися зараз цього питання».
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Щодо пенсійної реформи загалом, то моя позиція однозначна –
пенсійна реформа не повинна зводитися лише до питання підвищення
пенсійного віку. Пенсійна реформа − це комплекс заходів, які мають навести
порядок в солідарній системі, запустити накопичувальний рівень пенсійного
забезпечення та розвиток недержавного пенсійного страхування (Павло
Розенко: Питання підвищення пенсійного віку сьогодні не розглядається //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248969761&cat_id=244276429). – 2016. – 18.04).
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко окреслив основні
пріоритети у реформуванні соціальної сфери.
«Основне завдання – це координація діяльності. Щонайменше, мова
йде про Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики
та Пенсійного фонду. Це буде концентрація діяльності на реформах в цих
сферах. Уряд має формувати політику, ідеологію у цих сферах. Я буду цим
займатися і допомагати міністрам формувати політику у відповідних
галузях – соціальної сфери і охорони здоров'я, комунікувати з іншими
міністерствами і з суспільством. Це досить великий шматок роботи. Для
мене це нові виклики».
Основні пріоритети у реформуванні соціальної сфери, – це проведення
пенсійної реформи, зміна трудового законодавства та системи зайнятості, а
також реформування системи соціального страхування.
«По-перше, провести пенсійну реформу. Законопроекти знаходяться у
Верховній Раді, потрібно повернутися до цього питання і визначитися, яким
шляхом ми йдемо. По-друге, прийняти новий Трудовий кодекс. По-третє,
реформувати систему соціального страхування – об'єднати фонди
соціального страхування. Уже повністю підготовлено та погоджено з усіма
сторонами реформування Служби зайнятості та системи зайнятості
населення в цілому».
Павло Розенко також наголосив, що потрібно повертатися до питання
введення медичного страхування. «У всьому світі це система, яка або є
частиною соціального страхування або частиною соціальної політики. У
більшості країн світу міністерство охорони здоров'я і міністерство
соціальної політики – єдиний орган» (Віце-прем'єр-міністр України Павло
Розенко окреслив основні пріоритети у реформуванні соціальної сфери //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248964480&cat_id=244276429). – 2016. – 15.04).
З 15 квітня в Україні пенсії нараховуватимуть по-новому.
В Україні вступив в силу закон «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», згідно з яким, громадяни, що виходять на пенсію, для
її нарахування зможуть подавати справку про доходи за будь які 60 місяців
поспіль, до 30 червня 2000 року.
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Закон дає право громадянам, що виходять на пенсію подавати довідку
про доходи для нарахування пенсії за будь-які п'ять років за період до
2000 року.
Таке право українці мали до 2016 року, а з 1 січня для нарахування
пенсії використовувалися дані про зарплату з 2000 року (З 15 квітня в
Україні пенсії нараховуватимуть по-новому // Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2016/04/15/589721/). – 2016. – 15.04).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Голова Полтавської ОДА Валерій Головко заявив, що відсотки по
«теплих» кредитах полтавцям компенсуватиме обласна та місцева
Влада.
Максимально зняти фінансове навантаження з мешканців області, які
вирішили взяти кредит на утеплення будинків чи заміну котлів.
Йдеться про так звані «теплі» кредити, які з минулого року надаються
державними банками АТ «Ощадбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк» для
населення, ОСББ та ЖБК у рамках державної програми впровадження
заходів з енергоефективності в житлових будинках.
Начальник управління ЖКГ Едуард Рева:
Програма дуже прогресивна і дійсно дозволяє утеплити будівлю і
зекономити на опаленні. Ризик програми − це високі банківські ставки по
кредиту. Щоб цей ризик мінімізувати, потрібна спільна участь і зусилля як
обласної влади, так і районної. Тому давайте проведемо розширену зустріч із
представниками всіх районів щодо прийняття регіональних програм
відшкодування частини відсоткової ставки. Разом ми повинні максимально
зняти фінансове навантаження з мешканців області, які вирішили зробити
власне житло енергоефективним (Відсотки по «теплих» кредитах
полтавцям компенсуватиме обласна та місцева Влада // Репортер
Полтава
(http://reporter.pl.ua/novini/sytuatsija/23461-vidsotky-po-teplyhkredytah-poltavtsjam-kompensuvatyme-oblasna-ta-mistseva-vlada). − 2016. −
25.04).
Місцеві громади Кременеччини активно залучають кошти
Євросоюзу та ПРООН.
Іноземні інвестиції все частіше надходять у Кременецький район,
завдяки проектам ЄС/ПРООН.
Уже вдруге за останніх два роки Кременецький район став учасником
Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй у рамках третьої фази
Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Кременецький район отримав від Програми економічного розвитку
сільських територій (ЄРС) Проекту ЄС та ПРООН можливість реалізувати
додаткові Проекти економічного компоненту. Метою цієї Програми є
допомога громадянам у сільській місцевості, в досягненні свого
економічного розвитку, на основі впровадження колективних дій із
використанням досвіду ПРООН. Проект надає технічну та фінансову
допомогу для розвитку кооперативів і малого бізнесу в сільській місцевості у
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співпраці з місцевими радами та органами державної влади на місцевому
рівні.
Силами членів правління, кооперативів та сільських рад благоустроєно
території, підведено воду та прокладено водовідведення, електричне
живлення, відремонтовані приміщення, в яких буде встановлюватись
обладнання. Передбачається, що до кінця травня 2016 року новостворені
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи Кременецького району
почнуть свою роботу в повному обсязі (Місцеві громади Кременеччини
активно залучають кошти Євросоюзу та ПРООН // Терен –
тернопільські новини (http://teren.in.ua/article/mistsevi_hromady_
kremenechchyny_aktyvno_zaluchayut_koshty_yevrosoyuzu_ta_proon). – 2016. –
25.04).
24 квітня, відбулися перші вибори депутатів та голів місцевих рад у
трьох об’єднаних громадах:
1. Пісківській селищній ОТГ Бородянського району Київської області
(головою обрано Анатолія Рудниченка),
2. Привільненській сільській ОТГ Дубенського району Рівненської
області (головою обрано Юрія Момотюка),
3. Крупецькій сільській ОТГ Радивилівського району Рівненської
області (головою обрано Віталія Мошкуна).
Таким чином, сьогодні в Україні вже створено 172 об’єднані громади:
минулого року було створено 159, у березні цього року – ще 10, і вчора − 3
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1166304686767293. – 2016. – 25.04).
За підтримки уряду Канади у Франківську стартував проект
ПРОМІС.
Прикарпаття стало одним з 4-х пілотних регіонів України, де стартував
проект Проміс. Метою ПРОМІС є економічний розвиток на місцевому рівні,
створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, підтримка процесу
децентралізації (За підтримки уряду Канади у Франківську стартував
проект
ПРОМІС
//
Агенція
новин
Фirtka.if.ua
(http://www.firtka.if.ua/?action=show&id=105083). – 2016. – 25.04).
Відбулась зустріч керівників Вінницької області та міста з
Генеральним директором Лодзинської агенції регіонального розвитку
Пшемиславом Анджеяком, який завітав на Вінниччину задля участі в
засіданні «круглого столу» з питань створення подібної організації у
Вінницькому регіоні.
Найпотужніша у Польщі, Лодзинська агенція за керівництва
Пшемислава Анджеяка отримала дві найвищі відзнаки Прем’єр-міністра
Польщі та має численних партнерів. Тож на запрошення обласної влади
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директор Агенції прибув до Вінниччини, аби поділитися досвідом
формування такої організації та налагодження її ефективної роботи.
Голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій:
Сьогодні чимало інвесторів ставляться до України з осторогою. Для
нас дуже важливо подолати цей негативний імідж. І сьогодні Україна має
великий шанс вибудувати фактично нову економічну політику (Валерій
Коровій: «Формування Агенції регіонального розвитку – один з
інструментів для залучення фінансових ресурсів та створення нових
робочих місць» // Вінницька ОДА (http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_
alldocs/DocДЕПІA99ENK). – 2016. – 22.04).
У Сторожинці відбулося засідання круглого столу з питань
утворення громад з німецьким експертом з децентралізації Олівером
Еретом.
22 квітня, в залі засідань Сторожинецької районної ради відбулося
засідання круглого столу з питання підтримки проведення реформ
децентралізації державної влади за участю німецького експерта з питань
децентралізації та старшого радника у сфері комунального господарства
Олівера Ерета, експерта з децентралізації Ірини Банковської та начальника
відділу з питань містобудівного кадастру та регіонального розвитку
управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної
державної адміністрації Христини Марчук.
Захід проведено за сприяння Німецького товариства міжнародного
співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, яке
реалізовує низку проектів з підтримки адміністративної та територіальної
реформи за дорученням Федерального Міністерства економічного
співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) (У Сторожинці відбулося
засідання круглого столу з питань утворення громад з німецьким
експертом з децентралізації Олівером Еретом // Чернівецька обласна
державна адміністрація (http://www.bukoda.gov.ua/news/u-storozhintsividbulosya-zasidannya-kruglogo-z-pitan-utvorennya-gromad-z-nimetskimekspertom-z). – 2016. – 22.04).
У Києві представники Прикарпаття взяли участь у засіданні
Спостережної ради проекту ПРОМІС.
Під час засідання йшлося про запровадження моделі «відкритого
уряду» та забезпечення прозорості й ефективності прийняття рішень
органами місцевого самоврядування, підтримку розвитку та підвищення
ефективності діяльності малих і середніх підприємств, поліпшення співпраці
місцевих, регіональних та центральних органів влади у сфері децентралізації
й міжвідомчого діалогу Семеніхін (У Києві представники Прикарпаття
взяли участь у засіданні Спостережної ради проекту ПРОМІС // ІваноФранківська
обласна
державна
адміністрація
–
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(http://www.if.gov.ua/news/u-kiyevi-predstavniki-prikarpattya-vzyali-uchast-uzasidanni-sposterezhnoyi-radi-proektu-promis). – 2016. – 21.04).
Міський голова міста Фастів Михайло Нетяжук провів робочу
зустріч із делегатом Організації німецької економіки в Україні
Александером Маркусом.
Учасники робочої зустрічі обговорили можливу співпрацю між
Фастовом, його підприємствами та німецьким бізнесом. Зокрема, депутат
міської ради Максим Половко розповів присутнім про плани щодо створення
у Фастові індустріального парку та концепцію його розвитку, що має зробити
місто привабливішим для інвесторів (Співпраця з німецькими
підприємцями // Час Київщини (http://chask.net/?p=48560). – 2016. – 20.04).
18 квітня у Броварах відбулось спільне засідання Офісу реформ (у
рамках програми USAID «Пульс»), постійної комісії з питань
децентралізації, місцевого самоврядування та адмінтерустрою Київської
обласної ради.
Учасники засідання обговорили питання пошуку оптимальних
варіантів об’єднання територіальних громад Броварщини та розвитку
місцевого самоврядування.
Виступаючи перед представниками органів місцевого самоврядування,
голова обласної ради наголосила на їхній відповідальності перед громадами
за розвиток того, чи іншого населеного пункту. Зокрема, Ганна Старикова
акцентувала увагу на інтенсивності інформаційної роботи з питань
децентралізації.
Голова Київської обласної ради Ганна Старикова:
Щоб зрозуміти, що таке реформування органів місцевого
самоврядування, необхідно проводити на місцях колосальну інформаційну та
роз’яснювальну роботу. Адже люди мало обізнані про реформу, не розуміють
її прогресивності. Окрім того, хочу вкотре підкреслити, що децентралізація –
це не лише передача повноважень від державних органів влади місцевим
громадам, а ще й делегування на місця величезної відповідальності за
соціально-економічний
розвиток
населених
пунктів,
розбудову
інфраструктури, добробут громадян. Тому задля вирішення проблемних
питань органи місцевого самоврядування всіх рівнів мають діяти спільно та
злагоджено (Ганна Старикова: Децентралізація передбачає не лише
самостійність, а ще й колосальну відповідальність // Вісник
Переяславщини (http://visnik-press.com.ua/?p=56991). – 2016. – 20.04).
Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман
Ващук відвідав Вінниччину з робочою поїздкою.
«В Україні ми реалізовуємо низку проектів, вони мають різні
регіональні точки опори. Вінниця є фокус-регіоном для проекту ПРОМІС, в
рамках якого проводимо політичні тренінги та підтримуємо процес
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децентралізації. Співпраця не має зводитися до одного проекту, хоча він є
базовий. В Дніпропетровській та Кіровоградській областях ми маємо
сільськогосподарський проект – стоворення зернових кооперативів. Над
розвитком молочних кооперативів працюємо у Львівській, ІваноФранківській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Але це досвід,
який могли б переймати люди і на Вінниччині. Спеціалісти наших дорадчих
служб працюють із аграріями і селами інших областей, щоб уже ті
надбання, які є у базових областях можна переймати і застосовувати
методично. Ми стараємося не навязувати лише канадської практики. Тому в
рамках проекту ПРОМІС проводилися дослідження і розпитували людей, що
реально тут зараз потрібно. Ви клієнти і ми орієнтуємося на вас».
Перший заступник голови ОДА Андрій Гижко:
Вінниччина зацікавлена в продовженні співпраці з канадською
стороною в реалізації спільних проектів. Другий досвід Канади, який буде
цікавий нам – пов’язаний із утилізацією твердих побутових відходів, адже з
2018 року в Україні буде заборонено захоронювати несортоване сміття, і
якщо міста впроваджують ряд проектів по сортуванню сміття, то невеличкі
районі центри і села ще не мають такої гарної практики (Вінниччину з
робочою поїздкою відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в
Україні // Вінницька ОДА (http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/
Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86A97BD6). – 2016. – 20.04).
В рамках реформи децентралізації на території Олександрійського
району планується утворення 3-х об'єднаних територіальних громад:
Новопразької, Червонокам'янської та Олександрійської.
Усього до складу Олександрійської ОТГ має увійти 44 населені пункти.
Зазначені зміни до Перспективного плану формування територій громад в
Кіровоградській області визначені відповідним проектом рішення обласної
ради за поданням голови Кіровоградської ОДА.
До Новопразької ОТГ планується приєднати, окрім Новопразької
селищної ради, Шарівську та Світлопільську сільські ради. Загалом, 8
населених пунктів (Олександрійський район утворить 3 об'єднані
територіальні громади // Bесь Кіровоград (http://www.kirovograd.net/shortly/
2016/4/19/oleksandriiskii_raion_utvorit_3_obyednani_teritorialni_gromadi.htm)
. − 2016. − 19.04).
Завдяки об’єднанню і фінансовій децентралізації Глобинська
об’єднана громада перевиконала бюджет за перший квартал на 124 %.
Глобинський міський голова Станіслав Джусь:
Прогнозний показник бюджету міської ради на 2016 рік 53,276 млн грн
і це без державної субвенції на освіту й медицину. Але вже сьогодні можемо
сказати, що ця цифра буде більшою, бо бюджет за перший квартал
перевиконали на 124 %. Якщо порівняти з минулим роком, то загальний
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бюджет всіх сільських рад, що об’єдналися і міста Глобине, був лише
21,682 млн грн.
На початку року на кожну об’єднану громаду, враховуючи площу
території та чисельність населення, було виділено по 200-300 тис. грн з
місцевого бюджету. Додатково спрямували 300 тис. грн на ремонт доріг.
Приміром, через село Бабичівку проходить магістральний шлях на місто
Кременчук. Враховуючи ці критерії, а також першочерговість проблем, які
необхідно вирішити, ми також розподілили 7 мільйонів гривень державної
субвенції, які виділили для нашої об’єднаної громади. Якщо узагальнити, то
на кожну громаду припало близько мільйона гривень.
Остаточно розподілять гроші на сесії Глобинської міської ради
(Децентралізація: Глобинська об’єднана громада перевиконала бюджет
за
перший
квартал
на
124
//
Новини
Полтавщини
(http://np.pl.ua/2016/04/detsentralizatsiya-hlobynska-objednana-hromadaperevykonala-byudzhet-za-pershyj-kvartal-na-124/). − 2016. − 19.04).
Голова Сумської обласної ради Семен Салатенко зустрівся з
представником Посольства США.
Присутні обговорили політичне та економічне життя Сумщини,
зокрема очільник обласних парламентарів акцентував увагу на реформах, які
тривають у країні, високому рівні корупції. В цьому аспекті розповів про
антикорупційний форум, який відбувся під його головуванням на початку
березня.
«Ми маємо на меті залучити для боротьби з корупцією якнайбільше
активістів і громадських діячів. Бо є багато питань, на які повинні мати
вплив саме жителі області, як, наприклад, проведення переатестації в
поліції, процес якого повинен бути достатньо прозорим. А наразі
переатестація керівників першої ланки проходитиме у Києві, другої – у
Харкові, а всіх інших працівників – на місцях. Але моя позиція така, що до
комісії з переатестації повинна входити місцева громадськість, а сам
процес має відбуватися там, де поліцейські працюватимуть. Ця проблема
нині збурює суспільство».
2-й секретарь – консул з політичних питань Посольства США
Марк Муррі висловив сподівання, що розпочаті в країні реформи все ж таки
будуть доведені до свого логічного завершення, і, завдячуючи їх
упровадженню,
Україна
стане
потужною
економічно-стабільною
європейською державою (Семен Салатенко зустрівся з представником
Посольства США // Сумська обласна рада (https://sorada.gov.ua/actual/
16414-semen-salatenko-zustrivsja-z-predstavnykom-posolstva-ssha.html).
–
2016. – 19.04).
Регіональний консультант з питань комунікації Офісу реформ у
Чернігівській області Вероніка Рибак зустрілася з представниками
громадської організації «Товариство Лева» та польськими експертами.
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Відбулося планування спільних дій в рамках обміну досвідом між
представникам місцевого самоврядування Чернігівської області та
польськими експертами. Метою проекту є підвищення кваліфікації
державних службовців органів місцевої влади та місцевого самоврядування
та членів громадських організацій.
В рамках проекту буде проведено низку семінарів за участю польських
та українських тренерів та експертів. Учасники зможуть ознайомитися з
польською та українською моделями децентралізації, отримати консультації
польських експертів, побачити перспективи та можливості ефективного
управління (Регіональний консультант з питань комунікації Офісу
реформ у Чернігівській області Вероніка Рибак зустрілася з
представниками громадської організації «Товариство Лева» та
польськими експертами // Час Чернігівський (http://cntime.cn.ua/topnovini/item/14075poliakypodiliatsiasvoimdosvidomreformysamovriaduvannia.html). – 2016. –
18.04).
Міський голова Чернівців зустрівся із Надзвичайним та
Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні Русланом
Болбочаном.
Чернівці з офіційним візитом відвідав Надзвичайний та Повноважний
Посол Республіки Молдова в Україні Руслан Болбочан та Перший секретар
Посольства Ауреліан Деніле. Представники дипломатичної установи
зустрілися із Чернівецьким міським головою Олексієм Каспруком
Пан Посол повідомив, що наразі розглядається можливість проведення
тристороннього економічного бізнес-форуму за участю торгово-промислових
палат Румунії, України та Республіки Молдова для налагодження більш
тісних економічних контактів між підприємствами та підприємцями. На
даний час ведуться перемовини стосовно визначення дати проведення.
Ще одним цікавим проектом може стати розробка туристичного
маршруту
Румунія–Україна–Республіка
Молдова
для
просування
туристичного потенціалу трьох країн. Посольством також розглядається
питання відкриття у Чернівцях Почесного консульства Республіки Молдова,
проте ця процедура вимагає тривалого розгляду відповідними державними
установами (Міський голова Чернівців зустрівся із Надзвичайним та
Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні Русланом
Болбочаном // Чернівецька міська рада (http://chernivtsy.eu/portal/4/miskyjgolova-zustrivsya-iz-nadzvychajnym-ta-povnovazhnym-posolom-respublikymoldova-v-ukrayini-ruslanom-bolbochanom-83452.html). – 2016. – 18.04).
На Тернопільщині готуються до впровадження децентралізації у
галузі охорони здоров’я.
Впродовж наради обговорювались питання стосовно врегулювання
юридичних моментів функціонування закладів охорони здоров’я первинного
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рівня в об’єднаних територіальних громадах, змін до бюджетного
законодавства. Йшлося і про поетапні зміни на первинному, вторинному і
третинному рівні надання медичної допомоги населенню, а також створення
лікарень інтенсивного лікування та окружних лікарень.
Віце-прем’єр-міністра України – Міністр регіонального розвитку
Геннадій Зубко:
Спільно з Міністерством охорони здоров’я ми напрацювали концепцію
впровадження медичних послуг в об’єднаних територіальних громадах в
контексті децентралізації. За перше півріччя нам потрібно визначити
остаточний механізм, щоб на 2017 рік ми затверджували бюджет уже в
рамках прийнятої концепції та тих законів, які дозволять налагодити
фінансування первинної, вторинної і третинної ланок медицини.
За ініціативи Мінрегіону внесено зміни до законодавства, які дозволять
об’єднаним громадам вже цього року не лише отримувати гроші з
держбюджету на первинну медицину, а й визначати, як ці послуги надавати.
Об’єднані громади зможуть самостійно або у співпраці створювати центри
надання первинної медико-санітарної допомоги, розвивати амбулаторії чи
ФАПи або ж користуватися послугами лікарів загальної практики – сімейних
лікарів, які провадять господарську діяльність з медичної практики як
фізичні особи-підприємці.
Відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я вже підписано і
знаходиться на юстуванні (На Тернопільщині готуються до впровадження
децентралізації у галузі охорони здоров’я // Сайт Тернопільської обласної
державної адміністрації(http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/11518
7.htm). – 2016. – 18.04).
У Миколаївській області вже найближчим часом можлива поява
ще однієї об'єднаної територіальної громади − Врадіївської, з
адміністративним центром у селищі міського типу Врадіївка.
Про це стало відомо в п'ятницю, 15 квітня, в ході 5-ї сесії Врадіївського
селищної ради сьомого скликання. Цілком імовірно, що це буде перша
об'єднана територіальна громада, яка об'єднається згідно з Перспективним
планом Миколаївської області за принципом «1 район − 1 громада»,
відзначили в прес-службі Офісу реформ в Миколаївській області.
Депутати планували розглянути 17 соціально-економічних питань, але
їм це не вдалося. Сесія затягнулася і обговорювалося лише одне питання:
«Про розгляд звернення сільських голів до Врадіївської селищної ради щодо
проекту рішення про добровільне об'єднання територіальних громад».
Сходки в громадах району за підтримки освіти Врадіївської об'єднаної
територіальної громади з адміністративним центром у селищі Врадіївка
почнуться вже на цьому тижні. Згідно зі строком, який встановлений
законодавством, це потрібно зробити протягом місяця. Раніше губернатор
похвалив Куцурубську об'єднану громаду: «Поки інші не знають, що робити,
у вас – розвиток та нові проекти» (На Николаевщине может появиться
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новая объединенная община с центром во Врадиевке // НикВести
(http://nikvesti.com/news/public/86410). – 2016. – 18.04).
У Запоріжжі з'явиться постійна поліцейська комісія.
У постійну поліцейську комісію ГУ НП в Запорізькій області виберуть
двох запорізьких громадських діячів
За словами голови Запорізької облради Григорія Самардака, депутати
повинні з усією відповідальністю підійти до обрання представників
громадськості до постійної поліцейської комісії Головного управління
Національної поліції в Запорізькій області, адже вони – це елемент контролю
і відстоювання інтересів громади Запорізької області (В Запоріжжі
з'явиться
постійна
поліцейська
комісія
//
Depo.Запоріжжя
(http://zp.depo.ua/ukr/zp/v-zaporizhzhi-z-yavitsya-postiyna-politseyska-komisiya15042016115400). – 2015. – 15.04).
Народний депутат Сергій Рудик за результатами засідання
бюджетного комітету Верховної Ради повідомив, що одна із
новоутворених громад, Білозірська, отримає для формування своєї
інфраструктури цього року 7 млн 336 тис. грн.
«Бюджетний комітет ВРУ погодив розподіл субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад на 2016 рік. 7 млн 336 тис. грн для Білозірської
об’єднаної громади Черкаського району Черкаської області – це показова
відповідь тим громадам, які досі ще вагаються, об’єднуватися їм, чи ще
почекати» (Білозірська об’єднана громада отримає 7,34 млн грн на
розвиток, – нардеп // Вчасно (http://v4asno.com/bilozirska-ob-jednanahromada-otrymaje-7-34-mln-hrn-na-rozvytok-nardep/). – 2016. – 15.04).
Фінські бізнесмени шукають у Запорізькій області нових
партнерів.
У Запоріжжі перебуває фінська делегація представників бізнесу на чолі
з Надзвичайним та Повноважним послом Фінляндії в Україні Юхою
Віртаненом, з якими провели зустріч голова обласної ради Григорій
Самардак та заступник голови облдержадміністрації Едуард Гугнін.
Заступник голови облдержадміністрації Едуард Гугнін:
Протягом довгих років між нашими країнами склалися міцні
партнерські взаємини. Україна і Фінляндія мають великий потенціал для
суттєвого поглиблення двосторонніх відносин. Це стосується як торговоекономічного, так і культурного співробітництва. Запорізька область – регіон
особливих можливостей для реалізації широкого спектру інвестиційних,
громадських та міжрегіональних проектів. Наш край – один з небагатьох
регіонів України, який створює основи української економіки. Хочу
запевнити всіх присутніх у тому, що керівництво Запорізької області
націлене на подальший розвиток і зміцнення взаємовигідних відносин з
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Фінляндської Республікою. Ми завжди відкриті до пошуку нових форм
співпраці.
Надзвичайний та повноважний посол Фінляндії в Україні пан Юха
Віртанен підкреслив, що ця зустріч є важливою для всіх учасників делегації.
Адже в ній присутні представники компанії «Конекрейнс Україна»,
фармацевтичної компанії «Orion Pharma», ПАТ «SEB корпоративний банк»,
фахівці з вантажоперевезення «Сontainerships Groups Ltd», транспортної
обробки вантажу «Cargotec Ukraine», «Leinonen Ukraine» та інші. Всі вони
зацікавлені в пошуку нових ринків збуту та партнерів у Запорізькому регіоні
(Фінські бізнесмени шукають у Запорізькій області нових партнерів //
Запорізька обласна державна адміністрація (http://www.zoda.gov.ua/news/
31216/finski-biznesmeni-shukajut-u-zaporizkiy-oblasti-novih-partneriv.html). –
2016. – 14.04).
Нові містобудівні функції в рамках децентралізації отримав
Макарів на Київщині.
14 квітня в рамках децентралізації сфери держархбудконтролю нові
містобудівні повноваження отримало селище міського типу Макарів
Київської
області.
Акт
приймання-передавання
справ
від
Держархбудінспекції до виконкому місцевої ради підписали Голова ДАБІ
Олексій Кудрявцев та голова селища міського типу Макарів Вадим Токар
(Нові містобудівні функції в рамках децентралізації отримав Макарів на
Київщині // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248958346&cat_id=244276429). – 2016. – 14.04).
Шведські та українські фахівці похвалили застосування
електронного врядування у Франківську.
14 квітня у Івано-Франківську розпочався семінар «Електронне
врядування як інструмент утвердження верховенства права у місцевому
самоврядуванні» в рамках проекту «Місцеве самоврядування та верховенство
права в Україні», який реалізується Академією Фольке Бернадотта.
Учасники семінару – представники Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
Міністерства економіки та торгівлі України, комітету ВР з питань
державного
будівництва,
регіональної
політики
та
місцевого
самоврядування, Державного агентства з питань електронного урядування,
експерти та інших державних органів влади, представники міст-партнерів
проекту.
Метою заходу стало роз’яснення та обговорення переваг системи
електронного врядування, яка сприяє прозорості, ефективності та відкритості
органів місцевого самоврядування, представлення успішного досвіду
надання в дистанційному режимі комплексу послуг для користувачів;
обговорення проблемних питань і перспектив розвитку цієї сфери (Шведські
та українські фахівці похвалили застосування електронного врядування у
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Франківську // GALKA.IF.UA (http://www.galka.if.ua/shvedski-ta-ukrayinskifahivtsi-pohvalili-zastosuvannya-elektronnogo-vryaduvannya-u-frankivsku/). –
2016. – 14.04).
Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся та
поспілкувався з Послом Угорщини в Україні Ерно Кешкенем.
Київський міський голова Віталій Кличко:
У Києва завжди були гарні відносини з Угорщиною, і сподіваюся, що
за час Вашої каденції ми зможемо зробити так, що економічні, культурні та
туристичні зв'язки між нашими країнами значно посиляться.
Віталій Кличко додав, що Київ та угорська столиця Будапешт є
містами-побратимами, тому важливим є також поглиблення співпраці на
рівні столиць.
Під час зустрічі сторони також обговорили перспективність
інвестування для угорських підприємців у Київ (Віталій Кличко зустрівся з
Послом Угорщини // Київська міська державна адміністрація
(http://kievcity.gov.ua/news/35776.html). – 2016. – 14.04).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Міжнародний аудит торговельної політики України пройдено.
19 та 21 квітня 2016 року у штаб-квартирі Світової організації торгівлі
у Женеві відбулося засідання Органу СОТ з огляду торговельної політики.
Під час нього було проведено перший огляд торговельної політики України,
який продемонстрував суттєву зацікавленість країн-членів СОТ до України
та засвідчив дотримання нашою країною одного з основних принципів цієї
міжнародної організації – прозорості торговельної політики (Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі
України
//
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/1080122792045368/?type=3&theater. – 2016. – 21.04).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Реформування митних органів за стандартами ЄС, спрощення процедур
та збільшення надходжень митних платежів – це зміни, які потрібні Україні.
Тому що ані країну, ані мене особисто не влаштовує ситуація, яка
відбувається на нашій митниці. Саме про це йшла мова сьогодні (21.04 –
ред.) на нараді.
Наше завдання – максимум за декілька місяців ліквідувати тіньові
схеми, забезпечити технічними засобами митні переходи, впровадити
повноцінну автоматизовану систему оцінки ризиків, цілодобове
відеоспостереження. Також необхідно терміново призначити керівника
митної служби. У цьому питанні моя позиція вимоглива – ця людина має
бути
фаховою
і
безкомпромісною
(Володимир
Гройсман
//
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/photos/a.149490445219878.1073
741829.149481385220784/374528232716097/?type=3&theater. – 2016. – 21.04).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Допомога Україні у впровадженні реформ – тема сьогоднішньої
зустрічі з Комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства і
розширення Йоганнесом Ганом.
Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну, зокрема, у реформуванні
сфери державного управління. Приємно почути, що в ЄС відзначають
рішучість Кабінету Міністрів вдихнути нову енергію у продовження реформ
та виконання міжнародних зобов'язань України у рамках домовленостей з
МВФ та ЄС (Володимир Гройсман // https://www.facebook.com/volodymyr
groysman/photos/a.149490445219878.1073741829.149481385220784/374423756
059878/?type=3&theater. – 2016. – 21.04).
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Степан Кубів, Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економічного
розвитку і торгівлі України, протягом дня зустрівся з Надзвичайними і
Повноважними Послами 4 країн: Канади, Нової Зеландії, Польщі та Японії.
Так, з Послом Канади Романом Ващуком говорили про підписання
Угоди про вільну торгівлю та розвиток двостороннього економічного
співробітництва.
З Послом Нової Зеландії Венді Хінтон обговорили стан торгівлі,
потенційні галузі для торговельно-економічного співробітництва, перші
результати дії ЗВТ з ЄС та вплив поглибленої та всеосяжної зони вільної
торгівлі на економіку України (особливо на торгівлю молочною продукціє та
сільськогосподарськими культурами).
Під час зустрічі з Послом Республіки Польща Генріком Літвіним
Степан Кубів підкреслив, що українська сторона твердо налаштована на
підсилення динаміки економічних відносин, готова докласти всіх зусиль для
росту показників взаємної торгівлі.
З Послом Японії Шігекі Сумі Перший віце-прем’єр-міністр обговорив
розвиток торгівлі та більш активну співпрацю у рамках Координаційної ради
з економічного співробітництва з Японією при Мінекономрозвитку та
Комітету економічного співробітництва з Україною Японської федерації
бізнесу «Кейданрен» (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України // https://www.facebook.com/skubiv/timeline/story?ut=60&wstart=0&
wend=1462085999&hash=7474479126618963159&pagefilter=3. – 2016. –
21.04).
Після прийняття законопроекту 2309а-д щодо автономізації закладів
охорони здоров'я в першому читанні (280 – «ЗА») сподіваємося, що рух від
пострадянської до цивілізованої системи охорони здоров'я набиратиме
обертів і рада у найближчий час прийме цей законопроект у другому читанні,
взявши до уваги вимоги експертів щодо кінцевих термінів його реалізації.
Також хочемо наголосити, що втілення положень цього законопроекту
стане можливим разом із внесенням відповідних змін до Бюджетного кодексу
(Реанімаційний пакет реформ // https://www.facebook.com/platforma.reform/
posts/613303888822447. – 2016. – 21.04).
21 квітня координатор Центру підтримки реформ Альона Герус взяла
участь в нараді Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з громадським
експертним середовищем. Ціль – налагодити плідну взаємодію та співпрацю
з громадськістю, головне продуктивну та конструктивну.
Найближчим часом буде погоджено механім комунікації з
громадськими експертами. Центр підтримки реформ готовий пропонувати
рішення, оскільки вже 2 роки працює саме в цьому напрямку. За останні два
роки для громадськості відкрилося багато можливостей щодо контактів з
СКМУ та міністерствами, які забезпечує Центр підтримки реформ, аби тільки
ними
користуватися
наповну
(Центр
підтримки
реформ
//
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https://www.facebook.com/centrereform/photos/a.627844187333557.1073741830
.553930991391544/948429865274986/?type=3&theater. – 2016. – 21.04).
21 квітня в порядку денному у Верховній Раді України голосування за
законопроектами №2506а та №2507а щодо покращення процедур
примусового виконання судових рішень та завершальної стадії судового
розгляду.
Це одна з ініціатив, яка безпосередньо стосується підвищення
ефективності діяльності посадових осіб та органів, відповідальних за
виконання судових рішень та повноцінної реалізації в Україні верховенства
права.
Нагадуємо, це один із найкритичніших каменів спотикання для
становлення якісного бізнес-клімату в Україні. Адже якщо бізнес не має
гарантії, що рішення судів виконуються належним чином, то й жодної
мотивації розвивати активи у цій країни в інвестора бути не може. Виконання
рішень судових інстанцій – один із трьох найважливіших чинників, які
визначають бізнес-клімат та оцінюються у рейтингах комфорту бізнесу,
зокрема від World Bank.
Так, у разі прийняття цієї ініціативи Парламентом, Україна може
піднятися у глобальному рейтингу Doing Business одразу на 22 пункти за
компонентом «Забезпечення виконання контрактів» (EasyBusiness //
https://www.facebook.com/easybusiness.in.ua/photos/a.683938218357120.10737
41828.682836478467294/1050001745084097/?type=3. – 2016. – 21.04).
Деофшоризація – в тренді, про що свідчить низка законопроектів із цієї
тематики, які вже зареєстровані в парламенті. Разом із тим Ніна Южаніна,
голова комітету ВР із питань податкової та митної політики, під час засідання
Національної Ради реформ закликала депутатів продемонструвати здоровий
глузд і замість популізму долучитися до фахової дискусії, аби розробити
дієвий механізм. До дискусії вже долучилися провідні аудиторські компанії,
що
працюють
в
Україні
(Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/678153645620974. – 2016. – 20.04).
Верховна Рада України схвалила у другому читанні та в цілому проект
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо уточнення сфери застосування та удосконалення окремих положень
передачі гуртожитків у власність територіальних громад та забезпечення
реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків)» (№1076)
(Мінрегіон України // https://www.facebook.com/MinregionUkraine/posts/
985326141550825. – 2016. – 20.04).
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Юлія Ковалів відкрила бізнес-форум Україна-Данія.
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Юлія Ковалів привітала Прем’єр-міністра Данії Ларса Люкке
Расмуссена та зазначила, що його візит є знаковою подією у відносинах
України та Данії.
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
висловила вдячність за високий рівень довіри до нового Уряду та
підкреслила, що цінує взаєморозуміння і співпрацю, яка вже існує між
країнами.
В роботі форуму взяли участь представників ділових кіл України, а
також 37 провідних компаній Данії, які працюють у секторах тваринництва,
харчової переробки, енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, ІТ,
інжинірингу, а також фінансовими інституціями НЕФКО та ІFU
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/1078537578870556/?type=3&theater. – 2016. – 19.04).
Більше 30 млрд грн у місцеві бюджети за квартал – беззаперечний
ефект фінансової децентралізації.
За даними Міністерство фінансів України, за січень-березень цього
року до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів)
надійшло 30,1 млрд грн, що на 46 % або 9,5 млрд грн більше, у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1162262490504846). – 2016.
– 19.04).
Землі державної власності за межами населених пунктів будуть
передані у комунальну власність об’єднаних територіальних громад. Відтак,
сільські, селищні, міські ради отримають відповідні повноваження із
розпорядження такими землями.
19 квітня народні депутати підтримали у першому читанні Проект
Закону № 4355 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з
управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за
використанням і охороною земель».
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Сьогодні народні депутати зробили перший важливий крок, щоб
територіальні громади отримали один з найважливіших ресурсів для
успішного розвитку. Право розпоряджатися землями державної власності
дозволить на місцях залучати інвестиції під конкретні проекти та ефективно
ними управляти. За державою залишається лише функція контролю. Це
важливе рішення в рамках децентралізації та розвитку територій
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1162248953839533. – 2016. – 19.04).
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Верховна Рада прийняла за основу законопроект щодо особливостей
закупівель для потреб оборони №4288, який був у пропозиціях РПР до
порядку денного Ради.
Прийняття цього Закону забезпечить у достатньо стислі строки
здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб оборони та знизити
рівень корупції за рахунок проведення прозорих і відкритих процедур
закупівель. «За» проголосували 239 нардепів (Реанімаційний пакет реформ
// https://www.facebook.com/platforma.reform/posts/612516785567824. – 2016.
– 19.04).
Громади отримають право розпоряджатися землею за межами
населених пунктів.
Народні депутати прийняли в першому читанні Проект Закону №4355
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними
ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною
земель (Децентралізація влади // https://www.facebook.com/
decentralizationua/posts/1162216407176121. – 2016. – 19.04).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Провів зустріч із Прем’єр-міністром Королівства Данія Ларсом Льокке
Расмуссеном за участі представників бізнесу двох країн. Головний висновок
– датський бізнес орієнтований інвестувати в Україну та створювати нові
робочі місця.
З паном Расмуссеном обговорили спільний план дій та кроки в
дерегуляції, що дозволить більш легко вести бізнес в Україні. Нам є чому
вчитися у скандинавських партнерів – Данія входить в ТОП-3 країн в
світовому рейтингу Doing Business.
Засвідчив датському колезі, що стосунки наших країн мають великий
потенціал розвитку. Впевнений, Українсько-датський бізнес-форум, який
відбувається сьогодні в Києві, зміцнить і поглибить нашу співпрацю
(Володимир Гройсман // https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/
photos/a.373565069479080.1073741857.149481385220784/373565122812408/?t
ype=3&permPage=1. – 2016. – 19.04).
До крайньої хвилі опитування «Моніторинг сприйняття прогресу
реформ» яке здійснює TNS Ukraine на замовлення Національної ради
реформ/National Reforms Council, увійшла реформа енергетичного сектору.
Цікавий факт – серед представників молодшої вікової групи значуще більше
тих, хто дізнається про рівень тарифів від родичів/знайомих/колег (44%), в
той час як представники старшої вікової групи частіше називають
телебачення як джерело інформації про тарифи (72%) (Національна рада
реформ / National Reforms Council // https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/
944275859024279. – 2016. – 18.04).
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Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко:
Підстав говорити про те, що зараз знову буде підніматися питання
пенсійного віку немає. Щодо пенсійної реформи загалом, то моя позиція
однозначна – пенсійна реформа не повинна зводитися лише до питання
підвищення пенсійного віку. Пенсійна реформа – це комплекс заходів, які
мають навести порядок в солідарній системі, запустити накопичувальний
рівень пенсійного забпечення та розвиток недержавного пенсійного
страхування.
Усі необхідні для цього законопроекти розроблені і внесені до
Верховної Ради України. Новий Уряд незабаром повернеться до цього
питання
(Міністерство
соціальної
політики
України
//
https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua/posts/1057807307599101. – 2016. –
18.04).
Фонд енергоефективності – це ключовий інструмент впровадження
важливої для країни реформи енергоефективності, якою опікується Віцепрем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Геннадій Зубко. У лютому 2016 року він
презентував концепцію Фонду, який дозволить перейти на європейську
систему споживання енергоресурсів, скоротити споживання газу удвічі,
зменшити витрати на субсидії на 30 млрд грн на рік і створити 100 тис. нових
робочих місць (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/943003755818156. – 2016. – 16.04).
Цього року об’єднані громади отримають можливість самостійно
розвивати систему надання первинних медичних послуг на своїй території.
Також вже найближчим часом з’явиться методика формування мережі
вторинної ланки охорони здоров’я – госпітальних округів. Ці кроки
розв’яжуть існуючі проблеми зі створенням мережі якісних медичних послуг
в об’єднаних громадах, а також узгодять дії центральних органів виконавчої
влади і місцевого самоврядування у процесі подальшого реформування
медичної галузі (Мінрегіон України // https://www.facebook.com/Minregion
Ukraine/posts/982365781846861. – 2016. – 15.04).
Міністерство регіонального розвиту, будівництва та житловокомунального господарства України сприяє популяризації питань з
енергоефективності та енергозбереження у сфері житлово-комунального
господарства.
Так, начальник Відділу енергозбереження в сфері житловокомунального господарства Мінрегіону Роман Радченко виступив перед
слухачами Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної
академії державного управління при Президентові України на тему:
«Підтримка регіональних ініціатив на національному рівні у сфері
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енергоефективності та енергозбереження ЖКГ». На лекції були присутні
голови районних рад та голови об’єднаних територіальних громад (Мінрегіон
України // https://www.facebook.com/MinregionUkraine/posts/982361631847
276. – 2016. – 15.04).
Експерти інформаційної кампанії «КонституціЯ» Юлія Кириченко та
Роман Куйбіда у Сумах оприлюднили дані соцопитування щодо ставлення
сумчан до судової системи і судової реформи:
Менше одного відсотка опитаних жителів Сумської області, як і решти
областей центрального регіону, повністю довіряють українським судам. Саме
поширеність корупції серед суддів, на думку 66% опитаних, найбільш
негативно впливає на довіру до судової влади. Тому 53% сумчан, як і
мешканців інших центральних областей України, вважають проведення
судової реформи одним із нагальних завдань. Такими виявились результати
дослідження, оприлюдненого Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька
Кучеріва» і Центром політико-правових реформ (Центр політико-правових
реформ // https://www.facebook.com/pravo.org.ua/photos/a.48165930852673
9.102559172.471703379522332/1365083166851011/?type=3&theater. – 2016. –
14.04).
Центр Підтримки Реформ готовий працювати з новопризначеними
урядовцями. Очікуємо на оновлений план роботи та реформ нового складу
Уряду. Приємно, що новопризначений прем’єр-міністр Володимир Гройсман
не відкидає попередні напрацювання і за основу все-таки братиме Коаліційну
угоду, що була ухвалена ще в 2014 році і не реалізована на 100% (Центр
підтримки реформ (https://www.facebook.com/centrereform/posts/9440524823
79391. – 2016. – 14.04).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Генеральний директор компанії «Стеклопласт», співзасновник
Спілки українських підприємців Наталя Єремєєва:
Урядова стратегія розвитку експорту багата на цифри, графіки та
теорії. Але вона не має жодного відношення до практики, яка набагато
динамічніша і щодня змінюється. (…)
На мою думку, якщо уряд хоче допомогти експортерам, краще хай не
заважає і зніме регуляторні перешкоди ведення міжнародної торгівлі.
Зокрема, збільшить до 180 днів скорочений удвічі термін повернення
валютної виручки. У мене контейнер по Австралії йде 45 днів, віконні
конструкції ще треба змонтувати... Про які 90 днів може йтися?
Не додає гнучкості бізнес-процесам і потреба обов'язкового продажу
75% валютної виручки на міжбанку, а також обмеження купівлі валюти 50
тисячами доларів, навіть для компаній з мільярдними оборотами. Інколи
доходить до парадоксів, коли підприємство змушене продавати валюту зі
свого рахунку, бо так диктують правила Нацбанку, а наступного дня стояти у
черзі центробанку, аби купити її дорожче, ніж її довелося продати
напередодні.
Гарною підтримкою українських експортерів стало б і створення
Національного експортно-кредитного агентства на зразок тих, що діють у
багатьох розвинених країнах ЄС (Euler Hermes (Німеччина), COFACE
(Франція), Saahi (Італія), Atradius (Нідерланди). Воно страхуватиме
українські товари за іноземними контрактами та експортні кредити й угоди
від політичних та інших видів ризиків, кредитуватиме зовнішньо-торговельні
операції, надаватиме держгарантії за експортними кредитами.
Потрібні також держгарантії на пільгові цільові кредити − під технічне
переоснащення виробництва, придбання нового високотехнологічного і/або
енергозберігаючого обладнання. Це б дозволило розморозити банківське
кредитування реального сектора економіки. Адже сьогодні воно недоступне
через підвищені вимоги банків з покриття ризиків і забезпечення зобов'язань.
За даними Незалежної асоціації банків України, в березні 2016 року обсяг
«вільної» ліквідності, потенційно доступної для кредитування, досяг близько
58 млрд грн. Але вони недоступні через відсутність страхування ризиків.
Кілька ініціатив є у експортерів Спілки українських підприємців і щодо
митниці. Треба спростити бюрократичні митні процедури, фітосанітарний
контроль і вимоги з сертифікації. Аби митна вартість імпортного товару
визначалася за контрактом (вартістю операції), а не на розсуд митника, а
коди УКТЗЕД − іншими особами, а не лише працівниками митної служби.
Повне впровадження електронного документообігу між митними органами і
суб'єктами господарювання дозволило б прибрати додаткові перешкоди
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експорту, скоротити терміни і здешевити оформлення продукції на поставку
за кордон тощо.
На нашу думку, доречно було б встановити прозорий і безумовний
порядок відшкодування ПДВ із дотриманням терміну повернення, без
«ручного» адміністрування. А також включати інвестиції в модернізацію та
переоснащення виробництва одразу до валових витрат, а не потім, шляхом
нарахування амортизації цих поліпшень.
Варто також підтримати підприємства машинобудування і легпрому,
які мають гарний експортний потенціал і експортують до 30% виробленого.
Їм варто було б передбачити пільгові тарифи на газ, електроенергію та
оренду (два роки з нульовою ставкою, наступні три − 50% ринкової ставки
оренди).
Не завадить і підтримка у просуванні української продукції на зовнішні
ринки та участі українських компаній у міжнародних виставках. Було б
логічно, аби держава підписала угоди з іншими країнами для зменшення
ввізного мита на українські товари, як це зробили Сербія, Боснія, Албанія,
Македонія, Боснія і Герцеговина, Ізраїль, Мексика.
Українським компаніям не треба боятись виходити на міжнародні
ринки, хоч це і страшно. Бо це реальний розвиток (…) (Сім кроків назустріч
експортерам // АСН (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/44905-sem-shagovnavstrechu-ehksporteram.html). − 2016. − 27.04).
Залучення інвестицій, проведення ефективної приватизації,
покращення бізнес-клімату – це мантра, яку повторюють чи не усі уряди
країни. Справді, перспективи України чималі. Але й ризики залишаються
серйозними. Це чітко видно з заяв не тільки влади, а й моніторингу думки
бізнесу.
В опитуванні взяли участь 166 респондентів − членів Палати, які
поділилися оцінками прогресу та баченням подальшого розвитку ключових
сфер економіки країни. У ході дослідження, говориться в отриманому АСН
повідомлені Американської торговельної палати, бізнес визначив
найперспективніші аспекти для зростання у 2016 році. І більшість (64%)
відзначили сільське господарство як сферу, що має найвищий потенціал для
покращення у цьому році. Водночас бізнес вважає, що цей сектор економіки
потребує розвитку альтернативних інструментів фінансової підтримки для
дрібних і середніх фермерів, подальшої дерегуляції (спрощення процесу
отримання дозволів) та запровадження ринку земель сільськогосподарського
призначення.
До перспективних секторів також були віднесені інформаційні
технології, ринок товарів широкого вжитку, банківські та фінансові послуги
та інші. Бізнес найбільше потребує подальших змін у податковій політиці
(73%), митному регулюванні (64%), правовій політиці (62%), охороні
здоров’я (61%) та інвестиційній політиці (53%). (Опитування проводилося до
прийняття поправок до Податкового кодексу України.) А проблемою для
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підприємців наразі залишається корупція (75%). У цьому антирейтингу
також правова система (16%) та значна бюрократизація (9%).
Окрім того, у повідомленні АСС вкотре акцентується, що Україні
необхідне спрощення системи комунікації між бізнесом та державними
органами шляхом впровадження електронних сервісів на всіх стадіях обміну
інформацією, а саме: автоматизація реєстрів, відомств, централізація
інформації та відкритий загальний доступ. А також – впровадження практики
проведення відкритих тендерів за участі незалежних аудиторів, кадрові зміни
та запровадження дієвих механізмів відповідальності за корупційні дії і
реформування системи державного управління.
Заступник бізнес-омбудсмена Ярослав Грегірчак:
(…) Реформи у боротьбі з корупцією, які за останні два роки відбулися
на інституційному рівні, можна тільки вітати. Я маю на увазі створення
нових антикорупційних органів – НАЗК, НАБУ та спеціалізованої
антикорупційної прокуратури. Бізнес має правильно зрозуміти та сприйняти
ці інституційні реформи. Як ми чули від наших колег із НАБУ, бізнес
повинен бути зорієнтованим на можливість скористатися самим фактом
існування таких інституцій шляхом звернення до них. А для того, щоб
звертатися, у бізнесу має бути довіра. Іншими словами, якщо ми робимо
реформи, створюємо нові органи, а бізнес до них не звертається, то,
звичайно, сама якість боротьби з корупцією буде однобічною і менш
ефективною. Бізнес повинен довіряти новим органам.
У нещодавньому звіті Ради бізнес-омбудсмена стосовно зловживання
повноваженнями з боку правоохоронних органів у їхніх відносинах із
бізнесом йдеться про те, що в Україні дійсно є певні прогалини у
законодавстві, які дають можливість правоохоронцям тиснути на бізнес. (…)
Щодо спрощення системи комунікації між бізнесом та державними
органами, то беззаперечним лідером у впровадженні електронних сервісів є
Мінюст, який від початку цього року запровадив революційні зміни в частині
саме електронних сервісів із реєстрації бізнесу і нерухомості. В контексті
нашого звіту щодо проблем із адмініструванням податків актуальним є
момент комунікацій бізнесу і органів ДФС. Наші деякі рекомендації
продовжують залишатися актуальними, зокрема щодо запровадження
повноцінного електронного кабінету платника податків із розширеним
функціоналом, який би дав можливість користувачам у повному обсязі
реалізовувати свої права та обов’язки. ДФС також повинна вдосконалити
механізм оприлюднення податкової інформації через висвітлення на своїй
веб-сторінці даних, які дозволять громадськості оперативно контролювати
діяльність ДФС (…).
Експерт Економічного дискусійного клубу Володимир Панченко:
Уряд повинен не тільки сказати що він хоче зробити (залучення
інвестицій), але і повідомити, яким чином він цього досягатиме.
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Я вважаю що горизонтальні реформи, перш за все судова і
правоохоронна, є основою усіх інших. Проте потрібно виставити пріоритети
в рамках четвертої індустріальної революції і рухатись до них. (…)
Також важлива підтримка позиції про те, що держава може грати
серйозну роль у стимулюванні секторів та у співпраці з глобальними
світовими гравцями в інфраструктурних та інших великих проектах. А в
деяких випадках, можливо, треба говорити про реприватизацію або виплати
тими власниками, які не виконали зобов’язання після масової приватизації
1990 років.
Україна повинна бути індустріальною державою з розвинутим
сільським господарством, де експорт сільгосппродукції сягає 90 млн тонн на
рік, проте агропром складає у ВВП не більше 15%. Отже ВВП у найближчі
15 років має бути 500-700 млрд доларів (10-15 тис. доларів ВВП на особу),
чого не досягнути за рахунок АПК. До перспективних секторів також були
віднесені інформаційні технології, ринок товарів широкого вжитку,
банківські та фінансові послуги тощо. Цей набір недостатній для досягнення
вказаного
ВВП
(Режим
погоди
для
бізнесу
//
АСН
(http://asn.in.ua/ua/news/publishing/44821-rezhim-pogody-dlja-biznesa.html). −
2016. − 26.04).
Радник прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Іван Міклош:
На заваді реформ був брак єдності всередині коаліції, погана
комунікація між урядом і парламентом, а також між урядом, парламентом і
суспільством. Минулого року тільки 37 відсотків урядових законопроектів
були схвалені парламентом. Це − дуже поганий показник.
Уряд Яценюка за два роки зробив набагато більше, ніж попередники за
два минулих десятиліття. Однак цього не достатньо.
Технократи мали один істотний недолік − вони не були політиками,
тому не здійснювали комунікацію, не робили політичну роботу. Скажімо,
Наталя Яресько домоглася блискучих результатів, зокрема фіскального
дефіциту, скоротивши його, як я вже згадував, в рази. Але, крім того, вони не
робили того, що також повинні робити міністри: спілкуватися з парламентом
і суспільством, борючись за реформи, пояснюючи їх (Міклош назвав
причини провалу реформ // АСН (http://asn.in.ua/ua/news/news/44687miklosh-nazval-prichiny-provala-reform.html). − 2016. − 26.04).
Народний депутат Антон Геращенко:
У світі немає успішних країн з низькими зарплатами чиновників.
73 роки людей вчили при комунізмі, що держчиновник, міністр – слуга
народу. І він, живучи на зарплату таку саму або трохи вищу, ніж у
звичайного колгоспника, шахтаря, буде правильно вирішувати питання.
Виявилося, що це не працює. І якість державної влади в Україні з такими
низькими зарплатами привела нас туди, де ми є.
Немає успішних країн, де зарплати у державних службовців низькі.
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Назвіть хоча б одну? Можливо, хіба що Північна Корея. Але вона
успішна по-своєму. І поза нашим рейтингом. Успішність держави
визначається успішними й ефективними менеджерами (У світі немає
успішних країн з низькими зарплатами чиновників // АСН
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/44517-v-mire-net-uspeshnykh-stran-snizkimi-zarplatami-c.html). − 2016. − 25.04).
Політик, колишній віце-прем'єр-міністр України з питань
європейської інтеграції Олег Рибачук:
Референдум, на якому голландці проголосували проти Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, поставив європейців перед серйозною
дилемою: чи можуть кілька мільйонів жителів однієї країни перекреслити
рішення, схвалене представниками 500-мільйонного Євросоюзу? Не скажу,
що на цьому грунті у європейців сформується справжній комплекс провини,
однак усвідомлення того, що «в Датському королівстві» щось пішло не так,
вже є – як мінімум, у Брюсселі, столиці об'єднаної Європи.
Сьогодні у Нідерландах хочуть винести на референдум угоду про зону
вільної торгівлі із Сполученими Штатами – так зване «Трансатлантичне
торговельне та інвестиційне партнерство». Фактично складається небезпечна
тенденція, яка (якщо їй потурати) загрожує паралізувати механізм прийняття
рішень в ЄС. Хіба можна проводити національний референдум з вже
узгодженого усіма країнами ЄС рішення? Невипадково в Німеччині після
Гітлера перестали користуватися цим інструментом – референдуми дуже
небезпечні.
Іншими словами, Євросоюз зіштовхнувся з серйозним викликом. Люди
не можуть зробити справді свідомий, прийнятий на основі всебічної
інформації вибір, але при цьому можуть знищити вже ратифіковані
документи. Не думаю, що Брюссель буде заохочувати це. Навпаки,
європейські чиновники, напевно, знайдуть варіанти виходу з ситуації, щоб
домогтися повної ратифікації Угоди з Україною без внесення істотних змін у
текст договору.
Не думаю, що варто побоюватися з приводу лібералізації візового
режиму. Є одностайне, неодноразово підтверджене політичне рішення країн
Європейського Союзу, згідно з яким при виконанні певних умов Україна
отримає безвізовий режим. Європейська комісія вже оголосила про подання
пропозиції щодо візової лібералізації для України до Ради Європи і
Європарламенту. Що стосується парламенту, то він завжди був більш
активним у своєму прагненні підтримати Україну і в цілому по відношенню
до країн Східного партнерства.
Більш того, події останніх днів, а саме призначення, скажімо так,
«гібридного уряду» України, також, на мій погляд, повинні сприяти
позитивному вирішенню питання щодо лібералізації візового режиму. Тепер
у нас є уряд і він, безумовно, підтвердить свою відданість обраному
проєвропейському курсу країни.
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Виходячи з цього, можна з високою часткою ймовірності припустити,
що Європарламент більшістю голосів підтримає це рішення. У європейців не
так багато інструментів для демонстрації їхньої підтримки прагнень
українців.
Які залишаються перешкоди на цьому шляху? Першою згадується
реформа Генеральної прокуратури і різного роду антикорупційні ініціативи.
Важливо продемонструвати, що зміни втілюються не тільки на папері, але і
знаходять своє відображення в реальному житті. Боротьба з корупцією –
головне, що сьогодні чекає від нас ЄС. Крім того, це один з основних
аргументів проти України, що звучали в ході кампанії з проведення
референдуму в Нідерландах. Тому слово, в першу чергу, за Україною
(Україна
отримає
безвізовий
режим
//
Новое
Время
(http://nv.ua/ukr/opinion/rybachuk/ukrajina-otrimaje-bezvizovij-rezhim112025.html). – 22.04.– 2016).
Українська влада активізувала роботу з деофшоризації економіки
країни. На думку експертів, без глибокого аналізу складно оцінити значення
офшорів для України, і замість того, щоб з ними боротися, потрібно
покращувати інвестиційний клімат.
Директор економічних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин:
Фактично, забороняти офшори немає сенсу, потрібно просто стежити
за доброчесністю їх використання. Тут треба розділяти офшорну діяльність і
наявність офшорів. Вони не заборонені у світі, вони використовуються. З
іншого боку, звичайно, потрібно, аби був нормальний закон про подвійне
оподаткування, потрібно контролювати, аби не було витоку капіталу, ці
механізми вже створені (на Заході) і працюють.
Крім того, дуже важливо, щоб самі представники влади на власному
прикладі показували боротьбу з офшорами. Якщо керівництво країни заявляє
про якусь ініціативу, то воно має бути лідером у реалізації цієї ініціативи,
тому що закликати когось відмовитися від офшорів, а при цьому мати і
активно використовувати різні офшорні схеми − це, як мінімум, не
прикрашає політичних лідерів. Я не конкретизую, про кого йдеться, оскільки
у нас не один, і не два політики мають бізнес, і використовують різні схеми
для податкової мінімізації. Але навіть ухвалення відповідних законів для
контролю над офшорними схемами не гарантує належного кінцевого
результату. Все це зможе діяти лише, якщо керівництво країни
дотримуватиметься того, що декларує, інакше це будуть просто чергові
наміри. У нас у багатьох випадках дуже непогані закони, але їх реалізація −
там починаються складнощі (Україні потрібен ефективний закон про
контроль над використанням офшорів // Центр Разумкова
(http://www.uceps.org/ukr/expert.php?news_id=6105). – 22.04.– 2016).
Партнер юридичної фірми ICF Legal Service Наталя Ульянова:
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Перед Гройсманом стоїть непросте завдання запустити податкову
реформу, по суті, «з нуля», і в прямому сенсі цього слова зламати застарілий
фіскальний механізм. Якщо на це у прем'єра і його заступників (зокрема,
нового міністра фінансів Олександра Данилюка) вистачить терпіння і
політичної волі, то гряде велика реструктуризація в надрах Державної
фіскальної служби, а також «перезавантаження» всієї системи. Причому,
напрацювання в частині податкової реформи залишилися від попередньої
команди Мінфіну. Крім того, продовжують працювати над так званою
«альтернативною» версією Податкового кодексу члени профільного
парламентського комітету і представники бізнесу разом із незалежними
експертами.
Інше питання, чи прийме до уваги ці напрацювання уряд? Адже Іван
Міклош, якого ще місяць тому пророкували в крісло міністра фінансів, все
одно залишається в Кабміні, нехай і на номінальній посаді керівника якоїсь
групи підтримки реформ у країні. Але явно його слово матиме чималу вагу.
А пам'ятаючи, що в Словаччині Міклош відзначився досить радикальним
підходом в реформуванні податкової системи (причому, багато в чому не на
користь бізнесу), не виключено, що ця практика буде реалізовуватися і в
Україні.
Процедури ліквідації підприємств залишаються складними і містять в
собі чимало корупційних ризиків. Та й дерегуляція не відрізняється
системністю. Тобто, послаблення дійсно є, але загальний рівень
бюрократизації все ще високий, що підтверджує рейтинг Doing Business, де
Україна за минулий рік піднялася лише на чотири сходинки вгору − з 87-го
на 83-е місце.
Плюс до всього, у перевіряючих і контролюючих органів залишається
чимало інструментів тиску на бізнес: перевірки, необгрунтовані штрафи,
судове та кримінальне переслідування, можливість відмовляти у погодженні
тих чи інших процедур з формальних причин і т.д. Уряду необхідно ввести
дерегуляцію в системне русло, щоб і підприємці, і компанії відчули
лібералізацію при будь-якому зіткненні з державними відомствами. Хоча,
ідеальний результат − коли цього зіткнення не буде в принципі.
Однак для цього Кабміну потрібно виконати кілька умов. По-перше,
завершити так і не початий, по суті, конкурс із прозорого відбору топменеджерів для стратегічних держпідприємств. По-друге, припинити
відверте рейдерство на великих об'єктах. По-третє, зробити державні
компанії дійсно відкритими для інвесторів, упорядкувати їх фінансовий стан,
ліквідувати накопичувані роками, і навіть десятиліттями борги, прописати
реалістичні плани модернізації виробничих потужностей.
Так, це дуже непроста робота. Але саме нею повинні будуть займатися
ті самі «незалежні» топ-менеджери, яких відбере уряд. І тільки за таких умов
чергові 17 млрд гривень від приватизації, які повинен отримати бюджет в
2016 році, стануть реальністю (Здійснити диво: ключові завдання на
порядку
денному
Кабміну
Гройсмана
//
Forbes.ua
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(http://forbes.net.ua/ua/opinions/1415107-zdijsniti-divo-klyuchovi-zavdannyana-poryadku-dennomu-kabminu-grojsmana). – 21.04.– 2016).
Експерт громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ»
Денис Бродський:
За законом про держслужбу в нас мають з’явитися відкриті конкурси і
мають збалансувати цю систему призначення професійних державних
секретарів за відкритою конкурсною процедурою, з участю представників
громадськості в цій комісії з вищого корпусу держслужби.
Є всі можливості запустити з новим урядом разом новий механізм
діяльності державної служби. Але з іншого боку, для когось це і ризик, це ж
не можна буде з 1 травня просунути свою людину. Це має бути забезпечення
професійної діяльності уряду, бо міністри приходять і йдуть, а професійний
апарат має залишатися. Це машина, яка буде їхати ефективно в напрямку,
який вибирає міністр.
Міністр може змінити держсекретаря тільки тоді, коли в нього є
об’єктивні зауваження до якості виконання завдань, до відпрацювання
політики, чи за підозри в корупції, але він має звернутися до комісії і довести
їй, що працює держсекретар погано. Тоді комісія має йому запропонувати
іншого – не того, кого він хоче призначити. Крім того, для початку роботи
інституту держсекретарів необхідно 150 млн грн для стимулюючих виплат
(Експерт пояснив, чому нардепам не подобається новий закон про
держслужбу
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/04/21/ekspert_poyasnyv_chomu_nardepam_ne_podobai
etsya_novyy_zakon_pro_derzhsluzhbu_692414). − 2016. − 21.04).
Дослідник аналітичного центру Carnegie Europe Томас де Ваал:
Ключем для викорінення корупційних практик мають стати точкові
реформи впливових державних інститутів, які стали опорою корупції. У
найближчий час необхідні більші успіхи у боротьбі проти високопосадовцівкорупціонерів, бо це могло би відіграти роль наочного прикладу.
Замість того, щоб намагатись виправити все і одразу, уряд України та
міжнародні партнери мають зосередити увагу на реформуванні системи
правосуддя, зокрема ГПУ та судів. Зміни мають початись згори. Інша
важлива мета – продовження вдосконалення правил, за якими працює
Верховна Рада, здійснюється фінансування партій, а також норм, пов’язаних
із проведенням виборів.
Саме зміна системи правосуддя та державної влади може стати
підґрунтям для того, щоб громадськість повірила у рівність усіх перед
законом. У разі, якщо «культурі корупції» буде дозволено вижити та
процвітати, це може дискредитувати як проект реформування України
загалом, так і поборників зближення з Європою (В Україні приватизовано
державний апарат – дослідник Carnegie // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27685552.html). – 2016. – 20.04).
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Керуючий партнер Національної антикризової групи, експерт з
економічних питань Тарас Загородній:
Я би поставив (владі за реформування країни, − ред.) дуже слабку
«трієчку». А реальна оцінка – це зростання економіки. Але зростання
економіки у нас фактично немає. Падає експорт, немає пожвавлення
економічної діяльності. І це найбільш об'єктивна оцінка того, що
відбувається в країні. Тому моя оцінка – «три» з мінусом. «Двійку» не можу
поставити, так як зміни все ж відбуваються. При цьому глибинних змін ми на
власні очі не бачимо. Але могло бути і краще, хоча б на «чотири» з мінусом.
Я вважаю хорошим кроком реформування системи закупівель, але все
ж там є багато проблем, зокрема, відповідальності учасників за зрив торгів
поки ми не бачимо. Ми не бачимо, хто буде оцінювати, що там
закуповується. Подивимося, як все буде відбуватися. В іншому ж я не бачу
реальної дерегуляції, не бачу, щоб податкова по-іншому почала працювати,
не бачу, щоб бізнесу стало легше дихати. Почув, що НБУ має намір
перевіряти бізнес власників банків. Це дуже цікаво. НБУ хоче влізти не в
свою компетенцію: перевіряти комерційні структури, пов'язані з власниками
банків. Це дуже смішно і виглядає дуже неприємно.
В країні не існує фондового ринку, банківського сектора. Щоб
відновити довіру до банківської системи, потрібно 2-3 роки. Але починати
необхідно вже сьогодні. Я не бачу, щоб в НБУ робили кроки для підвищення
довіри до банківської фінансовій системи. Банк – це не вивіска, це не
відділення. Банк торгує, в першу чергу, довірою до нього. Поки ж банку
взагалі не можна довіряти. Невідомо, що зробить завтра НБУ в плані
введення тимчасової адміністрації в будь-який банк, як це було, наприклад, з
банком «Хрещатик». Тому не дуже зрозуміла поведінка НБУ, головне
завдання якого не знищення банківської системи під виглядом очищення, а
стимулювання кредитування економіки. У нас економіка не кредитується з
2008 року, фактично, економіку рятує тіньовий сектор, який є реальною
економікою більше, ніж офіційна економіка. А НБУ нічого не зробив. Які тут
позитивні оцінки? Я взагалі не розумію, про що йде мова.
Щоб запустити економіку, важливий навіть не Податковий кодекс,
важлива навіть не сплата податків, вони у нас невеликі в порівнянні з
Європою. Необхідно, щоб почали працювати два головних органи, а для
цього не потрібно писати купу програм, місяць щось придумувати. У нас має
запрацювати Антимонопольний комітет, тому що наша головна проблема –
дуже монополізовані ринки і неконкурентне бізнес-середовище. По-друге,
нам потрібна судова система, яка буде незалежною, яка забезпечить, нарешті,
право власності. Якщо власник бізнесу буде впевнений в тому, що його
бізнес ніхто не відбере, то це привнесе в економіку більше грошей, ніж
розмови про те, як ми будемо повертати гроші в економіку. Я вже не кажу,
що гроші МВФ нам просто при цьому не знадобляться. Але цього не
робиться, все просто забовтується. Нам потрібно сконцентруватися на двох
Експертний погляд

110

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

14 − 27 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
проблемах: Антимонопольний комітет і судова система. Все решта піде
автоматом.
У нас є бажання управляти судовою системою, а не реформувати її.
Кому потрібна в нашій країні незалежна судова система? Краще її, умовно
кажучи, приватизувати. У нас частина суддів така, що ними можна управляти
і робити з ними, що завгодно. Ви можете це бачити по так званому
реформуванню правоохоронних органів. У нас почали здалеку, з нової
поліції, хоча без судової системи нова поліція не може працювати. Потім
почали реформувати прокуратуру. Знову ж таки, без нормальної роботи
судової влади прокуратура не працюватиме. Реальною програми
реформування судової системи, де передбачено підвищення зарплат,
механізми контролю, немає. І навіть цей уряд поки нічого не запропонував
(Реформи в країні йдуть на «трійку» з мінусом – Загородній // Голос
Столиці (http://newsradio.com.ua/2016_04_20/Reformi-v-kra-n-jdut-na-tr-jkuz-m-nusom-Zagorodn-j-4137/). – 2016. – 20.04).
Головний редактор журналу «Деньги.ua» Олександр Крамаренко:
Перш, ніж займатися деофшоризацією, давайте проведемо податкову
реформу в країні. Тому що та податкова система, від якої бігає український
навіть малий і середній бізнес в офшори, це просто на голову не надіти. У нас
рівень податкових вилучень складає 52,2% ВВП, це дані Світового банку.
Для довідки, в Великобританії, Польщі ці цифри становлять близько 30%. Це
країни з хорошою економічною динамікою.
Деофшоризація після зняття податкового тиску − це дуже здорова ідея,
до якої йде весь світ. Рано чи пізно ми змушені будемо це робити. Це
неминуче. Але при нинішньому податковому тиску плюс деофшоризація − це
просто вб'є економіку України (Крамаренко: деофшоризація «вб'є»
економіку // Голос Столиці (http://newsradio.com.ua/2016_04_20/
Kramarenko-deofshorizac-ja-vb-ekonom-ku-3934/). – 2016. – 20.04).
Директор НАБУ Артем Ситник:
Як показали вже перші справи, наприклад, справа Пасічника, на якого в
ГПУ ми б ніколи не погодили підозри, робота розпочата ефективно.
Холодницький – єдиний із заступників генпрокурора, який витримав і
пройшов жорсткий конкурсний відбір і був визнаний на Заході. Кримінальна
справа – це частина роботи детектива і частина – прокурора. Якщо між цими
напарниками є конфлікти – результату не буде ніколи. Можу стверджувати,
що без створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури робота
НАБУ за нинішньої Генпрокуратури була б приречена на провал.
Тому щодо ГПУ я дуже сумніваюся, що найближчим часом нас
чекають якісь конструктивні зміни на краще – там потрібно не реформувати,
а кардинально міняти всю систему.
Проблема в ГПУ настільки глибока, що жоден генпрокурор там
особисто нічого не виправить, яким би він не був. ГПУ – це складний
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механізм, в якому працюють більше 12 тисяч чоловік. Перед новим
генпрокурором, ким би він не був, буде стояти завдання запустити роботу
цього відомства. ГПУ має заручитися довірою суспільства, адже ми
побачили, що будь-яке затримання у нас супроводжується інформаційними
атаками на силовиків. Сьогодні довіра на нулі, якщо не в негативних числах.
Завдання нового прокурора – це не показати якісь там справи... І так
кожен день когось затримують, хоча б дрібних чиновників, а саме
побудувати таке відомство, в якому у працівників буде абсолютно інший
менталітет. Там де співробітники будуть налаштовані на державну службу, а
не набивання кишень. Тут потрібні не тільки новий генпрокурор, але і
політична воля вищого керівництва країни.
Було б добре, щоб реформа прокуратури проходила по аналогу зі
створенням спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного
антикорупційного бюро України, тобто, через прозорий відкритий конкурс, в
якому безпосередньо представлено громадянське суспільство. Головним
завданням нового генерального прокурора, на мою думку, і буде проведення
реформи прокуратури, яка дозволить почати відновлення довіри до цього
важливого державного органу.
У кримінальній справі, яка була зареєстрована на підставі заяви
Айвараса Абромавичуса притягнутий до кримінальної відповідальності за
вчинення злочину, передбаченого статтею 344 (тиск на держслужбовця, –
ред.) виконавчий директор НАК Нафтогаз України Андрій Пасічник. На
сьогодні слідчі дії по цій справі закінчено, сам Пасічник знайомиться з
матеріалами кримінальної справи, яку найближчим часом буде передано до
суду.
(...) Я вважаю, що конкурсні призначення на державні посади – це поки
єдина практика, яка за останній час в Україні підтвердила свою ефективність.
Таких складних конкурсів, як в Україні, немає ніде в світі – це я можу вам
точно сказати.
(...) Корупція поки що – це єдиний спосіб здійснення державного
управління в цілому. Закони ринкової економіки не працюють.
Що стосується офшорів, то самі по собі вони не є порушенням закону.
Можна сперечатися про те, як і ким вони використовуються, але це вже
політичні і моральні оцінки, на які я не маю права (…) (Артем Сытник:
ГПУ нельзя реформировать – там надо менять все // ЛІГА.net
(http://news.liga.net/interview/politics/10250203-artem_sytnik_gpu_nelzya_
reformirovat_tam_nado_menyat_vse.htm). – 2016. – 20.04).
Заступник директора Інституту соціально-економічних досліджень
з розвитку, експерт з економічних питань Світлана Ковалевська:
Держава повинна зайняти активну позицію в структурній перебудові
економіки, стимулюючи при цьому суб'єктів господарювання для
нарощування доданої вартості і експорту. А також зайняти активну позицію
у світовій боротьбі за інвестиції та підтримати внутрішнього інвестора.
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Сьогодні в системі органів влади відсутня стратегія економічного розвитку
економіки і залучення інвестицій.
Уряду потрібно сконцентрувати свою діяльність в 2016 році на п'яти
основних напрямках. По-перше, необхідно сформувати стратегію
економічного розвитку і чіткий план її здійснення – як основу для
повернення довіри інвесторів і кредиторів до України. По-друге, уряд
повинен забезпечити своєчасне прозоре формування Державного бюджету на
2017 рік як стимулу економічного розвитку. Третя вимога – необхідність
створювати інститути розвитку. Перш за все, Державний банк відновлення і
розвитку та Експортно-кредитне агентство, за якими закон треба прийняти
вже в цьому році, і відповідно до бюджетного процесу, щоб ці інститути вже
почали працювати в наступному році. Четверта вимога – введення найкращої
практики і принципів управління державною власністю. Першочерговим
заходом має стати загальнодержавна інвентаризація. І останнє –
імплементація моделі розумної регуляції. (…)
Експерт Інституту суспільно-економічних досліджень з соціальних
питань Лариса Самсонова:
Соціальна політика завжди у нас була предметом для маніпуляцій.
Кожний уряд, який приймав «кермо влади», робив кожен раз цю політику
популістською. І ми дійшли до того моменту, коли продовжувати це
практично неможливо. Ключовим кроком нового уряду має стати
впорядкування соціальної сфери. І перш за все, необхідно створити єдину
базу даних обліку всіх суб'єктів соціальної сфери. Другою вимогою є запуск
обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Треба зрозуміти, що
потрібна накопичувальна система, яка передасть у власність громадянам їх
пенсійні заощадження, дозволить вибирати пенсійний вік самостійно, і може
стати для економіки ще одним довгостроковим інвестиційним ресурсом.
Крім того, необхідно створити вільний ринок соціальних послуг, реальний
план дій для вирішення проблем учасників АТО і внутрішньо переміщених
осіб, а також забезпечити антидискримінаційну політику по відношенню до
людей з інвалідністю (Эксперты Института общественно-экономических
исследований выдвинули 10 требований к новому правительству //
Ukraine Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ru/42236-vymogy). – 2016. –
19.04).
Експерт Центру протидії корупції Олена Щербан:
Певний пакет законодавства в Україні для того, щоб боротися з
офшорами (хоча це не дуже гарний термін «боротися з офшорами») уже є.
Але це законодавство належним чином не імплементується. Що я маю на
увазі? Адже проблема в офшорах – це не тільки оптимізація оподаткування,
це, в першу чергу, абсолютна секретність. Офшори насправді торгують
секретністю, тим, що можна там приховати свої статки, можна приховати
взагалі власність.
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Інша проблема в тому, що в офшорах можна заховати кошти, які
здобуті недоброчесно, якимось корупційним або злочинним шляхом. Тобто
офшори сприяють саме легалізації коштів злочинного походження. І для
цього мало проголосити деофшоризацію, для цього потрібна
повномасштабна політика не лише на рівні держави Україна, а взагалі багато
що міняти навіть в європейському законодавстві.
Сьогодні ми знаємо, що ці інструменти з протидії відмиванню коштів в
Україні не працюють. Адже, наприклад, у 2014 році був прийнятий закон,
який зобов’язував банки ретельно перевіряти фінансові операції
національних публічних діячів (політиків, високопосадовців держави). І,
власне, це ніяким чином не допомогло, тому що був відомий скандал, коли
один з народних депутатів без проблем, без жодної перевірки переказав
40 мільйонів доларів на офшорну компанію. Але такі операції повинні
ретельно моніторитися, перевірятися, і для цього вже зараз є законодавча
база. Але це не працює.
Правова захищеність власності впирається в першу чергу в судову
систему, до якої сьогодні немає жодної довіри. Тому фактично якимось
одним заходом чи одним законопроектом тут не обійдешся. Тут потрібна
розробка системної політики і розуміння мети, до якої ми йдемо. Ми ж не
хочемо шляхом деофшоризації взагалі заблокувати будь-які інвестиції в
Україну. Тут потрібна дуже мудра політика, яка повинна бути спрямована
передусім на відкритість, прозорість процесу.
Питання, по-перше, в податках, а по-друге, коли ми знаємо, що в
конкретного посадовця є офшор – це одне питання. Інше питання – як цей
офшор використовується. Тобто, чи переказуються на нього значні суми
коштів. Якщо цей офшор використовується для відмивання коштів, то це,
власне, є злочином. І дуже часто офшори саме для цього використовуються,
для цього і створюються насправді (Деофшоризація не повинна
заблокувати інвестиції в Україну – експерт // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27683940.html). – 2016. – 19.04).
Голова правління Центру прикладних політичних досліджень
«Пента» Володимир Фесенко:
Щоб відновити економічне зростання, Володимиру Гройсману
потрібно зробити ставку на підтримку промислових галузей. Але для цього
потрібно буде подолати опір лібертаріанців. До них відноситься Саакашвілі,
люди з його команди. Вони вважають, що не треба спеціально займатися
промисловістю − треба створювати вигідні економічні умови для інвестицій,
і інвестор прийде сам і почне розвивати промисловість. Я не дуже поділяю
цей підхід. Я думаю, що необхідно цілеспрямовано працювати і виділяти ті
галузі промисловості, які можуть стати локомотивами економічного
відновлення України.
Я думаю, що промисловою політикою в новому уряді буде займатися
безпосередньо прем'єр-міністр. У нього є смак до реформ і задумки з приводу
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так званих точок зростання. Питання тільки в тому, на які галузі він зробить
ставку і який інструментарій буде для цього використовувати (Фесенко
Володимир В'ячеславович: Промисловою політикою в новому уряді буде
займатися
безпосередньо
прем'єр-міністр
//
Пента
(http://penta.org.ua/expert_comments/3138/). – 2016. – 18.04).
Політолог Олексій Якубін:
У нас на кожен корупційний виклик створюється новий корупційний
орган, а в реальності боротьба з корупцією та незаконними доходами
чиновників не ведеться. Ключовий аспект не в створенні органів, тому що й
до НАБУ в країні вистачало антикорупційних законів і механізмів.
Проблема в тому, що у нас ведеться фасадна боротьба з корупцією. Це
спроба створити видімість для західних партнерів.
В Україні працює солідарність політичного класу: не чіпати інших,
щоб не чіпали мене.
Іноді на середньому рівні є якісь спроби, справи звучать голосно в ЗМІ,
але розсипаються в суді. Наприклад, ситуація з Насіровим. Його голосно
заарештовували, але це нічим не завершилося. А відмазки в стилі «у нас
немає повноважень, не наш профіль, та й в принципі в цій справі немає
корупції» вже стали стандартними (Влада бореться з корупцією за
принципом «не чіпати інших, щоб не чіпали мене» – експерт // Слово і
Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2016/04/18/pogljad/polityka/vlada-boretsya-zkorupcziyeyu-za-pryncypom-ne-chipaty-inshyx-shhob-ne-chipaly-mene-ekspert).
– 2016. – 18.04)
Експерт і президент Української федерації професіоналів безпеки
Сергій Шабовта:
Якби навіть патрульна служба ідеально працювала, то в її професійні
обов'язки не входить робота проти системи організованої злочинності,
розробка і впровадження агентів, слідчі процедури тощо. Це роблять інші
підрозділи, які з приходом Авакова майже знищені. Вони є формально, але в
них сидять молоді, ненавчені люди або ті, хто заплатили гроші, щоб пройти
переатестацію. Більшість фахівців вигнали під різними соусами, не думаючи
про те, що міліція залишиться обезголовленою. Пані Деканоїдзе нещодавно
озвучила цифру, що грабежі і розбої зросли на 66%. Це майже подвоєння
найбільш злісних злочинів із застосуванням насильства, зброї, з загрозою або
позбавленням людського життя.
(…) Якщо раніше, при всіх вадах міліції, професіоналізм був однією з
умов, то зараз цю умову виключено взагалі. Тому, поки при кожному
призначенні, при кожному рішенні не буде написано величезними літерами
«професіоналізм», «досвід», поліція не відновить свій статус, вона буде
безпорадною. А хлопчики і дівчатка красиво посміхатимуться і
переводитимуть бабусь через дорогу, а злочинність ростиме.
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Старих вигнали, а нові не йдуть − вони бачать принизливу ситуацію,
аморальну обстановку, коли набраним для телевізійних камер хлопчикам і
дівчаткам платять по 7-8 тисяч гривень, а в цей час старі досвідчені опери
продовжували отримувати по три тисячі гривень − виходити на слід
злочинців, переслідувати їх, розшукувати (Сергій Шабовта: Раніше
професіоналізм був однією з умов прийому на роботу в МВС, зараз цю
умову
виключено
взагалі
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/43201-ranshe-professionalizm-byl-odnim-izuslovijj-priem.html). – 2016. – 16.04).
Новообраний прем'єр-міністр Володимир Гройсман в своїй
програмі уряду обіцяє продовжити курс на реформи і забезпечити
прискорення економічного розвитку України. Йдеться про податкову −
зміни тепер будуть безпосередньо стосуватися і самого відомства і підходів
до його роботі. Крім того, Гройсман пропонує прийняти новий Податковий
кодекс і ввести мораторій на внесення в нього змін протягом 3-5 років.
Директор громадської організації «Громадський аудит» Максим
Гольдарб:
Ця ідея (нового Податкового кодексу і мораторію на його зміну, − ред.)
відображена в нинішньому Податковому кодексі. Правда, там мова йде не
про п'ять років, а про 6 місяців, але є така норма, що нові зміни, які вносяться
в кодекс, не можуть діяти раніше, ніж через півроку після їх внесення. Але
той же Гройсман, будучи спікером парламенту, ставив на голосування зміни
до Податкового кодексу, які збільшували податкове навантаження і при
цьому починали діяти одразу ж. Це і є відповідь на питання про продовження
реформ і реформаторство. В принципі, ідея про те, щоб заборонити смикати
бізнес і збільшувати податковий тягар, хороша. Але я оцінюю дії і слова. Дії
в даному випадку були зворотними.
Напевно, команда президента в цілому стане більш згуртованою, тому
буде трохи простіше досягати цілей. Питання в тому, як вони будуть
проводити рішення через парламент.
Сьогодні ситуація така, що економіка потребує грошей. Індексація,
доплати і так далі – все це потребуватиме включення друкарського верстата.
Напевно, верстат включать, індексація буде. Це спричинить новий виток
інфляції, але іншого варіанту немає. Вірніше, інший варіант може бути – в
Європі говорять про сотні мільярдів кредитів на адресу України. Якщо це
станеться, то не потрібно буде включати друкарський верстат. Взагалі, треба
підвищувати соцстандарти, індексувати пенсії хоча б тому, що цих нещасних
1300 гривень не може вистачити для проживання пенсіонера в Україні. Якщо
вони це зроблять, буде непогано, але слід очікувати нового витка інфляції,
адже ці гроші доведеться друкувати (Гройсман підвищить пенсії,
запустивши «друкарський верстат» – Гольдарб // Голос Столиці
(http://newsradio.com.ua/2016_04_15/Grojsman-p-dvishhit-pens-zapustivshidrukarskij-verstat-Goldarb-1783/). – 2016. – 15.04).
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Політичний експерт Михайло Басараб:
Ми маємо дати уряду можливість показати себе. Тому я б не став зараз
давати прогноз стосовно того, вдасться уряду Гройсмана зберегти бодай ті
напрямки пріоритетів, над якими працював уряд Яценюка. Ми зможемо
говорити про це в перспективі найближчого місяця-двох, принаймні тоді
буде зрозуміло, якою є тенденція.
Якщо нинішній уряд буде декларувати необхідність різкого зниження
тарифів на газ для населення, то він зажене себе у певну виделку. Сьогодні
Україні буде дуже складно без отримання наступних траншів МВФ. Якщо
уряд поставить на стоп підняття тарифів – під питанням буде отримання
наступного траншу МВФ, а відтак і отримання усіх інших фінансових
ресурсів, на які розраховувала Україна. Якщо Кабмін на це піде, щоб
поліпшити свій імідж серед народу, то фактично буде поставлено тимчасову
крапку в співпраці з МВФ. Давайте не забувати, що якщо Україна не отримає
до червня наступний транш, то будемо мати дуже серйозні проблеми з
курсом гривні та дуже складну економічну ситуацію. Тому мені здається, що
окрім як виконати умову меморандуму, підписаного з МВФ у піднятті
тарифів, іншого виходу у уряду не буде (Новий Кабмін на роздоріжжі:
вибір між народною любов'ю і грошима МВФ // Голос Столиці
(http://newsradio.com.ua/2016_04_15/Novij-Kabm-n-na-rozdor-zhzh-vib-r-m-zhnarodnoju-ljubovju-groshima-MVF-2539/). – 2016. – 15.04).
Економіст, голова Комітету економістів України Андрій Новак:
З огляду на проблему зростання соціально напруженої ситуації, злочин
є чи не останнім методом виживання. І тому, коли в Україні вже чотири роки
відбувається падіння національної економіки, різке падіння рівня життя у
переважної більшості українців, зростання злочинності є цілком логічним.
Я не думаю, що там якісь величезні витрати на нову поліцію, проте ми
повинні розуміти, що зараз ще не можемо вимагати результатів у боротьбі зі
злочинністю. Оскільки, по-перше, вона працює лише в кількох великих
містах. Але в цілому, навіть якщо б вона працювала всюди, то при загальній
складній ситуації в економіці країни рівень злочинності залишатиметься
стабільно високим.
У сьогоднішніх умовах необхідно серйозно підвищити соціальні
платежі, а найголовніше − вирішувати питання із безробіттям. Лише у разі
зростання зайнятості населення та зростання доходів і зарплат можна
очікувати зниження криміногенної ситуації. Однак це не питання одного
місяця, кварталу. Зараз можна очікувати з появою нового уряду кількох
популярних (а фактично − популістських) рішень, одним з яких буде
дострокове підвищення соціальних стандартів порівняно з тим, що
передбачається в чинному державному бюджеті на 2016 рік (Андрій Новак:
Коли нічого їсти і нічим годувати сім'ю, люди готові йти на крайнощі //
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Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/43103-kogdanechego-est-i-nechem-kormit-semju-ljudi-goto.html). – 2016. – 15.04).
Експерт з правоохоронної проблематики Олександр Беца:
Злочинність, як правило, сезонно залежить від деяких факторів.
Найкритичніший фактор взагалі у світі − це підвищення рівня безробіття.
Чим більше в країні безробіття, тим більше зростає злочинність. Це вже
доведено. Підвищення рівня безробіття на 1% тягне за собою не менше 6%
зростання злочинності. Крім того − ще одна причина − зубожіння. За останні
два-три роки реальні доходи людей, купівельна спроможність різко впали,
гривня знецінилася і з'явилися в результаті цього такі злочини, про які ми
вже 5-6 років тому забули: коли крадуть у людей з дач і з сіл навіть продукти.
Ще один фактор зростання злочинності − те, що під час військових дій на
Донбасі велика кількість людей переселилася. Не всі з цих людей мають
можливість утримувати себе і не отримують від держави матеріальну
допомогу. Четвертий фактор − збільшилася кількість збройних нападів
внаслідок збільшення неконтрольованого обігу зброї.
Ми не можемо сказати, що поліція працює менше. Але коли відбулася
трансформація міліції в поліцію, то кількість працівників скоротилася на
40%, пройшла люстрація. Прийшли нові люди, які ще не знають, як боротися
з криміналітетом. Це також призводить до того, що велика частина злочинів
залишається нерозкритою. Якщо війна закінчиться, а переселені або
повернуться, або знайдуть роботу, то ситуація покращиться. Якщо хоч трохи
покращиться життя людей, то кількість нападів зменшиться − це суто
економічний фактор. Є парадоксальна картина: кількість нападів зростає, а
кількість осіб, яких затримують і ув'язнюють − зменшується. Це означає, що
є великий вакуум нерозкритих злочинів.
Не треба все звалювати на патрульну поліцію, вона відстежує, отримує
сигнал, розбирається, повідомляє. А далі вже кримінальний розшук або інші
працівники працюють. У той же час за місцем проживання дільничні повинні
володіти ситуацією, контролювати її. Це слабке місце. Це великий комплекс
питань, які зараз Міністерство внутрішніх справ саме по собі розв'язати не
зможе. Найближчим часом ніякого покращання бути не може. Треба
провести великий комплекс заходів протягом двох-трьох років, щоб якось
загальмувати процеси росту злочинності (Олександр Беца: Підвищення
рівня безробіття на 1% тягне за собою не менше 6% зростання
злочинності
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/43119-povyshenie-urovnja-bezraboticy-na-1vlechet-za-so.html). – 2016. – 15.04).
Народний депутат від «Народного фронту» Леонід Ємець:
Новому уряду треба дати шанс і поглянути на результати його роботи.
Затвердження цього складу було авансом.
Експертний погляд
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У випадку неефективності уряду, є в них рік амністії чи немає, це не
важливо – якщо уряд не буде справлятись з виконанням своїх обов’язків, він
піде. Там люди, яких можна назвати професіоналами, хтось більше
професіонал, хтось менше, але за деякі напрямки я тепер абсолютно
спокійний, наприклад, Лілія Гриневич як міністр освіти – я готовий за неї
поручитись особисто, що це найкращий кандидат на міністра освіти, якого
сьогодні може запропонувати наша держава. По інших міністерствах – десь
хтось кращий, десь хтось гірший, але загалом, маємо дати можливість цьому
уряду і прем’єру показати ефективність своєї роботи (Чи зможе оновлений
уряд
дотриматися
своїх
обіцянок?
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27677569.html). – 2016. – 15.04).
Президент Українського медичного клубу Іван Сорока:
Швидше за все, у прем'єра і президента на сьогоднішній момент немає
фінального бачення розвитку системи охорони здоров'я, немає стратегії. А
раз немає стратегії і бачення, відтак немає і кандидата під цю позицію
(міністра охорони здоров’я, − ред.). На сьогоднішній момент в країні є люди,
які могли б реально очолити МОЗ і зробити кардинальні зміни в сфері
охорони здоров'я. Така людина повинна бути по-своєму «камікадзе», тобто
має не побоятися піти проти системи. З іншого боку, він повинен любити
лікарів і поважати пацієнтів. І це повинен бути обов'язково лікар, який знає
систему охорони здоров'я, який знає її управлінську парадигму, який
знайомий з епідеміологією, з організацією охорони здоров'я. Було б плюсом,
якби ця людина мала економічну освіту, досвід роботи на адміністративних
посадах. І плюсом також була б, можливо, і юридична освіта.
Це може бути керівник якогось великого лікувального закладу. Це
може бути керівник обласного департаменту охорони здоров'я, який показав
свою ефективність. І у нас є такі люди. Але, наскільки я знаю, ніхто їм цю
позицію ніхто на сьогоднішній момент не пропонував.
За час після Майдану ми не отримали фінальний розвиток всіх законів.
Вони знаходяться на стадії підготовки. Ось тільки на днях мають бути
винесені до ВР. Тільки після цього можна робити якісь реформи. Але навіть
якщо ми зробимо якийсь один закон, наприклад, про автономізацію
лікувальних установ, ми теж не отримаємо ефекту, тому що машина не може
рухатися з одним колесом. (…) Це повинен бути комплекс. І система охорони
здоров'я не буде працювати без фінансування, без чіткого законодавчого,
кадрового забезпечення. На сьогоднішній момент ці складові в системі не
працюють. І якщо ми не змінимо це найближчим часом, ми отримаємо
некеровану систему взагалі. Треба віддати належне лікарям, які в найтяжких
умовах фінансово-економічних ще можуть хоч якось допомагати. Треба
ставити пам'ятники тим керівникам лікувальних установ, які за відсутності
реального фінансування та за відсутності реальної стратегії в галузі охорони
здоров'я намагаються надавати медичну допомогу. Страшний факт: 50%
смертей в наших лікувальних установах відбуваються не тому, що у нас
Експертний погляд
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погана медична допомога, а тому, що у нас немає коштів для того, щоб
купити ліки, купити медичні хірургічні інструменти, техніку і технології.
У нас не працюють програми профілактики. У нас не працюють
програми поповнення бюджету лікарських препаратів. 90% ліків наші
пацієнти купують за рахунок своєї кишені. І тільки лише 10% в тих чи інших
програмах забезпечує держава. Поки ми не змінимо цього, нічого у нас не
буде (Експерт: 50% смертей в лікарнях – результат нестачі
держфінансування // Голос Столиці (http://newsradio.com.ua/2016_04_14/
Ekspert-50-smertej-v-l-karnjah-rezultat-nestach-derzhf-nansuvannja-0771/). –
2016. – 14.04).

Експертний погляд
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо
переміщених осіб Вадим Черниш розповів, як він бачить ситуацію на
окупованих територіях і роботу свого міністерства.
Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України Вадим Черниш:
(…) За останні чотири дні я провів чотири зустрічі з неурядовими
організаціями. Положення немає, але є моє бачення, яке я буду пропонувати
Кабінету міністрів. Кабінет міністрів повинен прийняти положення, яке
визначить компетенцію міністерства. Рівень компетенції та сфери ще не
визначені. У мене є бачення, що ми будемо робити. По-перше, в широкому
плані, в англійському це recovery. Але це може перекладатися по-різному.
Мені ближче − «відродження». Це більш ємний процес.
У ООН і Світового банку є ряд базових документів, які регулюють
виділення допомоги і кредитів. Якщо ти потрапляєш в принципи цього
документа, тоді вони згодні з виділенням коштів.
На той момент, коли я тільки був призначений Кабінетом міністрів на
посаду керівника агентства з відновлення Донбасу, донори були готові
давати більше грошей, не було ще так яскраво вираженої Сирії. І ще, на
початку року у кожного ж донора свій бюджет, ще були вільні кошти, які
можна було спрямувати в Україну.
Однак ставилися кілька умов, це до питання про «розпил» грошей:
принципи, стратегія, прозорість, підзвітність.
Якщо ви забезпечите це, поясніть, як ви забезпечите, ми почнемо
рухатися. Але ми не змогли забезпечити. Всього разом не змогли зробити.
Наприклад, вони зажадали: «Хлопці, а ви зі свого бюджету щось будете
виділяти або ви взагалі не будете на це грошей виділяти? Дайте нам
позитивну або негативну відповідь. Друге: на яких принципах, що ви будете
робити − або ось ці компоненти, або тільки труби. Нам незрозуміло, чи
бачите ви комплексність проблеми».
Потім − рівень координації. Не було координації з належного рівня
органом, який би координував не один елемент, а все (...) (Вадим Черныш:
Доноры готовы давать больше денег на восстановление Донбасса //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/04/25/7106
644/). − 25.04. − 2016).
Офіційна інформація
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Кабмін вирішив створити Міністерство з питань тимчасово
окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні в середу.
Проектом постанови передбачено створення цього міністерства
шляхом злиття Державного агентства з питань відновлення Донбасу і
Державної служби з питань анексованого Росією Криму та Севастополя.
Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо
переміщених осіб Вадим Черниш зазначив, що після прийняття такого
рішення він зможе приступити до безпосереднього формування відомства (У
Гройсмана створили нове міністерство // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/20/7106169/). − 2016. − 20.04).
У Краматорську може відкритися Трастовий фонд по відновленню
Донбасу.
Губернатор Донецької області Павло Жебрівський:
Обласна влада має намір робити все можливе, щоб Трастовий фонд по
відновленню Донбасу відкрився не в Києві, а в Краматорську, щоб його
робота була більш ефективною.
14 травня президент приїде в Краматорськ давати старт роботі
патрульної поліції, будемо сподіватися, що в цей же день Порошенко
підпише указ про створення трастового фонду в Краматорську.
Від своєї команди і керівництва міст потрібно довести, що в Донецькій
області вміють ефективно управляти фінансами, які готові давати міжнародні
донори. Абсолютно всі замовлення на роботи будуть проходити через
електронну систему закупівель ПРОЗОРРО, так що звинувачувати обласну
владу в бажанні заробити через цей фонд, немає сенсу (В Краматорске
может открыться Трастовый фонд по восстановлению Донбасса //
6264.com.ua- Сайт города Краматорска (http://www.6264.com.ua/news/
1195091). – 2016. – 18.04).
Найближчим часом буде представлений план по реінтеграції
Донбасу. Глава МЗС Павло Клімкін заявив, новий уряд України готує
документ, який формулює стратегію влади щодо врегулювання конфлікту в
Донбасі.
«Стратегію ми представимо в найближчі дні, так як це має бути
структурований документ з пріоритетами і шляхами досягнення того, чого
ми хочемо досягти».
Він також підкреслив, що в новому уряді з'явилося спеціальне
міністерство з цих питань, і назвав це «важливим кроком вперед». Клімкін
розповів, що вже зустрічався з главою нового відомства Вадима Черниша.
Глава МЗС пов'язав необхідність підготовки програми дій по Донбасу з
наміром просити допомоги у Заходу.
Офіційна інформація
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«Західні партнери не просто готові допомогти, ми з ними говоримо
про те, що саме ми повинні зробити і яка саме допомога нам була б корисна»
Клімкін додав, що після досягнення безпеки в Донбасі там будуть
проведені вибори і регіон повинен повернутися до нормального життя,
інтегруватися в українське правове поле.
«Повернення до нормального життя − це не тільки цифри, але цього
неможливо буде зробити без допомоги західних партнерів» (В ближайшее
время будет представлен план по реинтеграции Донбасса // Ильичевец
(http://www.ilich.in.ua/news2.php?id=115364). – 2016. – 18.04).
Нарада з питання визначення місця розташування майданчика для
будівництва підстанції 500 кВ (на території Кремінського району
Луганської області) та заходів з прокладкою ВЛ 500 кВ та ПЛ 220 кВ
(територія Донецької та Луганської областей) прошла 15 квітня в
Луганській обласній ВГА, передає прес-служба відомства.
Під час наради були розглянуті найбільш оптимальні варіанти
вирішення проблеми електропостачання регіону.
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Сергій
Хлякин:
У нас на відновлення знаходяться зараз чотири гілки
електропостачання. Всі вони частково проходять по окупованій території.
Роботи, які ведуться на нашій стороні, завершені на 90-95 %. На окуповану
територію наших ремонтників не допускають. Переговори йдуть на рівні
Мінська. Тому ми просимо розглянути можливість побудови нової гілки в
Кремінной, яка дозволить створювати нові робочі місця і запустити ті
підприємства, які в даний час потребують електроенергії. Важливі великі
підприємства області не запускаються, оскільки їх живить всього одна гілка
електроживлення.
Начальник служби земельних відносин в проектах інвестиційної
програми ДП «НЕК «Укренерго» Сергій Бровинський:
Наскільки варіантів вирішення проблеми передбачають використання
території Луганської області, або використання лінії електропередач через
територію Бахмутського району Донецької області.
В ході наради було розглянути можливість будівництва першої або
другої лінії з урахуванням військових, земельних, екологічних та фінансових
факторів. Всі пропозиції були внесені в протокол, який після обробки та
впорядкування буде наданий на розгляд Кабінету Міністрів України
(Луганские власти хотят построить подстанцию в Кременском районе
для обеспечения независимого энергоснабжения области // «ОстроВ»
(http://www.ostro.org/lugansk/society/news/497382/). – 2016. – 18.04).
Створення профільного міністерства з питань тимчасово
окупованих територій і ВПО (внутрішньо переміщених осіб) − крок,
який напрошувався давно.
Офіційна інформація

123

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

14 − 27 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Міністр з питань тимчасово окупованих територій та ТПО Вадим
Черниш:
Вже близько року Агентство з питань відновлення Донбасу веде
«бойові дії» всередині уряду за право подавати голос і отримати хоч якісь
реальні повноваження. (…)
Сьогодні на вищому рівні влади йде пошук рішень у площині стратегії
реінтеграції і Криму, і тимчасово непідконтрольних територій Донбасу в
Україну. У Криму зараз корінні народи реально страждають від
переслідувань. Ми мусимо чітко розуміти, що з цим робити, як їх захищати, і
займатися цим. Мова про дуже копітку й системну роботу. На
непідконтрольних територіях Донбасу, приміром, функціонує наша
залізниця. Як функціонує? Що треба робити для контролю і забезпечення
цього процесу? Ми готові бути драйвером як у постановці чітких питань, так
і в оперативній координації дій міністерств для їх вирішення. Безумовно,
Крим і Донбас − це, з одного боку, дуже схожі історії, а з другого −
абсолютно різні. Тому маємо вибирати оптимальні методи й підходи, здатні
вирішити поставлені на обох напрямах завдання.
Формувати державну стратегію і політику в перелічених питаннях −
завдання парламенту, президента, уряду і РНБО. Але я як міністр готовий
формалізувати предметний діалог з цього приводу на рівні уряду.
Переконаний, що і президент, і прем'єр, підтримавши створення профільного
міністерства, розуміли рівень необхідних меседжів як для суспільства, так і
для майбутньої команди міністерства. Держава зобов'язана чітко окреслити
позицію стосовно окупованих і непідконтрольних територій, а також людей,
котрі залишилися там. Причому не просто на словах. У нас є закон про
засади внутрішньої і зовнішньої політики. Але, уявіть собі, там досі ані слова
немає про ситуацію, що склалася в країні. Тобто засад політики стосовно
окупованих, непідконтрольних, а також наших територій, які перебувають у
зоні проведення АТО, в законі немає.
(…) Я готовий озвучити всі свої плани та пропозиції в рамках засідань
уряду. Однак повторюю, всі рішення колегіально ухвалюватиме Кабмін. Він
же, по суті, формуватиме рамку завдань міністерства. Яка, сподіваюся, буде
достатньо широкою для того, аби воно не тільки з'явилося, а й стало
реальним інструментом у руках держави.
Всі громадяни України мають однакові права. Цей меседж ключовий. Із
нього випливає все. У тому числі пенсії та всі види соціальної допомоги. Моя
позиція щодо цього однозначна. Платити. Те ж саме можу сказати стосовно
«годувати − не годувати». Якщо ми інтегруємо ці території та людей в
Україну, про що, власне, заявляють і президент, і прем'єр, що підтверджують
мільярди соціальних виплат, − то до чого тут економічна блокада? Це два
тренди абсолютно різної державної політики. Результат плачевний.
Контрабанда заповнила офіційний торговий люфт. На тимчасово окупованих
територіях хазяйнують рубль і російські товари. А люди ще більше
віддаляються від України. Кого й навіщо ми обманюємо?
Офіційна інформація
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(…) Досі ключова функція в питанні соціальних виплат і більшості
програм стосовно переселенців була в Мінсоцполітики. І якщо єдину
соціальну платформу за проектом Світового банку Міністерство соціальної
політики все-таки створить, якщо її побудують правильно, якщо ми візьмемо
в цьому участь, а Мінфін проведе якісний відсів шахраїв і «мертвих душ», −
то не принципово, хто буде «держателем» Єдиного реєстру переселенців.
Принципово − як він працюватиме. Централізовано, відкрито і доступно − чи
так, як тепер.
Ми ж займемося концентрацією й координацією всіх зусиль, пов'язаних
із переселенцями, їх забезпеченням, інтеграцією в громади, створенням
конкретних державних програм, пов'язаних із житлом та створенням робочих
місць.
Ще в рамках агентства ми проробили абсолютно прозорі європейські
механізми освоєння коштів, які дозволяють: а) швидко залучати кошти; б)
створити систему контролю за рухом коштів на всіх етапах; в) ефективно їх
витрачати. Тільки під таку систему донори дають гроші. Це міжнародно
визнані процедури, розписані в деталях і апробовані на різних країнах. Ба
більше, ми розробляємо програму, що дозволила б звести всі витрати і звіти в
єдину карту, переглянути яку можна буде в режимі онлайн. Отож хоч би чиї
очі й вуха хотіли взяти участь у процесі, це просто на сьогодні неможливо.
Ще один реальний механізм залучення коштів − мультитрастовий фонд, над
яким теж б'ємося дуже давно. Уряд уже імплементував нашу ініціативу.
Чекаємо відповіді від Світового банку та ООН на офіційний запит України
(Вадим Черниш, міністр з питань тимчасово окупованих територій та
ВПО: «Держава зобов'язана чітко окреслити позицію стосовно
окупованих територій і людей, котрі залишилися там» // Дзеркало
тижня
(http://gazeta.dt.ua/internal/vadim-chernish-ministr-z-pitantimchasovo-okupovanih-teritoriy-ta-vpo-derzhava-zobov-yazana-chitko-okreslitipoziciyu-stosovno-okupovanih-teritoriy-i-lyudey-kotri-zalishilisya-tam-_.html). –
2016. – 15.04).
МІП розробляє Стратегію інформаційної реінтеграції Донбасу.
На основі аналізу аналітичних документів, розроблених Інститутом
стратегічних досліджень, Донецькою облдержадміністрацією, досліджень
КМІС, «ГФК Юкрейн» та інших дослідницьких компаній, Міністерство
інформаційної політики України розробляє Стратегію інформаційної
реінтеграції Донбасу, яка буде у травні цього року представлена Експертній
раді при МІП, а пізніше винесена на розгляд Уряду.
12 квітня 2016 року представники НТКУ, МОУ, СБУ, Донецької ОДА,
представники СтратКому Donbas Recovery Agency зібралися на третю робочу
зустріч у Міністерстві інформаційної політики України, щоб обговорити
пропозиції до Стратегії.
Заступник Міністра інформаційної політики Тетяна Попова:
Офіційна інформація
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Я вдячна, що в цій роботі нам допомагають не тільки юристи МІП та
волонтери I-army.org, але й представники зацікавлених державних органів, а
найголовніше журналісти та громадські активісти Донбасу.
Під час попередніх зустрічей, відомством вже зібрано варіанти
найкращих пропозицій, які втілено в розробку Cтратегії. За результатами цієї
зустрічі розпочато роботу над написанням плану дій (МІП розробляє
Стратегію інформаційної реінтеграції Донбасу // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248962419&cat_id=2
44277212). – 2016. – 14.04).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України
Міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що за спрощеною
процедурою отримали свідоцтва 3700 жителів тимчасово окупованих
територій.
«На сьогодні за 2 місяці з моменту вступу в силу відповідного закону
понад 3700 мешканців тимчасово окупованих територій отримали
відповідні документи за спрощеним порядком. Це трохи більше 1800
свідоцтв про народження і майже 1900 свідоцтв про смерть, які були
легалізовані й видані українськими органами влади.
Мін’юст розробив просту форму заяви до суду, примірники якої є в усіх
без виключення РАЦСах. Наші співробітники консультують щодо
заповнення заяви і звернення до суду. При цьому громадяни можуть
звернутися до будь-якого суду по всій території України. Наразі в більшості
випадків суди вирішують ці справи протягом 1−2 діб. Це позитивна
тенденція, адже раніше справи могли тривати кілька місяців. Так само
закон передбачає можливість звернення з такими заявами близьких родичів.
При цьому суди приймають до уваги дуже широке коло доказів» (За
спрощеною процедурою отримали свідоцтва 3700 жителів тимчасово
окупованих територій, − Павло Петренко // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248986709&cat_id=2
44276429). − 2016. − 22.04).
Верховна Рада України підтримала законопроект №4350 «Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на
отримання освіти осіб, місце проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції». За документ проголосували 264
парламентарія.
Згідно пояснювальній записці, законопроектом створюються додаткові
можливості прийому на навчання до вищих навчальних закладів,
проходження державної підсумкової атестації та отримання документа
державного зразка про повну загальну середню освіту для осіб, місце
Офіційна інформація
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проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на
період її проведення).
Відповідно, абітурієнти матимуть можливість отримати диплом про
середню освіту, склавши на території, підконтрольній української влади,
іспити, перелік яких затверджує центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
Наявність атестата про середню освіту відкриє доступ до здачі
Зовнішнього незалежного оцінювання, а також можливість вступати до будьякого евакуйованого з території проведення бойових дій і непідконтрольної
території вищого навчального закладу або внз, розташованих на території
Луганської і Донецької області, де здійснюють свої повноваження обласні
військово-цивільні адміністрації, за умови складання тільки вступних
екзаменів на конкурсній основі (Верховная Рада упростила переселенцам
поступление в вузы // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/39342-verhovnaya-rada-uprostila-pereselentsampostuplenie-v-vuzyi/). − 2016. − 19.04).
Міністр з питань тимчасово окупованих територій і переселенців
Вадим Черниш виступає проти блокади Донбасу і за відновлення
соціальних виплат в регіоні.
«Моя позиція з цього однозначна. Платити. У тому числі пенсії та всі
види соціальної допомоги.
Якщо ми інтегруємо ці території і людей в Україну, про що, власне,
заявляють і Президент, і прем'єр, що підтверджують мільярди соціальних
виплат, − то при чому тут економічна блокада? Це два тренда абсолютно
різної державної політики» (Министр по АТО выступает против блокады
Донбасса
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/39059-ministr-po-ato-vyistupaet-protiv-blokadyidonbassa/). − 2016. − 18.04).
Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко розповів, коли поновлять
соцвиплати на окупованому Донбасі.
Відновлення соціальних виплат, в тому числі і пенсій, на окупованій
території можливе лише після повного виконання Мінських угод та
відновлення територіальної цілісності України.
Зараз виплата соціальних допомог і пенсій здійснюватиметься лише
тим переселенцям, які мають відповідний статус і постійно проживають на
території, підконтрольній українській владі.
«Як віце-прем’єр-міністр України я заявляю, що наведення порядку у
соціальних виплатах та боротьба із витоком бюджетних і пенсійних
коштів на окуповані території, яку ми розпочали спільно з СБУ,
продовжиться. Жодна копійка з Державного бюджету України чи з
Пенсійного фонду не потрапить до кишень терористів».
Офіційна інформація
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Відповідно до законів та нормативно-правових актів України
повернення на окуповану територію є прямою підставою для втрати статусу
вимушеного переселенця та припинення усіх соціальних виплат, у тому числі
і пенсійних (Розенко розповів, коли поновлять соцвиплати на окупованому
Донбасі // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/18/71
05875/?attempt=1). – 2016. – 18.04)
Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, що жителі з
окупованих
регіонів
можуть
отримувати
соцвиплатами
на
підконтрольній Україні території.
«Якщо не знаєш, як діяти, дій відповідно до закону. У нас є Закон про
обов'язкове пенсійне страхування, а є Закон про пенсійне забезпечення, у ст.
85 якого сказано: «Пенсії виплачуються без урахування одержуваного
заробітку за місцем проживання пенсіонера, незалежно від реєстрації місця
проживання». Навіть якщо людина живе в Донецьку або Луганську, а
отримувати пенсію хоче в Києві або Харкові, ми зобов'язані їй її
виплачувати, незалежно від місця її реєстрації. Це загальна практика, яка
існує в Україні.
Неконтрольовані території в Донецькій і Луганській областях, наскільки
я розумію, статусу окупованих на сьогодні не мають. І є невід'ємною
частиною території України. Відповідно, їхні жителі мають право на виплати,
незалежно від місця реєстрації. Ми не можемо платити пенсії в Донецьку і
Луганську, бо там ідуть воєнні дії. Але якщо людина приїхала і хоче
отримати пенсію в Харкові або Львові, ми не можемо їй в цьому відмовити»
(Рева: Пенсіонери «ДНР» і «ЛНР» мають право на українську пенсію //
BusinessUA
(http://businessua.com/robota/25557revaf-pensioneri-dnr-i-lnrmayut-pravo-na-ukrainsku-pensiyu.html). − 2016. − 18.04).
За тиждень на Луганщині зареєструвалося більше тисячі
переселенців.
З 6 по 13 квітня в Луганській області зареєструвалося більше тисячі
внутрішніх переселенців. Такі дані моніторинг продемонстрував, що
громадська ініціатива «Відновлення Донбасу» здійснює на основі даних
Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба
ініціативи.
У Харківській області за вказаний проміжок часу зареєструвалося 405
осіб, у Вінницькій − 35 осіб, Запорізькій − 28 осіб, Черкаській, Херсонській −
по 23 людини. Також були зафіксовані випадки реєстрації переселенців у
Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Кіровоградській, Волинській,
Дніпропетровській областях.
При цьому за аналогічний період часу найбільшу кількість
переселенців покинуло Полтавську (67 людини), Миколаївську (62 особи),
Рівненську (20 осіб) області. Також тимчасово переміщені особи знялися з
обліку в Сумській, Тернопільській, Житомирській областях (За неделю на
Офіційна інформація

128

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

14 − 27 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Луганщине зарегистрировалось более тысячи переселенцев // Неделя
(http://nedelya.net.ua/news/socium/za-nedelyu-na-luganshchinezaregistrirovalos-bolee-tysyachi-pereselencev). – 2016. – 15.04).
Управління звільненими територіями
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука написав, що представники української сторони і
керівництво ОБСЄ обговорили і визначили умови, необхідні для
відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ).
Йшлося про можливе відкриття КПВВ «Станиця Луганська» та
«Золоте».
«Вчора о 13:00 відбулася зустріч з керівництвом ОБСЄ щодо
можливості відкриття КПВВ. Домовилися про наступне. «Станиця
Луганська»: ОБСЄ встановить два наглядових пункти по обидва боки, і в
разі припинення вогню протягом 48 годин українська сторона продовжить
роботу КПВВ. «Золоте»: на вимогу терористів, ОБСЄ здійснить
обстеження території на наявність мін, після чого переговори буде
продовжено» (Тука: ОБСЄ і Україна обговорили умови для відкриття
КПВВ // АСН (http://asn.in.ua/ua/news/news/44665-tuka-obse-i-ukrainaobsudili-uslovija-dlja-otkryti.html). − 2016. − 26.04).
20 квітня 2016 року в ході переговорів контактної групи по
врегулюванню ситуації на Донбасі координатор гуманітарної підгрупи
від ОБСЄ зажадав вивчити варіанти відновлення роботи пунктів
пропусків у Луганській області напередодні свят.
Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик:
Пункти пропуску можуть бути відкриті тільки після дотримання
режиму припинення вогню. Учасники робочої групи з гуманітарних питань
висловили стурбованість з приводу збільшення кількості порушень режиму
припинення вогню. Вони погодилися зробити все можливе, щоб жителі
східної України могли відвідувати своїх родичів і друзів, які проживають по
іншу сторону від лінії зіткнення. Особливо в період настають великодніх
свят. Тому всі пункти пропуску на всій лінії дотику повинні бути відкритими
і діючими (ОБСЄ наполягає: У Луганській області можуть відкрити
пункти
пропуску
напередодні
свят
//
Ирта-fax
(http://irtafax.com.ua/news/2016/04/2016-04-21-1.html). − 2016. − 20.04).
ОБСЄ виступає за відкриття КПВВ «Золоте» в Луганській області
Роботу пункту пропуску «Золоте», а також інші важливі питання для
жителів прифронтових районів Донбасу, заступник голови спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг обговорив під час
робочої зустрічі з керівником української сторони Спільного центру
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контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії
розмежування сторін (СЦКК) генерал-майором Радіоном Тимошенко. Про це
повідомляє прес-центр штабу АТО.
Зокрема, Олександр Хуг виступив з ініціативою щодо забезпечення
повноцінного функціонування КПВВ «Золоте». На його думку, це дозволить
спростити перетин лінії розмежування жителями, насамперед, прилеглих
територій.
Генерал-майор Родіон Тимошенко погодився, що це було б дуже
доречно і українська сторона СЦКК готова до практичної реалізації
необхідних заходів.
Крім рішення питання роботи пункту пропуску «Золоте», українська
сторона СЦКК і СММ ОБСЄ обговорили необхідність відновлення
газопостачання населених пунктів Красногорівка та Мар'їнка (ОБСЕ
выступает за открытие КПВВ «Золотое» в Луганской области //
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/39314-obsevyistupaet-za-otkryitie-kpvv-zolotoe-v-luganskoy-oblasti/). − 2016. − 19.04).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У Станично-Луганському районі триває відновлення.
В рамках виконання Генерального плану відбудови інфраструктури
населених пунктів Луганської області за 2015 рік у Станично-Луганському
районі відновлено 61 об’єкт соціальної, гуманітарної сфери та житлового
фонду. З них: 17 об’єктів житлового фонду комунальної власності, 5 –
житлово-комунального господарства, 3 заклади охорони здоров’я, 19
навчальних закладів, 13 закладів культури і спорту, 1 об’єкт дорожньотранспортної інфраструктури.
На роботи з відбудови та відновленню Станично-Луганського району
були спрямовані 36,7 млн грн, 63 % з цієї суми – це субвенція з державного
бюджету, 37 % – кошти обласного бюджету (Попри всі негаразди у
Станично-Луганському районі триває відновлення // Луганська обласна
військово-цивільна адміністрація (http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/
2016/04/26/news_75086.html). − 2016. − 26.04).
Луганська облдержадміністрація збирається знайти 38 мільйонів
для додаткового фінансування лікарень, шкіл і доріг.
Директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму
облдержадміністрації Андрій Скубак запропонував внести зміни в Програму
економічного і соціального розвитку області на 2016 рік, доповнивши її
додатком № 5 «Перелік інвестиційних проектів за пріоритетними
напрямками соціально-економічного розвитку, які передбачається
реалізувати в 2016 році».
Відібрано 29 проектів на загальну суму 38 мільйонів гривень
(Луганська облдержадміністрація збирається знайти 38 мільйонів для
додаткового фінансування лікарень, шкіл і доріг // «ОстроВ»
(http://www.ostro.org/lugansk/society/news/497940/). − 2016. − 25.04).
Голова Луганської обласної ВГА Георгій Тука зазначив, що на
початок опалювального сезону 2017 року Луганщина буде мати
повноцінний доступ до загальнодержавної енергетичної мережі.
В кінці тижня відбулася нарада з представниками Укренерго щодо
будівництва ЛЕП, яка розірве, нарешті, енергетичну ізоляцію області.
«Починаються проектні роботи. За попередніми висновками, на
початок опалювального сезону 2017 року, Луганщина буде мати повноцінний
доступ до загальнодержавної енергетичної мережі» (Луганщина буде
підключена до загальноукраїнської енергетичній системі // Час Пик
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(http://vchaspik.ua/region/382647luganshchina-budet-podklyuchena-kobshcheukrainskoy-energeticheskoy-sisteme). − 2016. − 22.04).
200 будинків у Мар'їнці та Красногорівці відновить міжнародна
благодійна організація.
Міжнародна благодійна організація «Адвентистське агентство
допомоги та розвитку» відновить 200 приватних будинків Мар'їнки і
Красногоровки, пошкоджених в результаті бойових дій.
Як повідомляє прес-служба Донецької обласної військово-цивільної
адміністрації, гуманітарна організація «ADRA» відновить 200 будинків
приватного сектора Мар'їнки і Красногоровки, 140 адрес вже в роботі.
ЮНІСЕФ допоможе з придбанням труб для відновлення подачі води на село
Перемогу (200 домов в Марьинке и Красногоровки восстановит
международная благотворительная организация // Репортер – Новости
Донецка и региона (http://reporter.dn.ua/news/events/200_domov_v_marinke_
i_krasnogorovki_vosstanovit_mezhdunarodnaya_blagotvoritelnaya_organizatsiy
a/). – 2016. – 26.04).
У Запорізькій області біженців заселяють в нові будівлі на гроші
ЄС і ООН.
У Новомиколаївці урочисто відкрили відремонтовану будівлю
пришкільного інтернату, яке тепер буде служити гуртожитком для біженців,
повідомляє прес-служба ОДА. Проект реалізували за підтримки проекту ЄСПрограми співробітництва ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду» в партнерстві з районними та обласними властями, громадськими
діячами. У гуртожиток заселять близько 100 біженців, здебільшого жінок,
дітей та інвалідів. Загальна вартість проекту склала 1,9 мільйона гривень (В
Запорожской области беженцев заселяют в новые здания на деньги ЕС и
ООН // Сила Слова (http://silaslova.zp.ua/15794-v-zaporozhskoy-oblastibezhencev-zaselyayut-v-novye-zdaniya-na-dengi-es-i-oon.html). – 2016. – 25.04).
24 квітня в Донецькій області вперше обирають старост. Жителі
Черкаської об'єднаної громади Слов'янського району голосували за трьох
старост.
Глава Черкаської селищної виборчої комісії Галина Поджарова:
Особливих труднощів не було. Ми не вперше в комісії. Всі члени
комісії з досить багатим досвідом роботи, тому особливих труднощів не
було. Абсолютно вчасно все стало зрозумілим і поки працює без проблем.
Для вирішення проблем громади в області попередньо захистили кілька
проектів з розвитку інфраструктури на 44 мільйони гривень (На Донетчине
впервые
выбирали
старост
//
Новости
Донбасса
(http://novosti.dn.ua/details/273359/). – 2016. – 24.04).
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З початку проведення АТО в Донецькій області працевлаштували
близько двох тисяч переселенців.
500 безробітних переселенців влаштовані на умовах строкових
трудових договорів з моменту впровадження механізму повернення коштів
роботодавців, спрямованих на оплату праці.
Як повідомляє прес-служба Донецького обласного центру зайнятості,
лідерами по такій роботі є Маріупольський, Слов'янський міські та
Великоновосілківський районний центри зайнятості. Роботодавцям
надаються компенсації витрат на оплату праці за працевлаштованих
безробітних переселенців. А роботодавці, в свою чергу, повинні забезпечити
зайнятість таких осіб протягом вдвічі більшого періоду, ніж виплата
компенсації (наприклад, строковий договір укладено на 6 місяців,
компенсація виплачується 3 місяці (С начала проведения АТО в Донецкой
области трудоустроили около двух тысяч переселенцев // Репортер –
Новости Донецка и региона (http://reporter.dn.ua/news/society/s_nachala_
provedeniya_ato_v_donetskoy_oblasti_trudoustroili_okolo_dvukh_tysyach_peres
elentsev/). – 2016. – 23.04).
У західних областях України почали програму грантів на розвиток
бізнесу для переселенців. Грантами для внутрішньо переміщених осіб
займаються громадські організації «YMCA Львів» і «Крим SOS» за
підтримки Мальтійської служби допомоги.
Проект розрахований на переселенців зі Сходу та Криму. Ті з них, хто
має бажання відкритий власних бізнес або відновити втрачений, зможуть
отримати фінансову допомогу. В рамках проекту буде відібрано 18 бізнесідей, які отримають по 2000 євро. За умовами, не менше 10 проектів повинні
бути реалізовані в сільській місцевості. Крім цього, переможці отримають від
грантодавця юридичне та фінансово-економічне супроводження своїх
проектів протягом 9 місяців (Переселенцы получат грант на развитие
бизнеса
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/39592-pereselentsyi-poluchat-grant-na-razvitie-biznesa/). −
2016. − 21.04).
20 квітня у Києві пройшов ХХІ З’їзд Товариства Червоного Хреста
України, на якому були підведені підсумки останньої п’ятирічної роботи
та окреслені перспективи подальшої стратегічної діяльності
найчисленнішої в Україні благодійної громадської організації, інформує
прес-служба МОЗ України.
Товариство плідно співпрацює з Міністерством охорони здоров’я
України у сфері збереження людського життя, проведення профілактичної та
санітарно-просвітницької роботи.
Розпочалась реалізація спільних з ВООЗ проектів «Надання первинної
медичної допомоги мобільними медичними бригадами внутрішньо
переміщеним особам» та «Створення суспільно-профілактичних центрів для
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дітей-переселенців та їхніх батьків-опікунів в Харківській, Запорізькій та
Дніпропетровській областях».
У поточному році передбачається поширення програми діяльності
пересувних медичних бригад на територіях зі зруйнованою інфраструктурою,
що підлягають відбудові (У Києві пройшов ХХІ З’їзд Товариства Червоного
Хреста України // Гал-info (http://galinfo.com.ua/news/u_kyievi_proyshov_
hhi_zizd_tovarystva_chervonogo_hresta_ukrainy_226215.html). – 2016. –
21.04).
У Луганській області тривають роботи з відновлення зруйнованої
війною інфраструктури та житла.
У минулому році область отримала 145 мільйонів субвенції від
держави. Її вистачило на відновлення 215 об'єктів у трьох районах. У цьому
році такої субвенції державою не передбачено. А у відновленні сьогодні
потребують 9 тисяч об'єктів. Це і мости, і дороги та житлові будинки, на які
необхідно понад 4 мільярдів. Однак в області сподіваються вирішити
проблеми з інших джерел фінансування (У Луганській області тривають
роботи з відновлення зруйнованої війною інфраструктури та житла //
Ирта-fax (http://irtafax.com.ua/news/2016/04/2016-04-20-28.html). − 2016. −
20.04).
Черкаські рятувальники завантажили гуманітарну допомогу для
вимушених переселенців зі Сходу країни, які знайшли прихисток на
Черкащині.
Цього разу рятувальники надавали допомогу з відправленням овочів до
села Чапаєвка, Золотоніського району, де він буде розподілений між
мігрантами із Сходу, які обрали Черкащину для свого подальшого
проживання.
Понад 2 тонни овочів, а це картопля, морква, цибуля були зібрані
волонтерами комітету самоорганізації населення «Черкаський» обласного
центру. Наразі на території Черкаської області перебуває понад 13 тисяч
вимушених переселенців із Луганської та Донецької областей, а також АР
Крим (Рятувальники допомогли відправити гуманітарку для вимушених
переселенців // УНН-Центр (http://region.unn.ua/uk/news/46149-ryatuvalnikidopomogli-vidpraviti-gumanitarku-dlya-vimushenikh-pereselentsiv). – 2016. –
20.04).
«Луганське енергетичне об'єднання» отримує нову ліцензію на
території, яка контролюється Збройними силами України.
Народний депутат України від «БПП «Солідарність» Віталій
Курило:
«Луганське енергетичне об'єднання» фактично розправиться: в
окупованому Луганську залишається підприємство, і на території, яка
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контролюється ВСУ, реєструється ще одна компанія. До 23 квітня «ЛЕО»
отримає ліцензію, і ситуація повинна з наступного тижня вирішитися.
Будівництво другої лінії електропередачі для Луганської області з
порядку денного не знято, оскільки необхідно повноцінно забезпечити регіон
електроенергією і виключити залежність від Счастьенской ТЕС (Скоро
появится новое «ЛЭО» на территории контролируемой ВСУ // «Трибун»
Луганск (http://tribun.com.ua/33627). − 2016. − 19.04).
Голова Донецької ОВГА Павло Жебрівський повідомив, що
близько 20 мільйонів гривень передбачені на створення кожної з 20
опорних шкіл, які будуть діяти в Донецькій області вже в наступному
навчальному році.
«Донеччина першою серед областей реалізує освітню реформу через
формування опорних шкіл. Для моєї команди це ключове і принципове
питання. Розраховуємо, що вже з наступного навчального року в області
будуть діяти два десятка таких закладів. На створення кожного
передбачено в середньому по 20 млн грн» (На создание каждой опорной
школы потратят около 20 млн. гривен, – Жебривский // Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/39340-na-sozdanie-kazhdoyopornoy-shkolyi-potratyat-okolo-20-mln-griven-zhebrivskiy/). − 2016. − 19.04).
Данська рада у справах біженців в Україні надає всебічну
підтримку малому бізнесу Маріуполя.
У січні 2016 року Маріупольським міським центром зайнятості було
укладено угоду про співпрацю з Представництвом Данської ради у справах
біженців в Україні.
Фахівці Ради надають безкоштовну правову, психо-соціальну
допомогу, економічну підтримку у вигляді мікро-грантів для малого бізнесу
та інші види допомоги. З початку року фахівці Ради взяли участь в 14
профінформаційних семінарах для внутрішньо переміщених осіб, які
проходили як в центрі зайнятості, так і у виїзному режимі і надали 136
консультацій (Датский совет по делам беженцев в Украине оказывает
всестороннюю поддержку малому бизнесу Мариуполя // Ильичевец
(http://www.ilich.in.ua/news2.php?id=115420). – 2016. – 19.04).
Волонтери з Литви привезли до Маріуполя медобладнання.
Медичні прилади для змішування крові для маріупольської станції
переливання крові привезли литовські волонтери. Відзначається, що
обладнання було викуплено з резерву охорони здоров'я Литви за гроші
організації «Союзу стрільців Литви» (Волонтеры из Литвы привезли в
Мариуполь медоборудование // Репортер – Новости Донецка и региона
(http://reporter.dn.ua/news/events/volontery_iz_litvy_privezli_v_mariupol_medob
orudovanie_foto/). – 2016. – 19.04).
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У Маріуполі створять єдиний аналітичний центр поліції.
Правоохоронна система міста переходить на новий рівень – в
Маріуполі відкриють перший в Україні аналітичний центр для поліції.
Перевагами нового центру повинні стати швидка обробка інформації,
система розпізнавання осіб, викрадених автомобілів, прямі відеотрансляції,
онлайн-контроль за всіма зовнішніми нарядами поліції і т.п.
В'ячеслав Аброськін, начальник ГУ НП України в Донецькій
області:
У нас досить велика база вже напрацьована в Україні. Осіб, які вчиняли
злочини. Осіб, які перебувають під наглядом. Осіб, які перебувають в
розшуку. У разі, якщо відеокамера знаходить достатньо ознак, які збігаються
з особою розшукуваного, надходить інформація, оператор реагує і направляє
туди наряд (В Мариуполе создадут единый аналитический центр полиции
// Ильичевец /(http://www.ilich.in.ua/news2.php?id=115398). – 2016. – 19.04).
Для мешканців напівзруйнованого будинку №17 в Рівному
виділили гроші.
Депутат Лисичанської міської ради від «БПП «Солідарність»
Віталій Шведов:
Ситуація навколо виділення матеріальної допомоги для мешканців
напівзруйнованого будинку № 17 у Лисичанську зрушилася з місця. Для
постраждалих людей виділили гроші на купівлю житла (Для жильцов
полуразрушенного дома №17 в Лисичанске выделили деньги // «Трибун»
Луганск (http://tribun.com.ua/33607). – 2016. – 19.04).
У Бахмуті з'явиться бюро правової допомоги.
Мешканці зможуть безкоштовно отримати правову консультацію і
скористатися електронними сервісами Міністерства юстиції. Про це
повідомляє Координаційний центр з надання правової допомоги.
Соціально незахищеним верствам населення в бюро будуть
безкоштовно допомагати зі складанням необхідних документів та
представляти інтереси в суді. Пункт правової допомоги запрацює в Бахмуті
(Артемівську) з 1 червня. Відзначається, що аналогічні бюро будуть створені
і в інших містах Донецької області (В Бахмуте появится бюро правовой
помощи
//
Репортер
–
Новости
Донецка
и
региона
(http://reporter.dn.ua/news/events/v_bakhmute_poyavitsya_byuro_pravovoy_po
moshchi/). – 2016. – 18.04).
37 тисяч продуктових наборів від Гуманітарної штабу вирушили
на Донеччину.
Вранці, 18 квітня, 193-я автоколона з гуманітарною допомогою
вирушила в Донецьк. Фури везли 400 тонн продуктів для мирних жителів
непідконтрольною території. З гуманітарного вантажу було сформовано 37
тисяч дорослих наборів виживання (37 тысяч продуктовых наборов от
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Гуманитарного штаба отправились на Донетчину //
(http://www.ilich.in.ua/news2.php?id=115352). – 2016. – 18.04).

Ильичевец

Добропільська районна рада запрацювала в системі електронних
закупівель ProZorro.
Законом України «Про державні закупівлі» (№3559) передбачено
проведення електронних закупівель з 1 квітня 2016 року для центральних
органів виконавчої влади та замовників, які здійснюють діяльність в окремих
сферах господарювання і з 1 серпня 2016 року для всіх замовників.
Добропільський районна рада, виконуючи норми Закону, розпочала
роботу в електронній системі ProZorro в тестовому режимі (Добропольский
районный совет заработал в системе электронных закупок ProZorro //
06277.com.ua
–
Сайт
города
Доброполья
(http://www.06277.com.ua/article/1192038). – 2016. – 15.04).
У Сєвєродонецьку відбулася презентація Європейської програми
підтримки малого та середнього бізнесу – Competiveness of Small and
Medium Enterprises (COSME).
Перший заступник голови Луганської облдержадміністрації
Єлизавета Пушко-Цибуляк:
Підприємницьким структурам Луганщини, щоб отримати фінансову
допомогу для розвитку бізнесу, потрібно навчитися розробляти інвестиційні
проекти. Саме з цією метою створюється Агенція регіонального розвитку,
яку найближчим часом буде затверджено розпорядженням голови обласної
держадміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації
Георгієм Тукою.
Зазначена інституція надаватиме підприємцям допомогу у написанні
бізнес-проектів, здійснюватиме їх супровід та пошук джерел фінансування.
Одним із таких джерел отримання коштів для малого та середнього
підприємництва є Програма COSME, яка представляє набір тематичних
проектів і програм на період з 2014 по 2020 роки із загальним бюджетом
2,3 млрд євро.
У роботі заходу взяли участь радник Міністра економічного розвитку і
торгівлі України Дмитро Носик та фахівець відділу трансферу Технологій
Інституту фізики Національної Академії Наук України Олена Фесенко, які
поінформували підприємців та представників органів влади області про
можливості Програми COSME й інших європейських програм, до яких
долучена Україна.
Серед таких програм: Європейська мережа підприємств EEN, Еразмуз
для молодих підприємців, Інтернаціоналізація кластерів МСП, Розвиток
туризму, Полегшення доступу до державних закупівель та багато інших.
Учасниками програм COSME можуть стати український малий та
середній бізнес, громадські організації, установи, агентства регіонального
розвитку, освітні заклади.
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Разом із тим, будь-які українські бізнес-асоціації, профспілки,
кластери, органи державної влади отримують можливість і право брати
участь у проектах COSME. Окремі вимоги до учасників прописані у
спеціальних критеріях для кожної з підпрограм.
Підписання Програми COSME відбудеться наприкінці квітня у
Брюсселі. Український бізнес у рамках програми зможе отримати доступ до
25 підпрограм, серед яких: освіта (тренінги, семінари, обмін), юридичні та
аналітичні консультації з ведення бізнесу, допомога з адресної комунікації з
контрагентами в ЄС, допомога із супроводу експортно-імпортних операцій, з
пошуку фінансування від венчурних фондів тощо.
Найбільшою підпрограмою COSME є Європейська мережа
підприємств (EEN), яка об’єднує 2 500 000 суб’єктів.
EEN – це дуже добрий інструмент для виходу на зовнішні ринки. І чим
точніше українські підприємці заповнюватимуть свої профілі, тим точнішою
буде вибірка можливих партнерів за аналогічним напрямом (Підприємці
Луганщини ознайомилися із можливостями Європейської програми
підтримки малого та середнього бізнесу (COSME) // Луганська обласна
цивільно-військова адміністрація (http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/
2016/04/15/news_74726.html). – 2016. – 15.04).
Для переселенців зі Сходу побудують енергоефективне житло у
Києво-Святошинському районі.
Вже неодноразово до голови Києво-Святошинської РДА Мирослави
Смірнової зверталися переселенці зі Сходу щодо вирішення питання
будівництва житла
У зв’язку з цим, днями відбулася нарада Мирослави Смірнової, її
заступника Михайла Лєзніка та радника Олександра Камінського з
координаторами проекту «БіоЕнергоХауз» щодо залучення німецьких
інвестицій для будівництва дешевого та енергоефективного житла.
Так зване «Містечко для переселенців» територіально буде
розташоване в селі Дмитрівка Києво-Святошинського району. Для його
зведення запозичать досвід будівництва каркасно-солом’яних будинків в
Німеччині, Австрії, Чехії та інших країн Європи.
Основними характеристиками такого житла є доступність,
екологічність домобудівництва, яке потребує мінімальну кількість теплової
енергії (Для переселенців зі сходу побудують енергоефективне житло у
києво-святошинському районі // Офіційний веб-сайт Київської обласної
державної адміністрації (http://kyiv-obl.gov.ua/news/article/dlja_
pereselentsiv_zi_shodu_pobudujut_energoefektivne_zhitlo_u_kijevo_svjatoshins
komu_rajoni). – 2016. – 14.04).
Фермери в зоні АТО на Донбасі отримають допомогу від Канади на
3 млн доларів.
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3 млн. канадських доларів буде виділено на підтримку фермерських
господарств Донецької і Луганської областей, підконтрольних Україні.
Допомога надійде в рамках програми Продовольчої і сільськогосподарської
організації ООН (ФАО).
Канада ініціює навчання по зміцненню фермерського співпраці, яке
дозволить розвивати сільське господарство в зоні військового конфлікту,
допоможе організувати спільні дії аграріїв.
Заступник Регіонального Представника ФАО по Європі і
Центральній Азії Раймунд Єлі:
Щедра допомога з боку Канади є ключовим фактором у підтримці
сільськогосподарського виробництва та забезпеченні продовольчої безпеки в
зоні конфлікту (Фермеры в зоне АТО на Донбассе получат помощь от
Канады на 3 млн. долларов // Ильичевец (http://www.ilich.in.ua/news2.php?
id=115226). – 2016. – 14.04).
Запорізьким переселенцям надають ваучери для придбання
медикаментів.
14 квітня в міськвиконкомі відбулася зустріч представників Червоного
Хреста Франції та Фінляндії. Учасники заходу обговорили результати роботи
Червоного Хреста в Запоріжжі з надання допомоги вимушеним переселенцям
з Донецької та Луганської областей, а також плани подальшої співпраці з
цього питання.
Голова Запорізької обласної організації Товариства Червоного
Хреста України Костянтин Сілін:
Спільними зусиллями ми збирали продукти, одяг, медикаменти.
Вимушені переселенці отримали ваучери від Французького та Міжнародного
Червоного Хреста на суму близько півтора мільйона гривень для придбання
продуктів.
Представники Червоного Хреста також повідомили, що зараз
вивчається можливість реалізації ще одного спільного проекту, тепер що
стосується забезпечення біженців дорогими медикаментами.
Крім цього, міське комунальне підприємство «Примула», що має
значною мережею аптек, також готове взяти участь в реалізації зазначеного
проекту, повідомляє прес-служба міськради (Запорожским переселенцам
предоставят ваучеры для приобретения медикаментов // РепортерUA
(http://reporter-ua.com/2016/04/14/289527_zaporozhskim-pereselencampredostavyat-vauchery-dlya-priobreteniya-medikamentov). – 2016. – 14.04).
У Маріуполі в цьому році створять Центр адміністративних
послуг.
З ініціативи міської влади в Маріуполі по пр. Миру, 107 з'явиться
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). В рамках цієї роботи
міський голова Вадим Бойченко зустрівся з представниками Агентства США
з міжнародного розвитку (АМР США), які можуть виступити в якості
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інвесторів. На сьогоднішній день, за підтримки Фонду розвитку Маріуполя
вже розпочато ремонт будівлі. Орієнтовно ЦНАП почне роботу в середині
поточного року.
Представники АМР США відзначили, що Маріуполь єдине місто в
Донецькій області, який займається вирішенням питань адміністративних
послуг (В Мариуполе в этом году создадут Центр административных
услуг // Ильичевец (http://www.ilich.in.ua/news2.php?id=115206). – 2016. –
14.04).
За тиждень Червоний Хрест доставив в ДНР більше 180 тонн
гуманітарної допомоги.
Більше 180 тонн продуктів і предметів особистої гігієни роздали на
території ДНР представники Міжнародного комітету Червоного Хреста за
минулий тиждень.
Представник Міжнародного комітету Червоного Хреста по зв'язках з
громадськістю розповів, що за минулий тиждень було роздано 156 041 тонн
продуктів харчування і 30 тонн засобів особистої гігієни, а також ми надали
допомогу семи виправних установ. Крім того, були роздані ковдри загальною
вагою 980 кг (За неделю Красный Крест доставил в ДНР более 180 тонн
гуманитарной помощи // Репортер – Новости Донецка и региона
(http://reporter.dn.ua/news/events/za_nedelyu_krasnyy_krest_dostavil_v_dnr_bol
ee_180_tonn_gumanitarnoy_pomoshchi/). – 2016. – 14.04).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
440 об’єктів Новоайдарщини відновлено у 2015 році.
Відповідно
до
виконання
Генерального
плану
відбудови
інфраструктури населених пунктів Луганської області за 2015 рік у
Новоайдарському районі відновлено 440 об’єктів на суму 12,5 млн гривень.
Ці кошти розподілені так: субвенція з державного бюджету – 81 %,
гуманітарна допомога – 13 %, місцевий бюджет – 3 %, інші надходження –
3%.
Роботи відбулися на 419 об’єктах житлового фонду приватної
власності, 4 – житлового фонду комунальної власності, 2 – житловокомунального господарства, 2 – закладах охорони здоров’я, 2 – навчальних
закладах, 2 – культури і спорту, 3 об’єктах промисловості, 6 об’єктах
дорожньо-транспортної інфраструктури (Луганська обласна державна
адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/546645718851066. –
2016. – 27.04).
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський:
Завдання №1 по вугільним об’єктам Донеччини. Потрібно виходити на
самоокупність і серйозно працювати над програмою модернізації. Не можна
закривати очі на той факт, що державне дотування рано чи пізно скінчиться.
Звичайно, питання потребує комплексного підходу. Одним із кроків має
стати передача вугільних полів у розпорядження державних шахт. Відібрані
свого часу приватними структурами центрально-збагачувальні фабрики
мають повернутися в структуру єдиного управління. Над цим працюємо.
Сьогодні мав нагоду на власні очі оцінити умови праці під землею на
шахті «1/3 Новогродівська». Тут після трьох місяців підготовки ввели в
експлуатацію першу в цьому році лаву. Її потужності дозволять щодоби
піднімати на поверхню 2 тис тонн вугілля. Вартість проекту – 17 млн грн, ці
кошти державне підприємство інвестувало самостійно (Павло Жебрівський //
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=554696094712914&set=a.115490091
966852.17598.100005175844287&type=3&theater. – 2016. – 26.04).
25 квітня у залі засідань відбулась робоча зустріч Міністра з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадима
Черниша з Постійним Координатором системи ООН в Україні Нілом
Вокером, менеджером Офісу Трастового Фонду за участі багатьох партнерів
П’єром Паскалем Бордоксом, Директором Управління резидента-
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координатора ООН Ван Нгуєн та представником Групи Світового банку
Марією Нікітовою.
Головною метою зустрічі стало обговорення подальших кроків щодо
створення та функціонування Цільового фонду багатьох партнерів (ЦФБП).
Окрім цього, міжнародних партнерів було ознайомлено з основними
функціями та завданнями, які буде виконувати новостворене Міністерство.
Для України питання щодо утворення та функціонування ЦФБП
являється досить новим. Тому підтримка та координація міжнародних
партнерів дуже важлива для побудови ефективного фінансового механізму.
За результатами зустрічі було досягнуто домовленості про подальшу
співпрацю (Державне агентство України з питань відновлення Донбасу //
https://www.facebook.com/agentstvo.donbas/posts/932691143511519. – 2016. –
25.04).
У Краматорську за допомогою ПРООН відновили насосну станцію
(Единый
Реестр
ущерба
инфраструктуры
Донбасса
//
https://new.vk.com/wall-77209591_1725. – 2016. – 25.04).
23 квітня, у селищі Новоайдар було офіційно відкрито
відремонтований міст через річку Айдар. На ремонт мосту, який тривав
майже чотири місяці було витрачено 1 млн гривень. Підрядником було
демонтовано асфальтно-бетонне покриття, збито опалубку, пов’язано та
зварено арматуру. Після чого конструкцію залили бетоном, щоб утворити
монолітну плиту. Наразі міст став значно ширшим і на ньому з’явилися
пішохідні тротуари з поручнями.
Керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука:
Я не сумніваюсь, що отримаю багато критики від так званих «героїв»
фейсбуку, що ніби, черговий раз губер піариться на дрібничках. Але, я
абсолютно розумію як ця «дрібничка» в межах держави, важлива для вас.
Саме з таких «дрібничок» і складається мозаїка, яка зветься Україна. Учора
також було прийнято рішення про початок ремонту дороги на Новоайдар.
Крім того, прийнято рішення про ремонт ще одного мосту у вашому районі
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/545297285652576. – 2016. – 23.04).
Международным организациям разрешат помогать внутренним
переселенцам электронными деньгами (Единый Реестр ущерба
инфраструктуры Донбасса // https://new.vk.com/wall-77209591_1718. – 2016.
– 22.04).
У Попаснянському районі спільними зусиллями Попаснянської
райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та благодійних
фондів продовжується відновлення, капітальний та поточний ремонти
багатоквартирних житлових будинків, які розташовані вздовж лінії
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розмежування та зазнали руйнувань після обстрілів і бойових дій (Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/544991759016462. – 2016. – 22.04).
22 квітня в Будинку Уряду представники Державного агентства
України з питань відновлення Донбасу взяли участь у нараді з підготовки
делегації України у Всесвітньому гуманітарному саміті під головуванням
Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.
Представники Агентства підготували питання для обговорення Плану
гуманітарного реагування на 2016 рік, який було розроблено Управлінням з
координації гуманітарних справ Представництва ООН в Україні у відповідь
на кризову ситуацію, що склалася у зв’язку з бойовими діями на сході країни
(Державне агентство України з питань відновлення Донбасу //
https://www.facebook.com/agentstvo.donbas/posts/930952743685359. – 2016. –
22.04).
У Святогорську на Донеччині відкрився Центр допомоги сім'ї (Единый
Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса // https://new.vk.com/wall77209591_1711. – 2016. – 21.04).
На заклик Папи Римського німецькі католики зібрали для
постраждалих на Донбасі півмільйона євро (Единый Реестр ущерба
инфраструктуры Донбасса // https://new.vk.com/wall-77209591_1710. – 2016.
– 21.04).
Відповідно до норм діючого законодавства, а саме: Постанові Кабінету
Міністрів України №427 від 15.06.2015 р. та №428 від 15.06.2015 р. АТ
«Ощадбанк» визначається уповноваженим банком для проведення виплат
адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої
території України, районів проведення антитерористичної операції та
населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (Донбасс
SOS // https://new.vk.com/wall-68158751_23921. – 2016. – 21.04).
У Сєвєродонецьку громадяни можуть отримати безкоштовну
юридичну та психологічну допомогу.
Відкрилось Консультаційне Бюро для громадян, що мешкають в містах
Рубіжне, Сєверодонецьк та Лисичанськ. Спеціалісти Бюро надаватимуть
інформацію і консультації у надзвичайних ситуаціях, перенаправлятимуть
питання від громадян до органів влади та надаватимуть соціальнопсихологічну й правову допомогу у разі необхідності.
Важливий компоненту проекту – активна співпраця Консультаційного
Бюро для громадян з органами місцевого самоврядування, Сєвєродонецьким
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місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та
Луганською обласною державною адміністрацією з метою ефективного
реагування на звернення, та вирішення проблем громадян (Луганська
обласна державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/
544656619049976. – 2016. – 21.04).
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський:
Донеччина першою серед областей реалізує освітню реформу через
формування опорних шкіл. Для моєї команди це ключове і принципове
питання. Розраховуємо, що вже з наступного навчального року в області
діятимуть два десятки таких закладів. На створення кожного передбачено в
середньому по 20 млн грн.
Це вперше в історії Донеччини, коли найбільша частка інвестиційного
ресурсу з обласного бюджету буде спрямована саме на розвиток освіти.
Сучасні комп’ютерні класи і лінгафонні кабінети, повноцінні лабораторії,
класні бібліотеки і спортивні майданчики. Зовні будівлі також
вирізнятимуться: тепломодернізовані стіни, яскраві кольори. Вони повинні
надихати на навчання!
Але головне завдання кожної опорної школи − стати концентрацією
українського національного духу. Там починатиметься формування
громадянина. Якісна освіта як реперна точка, базис майбутнього області та
держави. Додам, що на посади директорів і вчителів опорних шкіл діятиме
конкурсний
відбір
(Павло
Жебрівський
//
https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/551966288319228. – 2016. – 19.04).
18 квітня 2016 відбулася зустріч міністра з питань окупованих
територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша з громадськими
організаціями, які займаються правами внутрішньо переміщених осіб і
громадян, які залишилися проживати на непідконтрольною території.
У заході взяли участь представники 13 всеукраїнських і регіональних
громадських організацій. Під час зустрічі, Міністру були передані пропозиції
від групи громадських організацій з питань (Донбасс SOS //
https://new.vk.com/wall-68158751_23671). – 2016. – 19.04).
На Луганщині почав працювати портал електронних петицій до органів
місцевого самоврядування
Мета порталу – це розширення можливостей реалізації прав громадян
на звернення до органів місцевого самоврядування Луганської області та
залучення їх до вирішення актуальних проблем громад.
Для створення петиції автор повинен авторизуватися на сайті за
допомогою облікового запису в одній із соціальних мереж або поштових
сервісів, сформулювати зміст петиції і зібрати 250 підписів протягом 90 днів.
Після цього петиція буде передана на розгляд до відповідного органу
Новини з соціальних мереж

144

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

14 − 27 квітня 2016 р.

20-28 лютого 2015
місцевого самоврядування. Відповідь буде розміщена на сайті в відведений
законодавством термін (Донбасс SOS // https://new.vk.com/wall68158751_23666. – 2016. – 19.04).
Громадською організацією «Донбас СОС» разом з Координаційним
центром переміщених ВНЗ проведена друга частина моніторингу
переміщених ВНЗ в Луганській області. Проект фінансується Британською
радою в рамках програми «Активні громадяни».
З 15 по 18 березня було відвідано Луганський національний
університет імені Тараса Шевченко, що переїхав з міста Луганськ в
Старобільськ, та Луганський державний медичний університет, що переїхав з
Луганська в Рубіжне (Донбасс SOS // https://new.vk.com/wall68158751_23400. – 2016. – 16.04).
У Сєвєродонецьку відбулася презентація Європейської програми
підтримки малого та середнього бізнесу – COSME, у якій взяли участь
керівники луганської області та місцеві підприємці.
Радник Міністра економічного розвитку і торгівлі Дмитро Носов
розповів про переваги та можливості програми COSME, а також інших
міжнародних програм, до яких долучена Україна. Серед таких програм
Європейська мережа підприємств EEN, Еразмуз для молодих підприємців,
Інтернаціоналізація кластерів МСП, Розвиток туризму, Полегшення доступу
до державних закупівель та багато інших.
Сьогодні підприємцям України, а особливо тим, які живуть і працюють
на Донбасі, важливо навчитись використовувати можливості отримання
фінансової та консультаційної допомоги для розвитку бізнесу.
Саме з цією метою на Луганщині за ініціативи керівника обласної
військово-цивільної адміністрації Георгія Туки розпочався процес створення
Агенції регіонального розвитку, важливим завданням якої є підтримка
підприємців та допомога у розробці інвестиційних проектів.
Нагадаємо, що учасниками програм COSME можуть стати український
малий та середній бізнес, громадські організації, установи, агентства
регіонального розвитку, освітні заклади (Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України // https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/
1076132819111032. – 2016. – 15.04).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Голова благодійного фонду допомоги добровольчому батальйону
«Донбас» Наталія Веселова:
Всі організації, які займалися переселенцями, які допомагали їм, чекали
створення цього міністерства (з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб, − ред.) майже два роки. Тому, коли його
створили, ці організації побажали зустрітися і надати свої напрацювання, аби
якось налагодити співпрацю. Це відбулося. Відбулася одна зустріч, а 20
квітня – друга, де була вже створена робоча група, коли представники ще
агентства (співробітниками міністерства вони стануть найближчими днями)
зустрічалися з представниками громадських організацій і працювали над
положенням про міністерство. Тому вже з перших днів створення
міністерства видно, що воно відкрите, воно готове до співпраці, воно
прозоре.
Що робитиме міністерство, чого не робило до цього агентство? В
положенні про агентство не передбачалося ніякої роботи з переселенцями, це
взагалі не його функція. Це ускладнювало роботу агентства, бо насправді,
чим не займайся, а все одно треба співпрацювати з людьми. Навіть те, що
стосується інфраструктури: відновлення доріг, шкіл і так далі – тут все одно
треба працювати з людьми. Також до функцій агентства належала
гуманітарна допомога. Коли вже створювалося нове міністерство і стало
відомо, що міністром буде Вадим Черниш, він сам попросив, щоб у функції
відомства входила і робота з внутрішньо переміщеними особами.
Давайте розберемося, що зараз відбувається на сході України. (…) Але
ми боремося за територію, чи хочемо відновити державу на тій території?
Якщо ми хочемо відновити державу, то в її основі – люди. Які люди? Ми
будемо завозити туди людей звідкись? Ні, це ті корінні жителі, що живуть на
тих територіях.
Ми не повинні втрачати зв’язок, ми й так його втрачаємо: у нас немає
телевеж, які будуть транслювати українське телебачення. Люди слухають і
дивляться або російське телебачення, або квазітелебачення так званих «ДНРЛНР» і сприймають ту інформацію, яку їм мовлять, вони не отримують
альтернативної думки. Крім того, вони відрізані від нас, від контрольованої
Україною території – вони не можуть купити українські товари, вони не
можуть купити нічого в магазинах, у них в кишенях російські рублі. Тому
нам потрібно зберігати соціальні зв’язки, хоча б на такому рівні. Нехай люди
отримують те, що вони повинні отримати. Якщо вони зберігають український
паспорт, ми не маємо права їх цькувати. Ми повинні працювати з
населенням.
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Тобто людям, щоб отримати свою законно зароблену пенсію або
соціальну допомогу потрібно виїжджати на українську територію. Це не
будуть якісь броньовички їхати на окуповану територію, ні. Люди
виїжджають, оформлюють документи, відмічаються, що дійсно живі. Тому
що основна проблема в тому, що неможливо дізнатися – жива людина чи ні,
чи треба їй нараховувати пенсію, чи непотрібно.
По-друге, ми повинні знати точну цифру, скільки у нас внутрішньо
переміщених осіб. Скільки в нас людей проживає на окупований території – і
це ми можемо знати лише через зв’язок з ними. Ми можемо знати скільки
людей похилого віку проживає на непідконтрольній території, якщо
виплачуватимемо пенсію, скільки дітей – коли виплачуватимемо соціальну
допомогу при народженні дитини.
Ми намагалися в такому ключі співпрацювати з міністерством
соціальної політики, не раз зустрічалися з міністром Розенком і пояснювали,
чому це потрібно і як це зробити. Але нас не чули. Ми дійсно раді, що у нас є
нове міністерство і є міністр, який готовий співпрацювати і який розуміє нас,
з яким ми говоримо однією мовою (Нам потрібно зберігати соціальні
зв’язки з окупованими територіями – Веселова // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27688317.html). − 2016. – 21.04).
Експерт з питань внутрішньо переміщених осіб (Інститут
суспільно-економічних досліджень) Тетяна Дурнєва:
Під час представлення програми діяльності Кабінету міністрів Прем'єрміністр Володимир Гройсман заявив, що його уряд надаватиме додаткову
увагу питанням, пов’язаним з поверненням Криму і тимчасово окупованих
районів Донбасу, відновленням життєдіяльності на звільнених територіях,
інтеграцією переселенців.
Свідченням того, що ці питання стануть одними з пріоритетних завдань
нового уряду, за словами Володимира Гройсмана, є рішення про створення
спеціального міністерства і керування цього питання на рівні одного з віцепрем’єрів.
Один з пунктів програми діяльності уряду має назву «Відновлення
територіальної цілісності та відбудова Донбасу», в якому об’єднані всі
питання, які виникли внаслідок російської агресії.
Добре, що є розуміння потреби розробки стратегій. Втім, можливо
варто розділити питання стратегії щодо відновлення територіальної
цілісності України та питання іншої стратегії щодо внутрішньо переміщених
осіб (ВПО) та громадян, які проживають на тимчасово окупованій та
неконтрольованій території України.
Перелік завдань щодо внутрішньо переміщених осіб свідчить про те,
що уряд розуміє деякі конкретні завдання, про які неодноразово казали
активісти та експерти – це створення єдиної інформаційної бази про ВПО,
забезпечення прозорого використання залучених коштів та здійснення
соціальних виплат. Однак питання забезпечення житлом, працевлаштування,
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соціальної адаптації та інтеграції другий рік залишаються поза увагою.
Також оминається питання виплат пенсій мешканцям тимчасово
неконтрольованої території України в зоні проведення АТО. Натомість
суспільство поляризується і розколюється саме на цих темах.
У програмі діяльності уряду не вистачає зобов’язань щодо:
− виконання Комплексної державної програми інтеграції, соціальної
адаптації та захисту і реінтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану дій
з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини;
− приведення нормативно-правових актів Кабміну у відповідність до
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб» (зі змінами від 13 січня 2016 року) задля зменшення бюрократичного
тиску та посилення гарантій захисту прав ВПО;
− забезпечення виплат пенсій громадянам, які проживають на
тимчасово неконтрольованій території України;
− розробки інформаційної стратегії щодо тимчасово окупованих та
непідконтрольних територій, без якої відновлення цілісності країни
неможливі;
− розробки державної стратегічної комунікації по відношенню до
мешканців Донецької та Луганської областей, які залишись в зоні конфлікту,
а також щодо внутрішньо переміщених осіб.
(…) Наразі положення про новонароджене міністерство ще
доопрацьовується, але той факт, що робота над положенням проводиться
спільно з громадськими організаціями дає надію на зміну риторики від
«зрада» до «перемога» (ВПО і програма Гройсмана // LB.ua
(http://blogs.lb.ua/tetyana_durneva/333531_vpo_i_programa_groysmana.html?u
tm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=blog). − 2016. − 21.04).
В Україні створили Міністерство з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб.
Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор
Коліушко:
Перетворення державної агенції на міністерство може спростити
координацію дій в системі державного управління.
Цим рішенням прем’єр-міністр показує насамперед політично, що уряд
надає велике значення цьому сектору державної політики, і тому піднімає
його до рівня окремого міністерства. Негатив полягає в тому, що поява
міністерства ускладнить розподіл функцій між міністерствами. Це залежить
від того, як уряд організує свою роботу. Новий міністр Вадим Черниш тепер
є членом Кабінету міністрів. Він сам ініціюватиме рішення, які необхідні для
нього, а раніше мусив все робити через якогось члена Кабінету міністрів.
(…) Керівник агентства мав працювати через якогось члена уряду, а
міністр може сам ініціювати і потім це на засіданні уряду відстоювати.
(...)
Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко:
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Сьогодні міністерство буде працювати у двох напрямках – відновлення
і відбудови Донбасу і, безумовно, міністерство буде відповідати за державну
політику щодо переселенців в усіх напрямках. З’являється врешті-решт
центральний орган виконавчої влади, який буде координувати роботу інших
міністерств і відповідатиме за роботу із вимушеними переселенцями.
Раніше потребами внутрішньо переміщених осіб займалися усі
державні органи фрагментарно, а координуючої функції не було ні на рівні
віце-прем’єрів, ні на рівні міністерства.
В міністра може бути своя особиста думка щодо виплат на окупованих
територіях. Але є позиція держави і чинного законодавства, це не моя
особиста думка. Пенсійні і соціальні виплати ми гарантуємо для тих, хто
оформив статус переселенця, переїхав і постійно проживає на підконтрольній
території. Якщо людина переїжджає назад, на окуповану територію, вона
втрачає статус переселенця і виплати. Соціальні виплати за попередні
періоди поки що накопичуються і будуть відновлені у випадку повного
виконання мінських угод і відновлення територіальної цілісності України.
Народний депутат і голова благодійного фонду допомоги
добровольчому батальйону «Донбас» Наталія Веселова:
(…) Якщо соціальні виплати не відновити, Україна відштовхне від себе
мешканців окупованої території, які вже користуються рублями, а не
гривнями і дивляться російське телебачення, а не українське.
Якщо люди зберігають український паспорт, ми не можемо їх цькувати.
Організації прийшли до міністра із напрацюваннями. В нас є прописані
механізми, яким чином можна відновлювати соціальну допомогу і пенсії
людям, що проживають на непідконтрольній території. Звичайно, для
отримання грошей людям потрібно буде виїжджати на підконтрольну
територію. (…)
Координатор організації «Восток SOS» Євген Васильєв:
Роботу міністерства оцінювати ще зарано, але міністр виявився
відкритою до співпраці людиною. Поки що це слова, отже побачимо, якими
будуть справи. Міністерство має займатися не лише відновленням Донбасу, а
й боротьбою за громадян, які мешкають на неконтрольованих територіях. Не
відштовхувати їх від себе забороною соціальних виплат і блокадами
пропускних пунктів. Людям треба показувати і розповідати, що не все так
погано, як їм говорять російські ЗМІ і їхні власні так звані політики і діячі.
Однієї пенсії для того, щоб жити на окупованих територіях не вистачає.
Тому люди беруть виплати і в України, і в бойовиків. Якщо українська пенсія
була тисяча гривень, то там в російських рублях платили 2 тисячі. Люди
мають сплачувати комуналку, на щось жити і однієї пенсії не вистачає. Там
ціни високі на продукти, на речі, на все. Люди, які хочуть заборонити
соціальні виплати, напевно мешкають далеко від тієї території, їх це не
торкнулося.
Міністр підтримує ідею відновлення виплати і обіцяв робити все для їх
відновлення, але питання дійсно виходить поза межі міністерської
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компетенції («Військові волонтери не розуміють потреб переселенців» –
голова благодійного фонду батальйону «Донбас» // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27687929.html). − 2016. − 21.04).
Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої
контактної групи Роман Безсмертний:
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій поклало
початок системному вирішенню питань реінтеграції Донбасу. Не тільки
Ірина Геращенко, яка щільно займалася питаннями врегулювання конфлікту,
змінила свій статус, але і в уряді з'явилися чиновники, які будуть відповідати
за цей напрямок.
З моєї точки зору, це дуже добре, що ми переходимо від добровільної
участі в цьому процесі до того, що в уряді з'являються інститути, які будуть
цим займатися, що система влади в Україні буде пронизана людьми і
структурами, які будуть пов'язані з вирішенням питання цієї війни, цього
конфлікту (Создание министерства по вопросам АТО — начало
системного решения вопросов реинтеграции Донбасса, – Бессмертный //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/39071sozdanie-ministerstva-po-voprosam-ato-nachalo-sistemnogo-resheniyavoprosov-reintegratsii-donbassa-bessmertnyiy/). – 2016. – 18.04).
Центр політичних студій та аналітики провів круглий стіл
«Внутрішньо переміщені особи − права громадян та обов'язки держави».
Виконавчий директор Центру політичних студій та аналітики
Ольга Будник:
Ми зіткнулися з тим, що близько 70% внутрішньо переміщених осіб не
знають своїх прав. Але ще однією проблемою є те, що чиновники на місцях
не відразу можуть пояснити, на що можуть претендувати переселенці, а,
отже, не можуть кваліфіковано допомогти їм.
Однією з головних проблем стало те, що не ведеться чіткий облік
внутрішньо переміщених осіб, які не враховуються їхні потреби, відповідно
не може бути напрацьований узгоджений план їх забезпечення. Так, за
різними даними, кількість ВПЛ в Україні сьогодні нараховує від 1 до 2
мільйонів чоловік. Така ситуація склалася у зв'язку з процедурними
ускладненнями при реєстрації статусу переселенця і відсутністю єдиної бази
ВПЛ.
За фактом виходить так, що більшість з внутрішньо переміщених осіб і
досі мають проблеми з реєстрацією через великої кількості законодавчо
неврегульованих моментів. Це, в свою чергу, не дає права претендувати на
якусь соціальну допомогу від держави.
Керівник відділу з питань дотримання прав ВПЛ секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Наталя
Тимонина:
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Необхідно більш чітко прописати всі норми в законах, що стосуються
переселенців, щоб ніхто не міг по-своєму їх інтерпретувати (70%
переселенцев не знают о своих правах // Новый формат
(http://nf.dp.ua/2016/04/70-pereselentsev-ne-znayut-o-svoikh-pravakh/). − 2016.
− 16.04).
В уряді з'явилися дві нові посади − віце-прем'єр з питань АТО і
міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо
переміщених осіб.
Директор військових програм Центру Разумкова Микола
Сунгуровський, не заперечуючи важливості координації дій різних структур
і відомств, висловлює здивування з приводу того, наскільки така координація
є вагомою причиною для створення посади міністра з питань АТО.
«У нас все необхідно координувати. Пропозиція створити нову посаду
− це якась епізодична, ситуативна реакція на критику, і не більше того. Я не
думаю, що хтось уявляє собі технологію роботи цієї фігури. Ймовірно,
спочатку створюється технологія, а під цю технологію або створюється,
або реорганізується, або пристосовується діяльність вже існуючих
структур, а не навпаки. Тобто це чергова бюрократична посада, яка навряд
чи щось дасть» (Принцип діяльності міністра з питань АТО поки що не
зовсім зрозумілий // Центр Разумкова (http://www.uceps.org/ukr/expert.php?
news_id=6096). − 2016. − 15.04).
Директор департаменту соціальної та гуманітарної політики
Міністерства оборони України Валентин Федічев:
Міністр у справах учасників АТО потрібен, щоб займатися
військовими у відставці і запасі. Міноборони займається соціальним
захистом військовослужбовців. Коли людина звільняється і стає
громадянським, хто буде продовжувати цю діяльність? Є необхідність і
перехідного періоду, і відповідальності Міноборони за тих, хто служив і
зараз знаходиться у відставці або в запасі. Ця посада необхідна, щоб
організувати координацію між міністерствами та відомствами.
Ця пропозиція з'явилася після обговорення системи координації з
одного боку − силовими структурами, з іншого − з Мінсоцполітики, МОЗ.
Радник міністра оборони та засновник громадської організації
«Волонтерська сотня «Добра воля» Наталія Воронкова:
Нове Міністерство у справах АТО цілком може бути корисним, якщо
буде добре прописаний його функціонал і повноваження. Структура, подібна
нового міністерства, вже була створена, це Координаційний штаб. Але штаб
займається більше медичними проблемами.
Якщо додати до цих функцій вирішення проблем з гуманітарних
вантажів і проблем переселенців, то на базі Координаційного центру можна
формувати нову структуру (Всім по кріслу. Навіщо потрібен міністр у
справах АТО // UkrMedia (https://ukr.media/politics/259987/). − 2016. − 14.04).
Експертний погляд
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Прогнози
Нацбанк помітив зростання економіки. Фінрегулятор залишив без
змін прогноз зростання ВВП в 2016 році на 1,1 %.
Економіка України, за оцінками Нацбанку, продовжила відновлення в
першому кварталі 2016 року, за результатами якого зафіксований незначний
приріст ВВП. Про це йдеться в звіті НБУ за квітень.
Нацбанк залишив без змін прогноз зростання реального ВВП в 2016
році на 1,1 % і на 3 % − в 2017 році.
Також в звіті наголошується, що в першому кварталі 2016 року, як і
очікувалося, тривала тенденція до уповільнення споживчої інфляції в Україні
завдяки стриманій монетарній і фіскальній політиці, низьким світовим цінам
на сировинні товари і стабілізації інфляційних очікувань.
НБУ залишив прогноз за показниками інфляції незмінними – 12 % на
кінець 2016 року і 8 % на кінець 2017 року. Базова інфляція, за прогнозами
регулятора, також залишається на рівні попереднього прогнозу − 9,1 % на
кінець 2016 року.
При цьому, як зазначив НБУ, ризики прогнозу інфляції на 2016 рік
змістилися в бік її зниження (Нацбанк помітив зростання економіки //
Корреспондент
(http://ua.korrespondent.net/business/economics/3674860natsbank-pomityv-zrostannia-ekonomiky). − 2016. − 26.04).
Економіст Павло Ільяшенко розповів про перспективи
економічного зростання України.
Економіст Павло Ільяшенко:
Хороша новина: згідно з прогнозами МВФ, уже в 2019 році ми
виберемося на рівень добробуту 2013 року. У 2021 році, по суті через 5 років
ми будемо навіть на 11% багатшими, ніж були в 2013. Все це незважаючи на
(1) війну (2) саботування принципово важливих реформ і (3) життя в умовах
завершення сировинного буму, який і став причиною дворазового зростання
добробуту в Україні з 2000 по 2007 рік.
Якщо ми порівняємо Україну з Польщею, то виявиться, що з 2016 з
2021 рік українська економіка зросте на 32%, а польська − на 31%. Правда,
по відношенню до 2013 економіка України зросте на 11%, а економіка
Польщі на 51%. Тому, виходить, що ніякого наздоганяючого зростання за
п'ять років ми не зробимо, і, що ще гірше − ми говоримо про посткризовий
період, коли темпи зростання високі хоча б за рахунок низької бази
порівняння.
За прогнозом МВФ, на кінець 2016 року ВВП України на душу
населення по ПКС становитиме приблизно 7 700 міжнародних доларів,
Прогнози
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Польщі − 27 700, що в 3,6 рази більше. Чи можемо ми подолати цю відстань в
20 тисяч хоча б за 20 років? На папері − так. Для цього потрібно, щоб
економіка зростала щороку на 6,6% − так, як вона росла в період з 2000 по
2013 рік. Правда, навіть в такому випадку в 2036 році ми наздоженемо
Польщу зразка 2016 року і наш західний сусід все одно буде багатшим від
нас.
Але давайте подивимося на кілька варіантів:
«Оптимістичний варіант» − 7,5%. Цю цифру можна назвати
поверхневим «уроком історії» − це середній результат 18 найбільш успішних
країн другої половини ХХ століття.
«Український досвід» − 6,6%. Таким було середньорічне зростання
нашої економіки в період з 2000 по 2013 рік.
«Статус кво» − 5,6%. Це екстраполяція 5-річного прогнозу МВФ на
наступні 20 років. Як і в перших трьох випадках, цей варіант є надмірно
оптимістичним, так як протягом 20 років набагато складніше утримувати
темпи зростання посткризової економіки.
«Польський досвід» − 4,4%. Це середньорічний темп зростання
економіки Польщі за 20 років, починаючи з 1991 року. В даному випадку,
Польща − це одна з 18 найбільш успішних країн в нашій вибірці.
«Реалістичний варіант» − 4%. Цю цифру можна назвати реалістичним
уроком історії. Нижче я напишу про те, чому вважаю саме 4% більше
коректним історичним орієнтиром, ніж 7,5%.
Результати ви бачите самі. Для того, щоб наздогнати Польщу 2016 року
по рівню добробуту за наступні 20 років, українській економіці потрібно
рости не менше, ніж це було під час сировинного буму.
Який же з вище описаних варіантів найбільш реалістичний? Ми не
знаємо. Темпи економічного зростання конкретної країни залежать від такого
великого набору припущень, що процес стає схожим на прогнозування
погоди.
Тому пропоную повернутися до «уроків історії». Тепер у нас всього два
варіанти: 7,5% проти 4,0%, або щось на зразок «чи може Україна повторити
шлях Сінгапуру», або ж «ми швидше Польща, ніж Сінгапур».
(…) Історичний орієнтир економічного зростання в 7,5% є сильно
завищеними і нам слід внести деякі поправки.
Наприклад, давайте припустимо, що в найближчі 20 років в Україні:
− не трапиться істотне зростання зайнятості, що є реалістичним
припущенням, як з-за негативних демографічних прогнозів, так і тому, що
рівень участі в робочій силі (сила праці участь) в Україні досить високий;
− капітал в економіці зростатиме, але виросте тільки на половину від
того, що ми бачимо в нашій вибірці – це оптимістичний припущення, так як в
нашій вибірці досить багато країн якраз проходили період індустріалізації;
− показники людського капіталу та продуктивності будуть рости з тим
же темпом, що і в нашій вибірці країн прикладів для наслідування (знову
оптимістичне припущення).
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В результаті перерахованих уточнень, темп економічного зростання з
7,5% перетвориться в 4,0%. З таким темпом економічного зростання через 20
років ми наздоженемо Польщу 2006 року. Можливо, це не такий вже й
поганий варіант, але це напевно набагато гірше, ніж ми всі сподіваємося (…)
(Мрачное будущее: экономического чуда не ожидается // LB.ua
(http://economics.lb.ua/state/2016/04/25/333811_mrachnoe_budushchee_ekono
micheskogo.html). − 2016. − 25.04).
Народний депутат, голова Комітету ВР у закордонних справах
Ганна Гопко прогнозує, що безвізовий режим почне працювати взимку
2017 року.
За її словами, процедури щодо скасування безвізового режиму буде
завершено до кінця червня, а сам безвізовий режим у найкращому випадку
почне діяти восени. Втім, найбільш «реалістичний сценарій − це зима 2017
року».
«Ми повинні чітко розуміти, що безвізовий режим − це не лише
відсутність віз у біометричних паспортах громадян України, які протягом 90
днів зможуть в'їжджати до країн Шенгенської зони без віз. Безвізовий режим
− це також сигнал інвесторам про те, що ситуація з безпекою значно
покращилася, про те, що тут є певні стандарти для інвестування» (Гопко:
безвізовий режим з ЄС почне діяти взимку 2017 року // АСН
(http://asn.in.ua/ua/news/news/43933-gopko-bezvizovyjj-rezhim-s-es-nachnetrabotat-zimo.html). − 2016. − 21.04).
Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна може отримати
безвізовий режим з Європейським Союзом уже влітку 2016 року.
Вона висловила надію на те, що імплементація важливого для України
питання в Європі відбудеться досить швидко.
«Так, це реально. Як тільки всі політичні процедури будуть закінчені,
залишиться утрясти юридичні деталі, вони займуть кілька місяців. Але це
будуть вже деталі, почнеться суто імплементація. Сподіваємося, що в
Європі імплементація займе менше часу, ніж в Україні» («Це реально»: в
Кабміні дали «літній» прогноз щодо безвізового режиму з ЄС //
Обозреватель (http://ukr.obozrevatel.com/politics/71084-tse-realno-v-kabminidali-litnij-prognoz-schodo-bezvizovogo-rezhimu-z-es.htm). − 2016. − 20.04).
Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Януш
Яблонський розраховує на введення безвізового режиму для України
протягом декількох місяців.
«Сподіваємося за кілька місяців на безвізовий режим... Це сприятливо
вплине на розширення контактів, зустрічі, обмін досвідом і налагодження
зв'язків українців з європейцями».
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За словами Яблонського, Польща давно готова до безвізового режиму з
Україною, але залежить від рішення інших країн шенгенської угоди.
«Ми просто не можемо вийти за рамки закону. Усе, що на сьогодні
можливо, ми зробили: видаємо в 2 рази більше віз, ніж всі інші країни
шенгенського договору. Зараз у Харкові тільки 2 консули займаються
видачею віз, незабаром будуть 3, і черги зникнуть» (Генконсул Польщі:
безвізовий режим з ЄС буде надано протягом кількох місяців //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/19/70
48070/). – 2016. – 19.04).
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Інфографіка

(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/
photos/a.810186002379165.1073741830.797219583675807/1166327523431676/?
type=3. – 2016. – 25.04).

(Більше 30 млрд. грн. у місцеві бюджети за квартал – беззаперечний
ефект фінансової децентралізації, – Геннадій Зубко // Децентралізація
влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2163). – 2016. – 19.04).
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(Мінрегіон України // https://www.facebook.com/MinregionUkraine/
posts/986011958148910. – 2016. – 21.04).
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(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/1078537578870556/?type=3&theater. – 2016. – 19.04).
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