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Головні новини тижня
Протягом тижня 06 − 11 травня 2016 року найбільш обговорюваною
стала тема співпраці україни з Міжнародним валютним фондом.
Міжнародний валютний фонд, який є основним кредитором нашої
країни, нагадав Україні про чотири ключові зобов'язання. МВФ вважає
пріоритетними завданнями української влади боротьбу з корупцією, судову і
податкову реформи, реформу управління державними підприємствами, а
також пенсійну реформу і продовження реформування енергосектору країни.
Про це йдеться в оновленій доповіді фонду з питань розвитку економік країн
Східної Європи і Балтії, включно з Україною.
З 10 по 18 травня в Києві буде працює місія МВФ, яка повинна
узгодити з урядом України перегляд програми, підтримуваної фінансуванням
в рамках угоди EFF. Досягнення позитивного результату відкриє шлях до
отримання третього траншу кредиту, а можливо – і четвертого (по $1,7 млрд
кожен).
Глава НБУ Валерія Гонтарєва на зустрічі з главою місії МВФ Роном
ван Руденом у вівторок, 10 травня заявила, що НБУ очікує якнайшвидшого
завершення другого перегляду програми співпраці МВФ з Україною.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок, 10 травня,
провів зустріч із головою європейського департаменту Міжнародного
валютного фонду Полом Томсеном. Сторони обговорили питання
проведення реформ в Україні та подальшої взаємодії щодо їх проведення.
Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі
Степан Кубів подав депутатам 14 законопроектів, які потребують негайного
розгляду та ухвалення.
Експертне коло в цілому висловлює надію на успішну роботу МВФ в
Україні.
Шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council
Андерс Аслунд запевняє, що до середини червня Україна отримає кредит на
$1,7 млрд.
«Коли Україна отримає наступний транш МВФ, США можуть
надати їй $1 млрд кредитних гарантій, а ЄС – черговий транш
макроекономічної допомоги на $650 млн. (…) В цілому, країна може
отримати кредитів на загальну суму $3,5 млрд».
Аслунд додає, що український парламент має ухвалити пакет з 19
законів, що включають в себе питання держуправління, дерегуляції,
корпоративного управління, збільшення списку держкомпаній, що
підлягають приватизації, а також елементів судової реформи, щоб
задовольнити МВФ.
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Економіст, фахівець відділу продажів інвестиційної компанії Dragon
Capital Сергій Фурса вважає, що депутати ВР проголосують за закони, від
яких залежить співпраця з МВФ. Однак, він підкреслює, що реформи, які
МВФ вважає ключовими для України, − завдання масштабне.
«Але поки важко очікувати, що щось там вийде. Ці реформи
зачіпають стільки корупційних інтересів, що складно уявити, як вийде їх
здійснити».
Однак, народний депутат Борислав Береза пеерконаний, що кредити не
можуть формувати бюджет країни, і називає це хибною практикою. На думку
експерта економічних програм Володимира Сіденка існує загроза, що навіть
якщо й буде виділений транш у розмірі $1,7 млрд, пропущені транші Україна
не отримає, тому що програму продовжувати ніхто не буде. Крім того, він
стверджує, що виконання програми МВФ не дає того ефекту для економіки,
на який усі розраховували.
Інші події тижня:
Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що реформування
Верховної Ради є пріоритетом.
Парубій розповів про зміни в Регламенті ВР: тепер замість двох
пленарних тижнів буде три. Крім того, буде збільшено час роботи в
комітетах для поліпшення підготовки законопроектів.
Глави МВС країн ЄС проведуть позачергову зустріч щодо безвізового
режиму з Україною.
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Аналітичний коментар
Р.Н. Жангожа
с.н.с ФПУ,
док. філос. наук,
док. політ. наук
Крим – час московський
У кінці квітня поточного року прокурор самопроголошеного
квазідержавного утворення – Республіка Крим Наталія Поклонська, на
засіданні підконтрольного Росії суду у справі про заборону Меджлісу,
заявила про юридичну нелегітимність Меджлісу кримсько-татарського
народу і партії «Хізб ут-Тахрір». За її твердженням, ці дві сили діють в
Криму спільно проти «цілісності» Російської Федерації, одним із суб’єктів
якої є Кримська Республіка. А вже 12 травня були затримані четверо
кримських татар за звинуваченням в причетності до «Хізб ут-Тахрір» і
заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров.
Якщо розглядати ситуацію в лінійній площині, то виникає питання:
яким чином, «Хізб ут-Тахрір» і Меджліс, які багато років знаходяться в
жорсткому протистоянні один одному, стали відразу союзниками? Єдине, що
їх об’єднує – це принцип ненасильства в політичній боротьбі.
Однак в заяві пані Поклонської все ж є певна логіка, побудована за
принципом безапеляційного твердження раніше затвердженого: «Я сказала,
що союзники – значить союзники». Зовсім необов’язково наводити
аргументи на користь подібного звинувачення, оскільки справжня причина
арештів і переслідувань представників кримсько-татарського народу майже
не приховується окупаційною владою і їх маріонетками: залякати і
придушити волю нації.
До прийняття рішення про арешт чотирьох віруючих мусульман в
Бахчисараї, Поклонська заявила про затримання трьох учасників осередку
«терористичної організації» і одного організатора. У цій заяві два
надзвичайно симптоматичних сигнали. Кваліфікацію правопорушення та
судовий вердикт по ньому визначають в процесі судового розслідування. З
цієї причини, твердження прокурора про те, що затриманий «організатор»,
якому загрожує за російським кримінальним кодексом довічне ув’язнення,
означає перехід від об’єктивного судового розслідування до «призначення»
винних. Якщо у першій справі про причетність до «Хізб ут-Тахрір» в
Севастополі слідство тривало близько року, то в цьому випадку «прокурору»
стало все ясно ще до початку слідства.
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Що
стосується
«севастопольської
справи»,
то
технологія
обвинувального висновку була побудована на показаннях одного
«засекреченого свідка», імені якого ніхто не знає, який в суді буде виступати
з відеоконференції з потрібними звинувачувальними показаннями. До цього
«Свідчення» додали матеріали прослуховування про те, що обвинувачені
«мали намір говорити між собою про політику і релігію». Цього виявилося
цілком достатньо, щоб обвинувачені в крамолі були засуджені до тривалих
термінів ув’язнення. А «організатор» і «глава» осередку – до довічного.
Ще один важливий момент – у відповідність з твердженнями слідства і
суду організатором релігійно-екстремістського осередку є один з групи
затриманих. Той, кого слідство і суд призначать організатором. Осередок –
це три-чотири мусульманина. Таким чином, довічний вирок може отримати
кожен четвертий обвинувачений в причетності до «Хізб ут-Тахрір».
Інше звинувачення, спрямоване проти заступника глави Меджлісу
кримсько-татарського народу Ільми Умерова не менш цинічне. Йому
інкримінують дії, нібито скоєні за межами Росії і Криму – заклик до
порушення територіальної цілісності Російської Федерації в частині
належності Кримського півострова. Ставка Кремля з облаштування Криму
заснована на підтримці репресивних органів, колабораціоністів і носіїв
радянської ментальності, які вважають патерналізм кращим адміністративнополітичним устроєм країни. При такій адміністративно-господарській
системі управління економіка і промисловість регіону відсуваються на
периферію і виконують декоративні функції, оскільки вся їх діяльність стає
збитковою. Ця обставина, в свою чергу, неминуче призведе до масштабного
скорочення сфер діяльності працездатного населення регіону і вимушену
трудову міграцію за його межі. Склад першої групи трудових мігрантів,
судячи з репресивних дій силовиків і скорочення можливості для
працевлаштування, складатиметься, переважно, з представників кримськотатарського населення півострова. Але решті населення Кримського
півострова не варто спокушатися – військові бази, розміщені на його
території, зможуть працевлаштувати лише незначну частину людей. Та й то,
переважно, це буде низькокваліфікована, а значить і низькооплачувана
робота. Ця обставина спонукає більшу частину кримчан до трудової міграції.
А з огляду на європейські санкції, спрямовані проти мігрантів, вихідців з
окупованого Криму, векторами трудової міграції стануть малопривабливі,
економічно депресивні регіони Російської Федерації.
Описувані події відбуваються в режимі реального часу. Однак якщо
розглядати ситуацію з анексією Криму, а ширше, всієї сукупної політики
сьогоднішнього Кремля, то за переможними кореляціями проглядається
глибока системна криза, що свідчить про незворотні негативні процеси, які
охопили країну і її населення.
Українська «Революція гідності», при всіх її негативних для економіки
і промислового виробництва наслідках, завдала серйозного удару імперськореваншистським домаганням Кремля на реставрацію Радянського союзу в
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його
«доперебудовних» кордонах. Навіть такі вимушені сателіти Кремля,
якими виступали всі останні роки новостворені держави Центральної Азії,
Вірменія, Азербайджан і Білорусь, потроху дистанціюються від Росії,
шукаючи власні торгово-економічні взаємозв’язки з міжнародними ринками і
власні шляхи державного розвитку. Громадський і політичний резонанс
української революції в свідомості народів пострадянського простору
ставлять питання про відновлення життєздатних і ефективних, готових до
агресії ззовні, державних інститутів і систем озброєння. В цей же час, при
всьому негативному змісті російської пропагандистської машини, можна
відзначити її, безсумнівно, позитивну роль у піднесенні національної
самосвідомості цивільного населення пострадянських країн і прискоренні
будівництва інституційного устрою новоутворених пострадянських держав.
Ідеологія «Русского мира» стала для пострадянських держав
відправною точкою для формування власних державних ідеологій. Той же
Казахстан, після відомих слів В. Путіна про відсутність історичних свідчень
про наявність на його території ознак державності, заявив про 550-річчя
виникнення казахської державності.
Не менш активно заявляє про свої національні інтереси Білорусь. За
заявою її харизматичного лідера А. Лукашенко, Білорусь не має наміру
ставати на бік Росії в умовах торгово-економічних санкцій Заходу.
Туркменістан уже давно диверсифікував поставки природного газу,
поставляючи в Китай, а сьогодні намагається реалізувати проект прокладки
газотранспортного коридору через територію Афганістану на ринки
південно-східного регіону.
З боку Вірменії і Азербайджану все частіше звучать запізнілі підозри
Росії про те, що перманентний конфлікт між ними не просто вигідний Росії,
але він, найчастіше, провокується нею.
Що стосується безпосередньо суб'єктів Російської Федерації, то, у
відповідь на торгово-економічні санкції Росії проти Туреччини, Татарстан
заявив, що не має наміру їм підкорятися, оскільки економіка республіки тісно
пов'язана з економікою Туреччини.
Крім неминучого, законного і вкрай бажаного відділення в
майбутньому від РФ Карелії, Східної Пруссії, Ідель-Уралу, Північного
Кавказу, значної частини Сибіру і китайського Далекого Сходу, японських
Курильських островів і Сахаліну і т.д.
Спецслужби Росії вели роботу по розколу і нейтралізації Меджлісу
кримсько-татарського народу багато років, задовго до березня 2014 року. І
ось ... Недопущення лідерів Меджлісу в окупований Крим і переслідування
активістів як членів «екстремістської організації» – це, як говорилося нами
вище, тільки перший сигнал. Тільки прелюдія до геноциду, і ніщо інше.
У ситуації, що склалася можна стверджувати, що самим юридично,
морально і раціонально вивіреним вердиктом буде: «Крим – це Україна і
повинен бути повернений Україні!». І це твердження, в не меншому ступені,
ніж Україні, економічно і політично вигідно самій Росії.
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Олександр Охрименко, економіст:
Світовий банк і Держстат України оприлюднив дані про частку
аграрного бізнесу України в ВВП країни.
Якщо, ще десять років тому Україна безнадійно відставала в розвитку
аграрного бізнесу і, як результат, промисловість просто таки превалювала в
ВВП України, то тепер після проведення реформ 2014–2015 року
представниками української влади, який представляють кращих учасників
Майдану, частка аграрного бізнесу в Україні показала свою силу.

Тому, не варто засмучуватися, що за підсумками 2015 року Україна
фактично встановила світовий рекорд з падіння ВВП. Це, все було зроблено
правильно. Згідно рекомендацій МВФ і ідей українських реформаторів
українська економіка повинна була «очиститися» від зайвих заводів і
фабрик.
Ці всі заводи і фабрики закриті або перебувають в стадії зупинки.
Україна більше не буде постачати Росії продукцію машинобудування та
хімію. Не отримає Росія і наші металеві вироби і готові продукти харчування.
Зате тепер Україна отримала можливість продавати кукурудзу Китаю,
пшеницю Таїланду, залізну руду Польщі і чавун США.

10

Блогосфера

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

06 − 11 травня 2016 р.

20-28 лютого 2015

Можна сміливо очікувати, що вже в 2025 році частка аграрної
продукції в ВВП України буде займати, як мінімум 25–30%. І тим самим
можна буде істотно поліпшити екологію України та позбутися зайвої
баласту, який залишив на СРСР у вигляді заводів і фабрик, які працювала для
і на агресора-Росію.
Згідно з рейтингом Світового банку за 2015 Україна посідає 53 місце.
Поділяю це місце з Гондурасом. Але, коли нарешті частка аграрного бізнесу
11
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в ВВП
випередити навіть таку європейську країну, як Албанія. Мета цілком досяжна
для найближчого десятиліття (Україна зробила великий крок у напрямку
великої реформи).
Віктор Мазярчук, експерт з державного управління, головний
експерт групи «Публічні фінанси» Реанімаційного пакету реформ, Центр
«Ейдос»:
15 вересня 2015 року в Міністерстві фінансів відбулася знакова подія.
Керівництво Міністерства фінансів, Верховної Ради та Адміністрації
Президента презентували єдиний портал публічних коштів E-data, який
покликаний відкрити інформацію про всі витрати держави, а саме:
− всі платежі державних установ, які здійснюються через Державне
казначейство України;
− звіти про використання коштів та інформацію про підписані та
виконані договори державними установами, державними та комунальними
підприємствами.

Минуло 235 днів і уже можна підбити перші результати роботи
порталу, яка здійснюється зараз в тестовому режимі. Тут розглянемо
інформацію про кількість платіжних доручень, які розміщаються на порталі
та кількість його відвідувань. На E-data можна подивитися інформацію про
більше ніж 18 000 000 транзакцій, які здійснювалися державою з 15 вересня
2015 року. Так, наприклад, 6 травня Державною казначейською службою
було передано на портал інформацію по 54 000 платіжних дорученнях. На
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малюнку
казначейська служба на портал.
Середній щоденний показник таких документів, інформація по яких
передається на портал, становить в районі 150 000 платіжних доручень.

Цікаво, що п’ять найбільших платежів, які були здійсненні державними
органами в травні є платежі Пенсійного фонду пов’язані з оплатою пенсій та
інших соціальних видатків.

Щоденне відвідування порталу у травні становить майже 14000
відвідувачів щодня. У вихідні середня відвідуваність становить 4 000 осіб, в
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Блогосфера

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

06 − 11 травня 2016 р.

20-28 лютого
той2015
час, як в робочий день піднімається до 30 000 осіб, які відвідують даний
портал. Така динаміка відвідувань порталу пов’язана з тим, що розпорядники
та отримувачі бюджетних коштів наповнюють інформацією про
використання коштів власні кабінети.
У квітні середня відвідуваність становила 33 000 осіб в день. У вихідні
цей показник зменшувався до 3 000 осіб, в той час, як в робочі піднімався до
40 000.
28 квітня 2016 року був зафіксований історичний максимум по
кількості відвідувачів в день який становив 85 630 осіб (85 630 осіб в день
відвідують єдиний портал публічних коштів E-data).
Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби:
Завершення реформування митного напряму − важливий виклик
для всієї служби. За короткий час складно докорінно змінити систему,
яка існувала більше 20-ти років. Незважаючи на великий спротив, ми
рухаємося вперед. На сьогодні відчутні суттєві результати.
Починаючи з травня, надходження ПДВ з ввезених на територію
України товарів до загального фонду державного бюджету почали
збільшуватися. В липні-жовтні щомісячні надходження до Держбюджету
становили більше 12 млрд гривень, а починаючи з листопада і до кінця
минулого року – бюджет щомісяця отримував більше 13 млрд гривень. Така
тенденція зберігається і цього року: у лютому надходження з ПДВ склали
вже 14 млрд гривень, у березні – 16,2 млрд і у квітні – 14,6 млрд.
Такого результату вдалося досягти завдяки проведенню заходів по
виведенню української економіки з тіні. Якщо порівнювати дані ПДВ по
митниці, то можна побачити, що 3-4 млрд грн в місяць були в тіні.
Крім того, ДФС забезпечувала розвиток митної справи і в інших
напрямах. Наприклад, сьогодні набагато спрощено процедуру оформлення
митних декларацій. 96% митних декларацій оформлюється митницями ДФС
в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису. Крім
того, значно скорочено середній час оформлення митної декларації:
оформлення декларації на експорт займає 1 годину, на імпорт – 2 години 14
хвилин, декларація без додаткового контролю оформлюється за 15 хв, а
попередні декларації – в автоматичному режимі.
В пілотному режимі використовується механізм прийняття
попереднього рішення стосовно застосування методу та критеріїв для
визначення митної вартості, що відповідає стандартам ЄС, відбувається
імплементація іншого стандарту ЄС – «єдиного вікна». Також у ДФС
активно працюють над електронізацією сервісів – використанням
електронної черги щодо автоматичного розподілу митних інспекторів на
митне оформлення.
Важливим є приєднанням до NCTS – загальноєвропейської
комп'ютеризованої системи управління транзитними вантажами,
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розробленої
для електронного документообігу. Фактично це надає
можливість здійснювати контроль за переміщенням товару. При цьому NCTS
– це не лише скасування паперового документообігу при транзитних
перевезеннях між країнами, але й інтеграція митних систем Європи. ДФС
планує завершити розробку змін до законодавства України щодо
впровадження норм NCTS протягом 2016 року за підтримки експертів
проекту Twinning, митного аташе в ЄС та Групи підтримки України в
Єврокомісії.
В напрямі розвитку інституційної спроможності митниць
затверджено новий порядок аналізу ризиків, який надав ДФС можливість
створювати таргетинг-групи не тільки в центральному апараті, а й в
кожній митниці. Автоматизована система аналізу та управління ризиками
(АСАУР) щомісячно забезпечує автоматизовану оцінку ризиків за близько
200 тис. митних декларацій, 290 тис. комерційних переміщень та 1,26 млн
переміщень пасажирських транспортних засобів. В АСАУР діє 102
алгоритми оцінки ризиків (профілів ризику), близько 400 підалгоритмів,
більше 87 000 комбінацій індикаторів ризику. Ми плануємо і далі
удосконалювати цю систему. Передбачається впровадження регіонального
профілювання ризиків; розширення алгоритмів автоматизованої оцінки
ризиків, з метою реалізації автоматизованого випуску товарів; розбудова
спроможностей для здійснення аналізу та оцінки ризиків до прибуття
товарів/осіб у пункти пропуску; і створення таргетинг-центрів за прикладами
країн ЄС, США, Канади та інших.
В напрямі європейської інтеграції та виконання Угоди про асоціацію з
ЄС було розроблено законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу
України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень
митних формальностей)». Ним передбачається створення інституту
уповноваженого економічного оператора (УЕО), що дозволить пришвидшити
митні процедури і встановити новий формат взаємодії між митними
органами та бізнесом. Статус уповноваженого економічного оператора
надається шляхом видачі сертифіката, який визнається на всій митній
території України. Підприємству можуть бути видані 2 види сертифіката
уповноваженого економічного оператора: «на спрощення митних процедур»
та «щодо надійності і безпеки». Перший передбачає мінімальну участь
митниці та усуває «людський фактор», другий прискорює проходження
митного контролю.
У зв’язку з підписанням та імплементацією Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС важливим є і запровадження посади митного аташе. Така
подія – це крок у напрямку розвитку зв'язків як з урядовими органами інших
держав, так і з іноземними компаніями. На сьогодні в Україні ця посада існує
у складі Представництва України при Європейському Союзі. Наявність
такого працівника вже довела свою ефективність у відносинах між Україною
та Європейською Комісією у митних справах.
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Взагалі, питання міжнародного співробітництва у податкові та митній
сферах є ключовим для нас. Щоб поглибити контроль на митниці треба
об’єднати зусилля з міжнародною спільнотою. Ми готові приєднатися до
угоди між країнами щодо автоматичного обміну податковою інформацією.
Це скоротить час виконання митних процедур на кордоні, мінімізує вплив
людського фактору, підвищить достовірність декларування товарів та
ефективність боротьби з контрабандою і митними правопорушеннями. На
даний момент обмін інформацією з країнами ЄС відбувається за підтримки
проекту Twinning. Також з 1 січня 2016 ДФС та Державний митний комітет
Республіки Білорусь, реалізовують проект міжнародної технічної допомоги
PRINEX – «Підтримка створення електронної системи попереднього обміну
інформацією між митними службами Білорусі та України». В планах –
реалізація подібних проектів з іншими країнами.
Як бачите, процес реформування митниці не стоїть на місці.
Впевнений, вже найближчим часом можна буде побачити результати реформ
– починаючи від електронізації сервісів, гармонізації національного
законодавства з Митним кодексом Європейського Союзу до посилення
кадрового складу митниць та подолання корупції (Хроніки реформування
митниці).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Сьогодні вручив сертифікати офіцерам спецназу КОРД Нацполіціі
Харкова! Плюс повну амуніцію, броньований спецавтомобіль і
озброєння.
Хлопці Харківського і Київського КОРДА дуже гарні і професійні! За
оцінкою інструкторів поліцейського спецназу США, які допомагають нам у
тренінгу та іспитах – ті, хто пройшли і отримали сертифікат – High level!
Восьмитижневий штурмовий курс випробувань і тренінгу, п'ятиденний
курс виживання – виявився непростим завданням навіть для професійних
спецназівців. Тільки кожен третій спецназівець, який попередньо пройшов
конкурс, зміг пройти випробування! Тим відповідальніше і почесніше
служба!
Міцнішаємо!Ведемо реформу крок за кроком (Хлопці Харківського і
Київського КОРДА – High level!).
Світлана Заліщук, народний депутат України:
Новини з полів реформи парламенту. Сьогодні Андрій Парубій
представив журналістам проект змін роботи Ради.
1. Три пленарні тижні на місяць замість двох. Більше днів для роботи в
комітетах.
2. Година уряду переростає в три години дебатів з урядом і буде
перенесена на понеділок для посилення контрольної фунції парламенту.
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3. Контраверсійне питання – погоджувальна рада НЕ буде закрита.
Після активних дебатів з журналістами й політиками стало зрозуміло, що ця
зміна не буде прийнята.
4. Ціла низка змін, як гарантувати персональне голосування.
5. Закладено механізми, як боротися з прогульництвом – максимальне
публічне висвітлення відсутності депутата без поважних причин,
ненарахування зарплати.
6. Закладено механізми, як боротися з порушенням процедури та
повернення роботи над законопроектами в правове поле.
7. Закладено механізми, як зменшити кількість зареєстровних та
збільшити якість ухвалених законів.
Голова Верховної Ради планує зареєструвати законопроект на
настпуному тижні і прогнозує його ухвалення до кінця липня, щоб нова сесія
восени розпочалася за новими правилами (Новини з полів реформи
парламенту).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Європейський банк реконструкції і розвитку зберіг свій прогноз
для економіки України на 2016 рік, згідно з яким зростання ВВП країни
за підсумками року складе 2% (IntelliNews, Великобританія).
Як йдеться у травневій доповіді ЄБРР про економічні перспективи
регіону, в 2017 році економіка України також зросте на 2% за умови
поступової реалізації структурних реформ.
В Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду
(Voice of America, США).
Представники одного з найбільших українських донорів до 18 травня
мають намір перевірити, як новостворений український уряд продовжує
програму реформ, започатковану попереднім Кабміном.
Держсекретар МЗС Німеччини Штефан Штайнляйн заявив, що
Німеччина надавала і буде продовжувати надавати сприяння Україні у
проведенні реформ, у тому числі й матеріальне (Deutsche Welle,
Німеччина).
«Німеччина підтримує Україну в процесі її трансформації.
В 2016 році Берлін виділить близько 200 млн євро в рамках
двосторонньої допомоги в ключових галузях реформ, таких як енергетика,
державна адміністрація та децентралізація».
Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайетт
заявив, що українська поліція стала прикладом успішності реформ в
країні (Voice of America, США).
«І одним з найважливіших напрямків реформ є реформування
судочинства та правоохоронної діяльності. Ще раз хочу підтвердити
прихильність уряду США надавати підтримку уряду і прем'єр-міністру для
того, щоб і далі просувати процес реформ».
Заступник голови Європейського департаменту Міжнародного
валютного фонду Махмуд Прадхан заявив, що перші сигнали, що
надходять від нового українського уряду, вселяють надію на успішну
співпрацю (Reuters, Великобританія).
«Ми вважаємо, що сигнали, які говорять про готовність нового уряду
слідувати програмі, продовжувати її реалізацію, а також прагнення
відповідати дуже обнадіюють.
Сподіваюємось програма буде працювати успішно і, найголовніше,
Огляд зарубіжних ЗМІ
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буде
продовжено прийняття необхідних заходів, які вже працюють і дають
результати.
МВФ очікується в Україні на наступному тижні, щоб офіційно
перевірити, чи буде досягнутий прогрес в його допомоги для реформ у
$17,5 млрд в програму».
Рада з енергетики США-ЄС підтримали енергореформи в Україні,
включаючи коригування цін на енергоносії, і відзначили роль України
як найважливішої країни-транзитера природного газу в ЄС (Deutsche
Welle, Німеччина).
США і Євросоюз висловилися проти використання енергоресурсів як
політичну зброю і підкреслили свою прихильність спільній роботі щодо
поліпшення енергетичної диверсифікації країн ЄС і держав-сусідів.
Рада в черговий раз підкреслила роль України як найважливішої
країни-транзитера природного газу в ЄС. При цьому було відзначено тісну
співпрацю США, ЄС і Канади, покликане допомогти Україні у проведенні
плану дій на випадок непередбачених обставин в зимовий час, а також
середньострокових і довгострокових заходів щодо підвищення енергобезпеки
країни.
Учасники засідання підтримали енергореформи в Україні, включаючи
коригування цін на енергоносії, а також прогрес в розукрупненні державної
нафтової і газової компанії Нафтогаз, створенні незалежного регулятора і
закону про ринок електроенергії. У документі наголошується і необхідність
поступової інтеграції України в європейський енергетичний ринок.
Комісар ЄС Йоханнес Хан заявив, що Україна до кінця поточного
року отримає візову лібералізацію (Wschodnik, Польша).
«Громадяни України, Грузії і Косово зможуть подорожувати без віз у
країни ЄС вже у 2016 році.
Україна виконала зобов'язання, які надають її громадянам право на
в'їзд на територію ЄС без віз».
Екс-віце-прем'єр Польщі, співголова групи радників президента
Петра Порошенко, Лешек Бальцерович назвав основні напрямки
реформ в Україні (Dziennik.pl, Польша).
«Зміцнення фінансової системи, економічне зростання, боротьба з
корупцією і децентралізація – це основні напрямки реформ, які необхідно
реалізувати в Україні.
В Україні починається економічне зростання, яке буде тривати, якщо
реформи будуть продовжені.
Вже зроблено дійсно багато. По-перше, диверсифікація енергетичного
ринку. Незалежність вже від імпорту газу «Газпрому»; кілька років тому
імпорт становив понад 40 млрд кубометрів газу в рік, а тепер ви берете
нуль. Це рекорд в Європі».
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна концепція реформування та її реалізація
Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і
торгівлі Степан Кубів подав депутатам 14 законопроектів, які
потребують негайного розгляду та ухвалення (LB.ua).
«Передумовами виходу з кризи є утримання макроекономічної
стабільності і забезпечення ефективних реформ. Цим двом нашим
завданням відповідає співпраця з Міжнародним валютним фондом,
Світовим банком, ЄБРР та іншими нашими іноземними партнерами, які
допомагають Україні відновлювати фінансові резерви, а також надають
нам консультативну допомогу щодо формування ефективної програми
реформи, зокрема фіскальної, монетарної і курсової політики».
Він підкреслив, що новий уряд мусить мати чітку позицію −
«прискорити проведення в Україні ефективних реформ, які забезпечать
передумови сталого економічного зростання».
«Ці реформи, перш за все, потрібні Україні, а не МВФ та іншим
нашим міжнародним партнерам».
Він закликав депутатів розглянути й ухвалити найближчим часом
найважливіші урядові ініціативи, серед яких − рішення Уряду про
підвищення соціальних стандартів на 10% з 1 грудня 2016 року,
Законопроект 4543 (внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2016 рік»); скасування податку на пенсії і т.д.
Кубів наголосив, що ці документи Рада мусить включити до порядку
денного цього пленарного тижня.
Також Кабмін закликає парламент ухвалити законопроекти: №4524
(щодо збільшення видатків на проведення зовнішнього незалежного
оцінювання); №4526 (внесення змін до деяких законів України у зв'язку з
ухваленням Закону України «Про державну службу»); №3224 (щодо
документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи
її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом
візового режиму для України); №0954 (щодо реформування системи
управління автомобільними дорогами загального користування); №2490
(щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав
засуджених); №2489 (про службу в органах місцевого самоврядування).

Офіційна інформація
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок, 10
травня, провів зустріч із головою європейського департаменту
Міжнародного валютного фонду Полом Томсеном. Сторони обговорили
питання проведення реформ в Україні та подальшої взаємодії щодо їх
проведення (Урядовий портал).
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подякував
представникам Міжнародного валютного фонду за системну і плідну
взаємодію з Україною.
«Новий Уряд відданий курсу на проведення і пришвидшення реформ у
країні, зокрема у сферах роботи митниці, оподаткуванні, забезпеченні
прозорості державного управління шляхом публічного призначення
керівництва державних підприємств, удосконалення системи державних
закупівель та проведення публічної, відкритої приватизації».
Ми вважаємо проведення реформ нашим внутрішнім домашнім
завданням, а МВФ − стратегічним партнером, який допомагає нам
проходити цей непростий шлях».
Разом зі Стратегічною групою радників з підтримки реформ в Україні,
співголовами якої стали радник Президента, колишній Віце-прем’єр-міністр
Польщі Лєшек Бальцерович та керівник групи радників Прем’єр-міністра
України, колишній Віце-прем'єр та Міністр фінансів Словаччини Іван
Міклош, Уряд працює над розробкою операційного плану діяльності, який
буде презентовано найближчим часом.
Голова європейського департаменту МВФ Пол Томсен привітав
формування нового Уряду та запевнив у готовності МВФ підтримувати
Україну у проведенні необхідних змін.
Голова парламенту Андрій Парубій заявив, що протягом
поточного пленарного тижня Верховна Рада планує розглянути 15
законопроектів, які необхідні для продовження співпраці з Міжнародним
валютним фондом (МВФ) (АСН).
«Вже сьогодні ми включаємо до порядку денного близько 15 законів,
необхідних для співпраці з МВФ і для підвищення соціальних стандартів
українців».
Він зазначив, що в пріоритеті законопроекти про зміни до Податкового
кодексу щодо звільнення від оподаткування пенсій, спрощення реєстрації
імпортних ліків і фінансове забезпечення проведення зовнішнього
незалежного оцінювання.
Міністр фінансів України Олександр Данилюк сподівається на
позитивні результати роботи місії Міжнародного валютного фонду
(АСН).
«Вранці зустрів делегацію на чолі з Роном ван Руденом, обговорили
наступні кроки з підготовки оновленого меморандуму. Сподіваюся на
позитивні результати роботи місії».
Офіційна інформація
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Данилюк також пообіцяв зі свого боку зробити все можливе для того,
щоб зрештою оновлений меморандум був взаємовигідним, а Україна здобула
підтримку МВФ у проведенні реформ.
Глава НБУ Валерія Гонтарєва на зустрічі з главою місії МВФ
Роном ван Руденом у вівторок, 10 травня заявила, що НБУ очікує
якнайшвидшого завершення другого перегляду програми співпраці
МВФ з Україною (Корреспондент).
Національний банк України виконав усі вимоги програми
Міжнародного валютного фонду, що стосуються його діяльності, і очікує
якнайшвидшого завершення другого перегляду.
Згідно з повідомленням прес-служби Нацбанку, сторони обговорили
монетарну політику НБУ в умовах інфляційного таргетування, кроки з
подальшої лібералізації валютного регулювання, перезавантаження
банківського сектора.
Місія МВФ розпочала роботу в Україні (Корреспондент).
«Місія буде працювати в Києві в період до 18 травня в рамках другого
перегляду програми розширеного фінансування EFF», − уточнив
співрозмовник агентства.
Як очікується, місія на чолі з Роном ван Руденом проведе зустрічі з
владою. Її ключове завдання − обговорити і завершити другий перегляд
програми реформ, схваленої в березні 2015 року.
Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна досягла
економічного зростання, незважаючи на конфлікт на Донбасі
(Цензор.НЕТ).
Незважаючи на протистояння на Донбасі, яке забирає значні кошти з
бюджету, Україна змогла продемонструвати економічне зростання.
«Ми відновили зростання ВВП. Міжнародний валютний фонд дає
позитивні економічні прогнози щодо української економіки».
МВФ нагадав Україні про чотири ключові зобов'язання (АСН).
Міжнародний валютний фонд, який є основним кредитором нашої
країни, вважає пріоритетними завданнями української влади боротьбу з
корупцією, судову і податкову реформи, реформу управління державними
підприємствами, а також пенсійну реформу і продовження реформування
енергосектору країни. Про це йдеться в оновленій доповіді фонду з питань
розвитку економік країн Східної Європи і Балтії, включно з Україною.
«Також для України актуальні підвищення продуктивності праці,
стимулювання виробництва, поліпшення умов на ринку праці і поліпшення
ділового середовища з метою залучення інвестицій. Політика країни повинна
фокусуватися на інституційні реформи, мета яких − виключити неефективні
Офіційна інформація
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2015і нарощувати прямі приватні інвестиції», − наголошується в доповіді
заходи
МВФ.
Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що реформування
Верховної Ради − в пріоритеті (АСН).
«Реформування роботи ВР − пріоритет. На жаль, довіра дуже
низька. Треба підняти продуктивність роботи парламенту і дисципліну
депутатів».
Парубій розповів про зміни в Регламенті ВР: тепер замість двох
пленарних тижнів буде три. Крім того, буде збільшено час роботи в
комітетах для поліпшення підготовки законопроектів.
«Пленарний тиждень буде змішаним. А напрацювання комітетів
повинні завершуватися радою голів комітетів, яка рекомендуватиме
порядок денний на пленарний тиждень».
Законовпроект про зміни поки не зареєстрований і тільки
напрацьовується.
Спікер парламенту Андрій Парубій під час презентації пропозицій
щодо змін до Регламенту ВР заявив, що бюджетний комітет повинен
давати висновок на кожен законопроект (АСН).
За словами Парубія, це оберігатиме від популізму. Крім того, візувати
всі пропозиції повинен і Комітет з питань запобігання корупції.
Також Парубій розповів, що день уряду пропонується проводити в
понеділок, а не як раніше − в п'ятницю.
Виконавчий директор МВФ у Європі Махмуд Прадан задоволений
сигналами готовності нового уряду України виконувати програму фонду
(Дзеркало тижня).
«Ми вважаємо обнадійливим те, що новий уряд готовий приєднатися
до програми, залишитися з програмою, його зусилля в цьому напрямку».
Прадан додав, що сподівається на швидке відновлення співпраці, яка
була заморожена через політичну кризу в Україні.
За попередніми даними міжнародні резерви України на 1 травня
2016 року становили 13,241 млрд доларів в еквіваленті (Економічна
правда).
Після скорочення обсягу резервів у березні, протягом квітня їх обсяг
зріс на 4,1 % або 519,5 млн дол, майже повернувшись до рівня, досягнутого
на початок 2016 року.
За останні 12 місяців резерви зросли на 37,5 %.
Збільшення резервів у квітні відбулося насамперед завдяки купівлі
Нацбанком іноземної валюти для згладжування надмірних коливань на
міжбанківському валютному ринку та поповнення резервів.
Офіційна інформація
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Збільшення резервів відбулося, незважаючи на проведення платежів
Уряду з погашення та обслуговування державного та гарантованого
державою боргу в іноземній валюті у сумі 114 млн дол. У тому числі 58,4
млн дол було спрямовано на обслуговування за державними цінними
паперами.
Під час брифінгу співголови Групи стратегічних радників Лєшек
Бальцерович та Іван Міклош представили цілі та завдання Групи –
допомогти українській владі пришвидшити і зробити незворотнім
процес глибоких реформ в Україні (Президент України Петро Порошенко).
Радник Президента України, представник Президента у Кабінеті
Міністрів України Лєшек Бальцерович наголосив на позитивних
зрушеннях у проведенні реформ та змінах в економіці України.
«Незалежна, демократична, реформована та економічно розвинута
Україна надзвичайно важлива для Європи.
Починається економічне зростання і воно буде продовжуватись, якщо
будуть продовжуватись реформи. А реформи повинні мати підтримку не
тільки в Уряді, але й в парламенті».
Представник Президента в Уряді назвав чотири головні цілі, яких
потрібно досягти у проведені реформ в Україні. Укріплення стабільності
фінансів, бюджету, банківської системи та економіки, що є дуже важливою
передумовою для укріплення економічного зростання. Крім того, проведення
реформ для укріплення економічного зростання та укріплення законної
держави, що включає в себе і боротьбу з корупцією, а також перебудова
структури держави, включно із проведенням децентралізації.
За його словами, потрібні також нові процедури формування бюджету
«для того, щоб він не змінювався 50 разів на рік». Укріпленню економічного
зростання в Україні сприятиме скорочення привілеїв для монополій та
привілеїв олігархів, створення сприятливого середовища для розвитку малих
підприємств.
«Це однин із найважливіших показників того, що ситуація в Україні
змінюється».
Представник Президента в Уряді наголосив на важливості створення
умов для зростання конкуренції, чому сприятиме співпраця із європейським
співтовариством, дерегуляції, прискоренні антикорупційної роботи,
проведенні реформи прокуратури та судів.
Лєшек Бальцерович підкреслив, що дякуючи політиці української
влади вдалося уникнути катастрофи в бюджетній сфері, Національним
банком України зроблено важливі кроки по стабілізації банківської системи
та грошової політики.
За його словами, прискорюється процес диверсифікації експорту,
відтепер ЄС стає найголовнішим партнером України. Наша держава також
має «величезний прогрес» в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового
банку Doing Business.
Офіційна інформація
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Співголова Групи стратегічних радників та керівник групи
радників Прем'єр-Міністра Іван Міклош наголосив, що Група надаватиме
українському Уряду максимальну допомогу у продовжені реформ. Він
висловив думку, що за останні два роки було зроблено більше, ніж за останні
20 років до цього у проведенні реформ в Україні.
«Наша роль – не заміна Уряду чи інших органів. Наша роль –
допомагати реформаторам, запобігати прийняттю поганих рішень та
підтримувати добрі ініціативи. Наша група працюватиме для всіх – для
Кабінету Міністрів, Адміністрації Президента, Верховної Ради. Ми
працюватимемо з громадськими організаціями, бізнесовими асоціаціями. Ми
будемо працювати з усіма, хто бажає прискорити і поглибити реформи».
Керівник групи радників Прем'єр-Міністра наголосив на важливості
політичної підтримки реформ.
«Я завжди говорю, що реформи – це завжди більше політична
проблема, а ніж технічна. Технічно ми знаємо, що необхідно робити, але
дуже важливо мати лідерство реформ і добру комунікацію реформ. Адже
найбільшою загрозою для реформ та успішного майбутнього України – це
популізм, бо популізм не пропонує рішень, а лише бажає використати важкі
часи для реалізації своїх цілей, а не цілей суспільства».
Серед досягнень він назвав зниження дефіциту фінансів з 10% у
2014 році до 2–2,5% у 2015-му.
Водночас, Іван Міклош акцентував на необхідності прискорення
судової реформи, реформи прокуратури та проведення приватизації.
«Є багато методів боротьби з корупцією і один із них – ефективна
судова система, прокуратура. Але один із найефективніших методів
боротьби з корупцією – це зменшення простору для корупції, лібералізація,
дерегуляція і приватизація».
Радник Прем’єр-міністра також наголосив, що економічне зростання в
Україні можливо лише за умови проведення радикальних реформ і додав, що
глибокі реформи забезпечать реалізацію стратегії «win-win» − коли від
рішучих економічних реформ, дерегуляції, ефективної боротьби з корупцією,
покращення інвестиційного клімату, прозорої приватизації, створення
конкурентного середовища і сприятливих передумов для розвитку малого
бізнесу, виграє не лише Україна, а й країни-сусіди.
За словами Івана Міклоша в Групі стратегічних радників працюватиме
не більше 15 осіб, серед яких українські, польські та словацькі експерти.
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Із травня 2016 року у зв’язку з набуттям чинності нового закону
про держслужбу до переліку осіб, підслідних НАБУ, додаються голови

Офіційна інформація

25

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

06 − 11 травня 2016 р.

20-28 лютого
2015радники і помічники президента, а ткож радники голови ВР
РДА,
України та прем’єр-міністра України (Українська правда).
Таким чином, кількість осіб, потенційно підслідних НАБУ збільшиться
щонайменше на півтисячі чиновників, повідомляє прес-служба НАБУ.
Крім того, у зв’язку із введенням нової класифікації категорій посад
«А», «Б» і «В», до підслідності НАБУ належать злочини, скоєні державними
службовцями категорії «А» (у попередній редакції ст. 216 КПК «державні
службовці, посади яких віднесені до першої та другої категорій посад»).
Загальна кількість українських посадовців, потенційно підслідних
НАБУ, перевищує 20 тисяч осіб. В основному це – вищі посадові особи (від
прем’єр-міністра до мерів міст обласного значення та керівників
райдержадміністрацій), керівники державних підприємств, особи вищого
офіцерського складу силових структур, судді усіх рівнів, тощо.
Повна підслідність НАБУ викладена у ст. 216 Кримінального
процесуального кодексу України.
Децентралізація та реформа державного управління
Віце-прем’єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко заявив, що Мінрегіон готовий представити пропозиції розподілу
коштів Державного фонду регіонального розвитку вже на наступному
засіданні Кабінету Міністрів України (Децентралізація влади).
«Пропозиції щодо розподілу коштів Державного фонду регіонального
розвитку, за рахунок яких у 2016 році реалізовуватимуться регіональні
проекти та програми, вже підготовлені Мінрегіоном на підставі відбору в
обласних конкурсних комісіях. В проект рішення ввійшли перші 11 регіонів з
кількістю проектів 219 на загальну суму 1 млрд 10 млн грн. В проект
розпорядження включено школи, дитячі садки, лікарні, місцеві та
магістральні дороги, проекти з енергоефективності та термомодернізації
соціальних об’єктів. Для оцінки відповідності інвестиційних програм і
проектів вимогам законодавства в Мінрегіоні створена Міжвідомча
комісія».
Урядовець наголосив, що у разі затвердження відповідного розподілу
коштів ДФРР Урядом, на містах почнеться реалізація проектів,
першочерговість фінансування яких буде визначатися на місцях.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода
заявив, що децентралізація без передачі об’єднаним тергромадам
повноважень з управління землями за межами населених пунктів
безперспективна (Децентралізація влади).
Вже 2 роки піднімається питання про необхідність передачі
Офіційна інформація
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повноважень
об’єднаним територіальним громадам з управління землями за
межами населених пунктів, адже без цього не можливо повноцінно
проводити реформу децентралізації.
Про це повідомив Перший заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав
Негода під час круглого столу за участі представників центральних органів
виконавчої ради, асоціації міст України, асоціації районних та обласних рад,
асоціації сільських та селищних рад, експертів, апарату ВРУ щодо
обговорення пропозицій та зауважень до проекту 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», який готується до другого читання.
«Об’єднані територіальні громади чекають на це рішення. Управління
землями за межами населених пунктів має бути одним з найбільших
стимулів до об’єднання і важливим ресурсом для інвестицій та розвитку
громад. Отримати такі повноваження мають лише спроможні
територіальні громади та органи самоврядування, які зможуть
кваліфіковано забезпечити реалізацію покладених на них функцій».
На його переконання, розгляд зазначеного законопроекту дуже
важливий, адже органам місцевого самоврядування та об’єднаним
територіальним громадам надається можливість розпоряджатися землею, яка
знаходяться в межах об’єднаних територіальних громад, а не тільки
населених пунктів:
«Також важливо визначитися у який саме спосіб ця земля буде
передаватися».
В’ячеслав Негода підсумував, що треба мати єдину позицію
Міністерства, асоціацій, експертів та депутатів в контексті концепції
реформи місцевого самоврядування аби ухвалити проект Закону в цілому.
Об’єднані територіальні громади вже мають усі правові механізм
для ефективного використання субвенції з Державного бюджету на
розвиток інфраструктури (Урядовий портал).
Виконавчі комітети рад ОТГ можуть оформити проектні заявки та
подати їх облдержадміністраціям для розгляду і надання відповідних
висновків. У свою чергу, обласні державні адміністрації повинні протягом
п’яти робочих днів розглянути такі заявки та надати висновки.
Форму заявки та строки її розгляду затверджено Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 05 квітня 2016 року № 82 «Про затвердження Форми проектної
заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад», який опублікований в черговому номері
Офіційна інформація
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2015 «Офіційний вісник України» від 6 травня 2016 року № 33 під
бюлетеня
номером 1314.
Після розгляду проектних заявок та отримання висновків ОДА, весь
пакет документів відповідно до Наказу Мінрегіону від 28 березня 2016 № 73
надсилається на погодження спеціально утвореній при Мінрегіоні комісії.
Комісія протягом п’яти робочих днів з моменту отримання заявок та
висновків або погоджує їх, або подає відповідним виконавчим комітетам
міських, селищних, сільських рад зауваження для їх усунення та повторного
подання на погодження.
Після погодження Комісією проектних заявок, виконавчими
комітетами рад розробляються відповідні проекти, перелік яких
затверджується радою, оприлюднюється в місцевих засобах масової
інформації або на офіційних веб-сайтах та подається повний пакет
документів до органів Казначейства для спрямування коштів на реалізацію
відповідних проектів.
Судова реформа
Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, коли Верховна
Рада проголосує за судову реформу (Західна інформаційна корпорація).
Андрій Парубій розраховує, що парламент до середини липня внесе
зміни до Конституції України в частині правосуддя.
«У нас останнє пленарне засідання буде в липні, якщо я не помиляюся...
15 липня – це крайній термін, до якого ми повинні зробити все можливе, щоб
цю реформу завершити».
За його словами, в даний час робоча група готує законопроекти, які
будуть прийняті перед внесенням змін до Основного закону України в
частині правосуддя і не дозволять окремим особам впливати на судову
систему країни.
«Після того, як ці закони будуть прийняті, підписані президентом, всі
стверджують, що ми зможемо винести на друге читання Конституцію і ми
зможемо їх (зміни – ІФ) в залі проголосувати. Я дуже на це розраховую і
буду робити все можливе, щоб ми це зробили».
Він також висловив надію, що в парламенті знайдеться конституційна
більшість голосів, щоб зміни до Основного закону стали реальністю.
Податкова реформа
У Верховній Раді України відбулося перше засідання робочої
групи, створеної відповідно до Указу Президента України №180/2016 від
26 квітня 2016 року (znaj.ua).
Офіційна інформація
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Перше засідання робочої групи з підготовки законодавчої бази з
протидії виводу прибутків за кордон і зменшення податкової бази, створеної
відповідно до указу Президента України, проводила голова робочої групи,
голова комітету ВРУ з питань податкової митної Політики Ніна Южаніна.
Під час засідання учасники робочої групи розглянули та обговорили
робочий варіант концепції, який був розроблений Комітетом спільно з
фахівцями та експертами економічної області. Як відзначають фахівці,
представлена концепція передбачає конкретні кроки плану дій ОПП, які
пропонуються для застосування в Україні, а саме оподаткування
контрольованих іноземних компаній, визнання іноземних компаній
резидентами України, обмеження витрат за фінансовими операціями з
пов'язаними особами, запобігання зловживанням у зв'язку із застосуванням
договорів про уникнення подвійного оподаткування, запобігання уникнення
статусу постійного представництва, а також введення звітності для
міжнародних груп компаній.
Реформа державної служби та реорганізація державних органів
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок провів
нараду з питання виконання Постанови Кабінету Міністрів України
№442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади» (Урядовий портал).
Учасники наради обговорили проблемні питання, пов'язані із
реорганізацією низки контролюючих державних служб, що передбачено
Постановою Кабінету Міністрів №442, а також заходи, які необхідно вжити
для завершення ліквідації чи створення нових органів.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зауважив, що в
Україні досі не завершений процес трансформації низки державних структур,
що було передбачено прийнятою 10 вересня 2014 року Постановою Кабінету
Міністрів про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.
«Маємо величезні проблеми в різних інспекціях, контролюючих органах,
які вчепилися у крісла і в приміщення, в яких знаходяться. Тиснуть на бізнес,
підприємництво, ще й витрачають на це бюджетні кошти.
Два роки займатися цим питанням, я вважаю, є абсолютним
неприпустимим».
На нараді зазначили, що з моменту прийняття Постанови припинено
діяльність 2-х з 18 органів та утворено 5 органів з 7 передбачених.
Також було зазначено, що до цього часу не було розпочате
функціонування Державної служби з лікарських засобів та контролю за
наркотиками та Державної інспекції енергетичного нагляду через те, що не
було призначено керівників органів.
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Крім того, завершенню ліквідації Держсільгоспінспекції заважали не
вирішені питання передачі функцій контролю за експлуатацією та технічним
станом, а також реєстрації і обліку машин сільськогосподарського
призначення.
Учасники наради обговорили питання забезпечення функціонування
Держпродспоживслужби, ліквідації Держінвестпроекту, а також припинення
територіальних органів центральних органів виконавчої влади на тимчасово
окупованих територіях в Автономній Республіці Крим та Донецькій і
Луганській областях. У цьому контексті Голова Уряду доручив
Мінекономрозвитку і Мін'юсту внести пропозиції щодо можливих шляхів
розв’язання проблеми використання майна територіальних органів.
Прем'єр-міністр поставив завдання завершити процеси реорганізації
державних служб до 1 липня та закликав профільних міністрів до
персональної відповідальності.
Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
Президент Петро Порошенко доручив голові Держагентства з
енергоефективності й енергозбереження Сергію Савчуку забезпечити
подання заявки про членство України в міжнародному агентстві з
поновлюваних джерел енергії (IRENA) (Українська правда).
Окрім того, Порошенко доручив Кабінету Міністрів передбачити
сплату членських внесків країни в бюджет IRENA у межах бюджетних
призначень, передбачених Держенергоефективності.
IRENA полегшує доступ до всієї необхідної інформації про
поновлювані джерела енергії, у тому числі до технічних даних.
Кабінет Міністрів презентував членам місії Міжнародного
валютного фонду, яка розпочала роботу в Україні, нові тарифи на газ
для населення. Згідно з програмою співпраці з МВФ йшлося про те, що
тарифи дійдуть до ринкового рівня через два наступних збільшення (znaj.ua).
Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег
Устенко:
В даному випадку Кабмін пішов на одноразове збільшення, що
дозволило сказати в Вашингтоні, що жоден уряд до цього не робив стільки
для зниження рівня корупції, скільки зробив буквально за кілька днів уряд
Гройсмана.
Таким чином, новий Кабмін пішов на збільшення тарифів набагато
швидшими темпами, ніж цього хотіли в МВФ, виконавши умову достроково.
У той же час, одного лише підвищення цін на енергоносії безумовно
недостатньо, щоб продовжити співпрацю з Фондом.
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Віце-прем’єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко заявив, що на здійснення енергоефективних заходів у секторі
теплопостачання цьогоріч буде підписано договорів на 88 млн дол. США
(Урядовий портал).
«Реформа
енергоефективності,
яку
ми
сьогодні активно
впроваджуємо, це цілий комплекс заходів, інструментів та ресурсів. Серед
них − проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого
теплопостачання України», який здійснюється за рахунок кредиту
Світового банку. У квітні до Світового банку Мінрегіоном було направлено 8
звітів з оцінки учасників проекту на загальну суму близько 19 млн дол. США.
Підписати договори за даними закупівлями плануємо у другому кварталі
2016 року. Загалом до кінця року в наших планах підписати близько 50
договорів на загальну суму у 88 млн дол. США. Додатково буде ініційовано 14
закупівель на 106 млн. дол. США, підписання яких заплановано на 2017 рік».
В рамках проекту буде здійснено цілу низку енергоефективних заходів
у різних регіонах України. Це і реконструкція трьох ТЕЦ, понад 150 котелень
та десятків центральних теплових пунктів; і будівництво когенераційних
станцій; і заміна тепломереж; і встановлення індивідуальних теплових
пунктів та загально будинкових теплолічильників. Як відповідальні за
реформу, маємо єдину мету – підвищити енергоефективність нашої країни
використовуючи всі можливі інструменти. Адже я переконаний, що саме
енергоефективність стане локомотивом, який потягне за собою вперед всю
українську економіку.
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вважає, що українці повинні
подумати над відмовою від природного газу та знайти альтернативу
цьому енергоресурсу (АСН).
«Для жителів сільських територій перспективно в плані
енергозбереження. Так, це радикальний крок, але треба думати над
відмовою від споживання газу».
Розенко зазначив, що ціна на газ в Україні не буде знижуватися, а тому
потрібно шукати більш дешеві альтернативи.
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Глави МВС країн ЄС проведуть позачергову зустріч щодо
безвізового режиму з Україною (Європейська правда).
Міністри внутрішніх справ країн ЄС можуть провести позачергове
засідання для того, щоб фіналізувати процес лібералізації безвізового режиму
для України та Туреччини.
Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк:
Офіційна інформація
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Може відбутися екстренне засідання міністрів внутрішніх справ 30
червня з тим, щоб фіналізувати візову лібералізацію для України та
Туреччини.
6 травня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
провів робочу зустріч з Міністром закордонних справ Румунії Лазарем
Коменеску у смт. Солотвино (Тячівський район Закарпатської області)
(Урядовий портал).
Міністри підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Румунії про скасування оплати за оформлення довготермінових
(національних) віз, завдяки якій українці та румуни зможуть безкоштовно
отримувати дозволи на в’їзд та перебування строком понад 90 днів.
Сторони обговорили широке коло питань двостороннього
співробітництва та, зокрема, шляхи реалізації домовленостей, досягнутих в
ході візиту Президента України до Румунії 21 квітня 2016 року.
Особлива увага була приділена питанням транскордонної та
регіональної співпраці, розвитку інфраструктури українсько-румунського
державного кордону, вирішенню освітніх та культурних проблем української
національної меншини в Румунії та румунської в Україні.
За результатами проведених переговорів глави зовнішньополітичних
відомств України та Румунії дали спільну прес-конференцію для українських
та румунських засобів масової інформації.
Міністри також вручили громадянам двох країн дозволи на перетин
державного кордону у рамках діючої Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Румунії про місцевий прикордонний рух.
В рамках офіційних українсько-румунських заходів відбулася урочиста
церемонія відкриття консульства Румунії у смт. Солотвино за участі голови
Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.
Реформа правоохоронної системи
11 травня розпочнеться атестація керівництва керівного складу
Національної поліції у 16 областях (Новое время).
Переатестація завершиться упродовж травня-червня.
Голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе:
Під час проведення атестації на кожного поліцейського керівника
сформують досьє.
Комісії вивчатимуть не лише відкриту інформацію стосовно кожного
поліцейського, який проходить атестацію, але й інформацію стосовно роботи
претендента на своїй посаді. Зокрема, вивчатиметься статистика гучних
справ у регіоні та роль кожного керівника у їхньому розкритті.
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Зазначається, що із середи розпочинається атестація керівного складу
поліції Чернігівщини, Черкащини, Вінниччини, Житомирщини та
Херсонщині. Комісії проведуть співбесіди із 25-45 керівниками залежно від
регіону.
У відомстві нагадали, що атестація вже завершилася у місті Києві,
Київській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Одеській та
Миколаївській областях.
Глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе заявила, що
поширить досвід роботи поліції в Одесі та інших містах України (Західна
інформаційна корпорація).
Чіткий план роботи допоміг правоохоронцям забезпечити публічну
безпеку в Одесі 2 травня. Подібні алгоритми дій будуть використані при
забезпеченні безпеки людей під час масових заходів упродовж 8−9 травня у
ще кількох містах України.
Хатія Деканоідзе відзначила чітку роботу працівників підрозділів
Національної поліції, зокрема – патрульної поліції, а також бійців
Національної гвардії під час масових заходів в Одесі, які відбулися 2 травня.
«Хочу сказати, що така робота дає реальні результати. Координація і
план роботи, які в нас були (а ми над цим планом працювали вже давно),
дають ту «картинку», яка була в Одесі 2 травня».
Вона зазначила, що так само чітко прописаний алгоритм дій буде
використано в Дніпропетровську, Харкові, Львові та в інших містах, де
можуть виникнути якісь провокаційні моменти. З цією метою на
відеоселекторну нараду до МВС прибули керівники цих територіальних
підрозділів поліції.
«Я вважаю, що це дуже важливо – показати українцям, що є влада, є
люди, які захищають їхню безпеку».
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у п'ятницю взяв
участь у церемонії вручення сертифікатів про завершення навчання
службовцям спецпідрозділу «КОРД» категорії «А» ГУНП України в
Харківській області, що відбулася у Центрі спеціальної та фізичної
підготовки Національної академії внутрішніх справ України у Київській
області (Урядовий портал).
«З таких подій формується Україна, в якій права людини, законність і
правопорядок будуть одним з найвищих пріоритетів.
Сьогодні говоримо саме про ту систему, яка дозволить підготувати
якісні, фахові кадри для того, щоби захищати права людей, ефективно
боротися з бандитизмом, ефективно боротися з контрабандою, з
корупцією».
Володимир Гройсман також підкреслив необхідність запровадження
нових стандартів фінансування та підтримки Національної поліції, Збройних
сил та Національної гвардії України.
Офіційна інформація
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Прем'єр-міністр окремо подякував Сполученим Штатам Америки за
підготовку спецпідрозділу, а також підтримку України, відновлення
обороноздатності та правоохоронної системи країни.
Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джеффрі
Пайєтт запевнив у готовності Сполучених Штатів підтримувати Уряд
України у проведенні реформ.
«Уряд Сполучених Штатів має надію та заохочення від відданості
Прем'єр-міністра [Володимира] Гройсмана продовженню та прискоренню
процесу реформ. Ще раз хочу підтвердити відданість Сполучених Штатів
надавати підтримку Уряду і Прем'єр-міністру для того, щоб і далі
просувати процес реформ. Наше сподівання і впевненість полягає у тому,
що цей процес завершиться на користь українському народу».
Реформа освіти
10 травня 2016 року відбулася зустріч Міністра освіти і науки
України Лілії Гриневич з Послом Канади в Україні Романом Ващуком
(Міністерство освіти і науки України).
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич подякувала
канадській стороні за багаторічну співпрацю та підтримку, яку надає Уряд
Канади Україні в галузі освіти і науки, зокрема, підтримці реформ.
Міністр наголосила на актуальності тих проектів, які сьогодні
втілюються та заплановані в сфері вищої та професійно-технічної освіти.
Лілія Гриневич підкреслила важливість реформи середньої освіти та роботи
над законопроектом «Про освіту». Одним із найважливіших завдань для
МОН є оновлення змісту середньої освіти, розробка нових програм,
запровадження компетентнісного підходу та підвищення кваліфікації
вчителів.
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що з 2017-го року
спосіб фінансування профтехосвіти має бути змінений (Міністерство
освіти і науки України).
Внаслідок передачі професійно-технічних навчальних закладів у 2016
році на місцевий рівень, склалася складна ситуація з їх фінансуванням.
Наразі Урядом виділено 500 млн гривень для вирішення фінансових проблем
закладів професійно-технічної освіти для підтримки тих бюджетів, де
обмежений фінансовий ресурс.
Міністр наголосила, що в 2016-му році доведеться допрацювати за
нинішніх умов, але Міносвіти докладе всіх зусиль, щоб з 2017-го схема
фінансування була змінена. Насамперед, МОН чекає від областей їхніх
регіональних планів модернізації професійно-технічної освіти.
«З цього питання буде проведено окрему нараду, під час якої буде
запропоновано низку критеріїв для аналізу регіональної системи професійноОфіційна інформація
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2015 освіти. По-друге – рішення, яке буде запропоновано в новій
технічної
редакції закону «Про професійну освіту, буде трансформовано в
Бюджетний кодекс 2017 року. Мова йде про те, що управління професійнотехнічною освітою має здійснюватися з рівня області та обласних центрів,
великих міст обласного значення, у яких кількість населення не менше 300
тисяч жителів. Чим більша кількість жителів, тим більша дохідна частина
міста. Це питання знаходиться в стадії обговорення».
За словами Міністра, професійно-технічна освіта з нового року має
фінансуватися з кількох джерел. Перше джерело − державна субвенція на
здобуття загальної середньої освіти у рамках професійно-технічної освіти.
Друге – це два види замовлення на підготовку робітничих кадрів: державне,
що пов’язане з гостродефіцитними професіями національного значення, а
також регіональне, яке здійснює область і міста обласного значення для
місцевого ринку праці. Третє – залучення коштів бізнесу. Це джерело буде
пов’язане з модернізацією бази ПТНЗ та визначеними пріоритетними
спеціальностями.
Сьогодні напрацьовуються рівні управління та фінансування
професійно-технічною освітою, її система. Тільки після того, коли всі
узгоджені положення будуть відображені в законах, можна буде починати
процедуру передачі майна професійно-технічних закладів. Зараз починати
процедуру передачі приміщень недоцільно. Це стане можливим тільки тоді,
коли повноваження, відповідальність, майно будуть затверджені законом.
За результатами аналізу Міністерства фінансів України місцевих
бюджетів, місцеві органи влади спроможні утримувати заклади професійнотехнічної освіти, окрім поодиноких винятків. Так, за січень-квітень
поточного року до обласних бюджетів і бюджетів міст обласного значення,
які повинні фінансувати ПТНЗ, надійшло 30,6 млрд гривень, що складає
близько 42 % від річних надходжень. Приріст цих надходжень проти
аналогічного періоду минулого року склав 44, 1 %, або 9,4 млрд гривень.
Начальник відділу фінансів освіти Міністерства фінансів України
Андрій Бондаренко:
Деякі місцеві органи влади приймають рішення щодо розміщення
коштів на депозитах у банках замість того, щоб спрямовувати їх на
фінансування закладів. За результатами І півріччя після аналізу місцевих
бюджетів Мінфін надасть пропозиції щодо додаткової підтримки
фінансування ПТНЗ, враховуючи реальний фінансовий стан територій.
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що програма
створення опорних шкіл спрямована на те, щоб покращити якість освіти
в сільській місцевості (Міністерство освіти і науки України).
Опорні школи − це механізм переведення сільських дітей в кращі
умови навчання, а закупівля шкільних автобусів − невід'ємна складова для
створення можливостей якісного довезення дітей.
Офіційна інформація
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У державному бюджеті заплановано 600 млн гривень на закупівлю
шкільних автобусів і 200 млн на оснащення опорних шкіл. Постановою
Кабінету Міністрів України визначено, що закупівля автобусів має
відбуватися за принципом 50 відсотків з центрального бюджету, а 50 – з
місцевого.
«Ми знаємо про труднощі, які виникають, адже для деяких районів це
надто великі кошти. Поки що позиція Уряду є така, що на рівні області має
бути надана допомога тим районам, які не можуть додати свою половину
коштів, адже в рамках децентралізації області отримали значні
надходження, не виключаю, що Уряд шукатиме можливості змінити
співвідношення оплати для тих районів, які з об'єктивних причин не мають
відповідних коштів».
Не всі області наразі вчасно виконують свої зобов'язання. Зокрема,
Миколаївська область вже закупила 11 автобусів, ще на 16 оголосила тендер.
Також оголошено тендери у Вінницькій, Дніпропетровській, ІваноФранківській, Київській, Львівській, Сумській та Чернігівській областях.
Водночас Волинська, Житомирська, Запорізька, Херсонська, Хмельницька,
Тернопільська, Луганська та Чернівецька області досі не закупили і не
оголошували тендерів на закупівлю шкільних автобусів.
«Час спливає та існує ще низка надзвичайно актуальних питань, які
необхідно вирішувати, зокрема, − це утворення опорних шкіл. Ми маємо
зміцнити ті школи, куди довозиться якнайбільше дітей з сільської
місцевості, щоб дати ім можливість вчитися в кращих умовах».
Заступник Міністра освіти Павло Хобзей:
14 областей надали список у 74 школи, на дообладнання яких Урядом
виділено 200 млн грн. Ще 24 школи відібрані американським агентством
USAID і будуть дообладнані за їхній кошт. Водночас, дивлячись на передані
з областей списки, ми бачимо, що області не цілком зрозуміли мету
створення опорних шкіл. Бюджетні кошти будуть виділені тим школам, яким
приймуть найбільше нових сільських дітей. Водночас, ми бачимо в
переданих областями списках школи і гімназії в райцентрах, які вже зараз є
переповнені. Це неприпустимо і міністерство вимагатиме перегляду
відібраних опорних шкіл в областях, які не зовсім коректно визначили
школи-переможці. Ключовий критерій − скільки дітей 5−11 класів буде
довезено до цієї школи з сільської місцевості, чи є там кращі вчителі і краще
обладнання.
6 травня відбулася зустріч Міністра освіти і науки України Лілії
Гриневич з директором Британської Ради в Україні Саймоном
Вільямсом (Урядовий портал).
У зустрічі взяли участь заступник Міністра − керівник апарату Роман
Греба, директор навчального центру та екзаменів Британської Ради в Україні
Пол Кімм, проектний менеджер Ірина Лойк.
Офіційна інформація
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Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич подякувала за
співпрацю та допомогу, що надає Британська Рада в Україні у питаннях
удосконалення викладання та вивчення англійської мови у навчальних
закладах.
Міністр ознайомила британську сторону із завданнями, які сьогодні
вирішує МОН, та наголосила на важливості проведення реформ в освіті і
науці.
«Сьогодні одне із стратегічних завдань Міністерства – це нова
українська школа. Особливе значення допомоги міжнародних експертів у
оновленні змісту освіти, підготовці вчителів англійської мови, адже разом із
сучасними технологіями повинна удосконалюватись майстерність вчителя».
Директор Британської Ради в Україні Саймон Вільямс розповів про
роботу Британської Ради, яка виконує багато проектів з розвитку освіти.
Серед них − вивчення та вдосконалення знання англійської мови, підтримка
впровадження
інтернаціоналізації
вищої
освіти
та
сприяння
університетського партнерства між Україною та Сполученим Королівством
для підвищення мобільності студентів, розвитку потенціалу лідерів
університетів, підтримки ефективного та автономного управління вищих
навчальних закладів.
Сторони обговорили можливості розширення напрямів співпраці у
питаннях реформи загальної середньої освіти, зокрема опорних шкіл.
Пенсійна реформа
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що пенсійна
реформа, яка передбачає введення трирівневої системи пенсійного
забезпечення, буде підтримана парламентом вже в цьому році
(Економічна правда).
«Питання пенсійної реформи − це одне з пріоритетних завдань
чинного уряду. В Україні зараз за фактом працює тільки солідарна система
пенсійного забезпечення, яка знаходиться в кризі і яка сьогодні не може
задовольнити в повному обсязі очікування і потреби пенсіонерів».
Він висловив надію на те, що реформа буде проведена в поточному
році і українці зможуть отримувати пенсію з трьох джерел: солідарного
рівня, накопичувального та недержавного пенсійного страхування.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Канадські фахівці планують розробити стратегію розвитку
Запоріжжя та області (РепортерUA).
Координатор програми Світлана Кругляк:
Канадці встановили співпрацю з чотирма областями України –
Запорізької, Вінницької, Івано-Франківської та Полтавської. Саме ці регіони
були обрані для подальшої співпраці.
Керівники проекту, перш за все, надають технічну допомогу
запорожцям в написанні і опрацюванні стратегії розвитку міста і області в
рамках децентралізації.
Ми припускаємо три складових нашої допомоги – впровадження
відкритого демократичного управління, підтримка малого і середнього
бізнесу, а також розвиток співробітництва між усіма гілками влади в
Запорізькій області.
Організатори проекту обіцяють, що заявлені пріоритети в розвитку
Запоріжжя − туризм, екологія, муніципальний енергоплан, IT-бізнес – не
залишаться тільки на папері. Для цього будуть зроблені конкретні кроки, які
профінансує уряд Канади.
Ми проведемо конкурс проектів у сфері управління. Швидше за все, це
буде стосуватися центрів адміністративних послуг. Також передбачається
окремий конкурс по бізнес-проектам. Я підкреслюю, що будуть обрані саме
ті проекти, які є актуальними для розвитку міста.
Запорізькі громади вчитимуться у поляків залучати інвестиції
(ВЕРЖЕ).
Представники обласної влади, а також об'єднаних громад мають намір
відправитися у відрядження до Польщі з метою вивчення позитивного
досвіду з розвитку громад та залучення до них додаткових інвестицій.
Відрядження відбудеться вже через тиждень.
З 15 по 21 травня 2016 депутат Запорізької обласної ради, голова
постійної комісії з питань місцевого самоврядування та адміністративнотериторіального устрою Дмитро Майстро, начальник відділу в управлінні з
питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального
устрою апарату Запорізької обласної ради Олена Курилова та лідери
об'єднаних територіальних громад Запорізькій області будуть вивчати
іноземний досвід в сфері ефективного функціонування нових
адміністративно-територіальних одиниць як теоретично, так і практично –
вивчаючи приклади налагодження інфраструктури та залучення інвестицій в
громади.
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Реалізація проекту «Сталий розвиток громади»: старт дано у
Глибоці (BukNews).
Новацією прес-конференції 6 травня стали і місце, і тема, адже її
організатори − Чернівецька обласна громадська організація «Буковинська
агенція регіонального розвитку» запросили ряд журналістів області та району
не у Чернівці, а в Глибоку − центр об’єднаної територіальної громади, до
якої, як відомо, входять ще села Червона Діброва та Михайлівка.
Здійснення проекту можливе завдяки підтримки Карпатського фонду
України та Карпатської надації Словаччини у рамках Програми «Дійсно
разом 2.0», що фінансується Словацькою державною Програмою допомоги з
розвитку − SlovakAid». А метою проекту «сталий розвиток громади» є
створення передумов для стійкого екологічного та економічного розвитку
Глибоцької об'єднаної територіальної громади.
Очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко
зазначив, що об’єднані територіальні громади на 21,5 % перевиконали
бюджет за перші чотири місяці року (Дніпропетровська ОДА).
«Оцінюємо результати роботи об’єднаних громад Дніпропетровщини
за 4 місяці цього року. Усі громади отримали більше коштів до бюджетів,
ніж планували. Лідером стала Ювілейна громада. Вона заробила 80,7 млн.
гривень».
Громади зацікавлені у перевиконанні бюджетів. Отримані кошти вони
можуть використати на ремонт доріг, забудову території, розвиток
інфраструктури. Збільшення бюджету та ефективне використання грошей
дозволить прискорити розвиток громад, підвищити якість життя людей.
Одне з основних джерел доходу громад – податок на доходи фізичних
осіб (ПДФО). Селищні та сільські ради, які ще не об’єдналися,
перераховують 60 % ПДФО до районного бюджету. Громади ж ці кошти
залишають у себе. За перші чотири місяці 2016-го до бюджетів громад
надійшло 123,3 млн гривень цього податку.
Дніпропетровщина однією з перших в країні долучилася до
децентралізації. Наразі в області створено 16 територіальних громад.
Планується створити 92 об’єднання.
Керівник району Юрій Ткаченко розповів, що на Шполянщині
відчули ефект від «ProZorro» (Черкаська обласна державна адміністрація).
Працювати з «ProZorro» в області розпочали ще торік. Відтоді завдяки
електронним торгам тут зекономили вже понад мільйон гривень.
«Приміром, на Шполянщині відчули ефект від «ProZorro» вже на
перших закупівлях, з’явився запал надалі користуватися системою. Ми
приділяємо особливу увагу цьому питанню. Тому що йдеться про економію
коштів громади, їхнє раціональне використання, мінімізацію корупційних
ризиків. Ми не стали чекати набуття чинності відповідного закону, вчитися
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економити
на закупівлях почали ще торік улітку. І я дякую за це всій
команді, а також фахівцям, які нам допомагали. Сьогодні маємо реальну
підтримку і бізнесу, і громадськості в цьому питанні. Це плюс і для
місцевого бізнесу, бо є прозорі, конкурентні умови для пропонування своїх
послуг, товарів тощо».
На Черкащині на кожній закупівлі завдяки «ProZorro» вдається
заощаджувати в середньому 15 %. Віднедавна за ініціативи голови
Черкаської ОДА керівників районів оцінюють ще за одним критерієм. А саме
– наскільки активно там користуються системою електронних державних
закупівель.
У Чехії голова Закарпатської облради обговорив з гетьманом
Устецького краю можливості співпраці та парнерства двох регіонів
(Закарпатська обласна рада).
На запрошення гетьмана Устецького краю Олдржіха Бубенічека
офіційна делегація на чолі з головою Закарпатської облради Михайлом
Рівісом з робочим візитом відвідала чеський крайовий уряд, що в місті Устінад-Лабем для обговорення можливостей співпраці та партнерства двох
регіонів.
Гетьман Устецького краю Олдржіх Бубенічек:
Дуже радий, що закарпатська делегація відгукнулася відвідати наш
край та вести діалог про налагодження контактів для співпраці. Ми
підтримуємо євроінтеграційні прагнення України, Закарпаття зокрема,
результатом яких має стати розвиток відносин між нашими регіонами.
Голова Закарпатської облради Михайло Рівіс:
«Нині Закарпатська область має налагоджені партнерські зв’язки з
шістнадцятьма регіонами країн Євросоюзу, зокрема, з Угорщиною,
Словаччиною, Румунією, Польщею, Литвою, з якими укладено угоди про
співпрацю. Найактивнішим є співробітництво з чеськими краями Височина
та Пардубіце. Така дружба і співпраця позитивно відображається у зміцненні
міждержавних зв’язків та вирішенні регіональних проблем.
Так, за дев’ять років активного діалогу із чеськими партнерами в
області реалізовано понад 120 спільних інвестиційних проектів у галузі
туризму й екології, соціальній сфері. Це і реконструкція дитячих дошкільних
закладів, шкіл, медичних установ, центрів соціальної реабілітації. Крім того,
здійснено
низку
проектів
гуманітарно-культурного
спрямування,
налагоджено співпрацю між вищими навчальними закладами, установами
соціального
забезпечення,
закладами
культури
та
мистецтва,
територіальними громадами. Цьогоріч плануємо реалізувати 15 спільних
інвестиційних та ряд гуманітарно-культурних проектів. Тож ми тут, аби такі
контакти нарощувати і долучати до співпраці нові краї Чехії, зокрема
Устецький регіон.
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Представники місцевого самоврядування Запорізької області
набиратимуться досвіду з функціонування громад у Польщі (Запорізька
обласна рада).
З 15 по 21 травня 2016 року депутат Запорізької обласної ради, голова
постійної комісії з питань місцевого самоврядування та адміністративнотериторіального устрою Дмитро Майстро, начальник відділу в управлінні з
питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального
устрою виконавчого апарату Запорізької обласної ради Олена Курілова та
лідери
об’єднаних
територіальних
громад
Запорізької
області
опановуватимуть науку ефективного функціонування нових адміністративнотериторіальних одиниць як теоретично, так і практично – вивчаючи приклади
налагодження інфраструктури та залучення інвестицій до громад, якими
багата сусідня країна.
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль взяв участь в
урочистому відкритті Консульства Румунії у селищі Солотвино на
Тячівщині (Закарпатська обласна державна адміністрація).
Керівник краю перерізав символічну стрічку на адмінбудівлі спільно з
міністром закордонних справ Румунії Лазерем Коменеску. Участь у
церемонії відкриття взяв міністр закордонних справ України Павло Клімкін,
а також генеральний консул Румунії в Чернівцях Елеонора Молдован, голова
Тячівської РДА Василь Дем’янчук.
Під час офіційних переговорів міністри Павло Клімкін та Лазер
Коменеску підписали двосторонню угоду про скасування оплати
національної візи для мешканців п’ятдесятикілометрової прикордонної зони.
Також сторони обговорили питання транскордонної та регіональної
співпраці, розвитку інфраструктури українсько-румунського державного
кордону, вирішення освітніх проблем української національної меншини в
Румунії та румунської в Україні. Як зазначалося під час зустрічі, відкриття
консульства є запорукою сталих відносин між двома країнами та демонструє
впевненість Румунії у стабільних відносинах прикордонних територій двох
країн.
В малій сесійній залі Добровеличківської районної ради 05 травня
2016 року відбулося засідання комісії з проведення адміністративнотериторіальної реформи на території Добровеличківського району
(Кiровоградська облрада).
За результатами розгляду активом району вирішено:
− внести пропозицію щодо внесення змін до Перспективного плану
формування територій громад Кіровоградської області, відповідно до
паспорту спроможної громади;
− рекомендувати районній державній адміністрації та районній раді
враховуючи рішення робочої групи з підготовки матеріалів для проекту
перспективного плану формування територій громад Добровеличківського
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2015 направити пропозиції щодо внесення змін до Перспективного плану
району
формування територій громад Кіровоградської області на розгляд сесії
Кіровоградської обласної ради та відповідний перелік документів;
− звернутися до депутатів Кіровоградської обласної ради від
Добровеличківського району з проханням внести пропозиції до проекту
рішення Кіровоградської обласної ради «Про схвалення пропозиції щодо
внесення змін до Перспективного плану формування територій громад
Кіровоградської
області»
щодо
формування
на
території
Добровеличківського району однієї Добровеличківської спроможної
територіальної громади.
Держслужбовців та представників об’єднаних громад навчатимуть
тонкощам роботи в Prozorro (Львівська обласна державна адміністрація).
У травні на Львівщині стартує серія безкоштовних навчальних
семінарів для замовників та учасників державних закупівель ProZorro.
Зокрема, 11 травня, департамент економічної політики облдержадміністрації
розпочинає перше навчання з питань функціонування системи електронних
закупівель.
Директор департаменту Роман Филипів:
Такі семінари відбудуться у кожному районі для представників
райдержадміністрацій та усіх об’єднаних територіальних громад.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Третину Державного фонду регіонального розвитку, який цього року
складає 3 млрд. грн., регіони вже можуть використовувати.
Уряд затвердив перші інвестпроекти, які фінансуватимуться за кошти
ДФРР у 2016 році (Децентралізація влади).
Експерти групи «Медична реформа» РПР наголошують: критично
важливим для реалізації положень законопроекту 2309а-д, що створює
можливості впровадження нових механізмів фінансування системи надання
медичної допомоги, є внесення правок між першим і другим читанням,
зокрема надважливою є правка щодо визначення кінцевих термінів реалізації
реорганізації органів охорони здоров'я (Реанімаційний пакет реформ).
Вітаємо Україну з відкриттям Центру управління навчанням учасників
виборчих процесів при Центральній виборчий комісії, яке відбулося сьогодні
за підтримки USAID (USAID Ukraine – USAID Україна).
Україна офіційно долучилася до європейської програми підтримки
малого та середнього бізнесу COSME з загальним бюджетом 2,3 млрд євро.
Програма COSME – підтримує проекти різноманітної тематики, які
включають полегшення виходу на зовнішні ринки, поліпшення умов для
конкурентоспроможності, формування культури ведення бізнесу, кластери,
туризм, зниження адміністративного тягаря для компаній і захисту прав
інтелектуальної власності для компаній, що працюють у країнах, які не є
членами ЄС (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).
Перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економічного
розвитку та торгівлі Степан Кубів:
В Україні не завершений процес трансформації низки державних
структур, що було передбачено прийнятою ще 10 вересня 2014 року
Постановою Кабінету Міністрів «Про оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади» №442
Повністю підтримую тезу Володимира Гройсмана про «величезні
проблеми в різних інспекціях, контролюючих органах, які вчепилися у крісла
і в приміщення, в яких знаходяться, тиснуть на бізнес, підприємництво, ще й
витрачають на це бюджетні кошти»!
Вирішили, що всі процеси реорганізації державних служб будуть
завершені до 1 липня поточного року (Степан Кубів).
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В умовах децентралізації у громад з'являється усе більше можливостей
і повноважень, і тепер багато чого залежить від них самих, від уміння
домовлятися між собою і планувати розвиток своїх територій
(Децентралізація влади).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Сьогодні настав той момент, коли ми маємо подолати будь-які
зловживання в енергетичній сфері і зробити Україну по-справжньому
енергонезалежною.
Нам потрібно зробити дві речі: максимально збільшити видобуток
власного газу і проводити політику енергоефективності. Це дасть можливість
Україні повністю перейти на власні енергоресурси.
Єдина ринкова ціна на газ, яка була запроваджена Урядом, дасть
можливість розвивати газовидобування в Україні і зупинити корупцію. Ми
припинимо діяльність всіх «схемщиків» в енергетичній сфері раз і назавжди
(Володимир Гройсман).
10 травня оголосили інтенсифікацію торговельних та інвестиційних
зв'язків з Канадою.
На даний момент Канада посідає 54 місце за об'ємом товарообігу з
Україною, тому потенціал для розширення торговельних відносин величезний. Канада, в основному, закуповує в Україні продукцію
металургійного комплексу та машинобудування, а експортує до України
мінеральні продукти (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України).
Створення опорних шкіл в рамках децентралізації освіти триває.
Заступник Міністра освіти Павло Хобзей:
14 областей надали список у 74 школи, на дообладнання яких Урядом
виділено 200 млн. грн. Ще 24 школи відібрані американським агентством
USAID і будуть дообладнані за їхній кошт. Водночас, дивлячись на передані
з областей списки, ми бачимо, що області не цілком зрозуміли мету
створення опорних шкіл. Бюджетні кошти будуть виділені тим школам, яким
приймуть найбільше нових сільських дітей (Децентралізація влади).
Децентралізація – одна з небагатьох реформ України, яку можна
назвати успішною. Принаймні, так було до останнього часу.
Протягом минулого року було створено 159 об’єднаних територіальних
громад. Для Європи це стало своєрідним рекордом при проведенні реформи
місцевого самоврядування.
Проте зараз у реформи є певні виклики через які, рекорди можуть
закінчитись.
Надати друге дихання для проведення децентралізації можуть
законопроекти №3638 та №3639.
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Ще з грудня 2015-го в комітеті з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування знаходиться
законопроект № 3638 (Реанімаційний пакет реформ).
Серед пріоритетів реформування освіти на найближчий час Міністр
освіти Лілія Гриневич виокремила наступне:
− Дебюрократизація і дерегуляція керування освітніми процесами.
− Оновлення змісту навчальних програм середньої школи – перегляд
програм початкової школи, враховуючи компетентнісний підхід, оновлення
програми для 9-го класу, для якої у 2017 році видаватимуться нові
підручники.
− Модернізація професійно-технічної освіти.
− Розробка нових стандартів для усіх спеціальностей вищої освіти.
− Проведення аудиту науково-інноваційної системи України та
створення Національної ради з питань розвитку науки і технологій, яка
передбачатиме створення нової моделі фінансування наукової галузі
(Національна рада реформ / National Reforms Council).
Перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економічного
розвитку та торгівлі Степан Кубів:
В нинішніх умовах ми маємо продемонструвати нову якість співпраці
Уряду і парламенту, спільну здатність говорити з людьми чесно, без
популізму, швидко і якісно приймати необхідні рішення, діяти рішучо і
відповідально.
Тому звернувся до народних депутатів з проханням протягом двох
наступних пленарних тижнів розглянути та ухвалити ряд важливих
законопроектів, ініційованих урядом України, а саме:
4510 (щодо заступників керівника центрального органу виконавчої
влади);
4515 (щодо оптимізації територіальних органів державної фіскальної
служби);
4516 (щодо мінімізації впливу на адміністрування надходжень до
бюджету);
4503 (щодо забезпечення умов функціонування ринку природного
газу);
4525 (щодо виключення підприємств паливно-енергетичного
комплексу з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації, але можуть бути корпоратизовані);
4536 (щодо деяких об'єктів сільськогосподарської та транспортної
галузей);
4591 (про Установу бізнес-омбудсмена);
4594 (щодо Публічного акціонерного товариства «Українська
залізниця» (Степан Кубів).
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Об’єднані територіальні громади вже мають усі правові механізм для
ефективного використання субвенції з Державного бюджету на розвиток
інфраструктури. Виконавчі комітети рад ОТГ можуть оформити проектні
заявки та подати їх облдержадміністраціям для розгляду і надання
відповідних висновків. У свою чергу, обласні державні адміністрації повинні
протягом п’яти робочих днів розглянути такі заявки та надати висновки
(Децентралізація влади).
Скоординовану політику формування та реалізації політики розвитку
сільських територій на основі територіально-орієнтованого підходу,
ефективне управління та підвищення спроможності місцевих громад,
диверсифікацію сільської економіки та організацію виробництва, –
забезпечувати ці та інші напрямки розвитку українського села визнали за
необхідне учасники науково-практичної конференції «Розвиток сільських
територій в умовах децентралізації: стан, можливості та ризики», що в кінці
квітня пройшла у Києві (Децентралізація влади).
Заступником Івана Міклоша у складі Стратегічної групи радників при
Кабінеті Міністрів для підтримки економічних реформ в Україні буде
експерт Реанімаційного Пакету Реформ Павло Кухта (Реанімаційний пакет
реформ).
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій ініціював зустріч з
громадськими організаціями та експертами РПР.
Основною темою зустрічі була реформа Парламенту.
Відразу ж на початку зустрічі спікер пообіцяв дуже тісну співпрацю з
громадським середовищем:
«Ми маємо однакове коріння і однакове походження – ми вийшли з
Майдану та маємо діяти грунтовно та спільно».
Спікер пообіцяв, що законопроект щодо боротьби з кнопкодавством,
який вже пройшов перше читання, протягом наступних двох пленарних
тижнів буде винесений в зал для голосування:
«Я планую зустрітися з авторами, щодо внесення в документ
поправок. Після чого, сподіваюся він буде підтриманий в залі і прийнятий.
Але давайте будемо відвертими: кнопкодавство – це наслідок "неходіння"
депутатів до зали».
Коротко про суть реформи Парламенту, яку презентував Андрій
Парубій для громадськості: в найближчий час є шанс ухвалити зміни до
Регламенту ВР, завдяки яким пленарних тижнів на місяць стане 3, а не 2.
Лише вівторки та четверги будуть пленарними, в решта робочих днів будуть
комітети.
Підготовка порядку денного розпочинатиметься у середу із Ради
комітетів (новинка), а в п'ятницю (замість понеділка) відбуватиметься
Погоджувальна рада. Година за питань до Уряду перетвориться на 3 години
Новини з соціальних мереж
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2015 між парламентарями та урядовцями у понеділок (раніше було в
дебатів
п'ятницю), коли вже є порядок денний і можна предметніше дискутувати
(Реанімаційний пакет реформ).
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко:
Питання пенсійної реформи – це одне з пріоритетних завдань чинного
Уряду. В Україні зараз, по факту, працює лише солідарна система пенсійного
забезпечення, яка знаходиться в кризі і яка сьогодні не може задовольнити в
повному обсязі очікування і потреби пенсіонерів.
Майбутнє пенсійної системи – це коли українець зможе отримувати
пенсію з трьох джерел: солідарного рівня, накопичувального і недержавного
пенсійного страхування. І цю можливість ми маємо українцям відкрити.
Урядові законопроекти, які забезпечать функціонування трирівневої
системи пенсійного забезпечення, вже внесені на розгляд парламенту.
Сподіваюся пенсійна реформа буде проведена в цьому році (Міністерство
соціальної політики).
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства:
Приблизно $88 млн за 50 договорами зі Світовим Банком ми плануємо
спрямувати на енергоефективність. Мінрегіон використовує всі можливі
інструменти, аби зробити Україну енергонезалежною (Геннадій Зубко).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(Центр Разумкова)
Разумкова Василь

Директор економічних програм Центру
Юрчишин:
Місія МВФ погляне, як виконується бюджет. Але тут у нас формально
все гаразд. До того ж «підкріпилися» резерви, є заявка на масову приватизацію.
Отже, макроекономічні показники дають надію на отримання третього траншу.
Щоправда, багато що залежатиме від того, яким буде знайомство з
урядом. Спадкоємність, звичайно, є, але все-таки влада − нова, і дуже важливо,
щоб переговори відбулися «у дусі взаєморозуміння».
При найсприятливішому розвитку подій, гроші до України надійдуть
до середини літа. Причому, якщо раніше немало говорилося про те, що два
транші можуть об'єднати, то зараз можна реально розраховувати лише на один
транш у розмірі 1,5-2 млрд доларів.
(ЛИГА.net)
аналітичного центру

Економіст, президент Українського
Олександр Охрименко:
Дуже цікавий рейтинг зробив журнал The Economist – «The cronycapitalism index», що можна перекласти, як «Рейтинг кумівства економіки».
Згідно з цим рейтингом Україна зайняла 5-е місце, а Росія перше. Але, і
українці, і росіяни, і без цього рейтингу знають, що економіка наших країн – це
економіка олігархів, які тісно пов'язані з владою.
Друге місце за рівнем «кумівської економіки» займає Малайзія, яку
нам завжди ставлять в приклад як зразок для реформ. Якщо Малайзія згідно з
рейтингом рівня корупції Transparency International займає 50-е місце, а згідно з
рейтингом Світового банку за легкістю ведення бізнесу Doing Business займає
18-е місце, Україна навіть не може мріяти про такі високі місця в цих рейтингах.
Так як за рівнем корупції Україна займає 130-е місце, а по легкості ведення
бізнесу 83-е місце.
Бізнес (в Україні, – ред.) вже більше двох років тільки тим і займається,
що намагається відібрати у одних і переділити з іншими. І вичікує, коли цей
хаос закінчиться. В результаті ніхто в Україні не хоче нічого інвестувати і
нічого робити на перспективу. Всі живуть одним днем, і тому намагаються
ховати гроші в офшорах або тримати готівкою. А ось інвестувати, навіть в свій
бізнес, зараз страшно і ризиковано.
Тому, коли задають питання: «Яка головна реформа потрібна
Україні?», відповідь дуже проста, але точний. Україні потрібна стабільність.
Поки українська влада буде вести війну з олігархами, а олігархи з владою,
Експертний погляд

48

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

06 − 11 травня 2016 р.

20-28 лютого
нічого2015
хорошого в Україні з економікою не буде. Україна приречена на успіх,
якщо НБУ припинить розоряти банківську систему і займатися валютними
спекуляціями, якщо Кабмін припинить слухати безглузді і шкідливі поради
МВФ та почне думати свій головою про економіку України, а не про те, скільки
заробити на «схемах і відкатах» з тарифами ЖКГ і військовими
держзакупівлями. Якщо, нарешті, припиняться рейдерські захоплення під
патріотичними гаслами і поділять міністерства і регіони між олігархами ... Все
це можна і потрібно зробити, а поки цього не зробимо, будемо сидіти без
грошей і нормальної зарплати.
Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег
Устенко вважає, що Україна може отримати черговий транш кредиту
від Міжнародного валютного фонду вже у червні (Економічна правда).
«Я прогнозував би, що транш у розмірі 1,7 млрд ми можемо отримати
десь у середині-наприкінці червня. Якщо до 3 червня місія МВФ у Вашингтоні
працює з даними, то вже десь числа 15-го рада директорів може прийняти
позитивне рішення, і буквально через два-три дні гроші будуть в країні».
Він також вважає, що рішення нового уряду щодо підвищення тарифів
більше, ніж передбачав меморандум, не може не сподобатися місії валютного
фонду.
На думку експерта, слідом за траншем від МВФ Україна також може
розраховувати на отримання 1 млрд доларів кредитних гарантій від США і
ще близько 600 млн євро.
«У сумі ці 3,2 млрд, якщо надійдуть до України, дозволять поповнити
наші резерви. Також вони дозволять Національному банку відмовитися від
жорсткого валютного адміністрування, а це може сприяти припливу
валюти, що може навіть позначитися на зміцненні гривні».
(FaceNews)
Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко:
Мені здається, що найбільшою дискусією є те, як Україна співпрацює з
МВФ, ось в цьому величезна дискусія. Знаєте, сліпо слідувати порадам МВФ
і виконувати всі забаганки, які хоче МВФ, мені здається, що це не зовсім
правильна тактика. Я поки що не бачу, я не бачив цього від уряду Яценюка, і
зовсім поки що не бачу від уряду Гройсмана, спробу переконати МВФ в
тому, що не всі їх рекомендації, станом на сьогоднішній день, є корисними
для України. Тому я б говорив не про схвалення того чи іншого закону, а я б
взагалі говорив про зміну стратегії співпраці з МВФ.
(Слово і Діло)
Експерт економічних програм Володимир Сіденко:
У реальності виконання програми МВФ показало, що це не дає того
ефекту для економіки, на який усі розраховували. Говорити про те, що
використання попередніх траншів істотно змінило економічну ситуацію,
немає підстав.
Експертний погляд
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Те, що відбулося невелике зниження темпів інфляції, не є заслугою
коштів МВФ.
МВФ не зміг суттєво поліпшити інвестиційний клімат, що своєю
чергою також не сприяє реформам, зате вийшло створити ілюзію того, що
стало краще. Насправді, жодного поліпшення не відбулося, тому що постало
питання, наскільки ефективно використовуються кошти.
Крім того, Україна ніколи не виконувала програму повністю.
Те, що відбувається в держапараті, судовій, виконавчій владі,
корупційних справах, породжує великі сумніви в тому, чи варто й надалі
вкладати гроші в таку економіку. Який сенс давати гроші країні, яка миттєво
відправляє їх в офшори?.
Може виникнути ситуація, що ми будемо накопичувати заборгованість
перед кредиторами без істотних змін.
Зараз існує загроза, що навіть якщо й буде виділений транш у розмірі
$1,7 млрд, пропущені транші ми більше не отримаємо, тому що програму
продовжувати ніхто не буде.
(Голос Столиці)
Економіст, фахівець відділу продажів інвестиційної компанії
Dragon Capital Сергій Фурса:
У нас є уряд, ми підняли тарифи, але необхідно прийняти певну
кількість законів. Минулого тижня називалося 19 законів, сьогодні Степан
Кубів чомусь сказав ро 14 законів. Тим не менш, є більше 10 законів, які ВР
має прийняти, щоб ми отримали транш. Там немає соціально-чутливих
законів, тому проголосувати, напевно, вони (депутати Верховної Ради, – ред.)
повинні.
(…) Зараз НБУ потихеньку знімає введені валютні обмеження. І це
навряд чи можна назвати лібералізацією, оскільки мова про повернення
статусу кво. Можливо, десь до середини літа, якщо гривня буде стабільна,
якщо будуть регулярно надходити транші, ми повернемося до початкової
ситуації. Але поки нічого не віщує біди. Ми бачимо, що гривня стабільна,
зовнішні фактори сприятливі, тому очікувати якихось «якщо» зараз навряд
чи варто. І дійсно, поки НБУ все виконав.
Це завдання (реформи, які МВФ вважає ключовими для України, –
ред.) масштабне, та ж судова реформа є ключовою для інвестиційної
привабливості країни, так само як реформа ГПУ і прокуратури в цілому. Але
поки важко очікувати, що щось там вийде. Це складно, тому ми можемо
просто чекати, дивитися і дружньо підштовхувати хлопців в спину. Але це
дійсно складні речі. Ці реформи зачіпають стільки корупційних інтересів, що
складно уявити, як вийде їх здійснити.
Виконавчий
Устенко:
Експертний погляд
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18 числа місія МВФ їде з України, додаємо два тижні − до перших
чисел червня вони працюватимуть у Вашингтоні з бюджетними даними ...
Перший транш в 1,7 млрд, я би прогнозував, ми можемо отримати в серединікінці червня. Це досить реально.
Слідом за траншем МВФ можна негайно залучити ще 1 млрд доларів
кредитних гарантій від уряду США і близько 600 млн доларів від Європейського
Союзу.
Ці 3,25 млрд доларів, якщо вони надходять в Україну, поповнять наші
резерви і дозволять Національному банку відмовитися від жорсткого валютного
регулювання, що може зіграти позитивну роль з точки зору приходу валюти в
країну і може означати те, що зменшиться девальваційний тиск.
Можливо і зміцнення гривні, при серйозних зрушеннях в напрямку
структурних реформ за програмою з МВФ, включаючи дерегуляцію бізнесу,
реформу юридичної системи − судів, прокуратури та виконавчої служби, а
також боротьбу з корупцією.
Місія МВФ напевно схвалить крок уряду по підвищенню тарифів на газ
і у фонду не буде питань з монетарної частини, в той час як по блоку
структурних реформ можуть виникнути серйозні претензії. У корупційних
схемах в Україні задіяно понад 1% населення, що становить всього 450 тис.
людей, але цей 1% фактично «доїть» українську економіку і інші 99%, або 44,5
мільйонів населення.
В українській економіці вимивалося в минулому році через корупційні
канали порядку 20 млрд доларів. 20 млрд доларів − це фактично четверта
частина нашого боргу. Якщо вдасться знизити рівень корупції, то через п'ять
років фактично і боргу не буде, тут є потенціал.
Продовження співпраці з МВФ і проведення передбачених програмою
реформ необхідно, перш за все, для українців, і при неефективному
використанні чергового траншу фонду наступних траншів не буде ні в цьому
році, ні в наступні роки. Це будуть останні 1,75 млрд доларів, які Україна і
українська влада отримають від західної кредитної спільноти. Ситуація тоді
буде розвиватися політично вкрай погано.
Україна, теоретично, може відмовитися від співпраці з Фондом. Але в
такому випадку будуть потрібні серйозні зміни: різке скорочення держвидатків
для досягнення профіциту бюджету, остаточне викорінення корупції, серйозна
девальвація гривні − в межах 10 одиниць. Ці кроки можуть призвести до нової
кризи і можуть розхитати суспільство, провокуючи зростання безробіття,
загострення криміногенної обстановки та міграцію населення з країни.
Обсяг боргу України становить близько 100% ВВП, а вартість його
обслуговування − близько 5% ВВП. У зв'язку з цим Україні, щоб вибратися з
боргів, необхідно забезпечити зростання економіки не на 1,5-2%, як це
прогнозує уряд, а на 7% і вище, для чого критично важливо проведення
передбачених програмою МВФ реформ.
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Економіка України починає повільно йти в ріст після затяжного
дворічного спаду (Українські реалії).
Зростання обсягів промислової продукції фахівці пояснюють
пожвавленням світового ринку металу, де Україна − один з основних гравців.
Але ось підвищення обороту роздрібної торгівлі, який падав більше
року, експерти називають найбільш точним індикатором того, що найгірше
вже позаду.
Аналітик компанії «Простобанк консалтинг» Іван Нікітченко:
Зростання промвиробництва сталося насамперед через підвищення
вартості металопрокату на світовому ринку приблизно на 15–20%, тобто від
фактора, котрий не залежить від дій нашої влади. При цьому зростання
роздрібної торгівлі знаходиться практично на одному рівні з інфляцією.
Іншими словами, населення все ще не може збільшити свою купівельну
спроможність.
За підсумками 2016 року можливе зростання реальної зарплати, але
лише на кілька відсотків, що не компенсує втрати 2014–2015 років. Інфляція
складе до кінця року до 15%. Ключовим часом стане осінь, тоді остаточно
буде зрозумілою ситуація з траншем МВФ і іншою фіндопомогою. Без них
можна очікувати девальвації гривні, але не такої різкої, як в минулі роки (на
10–12%). ВВП за підсумками року знову знизиться, ще погіршивши реальні
доходи населення. А при стабільному отриманні фіндопомоги Заходу ми
зможемо стабільно пройти осінь і вийти на прогнозовані 1–2% зростання
ВВП.
Аналітик ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Олег Гнітецький:
Експорт металопродукції навряд чи надасть значного поштовху
розвитку економіки. Темпи економічного розвитку світового ринку і,
відповідно, темпи зростання споживання металопрокату поки залишаються
низькими. Тому значного збільшення ніші для зовнішніх продажів
українського прокату в найближчі рік-два не передбачається.
Президент Украналітцентра Олександр Охріменко:
1,5–2% в підйомі промисловості дало різке збільшення видобутку
вугілля (на 32%), причому в статистику вперше включили вугілля, видобуте
на тимчасово неконтрольованих Україною територіях. Це правильно, тому
що фактично паливо видають на-гора структури, які платять податки в
Україні. Зростання промисловості як такого немає, але вже немає і падіння.
Поки що реформи, які проводяться владою, не дають відчутних результатів, і
бізнес розвивається швидше всупереч їм. Плюс владі в тому, що фактично
зупинена війна на Сході, це дозволило нашому бізнесу (про іноземного
інвестора мова поки не йде) відчути впевненість в завтрашньому дні і почати
поступово вкладати в економіку країни. На сьогодні економіка досягла дна,
але з осені очікується поступове пожвавлення, яке проявиться повною мірою
до 2017 року.
А ось роздрібна торгівля дійсно оживає, причому головною причиною
цього стане експорт робочої сили як на Захід, так і на Схід. Тобто люди їдуть
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заробітки, а валюта надходить в країну і йде на споживчий ринок.
Українці масово їдуть в Європу на сезонні заробітки (збір і сортування
овочів, ягід і фруктів). А жителі промрегіонів, перш за все тих, де до 2014
року було розвинене машинобудування, їдуть в пошуках роботи в країни
колишнього СРСР, так як замовлення йшли в основному в РФ, а тепер їх
немає. Найбільший потік заробітчан на Схід − з Харківської області
(авіабудування, тракторобудування), Запорізької (автомобілебудування) і
Донбасу (видобуток вугілля). Це нормально: поляки їдуть на заробітки в
Англію, Німеччину, наші − в Польщу. А в РФ їдуть наші верстатники,
слюсарі, інженери і шахтарі. Вони більш затребувані, ніж місцеві.
Весь 2016 рік економіка буде «лежати на дні», накопичуючи інвестиції,
але це − передумова для того, щоб з 2017 почалося зростання. На перше
місце вийде сільське господарство, туди вже йдуть вкладення. Але за
рахунок розігріву економіки і подорожчання «комуналки» річна інфляція
прискориться з нинішніх 9,8% до 20–22%, а курс долара підніметься до 28–
29 грн. При цьому зарплати фактично замороження до літа 2017 року через
вимоги МВФ і перевищення пропозиції робочої сили над попитом.
(Новое время)
Шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic
Council Андерс Аслунд:
В період після травневих свят, з 10 по 18 травня, в Україні
перебуватиме місія МВФ. Українська влада та інформована частина
суспільства приділяють велику увагу цій події, і не дарма. Ймовірно, до
середини червня Україна отримає кредит на $1,7 млрд, що значно
затримався. Принадність МВФ в його швидкості, компетентності, простоті і
багатстві.
11 березня 2015 року МВФ запропонував Україні чотирирічний кредит
на суму $17,5 млрд. $5 млрд першого траншу були виділені негайно, другий
транш − $1,7 млрд − також був отриманий, нехай і з невеликою затримкою,
але за цим настала довга перерва.
Жодна з міжнародних організацій не має такого впливу, як МВФ. Ніхто
не діє швидше, ніж МВФ. Якщо країна перебуває у важкому фінансовому
стані, місія Фонду з розширеними повноваженнями прибуває туди вже через
кілька днів. Жодна міжнародна організація не може похвалитися такими
кваліфікованими (і високооплачуваними) співробітниками, як МВФ; як
правило, у них є докторський ступінь в економіці, отриманий в кращих
університетах світу.
Місія МВФ визначає декілька ключових умов, які повинні бути
виконані в найближчі тижні. Керівництву країни нічого не залишається,
окрім як підписати. Якщо умови дотримуються, виконавча рада МВФ
збирається приблизно через два тижні після завершення місії, і через день
після прийняття позитивного рішення виділяється вся необхідна сума.
Принцип простий: робіть те, що, як ми вирішили, корисно для вас, і ми
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2015 ж дамо вам багато грошей. Фінансування МВФ збільшать, щоб
відразу
задовольнити зростаючий попит.
Інші міжнародні організації зовсім не такі. Вони працюють повільно,
висувають багато умов і виділяють незначні суми; до того ж на виділення
грошей йде чимало часу. Тому МВФ звертає на себе набагато більше уваги,
ніж інші міжнародні організації. До того ж, якщо Фонд не схвалює
економічну політику країни, Світовий банк не має права виділяти їй кошти, а
США і ЄС не хочуть їх виділяти.
Принцип простий: робіть те, що, як ми вирішили, корисно для вас, і ми
відразу ж дамо вам багато грошей
Коли Україна отримає наступний транш МВФ, США можуть надати їй
$1 млрд кредитних гарантій, а ЄС – черговий транш макроекономічної
допомоги на $650 мн. Тим не менше, в обох є деякі додаткові умови, зокрема,
Україна повинна реформувати Генпрокуратуру, чого може і не відбутися. В
цілому, країна може отримати кредитів на загальну суму $3,5 млрд. Це
збільшить золотовалютні резерви до $17 млрд, і цього достатньо, щоб
дозволити НБУ пом'якшити нинішні суворі валютні обмеження.
МВФ – одна з найбільш зрозумілих міжнародних організацій, оскільки
чітко слідує своїм принципам, набагато менш заполітизована, ніж інші; має
невелику кількість критеріїв, впроваджуваних об'єктивними й освіченими
працівниками, і відрізняється суворої, майже армійської, ієрархією. Вона
фокусується на кількох основних індикаторах: фіскальний баланс, баланс за
поточними рахунками і валютний курс. Щоб привести все в порядок, вона
додає кілька – всього кілька серйозних структурних реформ.
За стандартами МВФ ситуація в Україні досить однозначна, хоча
третій транш Фонду відкладався з вересня. Найбільш важливий критерій –
збалансованість бюджету. Українська влада заявляє, що баланс покращився
від дефіциту до 10,5% ВВП в 2014 році до 2,4% ВВП в 2015 році. Ці цифри
близькі до неймовірних, цілком на рівні показників країн Балтії під час
глобальної фінансової кризи в 2009 році. Але МВФ доводилося чекати
бюджету на 2016 рік і поправок в Податковий кодекс.
Другий критерій – монетарна політика та обмінний курс. Україна ввела
плаваючий обмінний курс і на даний момент курс, схоже, стабілізувався.
Зовнішньоторговельний баланс більше не викликає занепокоєння,
незважаючи на неймовірні торговельні санкції з боку Росії.
Останньою ключовою умовою було те, що в України має бути уряд,
здатний обговорювати і впроваджувати узгоджені заходи. Місія приїжджає,
як тільки уряд на місці і готовий прийняти МВФ.
Український парламент має ухвалити пакет з 19 законів, що включають
в себе питання держуправління, дерегуляції, корпоративного управління,
збільшення списку держкомпаній, що підлягають приватизації, а також
елементів судової реформи, щоб задовольнити МВФ. Прем'єр-міністр
Володимир Гройсман пообіцяв домогтися їх прийняття, і, схоже, забезпечив
підтримку парламенту.
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МВФ дуже цінує зусилля України по проведенню енергетичної
реформи. 1 травня Україна нарешті уніфікувала ціни як на газ, так і на
електрику. Через чверть століття впливові українські газові трейдери
втратили можливість «купувати» владу через свої канали впливу. Жоден з
попередніх українських урядів не робив таких кроків по боротьбі з
корупцією. По суті, рішення про уніфікацію цін повинно бути достатньо,
щоб МВФ виділив Україні транш на $1,7 млрд. Україна відчайдушно
потребує цих грошей для початку економічного відновлення.
В Україну прибуває делегація МВФ, яка вирішуватиме, чи надати
Україні третій транш кредиту на загальну суму 17,5 мільярда доларів.
Виділення коштів прив’язане до виконання Україною, раніше узгоджених
реформ. Від рішення МВФ також залежить, чи продовжить уряд США та
країни ЄС свої програми допомоги Україні (Радіо Свобода).
Перед приїздом делегації МВФ в Україну американська The
Washington Post надрукувала статтю, в якій застерігає захід від надання
грошей Києву. Її автори професор каліфорнійського університету Берклі
Стівен Фіш та політолог Ніл Абрамс.
«Це факт. З кожного долару, який надходить в Україну у вигляді
допомоги, більшість розкрадає уряд. Тож, коротко кажучи, допомога Україні
не принесла нічого доброго. І причиною того є корупційні дії української
політичної та бізнес-еліти. Я вважаю, якби тієї допомоги не було, українська
політеліта відчувала би значно більший тиск і потребу розбудовувати
ефективну державну систему та запроваджувати серйозні економічні
реформи», – сказав Абрамс.
Інший американський часопис Examiner подає контраргумент.
Журналістка Джулія Дейвіс пише: допомога Україні спрацьовує.
«Замість того, щоб і з водою виплеснути і дитину, Захід повинен і далі
підтримувати важкий шлях України до демократії, політичної і економічної
незалежності від Росії, а також боротьбу з корупцією», – заявила Дейвіс.
Політолог Ніл Абрамс не заперечує надання допомоги в принципі, але
не зараз.
«Я вважаю, що, безсумнівно, треба дочекатися уряду, який серйозно
налаштований на реформи і це буде легко помітити. Такий уряд не матиме на
міністерських посадах людей з посткомуністичних, політичних та бізнес-кіл.
Такий уряд буде складатися з незалежних технократів. Я вважаю, що це має
бути першим кроком. В успішних посткомуністичних східноєвропейських
країнах до надходження допомоги з'являлася потужна опозиція, не пов'язана
зі старими правлячими колами. І там запроваджували радикальні реформи.
Погляньте на досвід Естонії», – каже Абрамс.
Уряд Арсенія Яценюка, в якому були технократи, наприклад, Наталія
Яресько та Ейварас Абромавичус, започаткував чимало корисних реформ,
відзначають західні економісти. У той час, як новий уряд Володимира
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Гройсмана
ще не встиг себе показати, але перші відгуки МВФ на заявлені
наміри Кабміну – позитивні. Від України хочуть більшого.
«Позики країні дуже схожі на позики підприємству. Якщо гроші
справді використовувати для реформування економіки, державної системи і
законодавства, то таким чином, ви підтримуєте здатність економіки
генерувати надходження, необхідні для повернення позик. Але якщо
надається іноземна допомога, а структурних реформ не відбувається, тоді,
звичайно, ми бачимо лише накопичення боргів, які лягатимуть щораз
більшим тягарем на плечі платників податків», – зауважив Ніл Абрамс.
(АСН)
Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд:
Щодо прокуратури − ми бачимо повне знищення реформи
прокуратури, яку ще навіть не розпочато. Щодо ЦВК − ми побачимо
кандидатури, які буде запропоновано Президентом. Ми свою кандидатуру
давно подали.
(…) Посада генпрокурора повинна забезпечити представництво
державного обвинувачення в суді, а не служити політичній системі.
ЦВК стоїть на варті фундаментальних прав громадян − обирати і бути
обраним.
Якщо таким органом маніпулювати, як це триває два роки, ми
знищуємо право громадян на вибори.
(Новое время)
Академік НАН України Богдан Данилишин:
Відомий американський економіст Майкл Портер (у співавторстві з
Хіротакою Такеути і Маріко Сакакібара) у книзі «Японська економічна
модель. Чи може Японія конкурувати?» писав про те, як важко спочатку
виявити точки росту в економіці.
За даними авторів цієї книги, Міністерство міжнародної торгівлі і
промисловості Японії, створене у 1949 році, дуже часто помилялося,
визначаючи сектори, в яких повинно було відбутися економічне зростання.
Проте сама діяльність міністерства, як архітектора промислової політики,
арбітра за рішенням промислових проблем і суперечок, а також, як
регулятора, була безумовно корисна, так як створювала конструктивний тиск
на японський бізнес, коли від нього очікувалися певні досягнення, і, якщо б
не ця його діяльність, навряд чи зростання японської економіки було б
можливим. Тому що дуже важлива діяльність державних органів, які
створюють в суспільстві певну напругу по очікуванню економічного
зростання, особливо в країнах, для яких не характерні ендогенні технологічні
інновації, до яких і належить Україна.
Саме тому в цій колонці я хотів би обговорити, в яких галузях
української економіки можливо досягти зростання у відносно стислі терміни.
Можливо, це дозволить деяким підприємцям і промисловцям зрозуміти щось
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себе і здійснити це зростання. До того ж, це буде корисніше, ніж
постійно обговорювати скасування віз для українців при відвідуванні країн
ЄС або заборону на діяльність в Україні Шустера і подальше скасування цієї
заборони, а також постійно звинувачувати Путіна у зниженні народжуваності
кіз в селі Задворинці Київської області.
(…) Я б назвав насамперед три типи можливого зростання в нашій
економіці. Це:
1) зростання, пов'язане із загальним зростанням економіки, викликане
нарощуванням українського експорту;
2) внутрішнє інвестиційне зростання;
3) зростання, викликане технологічними інноваціями в українській
промисловості.
Зростання по першому типу у нас можливе в сільському господарстві.
Справа в тому, що постійне збільшення народонаселення в світі як і раніше
буде чинити підвищений попит на продукти харчування, і, відповідно, можна
сподіватися на плавний підйом цін на продовольство.
Цей попит має кілька знизити темп у зв'язку з уповільненням темпів
світового економічного зростання, в свою чергу, викликаного зниженням
темпів економічної динаміки в Китаї.
Однак, оскільки це уповільнення носить не обвальний характер, то,
швидше за все, попит на продовольство з боку Китаю впаде в дуже незначній
мірі. Тому заходи стимулювання експорту продовольства з України можуть
сприяти досягненню певного економічного зростання. Стверджувати те ж
саме з приводу нашої металургійної галузі та хімічної промисловості не
доводиться. Орієнтовані на експорт, вони зараз відчувають всі ті труднощі,
які викликані «великим китайським економічним уповільненням» (а також
введенням в експлуатацію в КНР сучасних потужностей в металургійній та
хімічній промисловості), і очікувати швидкого вирішення цих проблем для
даних категорій українських виробників не варто.
Зростання по другому типу для української економіки можливе і
бажане. Інфраструктура в країні вкрай зношена, і її заміна на сучасну могла б
стати одним із драйверів розвитку країни та її економічного зростання. Де
знайти кошти для цього? Природно, за кордоном. А для цього, звичайно, ми
повинні в найближчому майбутньому почати усі ті інституційні зміни, які і
приведуть до радикального поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
Тільки успішне проведення цих інституційних змін може привести в
країну іноземних інвесторів в необхідній кількості. Вони з радістю будуть
вітати відкриття нових секторів для розвитку своїх національних бізнесів. І
ті, безумовно, прийдуть тоді в Україну, так як будуть залучені прекрасними
можливостями заробітку більш високої економічної маржі - у зв'язку з більш
низькими, ніж у їхніх країнах, рівнями промислової конкуренції в Україні.
Окремо зазначу – відчуваю сильні почуття, коли представники, наприклад,
ЄБРР (або інших міжнародних фінансових організацій) з цілком
справедливим подивом говорять про те, що українські чиновники
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проявляють
незрозумілу пасивність у питаннях надання проектів з
покращення інфраструктури для кредитування їх реалізації міжнародними
фінорганізаціями. Так і хочеться запитати – які більш важливі справи
знаходяться у вітчизняних чиновників, що квоти на кредитування від
міжнародних фінансових організацій залишаються не використаними, в той
час, коли, наприклад, їздити багатьма вітчизняними автошляхами
неможливо?
Третій тип зростання – зростання, пов'язане з впровадженням в
українську економіку технологічних інновацій. Це найперспективніший
напрямок нашого економічного зростання, так як він не настільки сильно
залежить від міжнародної торгової кон'юнктури.
До того ж, для нього навіть не потрібні (хоча бажані, звичайно)
масштабні інституційні соціальні зміни, опір введенню яких так люто чинять
українські олігархи та їх ставленики у різних ешелонах влади. Мені нерідко
говорять колеги про те, що масштабні інноваційні технологічні зміни в
Україні неможливі, що Україна за роки незалежності розгубила весь свій
креативний клас. Але індустріальна революція в 1930-ті роки була, з точки
зору аналітиків того часу, також малоймовірна в Україні − і все ж таки її
зробили, незважаючи на репресії сталінських сатрапів. Вірю, що зможемо і
зараз.
До того ж, в рамках нової індустріальної революції потрібні не стільки
сформовані фахівці в колишніх індустріальних укладах, скільки наявність
наукових шкіл і технологічних університетів, які і створять нових
промисловців і підприємців нового промислового устрою, а ці школи і
університети в Україні є. Те, як ми відносно легко зайняли провідні місця в
світі в офшорному програмуванні, як раз і говорить на захист цієї думки (…).
(Новое время)
Народний депутат Борислав Береза:
(…) Справа в тому, що кредити не можуть формувати бюджет країни.
Це абсолютно хибна практика. Дохідна частина державного бюджету
формується з державних доходів. А вони складаються з:
Податкових надходжень:
1. Прибутковий податок, податок на прибуток;
2. Відрахування в державні соціальні фонди;
3. Податки, що знімаються в залежності від фонду оплати праці;
4. Податки на власність;
5. Непрямі податки на товари і послуги;
6. Податки на зовнішню торгівлю і зовнішньоекономічні операції;
6. Інші податки, збори і мита.
Неподаткових надходжень:
1. Доходи від власності та підприємницької діяльності;
2. Адміністративні збори та платежі, доходи від продажу;
3. Надходження по штрафах і санкціях;
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4. Інші неподаткові надходження.
Доходів від операцій з капіталом:
Закінчуйте свою битву за вчора, ви її вже програли
1. Продаж основного капіталу;
2. Доходи від реалізації державних запасів;
3. Доходи від продажу землі;
4. Доходи від продажу державних підприємств.
5. Надходження капітальних трансфертів з недержавних джерел.
Як бачите, кредити не є державними доходами. Тому задумайтеся про
законопроекти, які дадуть можливість реанімувати економіку, створити нові
робочі місця, збільшити ВВП, а не дозволяють брати кредити, які
віддаватимуть вже наші онуки. Закінчуйте свою битву за вчора, ви вже
програли. Боротися потрібно за майбутнє. За майбутнє України. Але його
виключно на кредитах не створити.
МВФ − не ласкавий і ніжний партнер, а жорсткий кредитор, що
відстоює свої інтереси. Тому не варто сподіватися на гроші Фонду, як на
чарівну паличку. Пора звільнятися від кредитного ярма − через лібералізацію
податкової політики, допомогу малому та середньому бізнесу, створення
комфортних умов для внутрішнього і зовнішнього інвестора, а також
створення нової економічної доктрини. Не можете або не хочете? Тоді
будуть перевибори, яких ви панічно боїтеся, і багато хто з вас відправиться
на смітник історії (…).
Чого чекати від інституту держсекретарів, у скільки він обійдеться
бюджету і коли запрацює, розповів Ігор Коліушко, голова правління
Центру політико-правових реформ, співавтор закону «Про держслужбу».
Документ набрав чинності з 1 травня 2016 року і вводить посаду
держсекретаря (АСН).
Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор
Коліушко:
Інститут держсекретарів при міністерствах в Україні запрацює не
раніше вересня 2016 року. Насамперед Кабміну треба утворити Комісію з
питань вищого корпусу державної служби, яка проводитиме конкурси для
держслужбовців категорії «А» (вищого ешелону). На це піде не менше двох
місяців. Крім того, уряд має встигнути сформувати свою організацію,
вирішити питання із зарплатами вищих держслужбовців, а також внести
зміни у закони «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про Кабінет
міністрів України». Інакше держсекретарі не зможуть належним чином
виконувати свої повноваження. Згідно з законом «Про держслужбу»,
повноваження держсекретарів до їхнього призначення за конкурсом
виконуватимуть заступники міністрів − керівники апаратів, але не пізніше
ніж до 1 січня 2017 року.
Керівники апаратів були заступниками міністрів, а заступники
міністрів − це політична посада. Їх, як і міністрів, призначають за політичною
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2015 Повноваження керівників апарату і держсекретарів справді у
квотою.
більшості випадків співпадають. Але керівник апарату, згідно з чинним
законом, у час відсутності міністра виконував його обов’язки. Держсекретар
такого робити не може. Бо державний секретар − це державний службовець,
який призначається на конкурсних засадах, є аполітичним і не може бути
членом якоїсь партії. Якщо хочемо, щоб у нашій виконавчій владі з’явилась
інституційна пам'ять, щоб там десятками років за різних урядів працювали
професіонали, треба мати держслужбовців і не втягувати їх у політику.
У міністерствах має бути чітке розмежування на політичні і не
політичні посади. Міністр і заступники міністрів виконують політичні
функції, ходять у парламент і на засідання уряду, визначають політичний
курс розвитку галузі чи сектора. Натомість державний секретар і весь апарат
уряду нікуди не ходить, а працює, готує необхідні документи, впроваджує
реформи тощо.
Змінилась не лише назва посади, а суть! Ще раз наголошую,
держсекретар – це держслужба, яка має лишатись незмінною при зміні
політичних посад – уряду, міністра і заступника міністра. Це відповідний
статус.
(…) Коли готувалася реформа держслужби, Єврокомісія заявляла про
готовність виділити на її реалізацію 90 мільйонів євро, у тому числі на
зарплатний фонд. (…)
(Європейська правда)
Журналіст-міжнародник Василь Зоря:
Як запевняють єврооптимісти, законодавці у ЄС в поті чола працюють
над розглядом безвізового режиму для України. Щоправда, офіційному
травневому календарю про це нічого невідомо, а доповідачі в
Європарламенті досі не оголошені.
Реально на порядку денному – саміт Євросоюзу, спеціально
перенесений на 28–29 червня через референдум у Великій Британії. Зустріч
європейських лідерів буде присвячено речам на порядок важливішим:
міграційній кризі, продовженню санкцій проти Росії («списку Савченко»)
тощо.
Але найбільшу увагу буде прикуто, безумовно, до особливого статусу
Великої Британії. Залежно від результатів референдуму 23 червня, доповідь
прем'єр-міністра Девіда Кемерона перед колегами міститиме різні інтонації.
Найгіршим варіантом для партнерів можуть бути вимоги нових гарантій
суверенітету для британців.
В ЄС не приховують стурбованості – шантаж поставить під питання
перспективи самого Союзу.
Невипадково надії на безвізовий режим до літа 2016 року лишилися
нереалізованими.
Незрозуміло, з якою конфігурацією Співдружності доведеться мати
справу завтра.
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Якби безвізовий все ж було надано після плебісциту 6 квітня в
Нідерландах, євроскептики отримали б чудовий аргумент: ЄС вкотре
продемонстрував неповагу – тепер до населення країни-засновниці.
Та якщо взяти зовсім відсторонено... Брюссель пообіцяв вільне
пересування 40 мільйонам українців – жителям нестабільної, корумпованої
країни, що перебуває у стані війни. І, незважаючи на міграційну кризу й
перекриття внутрішніх кордонів, Брюссель хоче дотримати слова.
У чому логіка ЄС? У тому, що українці ближчі за сирійців, а власники
біометричних паспортів кращі від нелегалів? Сумнівно: для європейця всі
чужинці – однакові. Біженці, трудові мігранти, переселенці, шукачі притулку
– усі означають загрозу стабільності, соцзабезпеченню, зростання безробіття
тощо.
А безпроблемних гостей з України – туристів, студентів, бізнесменів –
побільшає незначно. До втілення політичного рішення має бути економічне
підгрунтя, та його немає. Невже логіка у тому, що Україна все одно не зможе
масштабно скористатися шансом, як і Молдова?
Лунає чимало закликів не переоцінювати значення плебісциту 6 квітня.
Саме зараз Нідерланди головують у Раді ЄС. Саме їх представники
формують порядок денний, ведуть засідання. Тому, згадуючи про Україну,
всі дивляться спочатку саме на них. Прем'єр-міністр Марк Рютте опинився
перед дилемою: представляти європейців загалом чи відстоювати окрему
думку голландців...
Піти по-доброму на виборах 2017 року чи звинуваченим у зраді
національних інтересів?
Рютте розуміє: народ не розмежовує Асоціацію та безвізовий режим. І
ставлення голландців до цих речей приблизно однакове.
Катастрофа «Боїнга» у Східній Україні стала трагедією для
Нідерландів. Колекцію викрадених шедеврів ХVII ст. українські спецслужби
шукали абияк. Не згадуючи вже про патріотів, що ховають активи в
офшорах.
І особливо про болюче – ЛГБТ-фестиваль у Львові, який перетвориться
на «марш рівності» в Києві, запланований на 12 червня. Радикальні опоненти
налаштовані на розгін тисячі учасників. Телерепортажі цього дня точно не
викличуть симпатій у Європі.
За безвізовий статус для України можна голосувати, маючи
контраргументи. А поки їх немає, голландці, зробивши внесок у
континентальну кризу, залишаються «проти».
Наступний на черзі – Будапешт.
У ВР вже лунала ініціатива заборонити прапори інших держав над
офіційними установами. Та що робити з триколорами угорських меншин над
сільрадами і школами у Закарпатті? Захист діаспори – пріоритет для
Угорщини.
Ще драматичнішим виглядає ставлення до міграційної катастрофи.
Прем'єр-міністр Віктор Орбан розцінює пропозиції ЄК (про жорсткі квоти на
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2015 біженців) як такі, що «межують з божевіллям». З його слів, «якщо
прийом
Європа не спроможна захисти свої кордони – Угорщина подбає про себе
сама».
Сербія була шокована планами сусідів відгородитися 4-метровим
парканом на спільному 175-кілометровому кордоні. Словаччина і Хорватія
вражені дозволом угорській армії діяти проти терористів і біженців... за
межами країни.
У відповідь на скандал у Європарламенті Орбан пообіцяв національний
плебісцит щодо квот (вже оголошено, що він відбудеться у вересні або ж на
початку жовтня, – ЄП).
Цей виклик для Європи є несвоєчасним і з гарантовано неприємними
наслідками.
Тож коли безвізовий режим запрацює на українсько-угорському
кордоні, навряд чи варто тішитися. В очах угорців їхні сусіди несуть таку
саму загрозу, як нелегали з Африки. (варто додати, що самі угорці
спростовують припущення автора – в середу пролунала заява про потребу
невідкладно надати Україні безвізовий, – ЄП)
Але не все так безпросвітно. Багатьом лише треба допомогти зробити
вірний вибір. Скажімо, пострадянським друзям із Вишеградської четвірки.
Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща мають сумніви щодо безвізового, бо
знають, як бути буферною зоною.
Але найбільші сумніви можна розвіяти за примарні обіцянки і
преференції. Пригадаймо візит на вищому рівні до Бухареста – більшість
результатів виглядають як прожекти без забезпечення. Справжньою ціною
голосу є лобіювання румунських інтересів.
Складніше всього змінити суспільну думку, коли лише 25% відсотків
чехів симпатизують українцям, але 36% (!) відчувають відверту антипатію.
Занадто часто українці фігурують у поліцейських зведеннях, чимало
політиків налаштовані проросійськи.
У Варшаві також не в захваті від ролі перевалочного пункту, де не
менше мільйона – з України. Поки одні заробітчани збирають полуниці, інші
чекають можливості перебратися до Німеччини. Скандали з фальсифікаціями
документів та зростання безробіття вже спричинили значне напруження...
До кожного у Києві шукають свій підхід – нерідко надзусиллями.
Але у країнах третього світу завжди знайдеться щось, що зведе
нанівець найкращі починання.
Приміром, заборона діяльності Савіка Шустера, сприйнята як
порушення права людини на свободу слова.
Голова комітету Верховної ради у закордонних справах Ганна Гопко
вважає осінь оптимістичним прогнозом для введення безвізового режиму.
Хоча, уточнює вона, зима є більш реалістичною.
На підтвердження – прості підрахунки: із липня до вересня в ЄС
канікули. Восени євроінституції почнуть із відносин з Лондоном. І варто не
забувати про наміри США до кінця року підписати з Євросоюзом угоду про
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ЗВТ.
Ухвалення українського питання може затягтися, а зустріч Україна–ЄС
– знову перенестися, ближче до саміту ЄС 20–21 жовтня.
Та, зрештою, Європарламент налаштований проголосувати. В його
складі – 751 євродепутат. Ідеологічно проти буде меншість – 135 із фракцій
націоналістів, євроскептиків, соціалістів, комуністів. Не беручи в розрахунок
потерпілих Грецію та Італію, яким скрізь ввижаються потенційні мігранти.
Проте задовольнити 15–20% незгодних буде непросто.
Насправді проблема – не у термінах, а в принципово іншому. Чи
потрібно у критичний час зосереджуватися на тому, що для широких мас не
матиме застосування у тривалій перспективі?
По-перше, послаблення отримають не всі, а лише власники
біометричних паспортів. І через падіння добробуту в 2–3 рази мало хто
дозволить собі викинути незайву суму про всяк випадок... Коли у будинку
пожежа, ніхто не бере квиток на Ібіцу.
Так, Пакистан запровадив біопаспорти ще у 2004 році, з того часу їх
отримали 7 млн пакистанців. Чи є це успіхом? Для 4% населення – можливо.
Для неплатоспроможної більшості – ні.
Найбільший мінус – відсутність гарантій.
На кордоні можуть розвернути додому, якщо немає запрошення,
зворотного квитка, свідчень платоспроможності. Безвізовий статус не дає
дозволу на роботу і навчання, обмежує перебування 90 днями. Біометричний
паспорт не врятує нелегалів.
Тож влада і медіа не мають права перебільшувати значення, по суті,
технічної процедури.
Між тим, це подається як колосальне досягнення і викликає
безпідставну ейфорію. Свого часу Східна Європа отримала безвізовий режим
без ажіотажу, автоматично після виконання вимог.
Але українці продовжують покладати надії на те, чим через бідність не
скористаються.
Як виявилось з опитувань у Грузії, населення взагалі не розуміє різниці
між візовим і безвізовий режимом. Так само більшість українців продовжить
звертатися за візами, і перевірка прохачів буде більшою гарантією, ніж
біопаспорти.
То що – взагалі не треба? Звичайно, треба. З точки зору самооцінки і
нового показника, привабливого для інвесторів, як співробітництво з МВФ.
Але не за рахунок відволікання та витратних PR-кампаній.
Україна не вміє розставляти пріоритети: краще було усі сили кинути на
відпрацювання ЗВТ з Євросоюзом. Та дипломати напружено зайняті
«партійним завданням»...
Суспільству не вистачає історій успіху. З високими очікуваннями воно
готове пробачити невдачі з реформами, офшорами, корупцією. Аби був
щонайменший успіх, незалежно від витрат.
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Надзусилля в цій історії нагадують вирішення проблеми за будь-яку
ціну. Коли царя Пірра привітали з успіхом у битві з римлянами, той сказав:
«Ще одна така перемога – і я залишуся без війська».
У рейтингу країн за ступенем поширеності в них зв'язків бізнесу з
державними структурами − «кумівства капіталізму» − Україна в 2016
році посіла п'яте місце. Про це свідчать результати дослідження The
Economist (АСН).
Очолила рейтинг Росія, друге місце зайняла Малайзія, третє −
Філіппіни. На четвертій сходинці рейтингу − Сінгапур.
Для складання рейтингу The Economist використовує дані зі списку
мільярдерів журналу Forbes про стан і джерела доходів найбагатших людей
світу. На думку експертів авторитетного ділового журналу, потенційно
схильні до «кумівського капіталізму» галузі тісно взаємодіють з державними
структурами. Серед них гральний бізнес, нафтогазовий і оборонний сектори,
банківська справа, нерухомість, інфраструктурні проекти, порти й аеропорти.
Після визначення, яка частина їх доходів отримана від цих галузей,
мільярдери групуються за країнами, а їхній сукупний дохід подається в
процентному відношенні від ВВП країни.
У Росії цей показник становить 18% ВВП, в Малайзії − 13% ВВП, у
Філіппінах − 11,2% ВВП, в Сінгапурі − 10,6% ВВП, в Україні − 6,7% ВВП.
У ТОП-10 країн з найпоширенішим «кумівським капіталізмом»
увійшли Мексика, Індонезія, Туреччина, Індія і Тайвань. Китай знаходиться
на 11-му рядку рейтингу, США − на 16-му, Франція − на 18-му. Останній, 22й рядок рейтингу, посідає Німеччина.
За даними The Economist, у 2014 році Україна була третьою у світі за
«кумівським капіталізмом». Сукупний дохід мільярдерів, отриманий від
галузей, що тісно взаємодіють з державними структурами, становив два роки
тому близько 13% ВВП.
(Аналітична служба новин)
Співголова групи стратегічних радників з підтримки реформ в
Україні, представник Президента з питань економічного розвитку у
Кабміні Лєшек Бальцерович:
Якщо говорити про реформи, то є чотири головні цілі. По-перше,
зміцнення стабільності фінансів, бюджету, банківської системи та економіки. Це
дуже важливо для людей. Дуже погано, якщо є криза, фіскальна криза. І це дуже
важлива передумова, щоб зміцнити економічне зростання. По-друге, реформи
для зміцнення економічного зростання. По-третє, зміцнення законної держави,
це включає боротьбу з корупцією. І по-четверте, це перебудова держави,
включаючи справжню децентралізацію.
(АСН)
Керуючий партнер ЮК «Кравець і партнери» Ростислав Кравець:
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(…) Для того, щоб законно вести інститут держсекретарів, потрібно
внести зміни до Конституції і законів «Про Кабінет міністрів» і «Про
центральні органи виконавчої влади». По суті, сьогодні держсекретарів
наділили повноваженнями міністрів, вони мають право призначати і
звільняти апарат, затверджувати бюджет, представляти міністерство як
юрособа тощо. Але скажіть, де написано, що міністр це політична фігура?
Без законодавчих змін міністри будуть «весільними генералами» при
міністерствах і їхню роботу буде паралізовано через невизначеність із
повноваженнями.
Двовладдя ні до чого хорошого не призведе і принесе тільки бюджетні
витрати на утримання управлінського апарату, які не зроблять міністерство
більш гнучким і оперативним у розв’язанні будь-яких питань. Адже, по суті,
з'явиться ціла армія держслужбовців з високим рівнем заробітних плат, при
цьому нікуди не подінуться заступники міністрів і міністри.
(Аналітична служба новин)
Голова правління Центру соціологічних та політологічних
досліджень «Соціовимір», директор Міжнародного інституту демократій
Сергій Таран:
Загалом політична система змінилася, бо вона стала більш
конкурентною. І якщо до Майдану все було надзвичайно жорстко і
входження в політику для окремих партій було надзвичайно складним, то
зараз відкрилися ліфти і відбувається серйозна конкурентність у політиці.
(…) Друга зміна відбулася в дискурсі. У політиці зараз питаннями дискурсу
не є питання ідентичності, мови, культури, куди ми рухаємося − в Європу чи
в Москву. Такі питання, в принципі, дуже погані для будь-якої політики, бо
якщо теми крутяться довкола ідентичності, то така політика приречена, адже
компромісів щодо ідентичності знайти неможливо. Неможливо знайти й
компроміси щодо того, чия церква, чия мова кращі. Зараз дискурс у політиці
відбувається довкола теми реформ і боротьби з корупцією. Це є достатньо
системне позитивне зрушення.
Ці дві головні зміни в політичній системі можна розглядати в
позитивному ключі. Втім, є й негативні тенденції. А саме те, що цей дискурс
та конкурентність на недостатньо високому рівні. Ніхто в суспільстві не
розуміє, що являє собою якісна політика.
Третя зміна: цей дискурс і конкурентність доволі низької якості в тому
сенсі, що ні громадяни, ні політики не розуміють, що таке якісна політика. У
нас зараз найбільше цінуються яскраво сказані фрази та емоційні слова на
якомусь черговому шоу, а не конкретні дії, не прискіпливе виконання того,
що було сказано, не механізми виконання обіцянок (…).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Павла Жебрівського розповів, що області виділять близько 8 млрд грн
на відновлення інфраструктури (Репортер − Новости Донецка и региона).
«Ми очікуємо 8 млрд гривень для відновлення інфраструктури
Донеччини. Розроблено законопроект виключно під Донеччину – всі тендери,
процедури через систему ProZorro. І не буде ніяких підозр ні до кого. Я
впевнений, що крадіжка бюджетних грошей під час війни – це мародерство,
а під час війни мародерство карається вищою мірою».
На території Донецької області, підконтрольній українській владі,
триває відновлення об’єктів, які постраждали внаслідок проведення
Антитерористичної операції (Донецька обласна державна адміністрація).
За
інформацією
департаменту
економіки
Донецької
облдержадміністрації, на сьогодні на Донеччині відновлено 2058 об’єктів на
суму 624,3 млн грн.
У центрі уваги Донецької ОДА реконструкція житлових будинків. На
відбудову 1452 об’єктів витрачено 35,1 млн грн.
Також дуже важливе значення має налагодження сталого енерго- та
водопостачання. На відбудову 233 споруд витрачено 377 млн грн.
Реконструкція 54-х об’єктів газопостачання коштувало 10,4 млн грн, 23-х
об’єктів теплопостачання – 2,8 млн грн.
Окрему увагу керівництво Донецької ОДА приділяє відбудові
навчальних закладів. За час проведення в області АТО на території,
підконтрольній українській владі, загалом на ремонт приміщень навчальних
закладів витрачено 17,6 млн грн.
Також в області відновлено 32 об’єкта дорожньо-транспортної
інфраструктури на суму 44,6 млн грн і 19 об’єктів промисловості, що
коштувало 48,2 млн грн.
Міністр у справах окупованих територій і тимчасово переміщених
осіб Вадим Черниш підтвердив інформацію, що в уряді мають план з
деокупації Донбасу, але подробиць поки не розголошують (Українська
правда).
Офіційна інформація
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Подробицями міністр ділитися відмовився, посилаючись на те, що план
ще в чорновому варіанті.
«Умови мирні при паралельному укріпленні сектору безпеки і оборони».
Заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука
повідомив, що Міністерство з питань окупованих територій і
переміщених осіб розробило державну стратегію щодо тимчасово
окупованих районів Донецької та Луганської областей (Восстановление
Донбасса).
Він зазначив, що стратегія поки що не має юридичної сили. «У
держави досі немає стратегії щодо повернення людей з непідконтрольних
територій».
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України

Німеччина виділить 1 мільйон євро для реабілітації українських
дітей (Сегодня.ua).
Німецький благодійний фонд ChildFund Deutschland допоможе
українським дітям пройти реабілітацію, на що буде виділено 1 мільйон євро.
Програма фонду передбачає, що проект триватиме 4 роки, в рамках
якого пройдуть реабілітацію близько двох тисяч дітей. Проект починає діяти
з травня-2016 по вересень 2019-го.
Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку
Німеччини виділив на цей проект один мільйон євро.
Проект носить назву «Сприяння розвитку міжсекторного партнерства в
цілях захисту інтересів дітей». Його дія поширюватиметься на Харківську,
Одеську, а також підконтрольні Україні території Донецької і Луганської
областей.
Проект передбачає організацію реабілітаційних центрів для дітей,
постраждалих від війни, а також дітей з незахищених верств населення.
Верховна Рада уточнила умови прийому на навчання до вищих
навчальних закладів осіб з території проведення АТО (Західна
інформаційна корпорація).
Були ухвалені уточнення до нещодавно ухваленого закону, який ще не
був переданий на підпис Президента «Про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місце проживання
яких є територія проведення антитерористичної операції» (реєстраційний
номер 4350).
Відповідно до уточнень для осіб, місце проживання яких є територія
проведення АТО та які отримали документ про загальну середню освіту,
прийом на навчання до вишів на Донбасі є на території, де здійснюють
Офіційна інформація
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повноваження
обласні цивільно-військові адміністрації, та вишів навчальних
закладів, евакуйованих з території проведення АТО і тимчасово окупованої
території, здійснюється за результатами ЗНО або на конкурсній основі за
результатами вступних випробувань.
Крім того, уточнено, що даний закон набере чинності з дня наступного
за днем його опублікування, але вводиться в дію через місяць з дня набрання
ним чинності.
Німеччина надасть два мільйони євро для гуманітарної допомоги
внутрішньо переміщеним особам і іншим постраждалим на сході
України. Про це повідомляє прес-служба Управління Верховного комісара
ООН у справах біженців (АСН).
Гроші будуть передані УВКБ ООН.
«Гуманітарна допомога і підтримка призначена для внутрішньо
переміщених та інших осіб, які постраждали в результаті кризи в Україні. Ці
кошти будуть використані для людей з обох боків лінії зіткнення, які
потребують особливого захисту», − сказано в повідомленні.
Управління звільненими територіями
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Юрій Гарбуз пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб пункти пропуску через
лінію розмежування після свят працювали стабільно (Восстановление
Донбасса).
Питання продовження роботи пункту в'їзду-виїзду в Станиці
Луганській на постійній основі залишається у фокусі особливої уваги
обласної влади.
«Я буду вживати всіх заходів, щоб робота пункту пропуску після
травневих свят продовжилася і мала постійний характер».
З цією метою досягнута попередня домовленість з керівництвом
Центру антитерористичної операції і всіма зацікавленими правоохоронними
та державними органами.
Крім того, обласна влада найближчим часом планує відновити роботу
автомобільного контрольного пункту в'їзду-виїзду в м Золотому.
Гарбуз зазначив, що робота всіх пунктів пропуску в Луганській області
можлива лише за умови збереження безпеки і дотримання режиму
припинення вогню.
Президент України підписав Закон № 1078-УІІІ «Про внесення
змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо особливостей
використання окремих публічних коштів на території Донецької
області» (Президент України Петро Порошенко).
Офіційна інформація
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Закон спрямований на забезпечення ефективного використання
бюджетних коштів та державних субвенцій шляхом запровадження системи
електронних закупівель товарів, робіт і послуг в Донецькій області.
Законом вносяться зміни до розділу IX «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до яких з
дня набрання чинності цим Законом норми Закону України «Про публічні
закупівлі» поширюються на випадки закупівель, здійснюваних місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та
військово-цивільними адміністраціями на території Донецької області.
Реалізація норм, запропонованих Законом, сприятиме відкритості,
прозорості та підконтрольності процедур публічних закупівель в Донецькій
області, зростанню рівня конкурентності процесу здійснення закупівель
товарів, робіт і послуг. Впровадження Закону не потребуватиме додаткового
фінансування з державного та місцевого бюджетів та дозволить більш
ефективно та раціонально використовувати бюджетні кошти.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
За 100 мільйонів євро відремонтують дорогу з Краматорська до
Маріуполя (6264.com.ua- Сайт города Краматорска).
Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський:
Сто мільйонів євро планують направити влади Донецької області на
ремонт дороги Краматорськ-Маріуполь.
Європейський інвестиційний банк виділив гроші на відновлення
інфраструктури сходу України, залишилося більше 100 млн євро. Ми хочемо,
щоб ці 100 мільйонів пішли на дорогу Маріуполь–Краматорськ. Попередньо,
ціна 8 млн грн на 1 км. У нас 300 км дороги.
За його словами, передбачається, що дорогу буде робити не одна
компанія, а буде 10–15 лотів, щоб швидкими темпами можна було закінчити
дорогу.
Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський заявив, що
департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької
облдержадміністрації очолить полковник Ігор Ставинога (ОстроВ).
«На жаль, на сьогодні немає ні управління внутрішньої політики як
такої, немає управління інформаційної політики. Якісь є одиниці, структури,
але роботи немає. І через це насправді планується керівником департаменту
атошнік, полковник, який тут був більше року, людина, яка має три вищі
освіти... Він повинен надати динаміку внутрішньої політики».
У Донецькій області Ставинога знають як начальника групи
координації цивільно-військового співробітництва під час штабі АТО.
«Мене абсолютно не влаштовує ситуація, коли не проводиться робота
з патріотичними організаціями, мене не влаштовує, коли проводяться сесії
міськрад, а мені постфактум повідомляють, що вони пройшли і прийняли
такі рішення, я хотів би розуміти порядок денний цих речей. Внутрішня
політика повинна бути внутрішньою політикою. Інформаційна політика
мене також не влаштовує на сьогодні. ефективність, ефективність і ще
раз ефективність – просто штатні одиниці мене не цікавлять».
Жителі Станиці Луганської отримають грошову допомогу від
Червоного Хреста (City News).
Міжнародний Комітет Червоного Хреста запрошує мешканців
р. Станиця Луганська зареєструватися та пройти відбір для участі у Програмі
грошової допомоги. Програма націлена на надання підтримки сім'ям, які в
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результаті
конфлікту втратили джерела доходу: втратили роботу і/або
можливість гарантовано заробляти гроші.
Волонтери з Рівненщини допомагають жителям Трьохізбенки
повернутися до мирного життя (Ирта-fax).
У Трьохізбенку приїхали благодійники з Рівненщини, які спільно з
військовослужбовцями
групи
цивільно-військового
співробітництва
продовжують гуманітарну місію в Луганській області. Волонтери привезли
жителям прифронта два мікроавтобуси з продуктами харчування. Допомога
трехизбенцам розвантажили в місцевій військово-цивільної адміністрації,
після чого передали продуктові набори в першу чергу нужденним –
багатодітним сім'ям, інвалідам, матерям одиначкам. Гуманітарку на
Рівненщині зібрали завдяки парафіянам православної церкви та усім
небайдужим до чужої біди.
На Луганщині зареєстровано 263 тисячі переселенців (Луганська
обласна військово-цивільна адміністрація).
Станом на 5 травня 2016 року в Луганській області міськими та
районними управліннями соціального захисту населення взято на облік
263083 внутрішньо переміщених осіб, які складають 228 262 сім’ї. Із
загальної кількості облікованих 21 060 – діти, 7 221 – інваліди, 193 276 –
пенсіонери.
Як повідомляє Департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації, за призначенням грошової допомоги звернулися
54 803 сім’ї.
Усього з початку року Мінсоцполітики України профінансовано 96 388
392 грн щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам
області, що стовідсотково відповідає заявкам управлінь соціального захисту
населення
райдержадміністрацій,
районних
військово-цивільних
адміністрацій та міських рад.
За повідомленням Мінсоцполітики України, станом на 4 травня 2016
року взято на облік 1 783 361 переселенець або 1 441 324 сім’ї з Донбасу і
Криму.
816 021 сім’я звернулася за призначенням грошової допомоги, з них
762 822 таку допомогу призначено.
З початку 2016 року отримувачам профінансовано 1 164 797 грн.
Сьомого
травня
у
Сєвєродонецьку
голова
Луганської
облдержадміністрації – керівник обласної військово-цивільної
адміністрації Юрій Гарбуз зустрівся з головою Львівської облради
Олександром Ганущиним (Луганська обласна військово-цивільна
адміністрація).
Голова Львівської обласної ради Олександро Ганущин розповів, що
це його 20-та поїздка на Луганщину. Він зазначив, що більше займається
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гуманітарним
напрямком та промоцією Львівщини. На Луганщину він
приїхав з великою командою та допомогою для підшефних
військовослужбовців. Під час зустрічі було досягнуто домовленостей про
культурний обмін, обмін досвітом у сфері децентралізації влади, відпочинок
дітей.
У Сєвєродонецьку відновили 44 об'єкти інфраструктури (CXIDINFO).
На відновлення об'єктів інфраструктури Сєвєродонецька в 2015 році
було витрачено 57,8 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Луганської
обласної військово-цивільної адміністрації.
14 % з цієї суми − субвенція державного бюджету, 15 % − кошти з
місцевого бюджету і 71 % − міжнародна технічна допомога.
З відновлених 44 об'єктів, 10 − житлового фонду приватної власності,
25 − житлового фонду комунальної власності, 9 − об'єкти дорожньотранспортної інфраструктури. Також відновлено міст через річку Борова,
завдяки чому відновлено автомобільне сполучення між містами
Сєвєродонецьк та Рубіжне.
В Краматорському відділенні Донецької торгово-промислової
палати представники обласної влади та громадськості дискутували в
форматі «світового кафе» (Донецька обласна державна адміністрація).
Захід відбувся в рамках Платформи підтримки діалогів в Україні −
проекту, що впроваджується організацією «Європейський форум з
міжнародної медіації та діалогу» (mediatEUr) в партнерстві з Програмою
розвитку ООН в Україні. Головною метою проекту є підтримка українських
діалогових ініціатив заради миру, демократичних перетворень і благополуччя
в Україні.
Протягом декількох годин учасники обговорювали соціальноекономічні та політичні проблеми регіону, способи взаємодії громад і
місцевої влади, а також роль діалогових процесів у побудові конструктивних
взаємин. Серед основних проблем були названі як кризові явища в економіці,
так і психологічна невизначеність, невлаштованість громадян у зв'язку з
військовими діями і окупацією частини території Донецької області. Однією
з головних тенденцій учасники дискусії визначили процес природної
децентралізації в регіоні.
Директор департаменту з питань внутрішньої політики Донецької
облдержадміністрації Олександр Меланченко:
Через збройний конфлікт обласний центр був окупований. Практично
всі обласні структури центральних органів влади виявилися розкиданими по
різних містах Донеччини. Це не можна назвати децентралізацією в тому
вигляді, в якому ми розуміємо цей процес. Але це своєрідний прототип
децентралізації − в місті з'являються структури, заради яких не треба їхати до
обласного центру.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Близько 2,4 мільярда гривень надходжень від підприємств з
непідконтрольною території, закріплених за Донецькою областю, які були
зараховані до Державного бюджету, спрямують на соціально-економічний
розвиток Донецької області.
Губернатор Донецької області Павло Жебрівський:
Вчора у мене відбулася розмова з Прем'єр-міністром Володимиром
Гройсманом. Як пам'ятаєте, була дуже довга епопея з приводу виділення 2,4
млрд гривень. Вчора (10 травня, – ред.) ми отримали підтвердження, на
цьому тижні буде проголосовано
В цілому на відновлення інфраструктури Донецької області в 2016 році
планується витратити близько 8 мільярдів гривень (Донбасс SOS).
Міст через річку Жеребець, що забезпечує транспортне сполучення
Донецької області з Луганської, відкритий після капітального ремонту.
Завдяки цьому відновлено автомобільний рух на автодорозі місцевого
значення Лиман-Кіровськ-Новосадове (Донбасс SOS).
За дорученням губернатора Луганської обласної державної
адміністрації Юрія Гарбуза буде розроблена стратегія розвитку медицини
Луганщини.
Про це йшлося 10 травня на робочій нараді під головуванням
заступника голови Луганської обласної державної адміністрації з
гуманітарних питань Ольги Лішик. На нараді були присутні керівники
структурних підрозділів облдержадміністрації які опікуються питаннями
освіти, охорони здоров’я, культури та інші.
Також були розглянуті питання визначення до 12 травня опорних шкіл,
та організація проведення свята останнього дзвоника у школах області. Було
обговорено закупку до першого вересня поточного року шкільних автобусів
для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості. На виконання
цього з державного бюджету до області надійшла субвенція у сумі 14197,7
тис. грн. Ще 11019,6 тис. грн. субвенції з державного бюджету Луганська
область отримала на оснащення опорних закладів сучасною матеріальнотехнічною базою – засобами навчання, навчальними комп’ютерними
комплексами
та
мультимедійним
обладнанням,
впровадження
енергозберігаючих технологій тощо (Луганська обласна державна
адміністрація).
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Голова облдержадміністрації – керівник обласної військовоцивільної адміністрації Юрій Гарбуз повідомляє, що відкритий для діалогу
з усіма громадськими організаціями, діячами, політичними партіями.
«Хочу поінформувати громадськість про мою зустріч із
депутатським корпусом Сєвєродонецької міської ради. З приводу цього
заходу з’явилися маніпуляції у деяких місцевих ЗМІ. Хочу прояснити
ситуацію. На цю зустріч мене запросив в.о. міського голови Сєвєродонецька
Григорій Пригеба. Мені було невідомо яких депутатів було запрошено на
зустріч, а яких ні. Хочу запевнити всі політичні сили та мешканців міста – я
готовий зустрічатися з усіма депутатами, які готові до діалогу задля миру,
розвитку і процвітання Луганщини. Запевняю мешканців Луганщини, що для
мене головне – це розвиток регіону. Найближчим часом я проведу зустріч з
представниками всіх політичних сил та громадськості Сєвєродонецька.
Зараз не час для чвар і сварок. Тільки спільними зусиллями ми наведемо лад
та досягнемо миру на Луганщині» (Луганська обласна державна
адміністрація).
Новопризначений глава Луганської обласної військово-цивільної
адміністрації Юрій Гарбуз вирішив почати керівництво областю з добрих
справ.
Він обіцяє докласти всіх зусиль для відновлення роботи пунктів
пропуску: «Я буду вживати всіх заходів, щоб робота пункту пропуску після
травневих свят продовжилася і мала постійний характер».
За його словами вже досягнута попередня домовленість з керівництвом
Центру АТО і всіма зацікавленими правоохоронними та державними
органами щодо Станиці Луганської. Також планується відновлення роботи
автомобільного контрольного пункту в'їзду/виїзду в Золотому (Донбасс
SOS).
У Лисичанську після бойових дій відновили 61 об'єкт (Единый Реестр
ущерба инфраструктуры Донбасса).
Німеччина виділила 2 млн євро на допомогу біженцям з Донбасу
(Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса).
На Буковині за кошти ЄС для переселенців відремонтували гуртожиток
(Восстановление Донбасса).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Україна не має державної стратегії стосовно відновлення контролю
над окупованими територіями Донбасу: це визнають як урядовці, так і
волонтери та експерти. І якщо на державному рівні пропонують розробити
військово-дипломатичну стратегію повернення Донбасу, то волонтери радять
зосередитися на боротьбі за жителів окупованих територій. Експерти ж
радять розробляти як стратегію повернення окремих районів на сході
держави, так і стратегію їхньої тимчасової ізоляції, бо ціна повернення може
бути надто високою (Восстановление Донбасса).
Співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки
Центру Разумкова Олексій Мельник:
Має бути стратегія, про що говорять і Георгій Тука, і Роман
Безсмертний. Це абсурд, що Україна упродовж двох років конфлікту не має
стратегії. Причому йдеться не суто про повернення Донбасу. Бо якщо ціна
повернення висока − цього робити не можна. Тоді це має бути ізоляція на
певний час, доки не з’являться умови для повернення, або доки ОРДЛО
(окремі райони Донецької та Луганської областей, − ред.) не захочуть назад.
Треба виробити принципи стратегії. Військовий шлях неможливий зараз: за
підтримки Росії сепаратисти здатні на серйозний опір, тож з українського
боку будуть величезні жертви.
Жителям Донбасу, незалежно від їхніх уподобань, треба запропонувати
іншу модель, кращу, ніж пропонує Росія. Меседжі, які наразі надходять з
українського боку на окуповані території, не спрацьовують. Стратегія має
передбачати врахування українських національних інтересів, а не інтересів
великого бізнесу, який, зокрема, намагається зберегти торгівлю з Росією.
(Восстановление Донбасса)
Журналіст Віталій Атанасов:
Найбільш потужний потік переселенців виник до літа, коли в
Донецькій і Луганській області почалися бойові дії ... допомоги потребували
сотні тисяч людей. За даними уряду на весну 2016 року, на Україні
Зареєстровано майже 1,8 млн переселенців.
Реакція державних інституцій сильно запізнилася і була непропорційна
масштабу кризи. Якби не допомога, яку надавали некомерційні організації та
волонтери, внутрішньо переміщені особи залишилися б один на один зі
своїми проблемами.
(…) На самому початку бойових дій хлинули зі Сходу переселенців
розміщували, де доведеться: в колишніх дитячих таборах, санаторіях,
гуртожитках. Продуктами, медикаментами і предметами першої необхідності
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часто забезпечували волонтери і НКО, що спиралися на приватні
пожертвування і ресурси міжнародних фондів.
Станом на середину 2015 роки тільки 5% від загального числа ВПЛ
жили в так званих «Місцях компактного поселення». Більшості ж
переселенців довелося шукати житло самостійно: жити у родичів і знайомих,
орендувати житло тощо. Уряд видавав переселенцям допомогу 440 грн −
передбачалося, що цього вистачить на оренду житла, але цього, як правило,
було недостатньо. Тим більше, що така виплата для осіб працездатного віку
передбачалася на термін не більше шести місяців. Пенсіонери мали право
продовжити виплату ще на півроку.
(…) Соціальна сфера в пострадянській Україні ніколи не була
пріоритетом. Протягом останніх двох років уряд тісніше співпрацює з МВФ,
який вимагає оптимізувати соціальні витрат. І у цієї політики є зримі
результати: за два роки тільки комунальні тарифи зросли в три рази.
Влада економить на всьому, в тому числі на переселенцях. Почасти
саме таким прагматичним розрахунком можна пояснити те, що держава
запровадило щодо ВПЛ жорстку форму контролю, фактично ідентичну
радянської прописку. Переселенці зобов'язані отримувати «довідку
переселенця» − і без цього документа не можна оформити ні пенсію, ні
допомога, не можна заплатити податки, викликати лікаря або отримати
рецепт на ліки.
Але навіть власники «довідки» і всіх необхідних штампів в документах
не можуть відчувати себе впевнено. У березні уряд різко змінив правила:
Арсеній Яценюк заявив, що «шахраї під виглядом переселенців отримують
сотні мільйонів гривень з держбюджету», і що соціальні виплати припинені
для 150 тис. людина. В реальності, за даними правозахисників, це число
може бути в кілька разів більше. Виявилося, що СБУ склала якісь «чорні
списки» переселенців, а Мінсоцполітики призупинило виплати − в тому
числі пенсійні. Принцип формування цих списків влади так і не пояснили.
(…) У багатьох регіонах України переселенцям практично неможливо
орендувати житло, вони стикаються з труднощами при влаштуванні на
роботу. (…) Хоча на офіційному рівні в сфері праці не передбачено ніяких
обмежень для переселенців, однак, як зазначає юрист Віталій Дудін, який
спеціалізується на трудовому праві, на практиці випадки дискримінації
мають місце. «Роботодавці в Києві негативно налаштовані до «донецьких» і
не бажають їх брати на роботу. Це пов'язано і з негативними стереотипами, і
з побоюваннями, наприклад, що переселенець, найнятий на постійну роботу,
може змінити місце проживання», − каже Дудін. Він вважає, що ситуація на
ринку праці складається на користь роботодавця. «Це визнають навіть HRексперти: пропозиція робочої сили, в тому числі, недорогої, в великих містах
збільшилася. Дуже часто переселенці змушені працювати без оформлення,
що вигідно наймачеві».
Традиційно ЗМІ показують соціально вразливі групи, включаючи ВПЛ,
як «тягаря» для більшості або «загрозу» для громадського порядку. Тож не
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дивно,
методів вирішення проблем, або неприйняття ідеї про те, що вразливі групи
потребують додаткової підтримки. Це замкнуте коло, і єдина соціальна
група, яка безпосередньо зацікавлена у виході з глухого кута, − самі
переселенці. Але вони розпорошені по території країни, їх права
порушуються, і вони позбавлені політичного представництва. І поки це так,
лінії розмежування, реальні і уявні, будуть розділяти українське суспільство.
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Прогнози
Міжнародний валютний фонд (МВФ) зберіг прогноз зростання
економіки України за підсумками поточного року на рівні 1,5% при
інфляції в 15,1% (ЛИГА.net).
У оновленій доповіді з питань розвитку економік країн Східної Європи
і Балтії Фонд зберіг свій прогноз і на наступний рік – 2,5% зростання ВВП
при інфляції в 11%. Валовий борг України в 2016 році складе 152,3% ВВП, а
в 2017 – скоротиться до 140,3% ВВП, прогнозує МВФ. Держборг залишиться
в межах 92,3-92,8% ВВП в цьому і наступному роках.
Експорт української продукції в 2016 році продовжить скорочуватися,
але не настільки значно, як в минулому році – на 4,1% за підсумками року.
Уже в 2017 році експорт почне збільшуватися – до 3,6% до 31 грудня
2017 року.
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підтвердив
прогноз зростання ВВП України на 2% в поточному році і чекає його
збереження на такому ж рівні в 2017 році (Дзеркало тижня).
«Економіка України, як очікується, повернеться до зростання в 2016
році на фоні попереднього макроекономічного врегулювання та відновлення
рівноваги за підтримки структурних реформ, хоча довіра інвесторів
залишається слабкою» − йдеться в огляді економічних перспектив країн
регіону, у якому працює ЄБРР.
За оцінками банку, нижнього рівня економіка країни досягла у другій
половині 2015 року. В цілому за 2015 рік її падіння склало 9,9%, роком
раніше – 6,6%, а в доларовому вираженні ВВП України впав вдвічі –
приблизно 180 млрд доларів в 2013 році до 90 млрд доларів в 2015 році.
ЄБРР вказує на залежність чистого припливу приватного капіталу в
Україну з відновленням програми МВФ, політичною стабільністю і
збереженням темпів реформ в таких ключових галузях, як банківська справа
та енергетика, приватизація, верховенство закону і відправлення правосуддя.
Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки
України за підсумками 2016 року на рівні 1,5 % при інфляції в 15,1 %
(Економічна правда).
Про це йдеться в оновленій доповіді фонду з питань розвитку економік
країн Східної Європи та Балтії, включаючи Україну.
Також фонд зберіг свій прогноз на 2017 рік – 2,5 % зростання ВВП при
інфляції в 11 %.
На думку аналітиків МВФ, показник експорту української продукції в
2016 році продовжать знижуватися, однак не настільки відчутно, як в 2015
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році.
Зниження складе 4,1 %. При цьому вже в 2017 році експорт почне
зростати – до 3,6 % за підсумками року.
Згідно з прогнозом, показник валового боргу України в 2016 році
складе 152,3 % ВВП, а в 2017 – скоротиться до 140,3 % ВВП. При цьому
держборг залишиться в межах 92,3−92,8 % ВВП в 2016 і 2017 роках.
Втім, погіршені прогнози фонду виявилися дещо оптимістичнішими
оцінок Мінекономрозвитку України. У міністерстві прогнозують зростання
економіки за підсумками року на рівні 1 % при інфляції 13,1 %.
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