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Головні новини тижня
Період з 12 по 18 травня 2016 року позначився значним пожвавленням
міжнародних взаємовідносин України.
Так, 10−18 травня в Україні працювала місія Міжнародного
валютного фонду. За підсумками її роботи глава місії МВФ Рон ван Руден
заявив, що Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення щодо перегляду
програми розширеного фінансування (EFF) з Україною в липні 2016 року.
«Місія досягла згоди на рівні експертів з представниками органів влади
про заходи, необхідні для завершення другого перегляду в рамках програми
розширеного фінансування. Ці домовленості мають бути затверджені
керівництвом МВФ і Радою виконавчих директорів Фонду. (…) Важливо,
щоб влада зміцнила свої зусилля для закріплення фіскальної та фінансової
стабільності, рішучого підвищення прозорості та забезпечення
верховенства закону, а також для реформування великого і неефективного
сектора державних підприємств», − наголосив він.
Експерти оцінюють успішність перебування місії МВФ в Києві досить
стримано. Партнер ЮФ ICF Legal Service Наталя Ульянова вважає, що для
виконання ключових маркерів фонду буде потрібно не один місяць.
«Це означає, що переговори з МВФ, швидше за все, затягнуться, і
Україні як мінімум до осені доведеться жити без грошей кредиторів».
Водночас, про підтримку України на шляху реформ заявили й інші
європейські лідери. Єврокомісар з міграції, внутрішніх справ і громадянства
Дімітріс Аврамопулос заявив, що Україна досягла достатнього прогресу у
впровадженні реформ, щоб отримати безвізовий в'їзд в Шенген для своїх
громадян.
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт
наголосив, що Асамблея повністю підтримує необхідний процес реформ в
Україні.
Віце-президент США Джо Байден висловив позитивну оцінку початку
роботи українського уряду в плані продовження процесу реформ та отримав
запевнення, що такі темпи підтримуватимуться й надалі.
Крім підтримки, Україна отримала надію на отримання фінансової
допомоги із кількох різних джерел.
Старший корпоративний банкір ЄІБ Жан-Жак Сулакр повідомив, що
ЄІБ планує інвестувати в Україну 800 мільйонів євро.
«У минулому році ми інвестували 1,2 млрд євро, а в цьому розраховуємо
на 800 млн євро. Ми працюємо з Єврокомісією, щоб розширити цей портфель
до 1 млрд в рік і підтримувати його».
Віце-президент США Джозеф Байден та Президент України Петро
Порошенко домовилися про підписання найближчим часом двосторонньої
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угоди про надання Україні третього траншу кредитних гарантій на 1 млрд
доларів.
Інші події тижня:
НАБУ співпрацюватиме з Антикорупційним бюро Польщі.
Президент Петро Порошенко підписав Закон про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної
прокуратури України.
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що МВФ та Уряд
України розроблять генеральну стратегію реформування пенсійної системи.
Індекс моніторингу реформ за період другої половини квітня та першої
декади травня становив всього +1,1 бала (інфографіка).
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський заявив, що у червні буде підписано меморандум про Трастового
фонду з відновлення інфраструктури Східної України
Цей рік має стати першим роком зростання економіки України після
довготривалої кризи. У своїй травневій доповіді МВФ пророкує Україні в
2016 році зростання економіки на 1,5%.
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Аналітичний коментар
С. Горова
с.н.с. ФПУ,
канд. наук із соц. комунікацій
Свято зі сльозами на очах...
Кілька показових прикладів конфліктних ситуацій 9 травня на яких
акцентували увагу в ЗМІ. Так, в Києві від Арсенальної до парку Слави
пройшов марш ветеранів «Безсмертного полку». Його учасники тримали в
руках портрети загиблих під час Другої світової війни родичів. Між
учасниками акції та радикальними активістами, які їх зустріли стався
конфлікт, що закінчився бійкою (https://inforesist.org/v-kieve-proizoshlapotasovka-iz-za-georgievskoy-lentyi-vo-vremya-aktsii-bessmertnyiy-polk/. – 2016.
– 09.05).
Пізніше біля Вічного вогню зібралися націоналісти, які нікого не
підпускали до постаменту. У парку Слави виникали дрібні бійки, однак, в
більш серйозні вони не переросли (http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/v-kieveradikalnye-nacionalisty-zablokirovali-vechnyy-ogon-714122.html. – 2016. –
09.05).
Негативну реакцію патріотично налаштованих активістів також
викликала поява в центрі міста лідера Прогресивної соціалістичної партії
України Наталії Вітренко.
У Харкові перша бійка сталася під час покладання квітів до Меморіалу
Слави
(http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/vozle-memoriala-slavy-vharkove-proizoshla-potasovka-714111.html. – 2016. – 09.08). Конфлікт
спалахнув після того, як молодь з українськими прапорами не пускала до
вічного вогню людей з георгіївськими стрічками.
У харківському саду ім. Шевченка також сталася бійка. Як розповіли у
відділі комунікації облУНП, інцидент почався з того, що група чоловіків
співала радянські пісні, на що інша група молодих людей зробила їм
зауваження. В результаті словесна перепалка переросла в бійку.
Апофеозом стала стрілянина активістів по учасниках харківського
відділення «Нічних вовків». Один байкер потрапив до лікарні
(https://inforesist.org/v-harkove-proizoshla-draka-vozle-vechnogo-ognya/.
–
2016. – 09.05).
Червоний прапор, який принесли ветерани Другої світової війни на
мітинг в Черкасах, спровокував бійку на центральній Соборній площі міста

7

Аналітичний коментар

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

12 − 18 травня 2016 р.

20-28 лютого 2015
(https://inforesist.org/na-mitinge-v-cherkassah-veteranov-zastavili-ubratkrasnyiy-flag/. – 2016. – 09.05).
У Львові активісти «Правого сектора» та ГО «Білі горвати»
спробували знести пам'ятник радянському письменнику Степану Тудору.
Даним діям завадили поліцейські. В результаті між правоохоронцями та
активістами виникла сутичка (http://rian.com.ua/photolents/20160509/1009680
151_1009663877.html. – 2016. – 09.05).
Одеса. Тисячі одеситів прийшли 9 травня на церемонію покладання
квітів до пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в парку Шевченка.
Частина проросійських громадян, які знаходилися там та прийшли з
учасниками «Безсмертного полку», зустріла курсантів морських училищ
криками про «хунту» та «фашизм» (https://inforesist.org/v-odesseprovokatoryi-vstretili-kursantov-morskih-vuzov-krikami-o-hunte-i-fashistah/. –
2016. – 09.05).
Правоохоронці також знайшли в центрі Одеси сім пляшок з
«коктейлями Молотова». У відділеннях поліції побували 14 осіб
(http://www.segodnya.ua/regions/odessa/v-odesse-ne-zaderzhali-ni-odnogocheloveka-714172.html. – 2016. – 09.05).
Миколаїв. В ході параду комуністів відбулися масові бійки з
представниками «Азова». Один потерпілий доставлений в несвідомому стані
в лікарню швидкої медичної допомоги.
У Слов'янську також вшановували ветеранів Другої світової війни.
Ситуація загострилася, коли в ході «Безсмертного полку» взяла участь
нардеп від «Опозиційного блоку» Наталія Королевська. Її облили зеленкою, а
охорона
депутата
вступила
в
бійку
з
кривдниками
(https://inforesist.org/poyavilos-video-kak-korolevskuyu-oblili-zelenkoy-vslavyanske/. – 2016. – 09.05).
Донецьк і Луганськ. В окупованих містах Донбасу пройшли
«військові паради» а також «масштабні заходи і вшанування ветеранів»
(https://inforesist.org/kak-proshlo-9-maya-v-ukraine-ot-torzhestv-doprovokatsiy-detali/. – 2016. – 09.05).
У прес-центрі штабу АТО повідомили, що ситуація в передмістях
Донецька була найскладнішою в зоні конфлікту – протягом доби бойовики
самопроголошених «народних республік» дев'ять разів обстрілювали опорні
пункти українських сил. Вранці 9 травня один військовий загинув, двоє
поранені в результаті підриву на розтяжці біля Кримського в Луганській
області (http://zik.ua/ru/news/2016/05/10/ytogy_9_maya_v_ukrayne_sotny_
zaderzhannih_y_dva_ugolovnih_dela_697413. – 2016. – 10.05).
Крим. У Сімферополі пройшла демонстрація російської військової
техніки. Зокрема, як повідомляла преса, в центр кримської столиці привезли
танки, «Гради» і гармати.
При всьому при цьому, слід зазначити: сьогодні ЗМІ досить активно
акцентують увагу на тому, що в поточному році масштаб святкування 9
травня дійсно здивував багатьох («ВВС Україна»: в День перемоги в усій
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Україні пройшло 2,5 тис. мітингів, у яких взяли участь близько 1 млн людей
(http://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/05/160509_9_may_upd_dk. – 2016.
– 09.05)), як противників, так і прихильників даного свята. Якщо у 2015-му
році, незважаючи на круглу ювілейну дату, заходи були більш ніж скромні й
без політичного підтексту, то в цьому році марш «Безсмертного полку» не
тільки пройшов по багатьом містам, а й носив підкреслено протестний
характер. Відповідно, експерти сьогодні активно обговорюють: що означає
такий несподіваний сплеск активності частини суспільства? І, наскільки його
можна вважати початком нового тренда в політичному житті країни? Кілька
показових коментарів: так, на думку політолога Руслана Бортника: «в тій
частині суспільства, яка вважає День Перемоги святом, люди відчувають
себе з кожним днем все більш сміливо. Ставлення людей до влади більш, ніж
негативне. І воно значно погіршилося за останній рік. Люди це ретранслюють
через використання забороненої символіки, через святкування скасованих
свят. Скільки б влада не намагалася нав'язати людям думку, що це – не День
Перемоги, а щось інше, багато людей це не братимуть до уваги і будуть
протистояти» (http://strana.ua/articles/analysis/12185-appapa.html. – 2016. –
09.05).
На думку політолога Костя Бондаренка, велика кількість бажаючих
взяти участь у несанкціонованих владою акціях пояснюється тим, що люди
втомилися від морального тиску. «Справа в тому, що люди набагато більш
охоче вийдуть на площі, коли влада переписує історію, ніж, коли влада
роздуває тарифи. Якщо підвищуються ціни і комуналка, люди затягують
пояси тугіше і будуть намагатися це пережити мовчки... Вся ця так звана
декомунізація, яку дуже грубо проводить чинна влада, всі спроби відкинути
історичне минуле викликатимуть опір у тієї частини народу, для якої ці
символи дорогі. Тому, чим більше влада буде тиснути на людей і таврувати
День Перемоги як неправильне і совкове свято, тим більше люди будуть
цьому опиратися», – вважає К. Бондаренко (http://strana.ua/articles/analysis/
12185-appapa.html. – 2016. – 09.05).
У той же час, деякі експерти побачили у масовому проведенні акцій
9 травня виключно «руку Москви». Так, на думку політолога Олександра
Палія: «це – спроба Росії мавпувати в нашій країні. Росія використовує будьякі методи, щоб нав'язати свої моральні ідеї, свої погляди на історію. І проект
«Безсмертний полк», який багато років існує в РФ, 9 травня повторився в
Києві» (http://strana.ua/articles/analysis/12185 -appapa.html. – 2016. – 09.05).
При цьому, політолог Тарас Березовець за підсумками подій 8-9 травня
в Україні зробив висновки про те, що потрібно не тільки скасувати на
державному рівні святкування 1 і 9 травня, а також ввести в законодавство
відповідальність за публічну демонстрацію т.зв. «Георгіївської стрічки»,
заборонити проведення в Україні акцій «Безсмертного полку» і жорстко
регулювати діяльність медіа у висвітленні подій Другої світової війни. «Росія
змінює характер застосування гібридних операцій. Як і заявляв у своїй тепер
уже хрестоматійній промові начальник Генштабу МО РФ Валерій Герасимов,
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основний упор в сучасних умовах гібридних операцій переноситься на
невійськові інструменти впливу на супротивника. Не секрет, що якби
Російська Федерація поставила за мету дестабілізувати ситуацію в Україні
шляхом організації масових терактів на нашій території, у неї для цього є всі
можливості. Однак, зараз в якості пріоритетного сценарію російською
стороною обраний шлях політичної дестабілізації з одночасним проведенням
деструктивних операцій інформаційного характеру», – зазначив політолог.
Т. Березовець підкреслив, що Росія змогла ефективно провести
потрібні їй заходи у Києві, Одесі, Харкові та Слов'янську
(http://nr2.com.ua/News/politics_and_society/Ukraine-nuzhno-otmenitprazdnovanie-1-i-9-maya-politolog-119418.html. – 2016. – 10.05).
Крім того, на думку деяких експертів, Росія готувала операції по
дестабілізації ситуації в Україні на травневі свята. Так, голова Верховної
Ради Андрій Парубій повідомив про те, що у його розпорядженні є дані,
згідно з якими Росія готувала в ряді регіонів України провокації на травневі
свята. «У мене була інформація із спеціальних джерел: були вкладені
величезні кошти в те, щоб на травневі свята організувати дестабілізацію в
ряді регіонів України», – заявив А. Парубій.
Цього разу РФ постаралася використати всілякий арсенал інструментів
для спроб розхитати ситуацію в Україні, вважає екс-заступник голови
Генштабу ЗСУ Ігор Романенко. «Використовували все: від організації
спільних протестних або провокативних заходів (як то: приїзд співачки Таїсії
Повалій в Одесу), до засилання підривних груп. Також фіксувалася
напруженість на лінії зіткнення, плюс пропагандистські вкидання», – сказав
він (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/kak-rf-pytalas-raskachat-situaciyuv-ukraine-na-mayskie-i-chto-u-nee-poluchilos-mnenie-ekspertov-714471.html. –
2016. – 11.05).
При цьому, в даному контексті, представляє інтерес інформація
джерела в російських дипломатичних колах видання «Країна», який щодо
«російської спецоперації» запевняє, що все інакше. «У Москві останнім
часом переважала думка, що нічого в Україні в плані масових акцій робити
не треба, все одно толку ніякого немає. Така собі концепція «відрізаної
скибки». Хіба що по Одесі йде якась точкова активність. І то не дуже
помітна. Але на 9 травня ніхто нічого у нас не планував. Навпаки, коли ми
побачили рекламу «Безсмертного полку» на українських телеканалах, то
дуже здивувалися і довго намагалися зрозуміти, хто його організовує.
Масштаб заходів нас сильно вразив. Ми нічого подібного вже й не очікували
в найближчі роки побачити, але, повторюся, це не наша робота»
(http://strana.ua/articles/analysis/12353-chto-teper-budet-s-dnem-pobedy-vukraine.html. – 2016. – 10.05).
Звертає на себе увагу й те, що сьогодні в експертних колах також
обговорюється можливість скасування святкувань 9 травня. Так, політолог
Михайло Погребінський, коментуючи ситуацію зазначив: «Я не любитель
робити прогнози, але на цей раз практично впевнений – масштаб участі в
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«Безсмертному полку» 9 травня наступного року буде ще більшим, якщо
влада піде на подальше закручування гайок в плані нав'язування всім своєї
концепції історії».
«9 травня як свято ніколи не скасують», – зпрогнозував політолог
Вадим Карасьов, додавши, що спроби влади обмежити або навіть заборонити
День Перемоги тільки поглиблять кризу в Україні.
З ним згоден і політолог Володимир Фесенко. На його думку, в
найближчі роки питання скасування Дня Перемоги в Україні не виникне. За
словами В. Фесенка, спроби заборонити День Перемоги дадуть аргументи
опонентам влади і тим, хто зацікавлений у дестабілізації ситуації в Україні.
Політичний експерт Олексій Блюмінов, навпаки, переконаний, що у
влади є всі шанси втілити в життя свою ідею щодо скасування святкування
9 травня в Україні: «у зв'язку із зростанням громадянської свідомості після
революції гідності, небайдужі громадяни доб'ються поставлених цілей. Та й
чому б їм їх не добитися, якщо в їх руках державний і репресивний апарат,
законодавча влада, ЗМІ, гроші» (http://strana.ua/articles/analysis/12353-chtoteper-budet- s-dnem-pobedy-v-ukraine.html. – 2016. – 10.05).
При цьому, постпред Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич
підкреслив: «торжества на День Перемоги показали, наскільки великий
об'єднавчий потенціал для багатьох і багатьох жителів України ...Однак
радикали закликають зробити 9 травня робочим днем, а 2 травня – днем
одеської трагедії – навпаки, святковим, – зауважив О. Лукашевич. – Вони
нападають на ветеранів, віднімають у них прапори, символи Перемоги,
спалюють їх».
Постпред РФ при ОБСЄ наголосив: «Закликаємо вжити всіх
необхідних заходів для протидії екстремістам, які зображують патріотів, а
насправді роздмухують вогонь протистояння, вимагають силового
вирішення. Потурання радикальним і націоналістичним рухам, особливо
воєнізованим охоронним загонам на кшталт «Азова», сприятиме подальшому
поглибленню конфлікту» (http://tass.ru/politika/3278729. – 2016. – 13.05).
Звертає на себе увагу також і коментар ситуації директора аналітичного
Центру «Третій сектор» Андрія Золотарьова, який підкреслив: «Реальних
ветеранів, окопних, які пройшли війну на передньому плані, можна
порахувати на пальцях, а в Україні проводиться демонтаж залишків
соціальної держави, розкрадання всього того, що було створено руками цих
людей».
Щоб будувати майбутнє, «не обов'язково воювати з минулим, –
зауважив політолог. – У нас за рахунок спроб вибудувати нову символічну
міфологію, хочуть відвернути людей від того, що країна не стала жити поновому, і що крадуть по-старому. Це димова завіса, спроби створити
видимість змін за рахунок символічних кроків», – підкреслив А. Золотарьов
(http://ru.golos.ua/suspilstvo/vlast_vspominaet_o_veteranah_lish_v_udobnyih_dl
ya_nee_momentah_politolog_9721. – 2016. – 09.05).
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При всьому при цьому, звертає на себе увагу наступне: перше, – акції,
які пройшли з нагоди Дня перемоги над нацизмом і конфлікти, які їх
супроводжували додатково продемонстрували: Україна не наблизилася до
суспільного консенсусу, а, навпаки, віддалилася від нього. Замість того, щоб
консолідувати суспільство, 8 і 9 травня 2016 року в Україні перетворилися на
дні протистояння між представниками різних партій, громадських
організацій, які сповідують різні політичні погляди.
Друге, – інформаційна складова, а також інформаційний супровід
провладної позиції, необхідні при підготовці й, надалі, висвітленні масових
заходів в країні, хоча і носили досить широкий характер, проте, в більшості
своїй, були лише інформативними. Однак, в ситуації, що склалася була б
корисна робота ідеологічна, розміщення в ЗМІ аргументованих аналітичних
матеріалів, відеосюжетів та ін., орієнтованих на суспільне примирення.
Третє, – поляризація думок громадян нашої країни (які, часом
мають вкрай радикальний характер (https://www.youtube.com/watch?v=Z0m7tYmjeU, https://www.youtube.com/watch?v=9t1tbHaf6rE та ін.)) щодо
святкування 9 травня додатково продемонструвала необхідність більш
активної інформаційно-роз'яснювальної роботи на інтернет-майданчиках, у
соціальних мережах і відеохостингу.
Четверте, – в ситуації, що склалася, можна погодитися з думкою
деяких експертів про те, що ліквідація святкування 9 травня призведе до
вкрай небажаних наслідків, при цьому, альтернативним варіантом може бути
введення власних традицій, які були б позитивно сприйняті ветеранами й
прийняті представниками всіх поколінь.
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Блогосфера
Віктор Мазярчук, експерт з державного управління, головний
експерт групи «Публічні фінанси» Реанімаційного пакету реформ:
Відповідно до Закону України «Про відкритість використання
публічних коштів» на єдиному порталі використання публічних коштів Edata повинні зареєструвати службові кабінети та звітувати в них:
• більше 77 000 розпорядників та отримувачів бюджетних коштів;
• більше 11 000 комунальних підприємств;
• більше 3 000 державних підприємств.

Дані надані проектом E-data
Це найбільша база даних фінансової звітності всіх державних органів
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про використання публічних коштів, яка щокварталу буде наповнюватися.
Щоб оцінити якість виконання Закону України «Про відкритість
використання публічних коштів» необхідно проаналізувати наступні два
аспекти. Перший, кількість зареєстрованих службових кабінетів установ, які
повинні звітувати про використання публічних коштів на E-data відповідно
до Закону. Другий, повнота наявної інформації в самих службових кабінетах.
Дуже часто зустрічається ситуацій коли службовий кабінет зареєстрований,
проте він не наповнюється інформацією, як це вимагає Закон.
За 8 місяців роботи порталу E-data створено більше 27 000 кабінетів,
що становить 36% від загально їх кількості.
Тернопільська область є лідером серед областей з найбільшою
часткою зареєстрованих кабінетів розпорядників та отримувачів
бюджетних коштів. Це єдина область з часткою реєстрації кабінетів більше
за 50%. Із 2 568 службових кабінетів, які мають бути зареєстрованими, на
початок травня зареєстровано 55% (1 415 кабінетів).
До трійки лідерів входять Львівська та Одеська області, які
відстають від лідера на 6% та 8% відповідно. В таблиці представлено
інформацію щодо реєстрації службових кабінетів розпорядниками та
отримувачами бюджетних коштів в регіональному розрізі.
Якщо проаналізувати трійку лідерів за абсолютним показником то вона
виглядає практично аналогічно:
1. Львівська область зареєстровано 2 043 службових кабінетів;
2. Дніпропетровська область зареєстровано 1 927 службових кабінетів;
3. Одеська область зареєстровано 1 592 службових кабінетів.
Серед аутсайдерів по кількості зареєстрованих кабінетів знаходяться
Закарпатська область, дві області на території яких іде війна − Донецька та
Луганська, а також анексований АР Крим (Більше 27 000 державних установ
звітують на єдиному порталі публічних коштів E-data – регіональний розріз).
Станіслав Куценко, керівник Головного територіального
управління юстиції у м.Києві:
Хотілося б максимально проінформувати киян про деякі зміни у
законодавстві у сфері юстиції, задля економії та раціонального
застосовування власного часу.
Децентралізація в дії
Із набранням чинності нової редакції Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з 01.05.2016 р.
органи, утворені Міністерством юстиції України, більше не надають послуги,
які надавались раніше. Тобто відтепер за державною реєстрацією прав
заявники можуть звертатися до виконавчих органів сільських, селищних та
міських рад, Київської, Севастопольської міської, районних, районних у
містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та акредитованих
суб’єктів, нотаріусів.
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Для зручності громадян, законодавець дає значно більше можливостей
вибору заявникам. Перевагою стало те, що державна реєстрація права
власності та інших речових прав проводиться незалежно від
місцезнаходження нерухомого майна в межах Автономної Республіки Крим,
області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації права
власності та інших речових прав, що проводиться нотаріусами незалежно від
місцезнаходження нерухомого майна.
Суб’єктами розгляду скарг утворюються постійно діючі комісії з
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, положення та склад яких
затверджуються Мін’юстом або відповідним територіальним органом.
Це передбачає можливість «досудового врегулювання» ситуації та
працює, як додатковий механізм захисту прав заявників. Особа, яка вважає,
що її права порушено, може подати скаргу на рішення, дії або бездіяльність
державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав до Міністерства
юстиції України, його територіальних органів. У разі, якщо результат
розгляду скарги вищезазначеними органами не задовольняє скаржника, він
може звернутися до суду. Така новація законодавця дає більше можливостей
захисту прав особи порівняно із лише судовим захистом.
Позитивним для суспільства кроком є запровадження Міністерством
юстиції України з квітня 2015 року системи надання електронних он-лайн
сервісів, зокрема у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень. Будь-яка фізична чи юридична особа може отримати
інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за
об’єктом нерухомого майна через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції
України, а з 06.10.2015 р. таку інформацію можна отримати по суб’єкту
права. При цьому інформація, отримана як в електронній так і в паперовій
формі, має однакову юридичну силу.
Реєструй бізнес за 24 години
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань» (у новій редакції) дає змогу
значно прискорити процес реєстрації бізнесу та знижує корупційний ризик.
З квітня 2015 року Міністерством юстиції України запроваджено
онлайн-сервіс отримання відомостей з Єдиного державного реєстру (ЄДР)
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за допомогою якого можна
отримати інформацію у вигляді виписки щодо юридичної особи, витягу та
довідки щодо юридичної особи або фізичної особи-підприємця. Ще одним
кроком на шляху з полегшення ведення бізнесу, стало скасування плати за
реєстрацію бізнесу. Спрощує процес реєстрації прийняття наказів про
електронний он-лайн обмін інформацією між відомствами. Тепер громадяни
можуть зареєструвати свій бізнес протягом 24 годин шляхом прискорення
обміну інформації між ЄДР та інформаційними системами залучених органів.
Давайте тримати руку ну пульсі юстиції! Адже, на мою думку, дуже
важливо мати хоча б базові знання щодо сфери юстиції і максимально
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використовувати закони собі на користь, а не ставати їх жертвою (Реформи
юстиції – шокова терапія для хабарників).
Олена Калініна, юрист і податковий консультант:
Запуск системи електронного декларування був безпосередньо
пов'язаний з початком роботи Національного агентства з питань запобігання
корупції (НАПКА), а процес впровадження системи електронного
декларування супроводжується оновленої процедурою перевірки декларацій.
Після «важкого старту» НАПКА все-таки приступило до своєї основної місії
− викорінити корупцію серед чиновників. Інструментом для досягнення цієї
мети є перевірка декларацій про доходи державних службовців та моніторинг
їх способу життя. Яким же способом НАПКА перевірятиме декларації осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, і що собою представляє моніторинг способу життя
чиновників?
Необмежений доступ до даних
Діяльність Нацагентства спрямована на встановлення факту
достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих
активів і відсутність конфлікту інтересів у суб'єкта декларування. І
основне завдання – виявити ознаки незаконного збагачення суб'єктами
декларування в період здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування.
Перевіряти декларації НАПКА буде з використанням інформації,
отриманої від фізичних або юридичних осіб, з коштів масової інформації та
інших джерел, які можуть свідчити про зазначення в декларації
недостовірних відомостей (ст. 50 ЗУ № 1700).
Читаючи буквально цю норму: НАПКА при перевірці може
використовувати не тільки офіційно отриману інформацію щодо суб'єкта
декларування, а й дані із засобів масової інформації, які не завжди є
достовірними. Поки немає затвердженого Нацагенством порядку проведення
перевірок, говорити про непрактичність зазначеної норми рано. Але
інформація з коштів масової інформації може спонукати НАПКА до більш
ретельного аналізу декларацій, з метою встановлення корупційного діяння з
боку суб'єкта декларування.
НАПКА також матиме доступ до всіх інформаційних баз даних
державних органів і органів місцевого самоврядування, наприклад, до
реєстру прав на рухоме / нерухоме майно, реєстру митної служби і т.д.
Такий спрощений доступ до інформаційних баз дозволить легко перевірити
відомості в деклараціях чиновників. Це ще один спосіб доведення наявності
або відсутності умислу в діях суб'єкта декларування, якщо в його декларації
виявляться розбіжності.
Плюс до цього, Нацагентство може протягом 10 днів отримати від
державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів
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господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб,
громадян та їх об'єднань інформацію, яка може підтвердити або
спростувати дані в деклараціях чиновників. Наприклад, банки можуть більш
охоче надавати інформацію НАПКА про рух коштів суб'єкта декларування,
тим більше, що вже існують ініціативи про так званої лібералізації
банківської таємниці, в рамках якої може бути спрощений доступ до
банківських даних. Тоді у суб'єкта декларування не залишається нічого
іншого як говорити правду, тільки правду і нічого крім правди і в декларації
вказувати точні дані про грошові активи та їх походження. Відмовка, що
приховані активи (зараховані на поточний рахунок, карта і т.д.) взяті в борг,
вже не буде рятувальним жилетом для чиновників, адже ця інформація з
легкістю може бути перевірена НАПКА безпосередньо у номінального
кредитора.
Сімейний секрет
Раніше заповнюючи частина декларації на членів своєї сім'ї, чиновники
могли спокійно не вказувати відомості про матеріальний стан родичів. При
цьому достатнім було вказати, що член сім'ї відмовився надавати таку
інформацію декларанту. На сьогоднішній день такого бонусу немає.
Наооборот, НАПКА самостійно отримає всю необхідну для декларування
інформацію і перевірить безпосередньо членів сім'ї, які відмовилися
посприяти декларанту в заповненні декларації.
Роль ЗМІ в боротьбі з корупцією
Крім перевірки електронних декларацій, детальному аналізу підлягає і
рівень життя чиновника на предмет відповідності задекларованим доходам.
В даному випадку, знову таки, значну роль будуть відігравати засоби масової
інформації, які вміють викликати інтерес у Нацагенства, наприклад, до
способу пересування суб'єкта декларування або до кількості його поїздок за
кордон протягом року.
Всі перераховані можливості НАПКА можна назвати теоретичною
основою для боротьби з корупцією. Адже наявність у НАПКА інформації про
матеріальний стан суб'єкта декларування може виявитися недостатнім для
доказу, що чиновник нажив своє майно незаконним способом, або навмисне
не позначив в декларації наявність у власності нематеріального активу або
корпоративних прав.
У будь-якому випадку суб'єкт декларування може відстоювати свою
позицію перед антикорупційним органом, даючи пояснення або надаючи
інформацію з офіційних джерел. Але обьясню перед НАПКА завжди варто
пам'ятати про сенс прислів'я «Що написано пером, того не вирубати
сокирою» (Електронна декларація: хто і як перевірятиме чиновника).
Олександр Стародубцев, директор департаменту державних
закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
Цього року реформа сфери публічних закупівель вийшла на новий
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етап. Після успішної роботи в пілотному режимі, електронна система
публічних закупівель ProZorro стає обов’язковою. Перехід на неї
відбувається у два етапи: з 1 квітня свої великі, надпорогові закупівілі
(від 200 тис грн для товарів та послуг та від 1,5 млн – для робіт) в
ProZorro мусять перевести всі центральні органи влади, великі державні
підприємства і природні монополісти. А з 1 серпня мусять перейти
решта замовників.
Головним завдання пілотного проекту було максимальне залучення
бізнес до участі у публічних закупівлях. Що, як ви розумієте, було завданням
непростим, враховуючи низький рівень довіри і корупційний шлейф, який
довгі роки тягнувся за державними тендерами. Саме тому ми робили акцент
на роботі з постачальниками. І в першу чергу − з представниками малого і
середнього бізнесу, для яких раніше участь у публічних закупівлях була
майже недоступною. Активне навчання, проведення семінарів по всій країні
дозволили підвищити рівень конкуренції в системі і, як наслідок, ще на етапі
пілотного проекту зекономити близько мільярда гривень коштів платників
податків.
Проте ми не забували і про замовників. Вже на першому етапі до
закупівель через електронну систему долучилися всі міністерства і
відомства, а також Національний банк. Міністерство оборони взагалі
проводило всі свої закупівлі через ProZorro. За рік нам спільно вдалося
напрацювати цінний досвід використання системи з боку замовників і
довести, що система зручна, проста у використанні і дозволяє сумлінному
замовнику економити не менше 10% від планової вартості закупівель. А іноді
отримувати навіть вдвічі меншу ціну. Загалом за рік роботи системи в
пілотному режимі нам вдалося зекономити більше 1 млрд грн – це кошти
платників податків, які можна спрямувати на харчування у школах і дитячих
садках, будівництво нових доріг тощо.
Ми активно ділилися цим досвідом із замовниками. Так було
проведено десятки спеціалізованих навчальних заходів у державних
компаніях, від НТКУ до Нафтогазу. Ми запрошували замовників до
київського офісу ProZorro, а також виїжджали в регіони, щоб навчати
користуванню системою, ділитися кращими практиками і готувати
замовників до переходу в систему ProZorro.
Звісно, професіоналізація закупівель в державі залишається болючим
питанням. В країні близько 25 тисяч тендерних комітетів, враховуючи, що
середня кількість учасників комітету – 5, в закупівлях беруть участь більше
100 тис людей. Часто це люди, які не дуже добре розуміються у закупівлях,
не мають навичок ведення переговорів, та й, власне, навряд чи читали Закон
«Про публічні закупівлі». Звинувачувати їх в цьому теж важко, оскільки
закупівлі у невеликих замовників, наприклад, районних лікарень чи дитячих
садочків – це додаткове неоплачуване навантаження. Як результат,
закупівлею паперу змушені займатись хірурги чи викладачі.
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Підвищити професійний рівень закупівельників – одне з головних
завдань нашої реформи. Ми вже вибудовуємо систему, яка дозволить чітко і
планово підвищувати кваліфікацію членів тендерних комітетів. Але це
справа не швидка, а проводити всі закупівлі через ProZorro треба вже з
серпня. Саме тому ми вирішили розповісти про інструменти, які дозволять
сумлінним замовникам досить швидко опанувати роботу з публічними
закупівлями і помітно її полегшити.
1. Тренінги і практикуми щодо використання ProZorro. За рік
пілотного проекту команда реформи організувала більше 150 тренінгів по
всій Україні, як для замовників, так і для представників бізнесу. І ці
практикуми тривають, актуальний план заходів ви можете побачити на сайті:
https://prozorro.gov.ua/ua/podiyi/
2. Крім того, в червні цього року стартує проект з навчання
регіональних тренерів ProZorro. З більш ніж 150 претендентів з усієї України
будуть відібрані учасники інтенсиву, під час якого вони отримають знання і
навички щодо роботи системи і проведення семінарів по ProZorro. За
підсумками навчання регіональні тренери отримають сертифікацію і
проведуть в своїх регіонах серію безкоштовних тренінгів для замовників.
3. Безкоштовний онлайн-курс «Публічні закупівлі». Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України та команда ProZorro спільно з
Проектом ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі
стандартами ЄС» запускають на платформі безкоштовних онлайн-курсів
Prometheus перший в історії України масовий онлайн-курс «Державні
закупівлі». Відзначимо, що Україна стала однією з перших країн у світі, що
створила подібний онлайн-курс.
Онлайн-курс допоможе швидко опанувати основи користування
системою ProZorro в зручний для вас час і спосіб. Ви зможете прослухати
цикл відео-лекцій і виконати практичні завдання, які допоможуть вам
ефективно користуватись системою. Курс стартує в травні, на нього вже
записалися більше 3,5 тисяч слухачів зі всієї України.
4.
Інформаційний
портал
для
замовників
–
Infobox,
http://infobox.prozorro.org. Портал містить в собі всю основну інформацію
щодо використання системи. Наприклад, розділ «Доступно про публічні
закупівлі» був створений і наповнюється відділом навчання ДП
«Зовнішторгвидав України». У ньому з наочними прикладами показано, як
діяти, з чого почати і на що в першу чергу звернути увагу в системі
електронних закупівель Prozorro. Для зручності при відвідуванні ресурсу
Infobox вперше, користувач може бачити спеціальні підказки, які роблять
знайомство з ресурсом зручним і швидким.
База знань, яка будується на основі порталу Infobox, дозволяє
сортувати інформацію і будувати прикладні курси, які дозволяють швидко
отримати необхідні знання. Перші з них можна вже побачити в розділі
http://bit.ly/InfoboxCourses
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Крім того, ресурс містить розділ новин, де закупівельник може
отримати найсвіжіші оновлення щодо роботи системи, акредитацію
майданчиків, особливості процедур і т. Ці новини державні замовники
можуть отримувати у вигляді регулярної поштової розсилки.
5. Окремим пунктом хочемо відзначити Бібліотеку примірних
специфікацій. Як відомо, відсутність зразкових специфікацій і неможливість
їх активного поширення було одним з ключових недоліків паперової
системи. Кожен замовник був змушений писати специфікацію на товар, який
закуповується, практично «з нуля». Тепер знайти і оформити специфікацію
на популярні товари (наприклад, на бензин, каву, папір для друку,
явітильники вуличного освітлення, молоко, картриджі) буде набагато
простіше, адже всі специфікації будуть зібрані в єдиній бібліотеці і доступні
кожному бажаючому. Замовнику просто треба знайти необхідну
специфікацію через пошук за ключовими словами або за кодом CPV,
завантажити файл, змінити його відповідно до специфіки його власної
закупівлі і приєднати до тендерної документації. Таким чином підготовка до
закупівлі буде проходити швидше і легше.
Також в межах двох місяців буде створений Конструктор примірних
специфікацій: простий інтуїтивний спосіб формування специфікацій, що
чітко відповідатиме особливостям конкретної закупівлі.
Ознайомитись з примірними специфікаціями, а також запропонувати
примірну специфікацію для розробки можна також на сайті Infobox:
http://infobox.prozorro.org/specifications
6. Створення Центральних закупівельних організацій (ЦЗО). Такий
інструмент підвищення професіоналізації закупівель передбачений новим
Законом «Про публічні закупівлі». Суть ЦЗО полягає в об’єднанні
експертизи груп визнаних спеціалістів задля отримання більшої ефективності
та якості публічних закупівель. Такі організації можуть забезпечувати
закупівлі для цілої низки регіональних замовників. Об’єднуючи у своєму
складі найкращих фахівців, ЦЗО дозволять більш професійно планувати і
проводити закупівлі, отримати максимальну економію за рахунок масштабу.
Так, закупівля паперу не для однієї школи, а для шкіл цілого регіону,
дозволить збільшити замовлення і отримати велику знижку. Цього року
експеримент по створенню ЦЗО буде проведений в Донецькій області. Крім
того, пілотний проект зі створення Центральної закупівельної організації
стартує на базі КМДА. Згодом, після відпрацювання механізмів, практика
створення ЦЗО може буде розповсюджена і в інших регіонах країни.
Як ви бачите, інструментів для сумлінних замовників створено
достатньо. Ми розуміємо, що будь-які зміни потребують зусиль, тому ми
закликаємо замовників по всій країні не зволікати і навчатися використанню
системи вже зараз. Ми пройшли довгий шлях, але ще багато роботи
попереду. Приєднуйтесь (Вчимося працювати ProZorro. 6 лайфхаків для
замовників).
20

Блогосфера

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

20-28 лютого 2015

12 − 18 травня 2016 р.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Ми дуже довго готувалися до цього. Ретельний відбір, перевірки,
посилена підготовка і, сьогодні – нові патрульні поліцейські
Краматорська і Слов'янська прийняли присягу!
Наша патрульна поліція подбає про мирні вулиці і дороги вдень і вночі.
У новій команді 194 патрульних поліцейських (при конкурсі 14 осіб на
місце) і 60 працівників апарату.
Середній вік 27 років. 34 дівчини. 148 працівників мають вищу освіту.
14 патрульних мають статус учасника бойових дій.
Начальником Управління патрульної поліції в містах Краматорськ і
Слов'янськ призначений Олександр Малиш – учасник Євромайдану, боєць
добровольчого батальйону МВС «Дніпро-1», учасник визволення Маріуполя
і боїв під Іловайськом, де отримав поранення. Нагороджений медаллю «За
військову службу Україні» та знаком «За захист Дніпропетровщини від
сепаратизму».
Я пишаюся, що такі хлопці і таки дівчата стануть основою патрульної
поліції Краматорська-Слов'янська!
Ми сподіваємося на вас, ми довіряємо вам, ми віримо, що разом з вами
на вулиці міст прийде мир, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Не
підведіть (Краматорськ і Слов'янськ: Нова патрульна поліція заступила на
службу!).
Віталій Ткачук, депутат Вінницької районної ради:
Укрaїнa вeдe курс нa пoдoлaння eнeргeтичнoї зaлeжнoстi, тoму в
умoвaх сьoгoдeння питaння oщaдливoгo викoристaння eнeргoрeсурсiв,
зaмiщeння гaзу aльтeрнaтивними видaми пaливa тa дeржaвнa пiдтримкa
впрoвaджeння eнeргoeфeктивних зaхoдiв є нaдзвичaйнo aктуaльними тa
вaжливими.
Оснoвнe зaвдaння рeфoрми eнeргoeфeктивнoстi − дoвeсти пoкaзники
витрaт тeплoвoї eнeргiї дo єврoпeйськoгo рiвня.
Oстaннiм
чaсoм
в
Укрaїнi
aктивнo
впрoвaджуються
тeрмoмoдeрнiзaцiя, пeрeхiд нa aльтeрнaтивнi джeрeлa пaливa, встaнoвлeння
гaзoвих i тeплoвих лiчильникiв, втiлeння прoгрaми «тeплих» крeдитiв, тoбтo
чaсткoвa кoмпeнсaцiя грoмaдянaм крeдитiв, oтримaних нa пoтрeби
eнeргoeфeктивнoстi.
Згiднo стaтистичних дaних, нa пoчaтoк лютoгo 2016 рoку зaгaльнa сумa
нaдaних кoштiв зa цiєю прoгрaмoю склaлa близькo 1,3 мiльярдiв гривeнь.
Зoкрeмa, крeдити нaдaвaлися нa зaмiну гaзoвих кoтлiв, нa утeплeння житлa,
нa устaнoвку сучaсних eнeргoeфeктивних вiкoн, мoдeрнiзaцiю систeми
тeплoпoстaчaння aбo устaнoвку сoнячних тeплoвих систeм.
Тaкoж в дeржaвi пoступoвo пeрeвoдять нa aльтeрнaтивнi види пaливa
i всi бюджeтнi устaнoви.
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Нaприклaд, у Вiнницькiй oблaстi прoтягoм 2016 рoку дo пoчaтку
нoвoгo oпaлювaльнoгo сeзoну нa aльтeрнaтиву плaнують пeрeвeсти 47
кoтeлeнь бюджeтних устaнoв (всi нeoбхiднi рoбoти вжe викoнaнo у 15 з них).
Зa дaними дeпaртaмeнту житлoвo-кoмунaльнoгo гoспoдaрствa, eнeргeтики тa
iнфрaструктури OДA, цe дaсть мoжливiсть зeкoнoмити 2 млн. м3 прирoднoгo
гaзу нa рiк.
Зaгaлoм нa Вiнниччинi зaрaз дiє 948 кoтeлeнь, з них 253 нa гaзу, 302 –
нa трaдицiйнoму твeрдoму пaливi (вугiлля), 24 – нa eлeктрoeнeргiї, 369 – нa
aльтeрнaтивi (сoлoмa, дeрeвинa, брикeти). Зaвдяки зaстoсувaнню
aльтeрнaтивних джeрeл пaливa щoрiчнa eкoнoмiя спoживaння прирoднoгo
гaзу сягaє 7 млн м3.
Дужe вaжливo, aби рeфoрмувaння укрaїнськoгo eнeргeтичнoгo сeктoру
i нaдaлi прoдoвжувaлoся.
Тaк, прoмiжнoю мeтoю Нaцioнaльнoгo плaну дiй iз eнeргoeфeктивнoстi
є скoрoчeня у 2017 рoцi eнeргoспoживaння в рoзмiрi 5%.
Якщo
Укрaїнa
i
нaдaлi
aктивнo
рухaтимeться
шляхoм
eнeргoeфeктивнoстi – тo є всi шaнси дoсягти цiєї мeти i нaблизити нaшу
дeржaву дo єврoпeйських стaндaртiв спoживaння тa eкoнoмiї eнeргiї
(Енeргoспoживaння в Укрaїні мaє бути нaближeне дo єврoпeйського рівня).
Андрій Парубій, голова Верховної Ради України, громадський діяч,
політик:
Не втомлюся повторювати, що декомунізація українських міст –
одне з надважливих питань сучасного українського державотворення.
Голосування за декомунізаційні закони у четвер – вже стає доброю
традицією. Попередні законопроекти по декомунізації ми проголосували у
Чистий четвер. Сьогодні трьома постановами ми перейменували: 14 –
районів і 361 населений пункт, серед яких: 17 − міст і 344 − сіл та селищ.
Радий, що у більшості випадків це узгоджена позиція органів місцевого
самоврядування та Українського інституту національної пам'яті.
Верховна Рада України не може залишати напризволяще тимчасово
окуповані Російською Федерацією українські міста в Криму і на Донбасі.
Відтак ми ухвалили ідеологічно важливе рішення позбавивши
колоніальних назв населені пункти на зайнятій російськими окупантами
території Донбасу та Криму.
Ми відновили історичну справедливість – повернули давні
кримськотатарські назви населеним пунктам Криму. Це не просто назви
запропоновані до відновлення Українським інститутом національної пам'яті,
але й узгоджені з Меджлісом кримськотатарського народу.
Декомунізація – це повернення втраченої України та її історії
(Декомунізація – це повернення втраченої України).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
В період з 10 по 18 травня Київ відвідала місія Міжнародного
валютного фонду (МВФ) з метою продовження обговорення другого
перегляду в рамках програми розширеного фінансування (EFF) (Voice of
America, США).
Голова місії ЄС в Україні Рон ван Руден:
Перебуваючи у складних умовах, Україна за останній рік досягла
значного прогресу у відновленні економічної стабільності. Неухильне
виконання структурних та інституційних реформ наразі є критично важливим
для перетворення нещодавно досягнутого підйому на стабільне і суттєве
зростання, а непохитна рішучість у боротьбі з корупцією постає лакмусовим
папірцем здатності уряду зберегти широку внутрішню і міжнародну
підтримку своєї політики.
Консультативнa місія ЄС Європейського парламенту відвідала
Самбір (Львівська область) з метою вивчення процесу реформування
Самбірського міського відділу поліції, який почався в минулому році
(POLITICO.eu, Бельгія).
Євродепутат від Європейської народної партії Інге Греслі
відзначила ефективність співпраці поліції Самбора та Консультативної місії
ЄС.
«Завдяки Самбірський проекту поліція значно поліпшила методи
роботи і скоротила час реагування на повідомлення громадян. Цей
позитивний приклад реформи поліції є тільки першим кроком, після якого
повинні послідувати стабільні дії.
Процес реформування в Україні повинен бути посилений. Ця гарна
робота повинна тривати, і вона може тривати при наявності достатньої
політичної волі. Також зусилля ЄС з підтримки процесу реформ повинні
забезпечити стійке майбутнє».
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт
наголосив, що Асамблея повністю підтримує необхідний процес реформ
в Україні (Deutsche Welle, Німеччина).
«Парламентська асамблея Ради Європи повністю підтримує
незалежність, суверенність та територіальну єдність України, а також
процес продовження необхідних реформ.
Всі політичні сили мають згуртуватися зараз більше, ніж будь-коли, і
показати народу України конкретний результат».
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Ті зміни, які зазнала українська армія за останні два роки, стали
експрес-курсом по створенню Збройних Сил практично з нуля. Процес
ще далеко не завершений, але видно ті реперні точки, за якими можна було б
визначити подальше оборонне будівництво Києва (Delfi.lt, Литва).
З січня 2016-го були істотно підняті зарплати військовослужбовцям.
Солдат-контрактник без бойових надбавок отримує близько 7 тисяч гривень
(280 доларів, що вище середньої зарплати в країні). З початку року контракт
підписали 23,5 тисячі військовослужбовців, серед яких чимало тих, хто
приймав раніше участь в бойових діях, в тому числі і на Донбасі. Цілком
можна припустити, що вже до 2017 року рядовий і сержантський склад в
українських Збройних Силах буде на 90% укомпелектован контрактниками.
Закінчується формування Сил спеціальних операцій (ССО) −
принципово нового з'єднання, який не мав аналогів в радянській армії. ССО
має з'єднати в собі всі сили спецназу − від розвідувально-диверсійних груп
до морських спецпідрозділів.
Крім власне бойових підрозділів туди входять сили інформаційнопсихологічних операцій (ІПСОА) − аналог подібних департаментів в арміях
НАТО, завданням яких є ведення інформаційної розвідки і
контрпропагандистської роботи.
Також за аналогією із західними країнами розгорнута служба
військово-цивільного співробітництва (СІМІС), завданням якої є запобігання
гуманітарної катастрофи в районах ведення бойових дій, взаємодія з
органами влади в місцях дислокації військ. СІМІС вдалося в значній мірі
підвищити лояльність місцевого населення до української армії за рахунок
вирішення деяких соціальних проблем регіону, відновлення об'єктів
інфраструктури.
Є якісні зміни і в бойових підрозділах. Так в складі Нацгвардії
створюється бригада легкої піхоти. Такого роду формувань в українських
силових структурах раніше не існувало. Її створення і підготовка ведеться в
тісній співпраці з інструкторами і військовими аташе країн НАТО. Її
прототип − легка піхота в Нацгвардії США. Завдання такого з'єднання:
пошук і знищення диверсійних і терористичних груп супротивника.
Єврокомісар з міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс
Аврамопулос заявив, що Україна досягла достатнього прогресу у
впровадженні реформ, щоб отримати безвізовий в'їзд в Шенген для своїх
громадян (RT Deutsch, Німеччина).
«Наша пропозиція, щоб запропонувати безвізовий режим для України є
визнанням успішного проведення реформ в Україні. Саме тому важливо, що
Україна залишається готовою продовжувати процес реформ».
Співголова групи стратегічних радників з підтримки реформ в
Україні Лєшек Бальцерович заявив, що у випадку проведення
відповідних реформ і покращення умов для малого і середнього бізнесу,
Огляд зарубіжних ЗМІ
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а також перебудови структури держави, шанси на подальше економічне
зростання будуть великі (Polska The Times, Польша).
«Якщо буде стабілізація, не буде величезного дефіциту бюджету.
Шляхом реформ економічне зростання триватиме. Це потрібно для успіху
України».
Віце-президент США Джо Байден висловив позитивну оцінку
початку роботи українського уряду в плані продовження процесу
реформ та отримав запевнення, що такі темпи підтримуватимуться й
надалі (SWI swissinfo, Швейцарія).
«Призначення генерального прокурора України є важливим першим
кроком для проведення вкрай необхідних реформ у Генеральній прокуратурі
України. Необхідне подальше зміцнення верховенства права в Україні
шляхом реформування системи правосуддя в цілому та органів прокуратури
зокрема.
США готові рухатися у напрямку підписання третього договору про
кредитні гарантії на суму мільярд доларів, що допоможе продовжувати
прогрес в українських реформах».
У проекті оборонного бюджету на 2017 фіскальний рік Сенат США
пропонує виділити до 500 мільйонів доларів на допомогу Україні та
проведення реформ оборонної сфери (Voice of America, США).
Голова Сенатського комітету з питань збройних сил США Джон
Маккейн:
Із посиленнням викликів нашій спільній безпеці у різноманітті та
складності, законопроект про бюджет на національну оборону США
збільшує підтримку союзників та партнерів, які борються разом з нами,
поділяючи спільний тягар та захищаючи наші цінності.
У зв’язку з цим, дозволяється виділити до 500 мільйонів доларів для
надання підтримки Україні у галузі безпеки, включаючи допомогу на
летальні засоби.
Але при умовах якщо міністр оборони США особисто засвідчить, що
Україна вжила суттєвих заходів, спрямованих на проведення інституційних
реформ у системі оборони в питанні боротьби з корупцією, у питанні
підвищення відповідальності та підтримки військового потенціалу,
досягнутих за допомогою наданої допомоги у сфері безпеки.
Національне антикорупційне бюро України та Центральне
антикорупційне бюро Польщі домовилися про тісну співпрацю.
Відповідний меморандум був підписаний директорами відомств у
Варшаві (BaltNews.lv, Латвія).
Глава Національного антикорупційного бюро України Артем
Ситник:
Ми вивчали досвід Польщі, Румунії, Австрії та інших країн, щоб
Огляд зарубіжних ЗМІ
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визначити найбільш підходящу для України модель боротьби з корупцією. Я
переконаний, що підтримувати тісні відносини з антикорупційними органами
інших держав дуже важливо.
Меморандум про співпрацю передбачає обмін результатами
досліджень, даними про законодавчі норми, аналітичними висновками та
іншими матеріалами, що стосуються виявлення, розслідування і запобігання
корупційних злочинів.
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Загальна концепція реформування та її реалізація
Глава місії МВФ Рон ван Руден за підсумками роботи місії фонду в
Києві 10-18 травня заявив, що Міжнародний валютний фонд ухвалить
рішення щодо перегляду програми розширеного фінансування (EFF) з
Україною в липні 2016 року (ЛИГА.net).
«Місія досягла згоди на рівні експертів з представниками органів влади
про заходи, необхідні для завершення другого перегляду в рамках програми
розширеного фінансування. Ці домовленості мають бути затверджені
керівництвом МВФ і Радою виконавчих директорів Фонду. Неухильне
виконання структурних і інституційних реформ зараз є критично важливим
для перетворення нещодавно досягнутого підйому на стабільне і суттєве
зростання, а непохитна рішучість в боротьбі з корупцією є «лакмусовим
папірцем» здатності уряду зберегти широку внутрішню і міжнародну
підтримку своєї політики.
Тому важливо, щоб влада зміцнила свої зусилля для закріплення
фіскальної та фінансової стабільності, рішучого підвищення прозорості та
забезпечення верховенства закону, а також для реформування великого і
неефективного сектора державних підприємств.
Реалізація рішучих заходів в цих сферах прокладе шлях для винесення
результатів перегляду на Раду директорів МВФ, це очікується в липні 2016
року».
Старший корпоративний банкір ЄІБ Жан-Жак Сулакр повідомив,
що ЄІБ планує інвестувати в Україну 800 мільйонів євро (Економічна
правда).
«4,3 млрд євро − це наш загальний портфель в Україні в даний час. У
минулому році ми інвестували 1,2 млрд євро, а в цьому розраховуємо на 800
млн євро. Ми працюємо з Єврокомісією, щоб розширити цей портфель до 1
млрд в рік і підтримувати його. Ми хочемо рухатися в цьому напрямку.
Україна для нас дуже важлива країна».
За його словами, 60 % інвестицій − це державний сектор (транспорт,
енергетика, муніципальний розвиток, екологія), а 40 % кредитів направлено
на МСБ через місцеві банки.
Європейський інвестиційний банк планує інвестувати в Україну 3 млрд
євро протягом 3 років.
Офіційна інформація
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Місія ЄП їде до Києва перевірити витрати допомоги
(Корреспондент).
Делегація Європарламенту відвідає Україну з 16 по 19 травня.
Делегація проведе оцінку того, як Україна протистоїть корупції, і чи впливає
це на фонди ЄС.
Члени бюджетного комітету ЄП перевірять використання коштів на
місцях в Україні. А також проведуть оцінку, як Україна протистоїть корупції,
і чи впливає це на фонди ЄС.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Уряд України
бере курс на відновлення зростання національної економіки (Західна
інформаційна корпорація).
«Ми пройшли певний етап входження у справи, а зараз працюємо і
завершуємо нашу роботу над операційним планом.
Пріоритетне завдання сьогодні – відновлення зростання національної
економіки. Для цього ми визначили декілька базових речей, де сьогодні
наводимо порядок».
Він згадав про митницю, де у нас є сьогодні величезні виклики, які, з
одного боку, забезпечують тіньову економіку, а з іншого – не дають
можливості розвиватися власному виробнику.
«Ми сконцентрувалися, і сьогодні вже є певні кроки щодо агресивної, я
б сказав, програми дій щодо власного видобування газу для України – це буде
наша повна енергонезалежність».
За його словами, Кабінет Міністрів працює в різних сферах.
Наводимо порядок із монополіями. Маємо вивільнити і дати
національній економіці можливості розвиватися.
«Дуже багато є напрямів, які можемо розвивати. Ми почали
концентрувати зусилля на будівництві і ремонті доріг. Я переконаний, що за
2−3 роки ми створимо якісне дорожнє господарство України, побудуємо
дорожні коридори, за якими можна буде розвивати логістичні, транспортні
можливості».
Для цього нам потрібно вивільнити нашу економіку із тих бар’єрів, які
створюють штучно чиновники. На превеликий жаль, сьогодні чиновники
часто роблять те, що не повинні робити, а те, що повинні робити, просто не
роблять, ігноруючи безпосередньо свої повноваження.
Президент Петро Порошенко та віце-президент США Джозеф
Байден домовилися про підписання найближчим часом двосторонньої
угоди про надання Україні третього траншу кредитних гарантій на 1
млрд доларів (Економічна правда).
Згідно з повідомленням, Байден привітав призначення Юрія Луценка
Генеральним прокурором та підтвердив готовність США надавати підтримку
Україні на шляху реформи прокуратури та у боротьбі з корупцією.
Офіційна інформація
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Президент поінформував про заходи щодо вдосконалення системи
державних фінансів та покращення ділового клімату в Україні.
Порошенко висловив сподівання, що результати реформ в Україні
дозволять активізувати підтримку України з боку США, МВФ та інших
міжнародних партнерів нашої країни.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів телефонну
розмову з Віце-президентом США Джо Байденом (Урядовий портал).
Ключова увага під час розмови була прикута до процесу реформ в
Україні та перших відповідальних кроків новосформованого Уряду.
Віце-президент Джо Байден позитивно відзначив рішення Кабінету
Міністрів щодо встановлення єдиної ринкової ціни на газ та оцінив його як
свідчення рішучості Уряду у боротьбі з корупцією в енергетичній сфері.
Співрозмовники також обмінялися думками щодо співпраці між
Україною та Міжнародним валютним фондом. Володимир Гройсман
висловив сподівання на успішні підсумки переговорів з Місією МВФ, яка
цими днями перебуває у Києві.
Прем’єр-міністр України прийняв запрошення Віце-президента
Д. Байдена здійснити візит до Сполучених Штатів Америки в червні цього
року.
Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Україна може
отримати від кредиторів додаткові 5 мільярдів доларів (Економічна
правда).
Продовження співробітництва України з ключовим кредитором країни
− Міжнародним валютним фондом, місія якого в даний момент працює в
Києві.
«Співпраця з МВФ дає можливість отримати підтримку від інших
наших міжнародних партнерів, яка складе близько 5 мільярдів доларів. Це
дуже важливо. Причому це дуже важливий сигнал для міжнародної
спільноти і для інвесторів».
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства
Дімітріс Аврамопулос зазначив, що Україна має виконати багато роботи
в боротьбі з корупцією (Українська правда).
«Важливо, аби Україна залишалася відданою ідеї продовження
процесу реформ. Україні потрібна велика робота у боротьбі проти корупції,
повна відданість реформам прокуратури і судової системи.
Євросоюз,
своєю
чергою,
залишатиметься
відданим
ідеї
продовжувати підтримувати Україну протягом усього цього процессу».
Офіційна інформація
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Водночас він зауважив, що пропозиція щодо безвізового режиму від
ЄС є визнанням успішних реформ України.
Процедура підготовки та розгляду документа в Європарламенті забирає
не менше місяця. Після схвалення в ЄП він має бути затверджений Радою
ЄС. Виходячи з цього графіку, рішення набуде чинності лише влітку,
орієнтовно − в липні.
НАБУ співпрацюватиме з Антикорупційним бюро Польщі
(Українська правда).
Національне антикорупційне бюро України та Центральне
антикорупційне бюро Республіки Польща домовилися про тісну співпрацю,
обмін інформацією та досвідом.
Відповідний меморандум було підписано директорами відомств у
Варшаві 12 травня.
Директор НАБУ Артем Ситник:
Ми вивчали досвід Польщі, Румунії, Австрії та інших країн, щоб
визначити найкращу модель для боротьби з корупцією, яку можна
застосувати в Україні.
Переконаний, підтримувати тісні відносини з антикорупційними
органами інших держав дуже важливо. Адже корупційні схеми, які
розслідують наші детективи, здебільшого не закінчуються в Україні.
Переговори про підписання даного меморандуму велися ще з минулого
року.
Польське Антикорупційне бюро за своїми функціями найбільше схоже
на НАБУ. Наші аналітики та детективи вже мали нагоду ознайомитися з
досвідом своїх польських коллег.
Меморандум про співпрацю передбачає обмін інформацією стосовно
законодавчих норм, аналітичними висновками, результатами досліджень та
іншими матеріалами щодо виявлення, розслідування та запобігання
корупційним злочинам.
В рамках співпраці НАБУ та ЦАБ домовилися про взаємне сприяння
антикорупційним заходам, реалізацію спільних навчальних програм, робочих
візитів, програм стажування, конференцій і семінарів, обмін експертами, а
також відомостями про новітні науково-технічні розробки, інноваційні
досягнення, комп’ютерні програми.
Національне
антикорупційне
бюро
України
підписало
Меморандум про взаєморозуміння з Консультативною місією
Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки
України (Західна інформаційна корпорація).
Метою документу є поглиблення співробітництва сторін задля
реалізації антикорупційних реформ в Україні.
«Меморандумом передбачається, що Консультативна місія ЄС
надаватиме допомогу НАБУ за такими напрямками, як розвиток функції
Офіційна інформація
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внутрішнього контролю, сприяння у проведенні тренінгів для детективів та
розвитку професійних навичок співробітників Бюро; облаштування кімнат
для допитів у приміщеннях НАБУ, тощо», – йдеться в повідомленні.
Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров
зазначив, що Україна приєднується до Декларації глобального
антикорупційного саміту (Урядовий портал).
«Більше ніж 40 країн і міжнародних організацій приєднуються до
спільної Декларації глобального антикорупційного саміту та висловили повну
підтримку цього заходу. Україна – одна з них. Ми беремо на себе
зобов’язання виконувати положення Декларації та здійснювати конкретні
кроки, озвучені на саміті, для реалізації нової Антикорупційної стратегії та
Плану дій, які будуть прийняті у 2017 році».
Зокрема, за його словами, державні органи України, в першу чергу ДФС,
зобов’язуються:
− перевіряти точність інформації про кінцевих бенефіціарів компаній;
− впроваджувати міжнародні стандарти по боротьбі з відмиванням
грошей;
− зменшувати можливості для корупції в зонах високого ризику;
− працювати з іншими країнами, міжнародними організаціями і
громадянським суспільством щодо впровадження міжнародних стандартів
антикорупційної діяльності.
«Разом з 40 іншими країнами і представниками організацій ми узгодили
остаточний варіант Декларації по боротьбі з корупцією та Комюніке.
Таким чином, міжнародне співтовариство виявило твердий намір
застосовувати всі можливі заходи як всередині країни, так і на
міжнародному рівні, щоб знищити корупцію у всіх можливих областях».
Децентралізація та реформа державного управління
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства представило модель майбутнього Фонду
енергоефективності (Слово і діло).
Віце-прем'єр-міністр
–
міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
На сьогодні вже подано детальну функціональну модель і план
створення Фонду енергоефективності, який має стати стратегічним
інструментом у ключовій для країни реформі енергоефективності. Мета
Фонду – раціональне фінансування енергоефективних проектів. Окрім того,
це крок до енергонезалежності держави та модернізації інфраструктури.
Спільно з європейськими експертами ми підготували формат, в якому він
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працюватиме. Отже, на черзі – ухвалення відповідних урядових рішень,
підготовка та якнайшвидше ухвалення законодавчих документів.
Робота Фонду зможе створити в Україні 100 тис. робочих місць,
залучити інвестиції в країну, знизити валютне навантаження на платіжний
баланс країни, а також удвічі скоротити споживання газу, який витрачається
на опалення багатоквартирних і приватних будинків.
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонально розвитку, будівництва
та ЖКГ України Геннадій Зубко зазначив, що законопроект про
земельну децентралізацію необхідно доопрацювати перед прийняттям у
другому читанні (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України).
Ближчим часом Верховна Рада розглядатиме у другому читанні
законопроект №4355, мета якого – перезавантажити систему земельних
відносини згідно принципів децентралізації.
Проект, прийнятий у першому читанні, розширює повноваження
органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами, надає
громадам адміністративні, ресурсні та фінансові механізми. Документ
пропонує
передати
у
комунальну
власність
ОТГ
землі
сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в якості
делегованих повноважень, крім земель оборони, природно-заповідного та
іншого природоохоронного призначення, тощо.
«Це – основа глибокої земельної децентралізації, що посилить роль і
вплив об’єднаних громад. Органи місцевого самоврядування отримають
реальні повноваження управляти земельним фондом громади. Так можна
збільшити дохідну частину місцевих бюджетів. І спрямувати додаткові
кошти для соціально-економічного розвитку територій».
Він наголосив на необхідності врахувати низку ризиків, які із часом
можуть стати протиріччями. Ключове з них – у тому, що закон надаватиме
право розпоряджатися згаданою землею як об’єднаним територіальним
громадам, так і традиційним органам місцевого самоврядування. Однак
ідеологія децентралізації спрямована на стимулювання й розвиток саме
об’єднаних територіальних громад. Таких громад налічується в Україні 172.
Решта місцевого самоврядування лишається у статусі сільських, селищних та
міських рад. Але вже скоро діюча система місцевого самоврядування буде
змінена на ОТГ.
Об’єднаній територіальній громаді, із стратегією розвитку та
перспективними проектами, буде значно простіше залучати інвестиції.
«ОТГ є природним запобіжником від корупції та зловживань. Адже її
представники, зокрема фермерських господарств, яких в Україні близько 39
тис, зацікавлені у прозорості земельних механізмів та рішень на території
громади, де вони працюють».
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Необхідно створити ресурсну базу розвитку ОТГ, аби нові органи
самоврядування, отримавши повноту влади, уникли управлінського вакууму і
кваліфіковано забезпечили свої розпорядчі функції.
«Важливо, аби ці чинники народні депутати врахували у парламенті
напередодні прийняття закону про земельну децентралізацію у другому
читанні».
Реформи, що проводяться у сфері соціальної політики,
узгоджуються з реформою децентралізації влади (Урядовий портал).
Перший заступник Міністра соціальної політики Василь
Шевченко заявив,що в Україні вже реалізовано певні кроки у напрямі
децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, зокрема,
проведено бюджетну децентралізацію та створено умови для об’єднання
територіальних громад. Однак у процесі цієї роботи виникають проблемні
питання, при вирішенні яких нашій державі прислужився б досвід
європейських країн.
«Реформи, що проводяться сфері соціальної політики, узгоджуються
з реформою децентралізації влади. У результаті має бути забезпечено новий
рівень доступності послуг соціальної підтримки для громадян, підвищення
якості їх надання. Вже на сьогодні територіальні громади демонструють
позитивні результати. Вони самостійно планують та організовують,
виходячи з власних потреб, надання соціальних послуг, сприяють в
отриманні громадянами адміністративних послуг у сфері соціального
захисту, що надаються районними структурами місцевих адміністрації. Це
значною мірою покращує доступність таких послуг. Кращий досвід ми
обов’язково поширюватимемо».
Водночас фахівці Мінсоцполітики та Мінрегіону акцентували увагу на
тому, що на даному етапі виникає потреба у баченні більш загальної картини
подальших дій і на більш тривалий термін – на середньострокову
перспективу. Так, Мінрегіоном ініційовано розроблення концептуальних
засад децентралізації влади в окремих секторах – освіти, охорони здоров’я та
соціального захисту.
Василь Шевченко наголосив, що галузь соціального захисту –
найбільша, найскладніша, багатовекторна. А тому маємо мати чітке бачення
того, що повинні робити, які послуги надавати, скільки вони коштуватимуть і
чи спроможні будуть територіальні громади забезпечити їх надання
відповідно до затверджених стандартів.
Він також висловив впевненість, що на сьогодні доцільно зосередитися
на підготовці проекту Концепції з децентралізації соціальної політики як
документа, що буде узгоджений міністерствами та асоціаціями органів
місцевого самоврядування з метою вироблення спільних кроків у здійсненні
реформ у цьому напрямі та підготовки узгоджених пропозицій. Також
запропонував створити відповідну робочу групу із залученням українських та
міжнародних експертів.
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Спеціальний радник Уряду України з питань децентралізації
Даніель Попеску зауважив, що багатьом країнам надавалася допомога в
об’єднанні територіальних громад. На його думку, успішність пілотних та
експериментальних проектів залежить від двох чинників – чи
супроводжується процес децентралізації передачею певних владних функцій
територіальним громадам, і від того, наскільки багато зусиль докладається до
цього процесу та скільки витрачається на це часу. Тому що зазвичай
населення не бачить швидких перемог і покращень протягом кількох місяців.
«Але ми знаємо й бачимо, що Уряд України відданий цьому процесу.
По-перше, багато заохочень було створено для об’єднання громад. Є багато
винагород, які отримують об’єднані громади. І все супроводжується
процесом реформування. Міжнародні партнери України, міжнародна
спільнота докладають чимало зусиль і застосовують багато ресурсів для
того, щоб допомогти цим громадам стати успішними. Сподіваюся, спільно
ми досягнемо ефективних результатів».
Віце-прем’єр-міністр України − Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко заявив, що державний фонд регіонального розвитку має
працювати виключно на місцеві громади (Урядовий портал).
23 області та місто Київ вже подали до Мінрегіону переліки проектів та
програм, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку (ДФРР) у 2016 році. Лише Херсонська обласна
державна адміністрація такого переліку не надала.
«Державний фонд регіонального розвитку створений для єдиної мети
− щоб підтримати місцеві громади. А отже, кошти фонду мають
спрямовуватись на розбудову саме місцевої інфраструктури, соціальних
об’єктів у громадах, реконструкцію та будівництво місцевих доріг тощо.
Тому облдержадміністрації, розробляючи проекти для фінансування через
ДФРР, мають демонструвати державницький підхід і орієнтувати ці
проекти виключно на інтереси місцевих громад».
Регіони, багато проектів яких затверджено для використання коштів
ДФРР. У якості прикладу навів Тернопільщину, яка через фонд фінансує
будівництво пожежних частин у об’єднаних територіальних громадах.
Разом з тим є ще багато областей, які мають найближчим часом
усунути недоліки та зауваження своїх інвестиційних проектів.
Загалом Міжвідомча комісія вже схвалила понад 600 проектів від
регіонів на загальні суму понад 2,4 млрд грн.
Україна стала повноправним членом Угоди СОТ про державні
закупівлі (Європейська правда).
В середу Україна стала повноправним членом Угоди СОТ про державні
закупівлі GPA.
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Про це повідомляє організація GPAinUA, яка підтримує та консультує
українських експортерів з питань участі в публічних закупівлях, на своїй
сторінці у Facebook.
Приєднання України до Угоди СОТ означає відкриття глобального
ринку публічних закупівель обсягом близько 1,7 трильйона доларів на рік.
Українські виробники товарів, робіт і послуг мають можливість
приймати участь у державних тендерах 45-ти держав-учасниць Угоди,
включаючи країни ЄС, США, Японію, Корею, Тайвань, Сінгапур, Китай та
Канаду.
Окрім того, як наголошується в заяві, участь в Угоді передбачає більшу
лібералізацію, розширення і вдосконалення системи здійснення міжнародної
торгівлі, проведення закупівель у прозорий та неупереджений спосіб,
заохочення використання електронних засобів для закупівель, а також
уникнення конфліктів інтересів і корупційних дій.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода заявив, що в
Україні вже обрано 147 старост, і процес має продовжуватися (Урядовий
портал).
«Інститут старост має розвиватися, оскільки це реальне наближення
влади до людей в об’єднаних територіальних громадах. В умовах
муніципальної консолідації, децентралізації, державі дуже важливо
стимулювати
створення
найнижчої
ланки
системи
місцевого
самоврядування, яка надає можливість жителям, навіть найменших сіл,
отримувати необхідні послуги на місцях. Таким стимулом може стати,
наприклад, фінансування перших виборів старост з державного бюджету».
Він також повідомив, що дискусійними все ще залишаються питання
вчинення старостами нотаріальних дій, рівня фінансування діяльності
старости, а також автоматичної участі старости у виконавчому комітеті ради
об’єднаної громади.
«Кожне з рішень, які пропонуються сьогодні для вирішення цих
складних питань, мають свої сильні і слабкі сторони і значною мірою
впливають на статус, позицію старости як на селі, так і у раді об’єднаної
громади, його ефективність, спроможність вирішувати питання на місцях.
Отже, разом з народними депутатами, представниками місцевого
самоврядування об’єднаних громад маємо концептуально визначитися з
напрямками майбутніх змін і вже найближчим часом запропонувати
конкретні рішення».
У Мінрегіоні розпочались установчі збори для формування
Громадської ради (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України).

Офіційна інформація
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Мінрегіон проводить прозорий відбір кандидатів для формування
Громадської ради та налагоджує ефективний діалог з представниками
громадянського суспільства.
Віце-прем'єр-міністр України − Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко
наголосив, що обрання старост в об'єднаних громадах убезпечить
сільські території від вакууму влади (Урядовий портал).
При об’єднанні громад існуючі сільські, селищні ради та їхні виконавчі
комітети припиняють свою діяльність, оскільки створюється єдина рада на
всю громаду.
«Введення інституту старост наближає адміністративні послуги до
людей, дозволяє мешканцям сіл та селищ мати вплив на місцеву владу.
Староста – це лідер, якому громада села висловила довіру на прямих
виборах. Він обраний на строк повноважень ради об'єднаної громади і є
підзвітним та підконтрольним перед жителями села та радою об'єднаної
громади. Відтак, староста має усі належні повноваження, аби ефективно
представляти інтереси громади та забезпечувати її життєдіяльність».
Він зауважив, що громада матиме механізми контролю, прописані у
відповідному положенні, зокрема щодо припинення повноважень старости,
які не дозволять йому ігнорувати інтереси людей.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода сказав, що
об’єднані громади мають пришвидшити подання документів для
використання субвенції на розвиток інфраструктури цього року
(Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України).
Кошти субвенції з Державного бюджету, яка надається об’єднаним
територіальним громадам для реалізації інфраструктурних проектів, мають
бути використані до кінця цього року. Тому об’єднані громади повинні
пришвидшити процес подання відповідних документів, оскільки від цього
залежить можливість своєчасно та в повному обсязі реалізувати проекти з
розвитку інфраструктури.
«Ті громади, які ще не визначилися з першочерговістю проектів, котрі
вони б хотіли реалізувати на своїй території, повинні поквапитися.
Необхідно пам’ятати, що кошти субвенції на розвиток інфраструктури
об’єднаних громад не є перехідними для них на наступний рік. Ці кошти
громади можуть освоїти тільки в 2016 році. Тому не варто зволікати з
подачею проектних заявок».
Обласні державні адміністрації не можуть погоджувати чи не
погоджувати проектні заявки. Вони лише мають надати свої висновки до
кожної такої заявки, що надійшла. Далі до розгляду заявок і наданих до них
висновків приступає спеціальна комісія при Мінрегіоні.
Офіційна інформація
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Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода заявив, що
об’єднані громади потребують допомоги у підготовці інвестиційних
проектів для отримання субвенці (Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України).
Об’єднані територіальні громади отримали від держави кошти на
розвиток інфраструктури і вже можуть їх використовувати. Але через брак
досвіду у підготовці відповідних проектів їм потрібна підтримка і допомога
фахівців, у тому числі − спеціалістів обласних та районних державних
адміністрацій.
За його словами, кошти субвенції мають бути максимально ефективно
використані і реально покращити інфраструктуру, підвищити рівень послуг,
які надаються в громадах. Але більшість об’єднаних громад вперше
розробляють таку проектну документацію і, як показав попередній розгляд
проектних заявок від них, потребують значної допомоги. Цю підтримку вони
мають отримувати, зокрема, у районних та обласних адміністраціях.
«Державні адміністрації не повинні стояти осторонь, оскільки
позитивний результат реалізації проектів об’єднаних громад корисний для
усієї області. Адміністрації мають не контролювати, як використовуються
кошти субвенції, а надавати методичну, консультативну, координаційну
допомогу громадам. У вас є для цього кваліфіковані кадри, отже дайте
громадам знати, що ви готові і можете їх підтримати».
Директор Департаменту з питань місцевого самоврядування та
територіальної організації влади Мінрегіону Сергій Шаршов повідомив,
що проведено попередній розгляд проектних заявок, надісланих в
електронному вигляді від Дніпропетровської, Донецької, Одеської,
Полтавської областей, та проаналізовано типові помилки.
Він звернув увагу, що проектні заявки мають оформлятися відповідно
до форми, затвердженої наказом Мінрегіону № 82; мають відповідати
напрямам використання коштів, визначеним пунктом 4 постанови КМУ від
16.03.2016 № 200, та плану соціально-економічного розвитку об’єднаної
громади.
Проектні заявки мають бути в повній мірі та правильно заповнені
(типова помилка – недостатньо розписані заходи проекту та бюджет, не
розписано локальний кошторис, неправильно визначено розпорядників
коштів нижчого рівня, за рахунок коштів субвенції плануються видатки
споживання, що суперечить ЗУ «Про Державний бюджет України на 2016
рік», не прописано, на чиєму балансі знаходяться ті чи інші об’єкти та хто
буде балансоутримувачем в подальшому, не чітко вказані ділянки дороги, що
підлягають ремонту та ін.).
Проектні заявки мають надсилатися на погодження утвореній при
Мінрегіоні разом із висновками ОДА, витягом із плану соціальноекономічного розвитку об’єднаної громади та супровідним листом.
Офіційна інформація
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Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив із
особливим Посланником та Координатором Державного Департаменту
США з енергетичних питань Амосом Хокстайном поглиблення
співпраці в енергетичній сфері (Урядовий портал).
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман:
Досягнення енергонезалежності має бути одним з найголовніших
пріоритетів країни. Тому наше завдання є абсолютно чітке − раціонально і
ефективно споживати і максимально добувати власні енергетичні ресурси як
традиційні, так і альтернативні.
У цьому напрямі поглиблення співпраці України зі Сполученими
Штатами має стратегічне значення. (…)
Особливий Посланник та Координатор Державного Департаменту
США з енергетичних питань Амос Хокстайн привітав прийняття рішення
Уряду щодо встановлення ринкової ціни на газ, а також наміри щодо
проведення публічної приватизації державних підприємств.
«Україна зробила значний прогрес в енергетичних питаннях. Я з
захопленням дивився на ті кроки, які робив Уряд упродовж останніх кількох
тижнів».
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук повідомив, що за
два тижні травня попит на «теплі» кредити вийшов на рівень кращих
періодів минулого року (Урядовий портал).
За два тижні, з 4 по 16 травня 2016 року, українці взяли «теплих»
кредитів на загальну суму 155,2 млн гривень, що майже у 8 разів перевищує
суму кредитів, виданих на енергоефективні заходи протягом усього травня
2015 року.
«Це навіть більше за обсяг позик, виданих у липні та серпні минулого
року. Тому впевнено можемо говорити про цьогорічну інтенсивність участі
населення у програмі, яка вже сьогодні зросла до рівня кращих періодів
минулого року.
У нас є всі підстави вважати, що попит на програму і надалі стрімко
зростатиме. Адже завдяки масштабній роз’яснювальній роботі, яку
Агентство провело минулого року по всій Україні, населення більш виважено
ставиться до питань енергозбереження та вже у травні місяці набагато
активніше бере участь у програмі».
Так за минулий тиждень, з 9 по 15 травня, населенням отримано 4295
кредитів на суму 71,2 млн грн. Більша частина з них, а саме – 4157 кредити
на суму 68,7 млн грн, оформлено на енергоефективні матеріали та
обладнання. Ще 137 кредитів сумою 2,3 млн грн взято для заміни газових
котлів.
Офіційна інформація
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Також, за цей тиждень до програми долучилося ще ОСББ, яке взяло
кредит на суму 200 тис. грн для проведення загальнобудинкових
енергоефективних заходів.
Особливістю цьогорічної програми є активна участь родин, які
отримують субсидії. За тиждень вони взяли 2717 кредитів на суму
40,4 млн гривень.
Загалом, за весь період дії програми населенням та ОСББ отримано
більше 100 тисяч кредитів на суму майже 1,7 млрд гривень.
Міненерговугілля продовжить співпрацю із США в енергетичній
сфері (Урядовий портал).
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик
зустрівся з Вільямом Брайаном, старшим радником з міжнародних питань
Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки. Серед багатьох
питань, обговорених на зустрічі, було, зокрема, питання підготовки до нового
опалювального періоду.
За даними соціологічних опитувань, найважливішим для громадян є
можливість отримувати тепло та електроенергію – це питання безпеки їх
сімей. Тому Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор
Насалик підтримав пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо співпраці
з питань підготовки до опалювального періоду 2016/2017 року.
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор
Насалик наголосив на незмінності курсу в енергетичній сфері.
«Робота спрямована на проведення глибоких і системних реформ».
Він запевнив у дотриманні Україною рекомендацій МВФ, а також
зобов’язань, взятих державою перед міжнародною спільнотою в
енергетичній сфері.
Перші успішні кроки, серед яких – впровадження єдиної ціни на газ на
рік раніше встановленого терміну, розв’язання проблеми щодо фінансування
вітрової генерації та відновлення експорту електроенергії.
«Ми маємо достатні потужності, щоб відновити експорт
електроенергії. Це додаткові кошти, які надійдуть до енергоринку».
Під час зустрічі обговорено також питання енергетичної безпеки,
розв’язання проблем у роботі ДП НАЕК «Енергоатом», збільшення частки
генерації з відновлювальних джерел та інші.
Старший радник з міжнародних питань Міністерства енергетики
Сполучених Штатів Америки Вільям Братан наголосив, що американська
сторона схвально відгукнулася щодо встановлення єдиної ціни на газ.
«Це гарний сигнал для західних донорів, для всіх, хто хоче побачити
справжні реформи в Україні».
Сторони домовилися про подальшу плідну співпрацю в енергетичній
сфері.
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У Міненерговугілля домовилися про оновлення Енергетичної
стратегії України (Урядовий портал).
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор
Насалик:
Ми йдемо шляхом збільшення видобутку та впровадження заходів з
енергоефективності. За підрахунками, ми зможемо вийти на економію
енергоресурсів на 20−25 %, що дасть можливість економити 4−5 млрд куб
метрів газу. Також зауважу про значні втрати в теплопостачанні: це той
резерв, який ми можемо зекономити.
Голова НКРЕКП Дмитро Вовк:
Після того, як документ буде розроблено, у 4 кварталі можна буде
виходити на його широке громадське обговорення. Кінцевим результатом
має стати набір ключових показників, яких ми хочемо досягти, а також які
законодавчі та операційні кроки мають здійснювати Міністерство та
НКРЕКП.
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор
Насалик презентував план дій щодо реформування енергетичної галузі у
2016 році (Урядовий портал).
12 травня Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор
Насалик провів зустріч із представниками громадських об’єднань,
благодійних організацій, професійних та творчих спілок, інститутів
громадянського суспільства та провідними експертами галузі задля
обговорення пропозицій до Плану першочергових дій, запропонованих
Кабінетом Міністрів на перші 100 днів роботи нового Уряду.
Під час заходу Ігор Насалик також презентував низку пріоритетних
завдань, які стоять перед Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України у 2016 році. Найголовніші 8 завдань − проведення
міжнародного фінансового та технічного аудиту, реструктуризацію газового
сектору (зокрема НАК «Нафтогаз України»), спорудження центрального
сховища відпрацьованого ядерного палива, реформу ринку природного газу,
реформи ринку електричної енергії та вугільної промисловості, а також
забезпечення прозорої діяльності підприємств видобувних галузей та
об’єднання української енергосистеми з європейською енергосистемою
ENTSO-E.
Для проведення реформ потрібні дві головні речі: довіра до того, хто
впроваджує реформи, і розуміння того, куди спрямовані реформи та який
буде результат.
«Ми створили спільний майданчик для впровадження в дію Закону
України «Про ринок природного газу», де будуть працювати всі суб’єкти, які
зв’язані з газовим ринком, оскільки вважаємо, що корупцію можна
викорінити тільки шляхом впровадження ринкових відносин».
Важливим завданням, за словами Ігоря Насалика, є реорганізація
нафтогазового сектору, зокрема реформування НАК «Нафтогаз України».
Офіційна інформація
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Невдовзі відбудеться велика нарада за участю трьох суб’єктів, які працювали
над проектами, і буде схвалено кінцеву модель розділення – це буде
державний погляд щодо реформування компанії.
Щодо вугільної галузі віднині не буде використання коштів,
передбачених на ліквідацію та реструктуризацію шахт, для заробітної плати,
як це було в минулі роки − їх будуть вкладати безпосередньо в ліквідацію.
«Ми йдемо основним напрямком: ті підприємства, які нерентабельні і
тягнуть галузь вниз – йдемо шляхом ліквідації. Друга група шахт – це ті, які
мають перспективи, і ми плануємо потягом 6−12 місяців вивести їх на
нульову рентабельність. І найперша позиція: високорентабельним шахтам
ми готові надати засоби виробництва і вкласти фінансовий ресурс, щоб
вони стали основою енергетичної безпеки держави».
Досягнення енергетичної незалежності України є одним з
першочергових завдань з боку Уряду, над яким сьогодні працює
Міненерговугілля. Міністр переконаний, що в разі реалізації пропонованих
програм Україна не імпортуватиме природний газ з жодної країни.
«Сьогодні при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості
працює робоча група наших українських фахівців із Національного
університету нафти та газу України. Це вчені, які можуть адаптувати
систему видобутку газу до наших умов, і вони вже створюють загальну
модульну схему бачення. Ми поставили перед собою амбітні плани, аби за 4
роки правильних дій та програм прийти до того, що Україна не
імпортуватиме газ з жодної країни: ані з Росії, ані з країн Європи. Ми йдемо
двома шляхами, перший з яких – це збільшення видобутку вуглеводородів,
другий шлях – енергоефективність», – зазначив Міністр Ігор Насалик.
Також Мінстр окреслив плани щодо відновлення експорту
електроенергії, побудови Централізованого сховища відпрацьованого
ядерного палива та інших питань, вирішення яких сприятиме зміцненню
енергетичної незалежності країни.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що Україна
може стати енергонезалежною в середньостроковій перспективі
(Цензор.НЕТ).
«Я б хотів, щоб ми й надалі разом із вами вводили нові інструменти,
які дозволять інвестувати в енергоефективність та енергозбереження...
Зараз ми починаємо етап збільшення власного видобутку газу, і якщо колеги
з минулого Кабміну зробили все, щоб переключитися з російської труби на
європейську, то наше з вами завдання − стати повністю енергонезалежною
державою».
Віце-прем’єр-міністр України − Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко повідомив, що обсяги ринку енергоефективності України сягають
40 млрд євро (Урядовий портал).
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Вже цього року на енергоефективні заходи, зокрема компенсацію
теплих кредитів, з державного бюджету виділено 800 млн гривень. Фонд
енергоефективності, презентація якого відбудеться найближчим часом,
забезпечить громадянам право на компенсацію тіла кредиту, зокрема тим,
хто потребує субсидій.
«Посилення енергонезалежності – єдиний правильний шлях до
зниження залежності від імпортованого газу. Ця політика здатна
перетворити Україну на експортера газу. Ми рухаємось до зменшення
споживання, економії і підвищення якості послуг».
Він відзначив величезні обсяги українського ринку у контексті заходів
енергоефективності. Вони сягають 40 млрд євро. Відповідні заходи будемо
впроваджувати протягом 8−10 років. Це – шлях України до європейських
стандартів з точки зору нашої асоціації з ЄС та перспектива членства у
Євросоюзі.
Міжнародні фінансові донори готові підтримувати Україну на цьому
шляху.
«Наші партнери з МФО, Світового банку, ЄІБ, ЄБРР тощо готові
надавати кошти на дуже лояльних умовах, зокрема на 22−30 років і під
невеликий відсоток. Нам потрібно, щоб кошти від модернізації комунальних
підприємств перейшли на житловий сектор».
Реформа системи національної безпеки та оборони
Засідання комісії Україна − НАТО відбудеться 9 червня у Варшаві
в рамках заходів Альянсу на найвищому політичному рівні (АСН).
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з керівником
представництва НАТО в Україні Олександром Винниковим. Під час зустрічі
сторони звернули особливу увагу на стан підготовки Стратегічного
оборонного бюлетеня, який має стати дорожньою картою і концептуальною
основою військової реформи.
Крім того, наголошувалося на необхідності активізації роботи
Національного агентства України з питань державної служби в рамках
програми НАТО з професійного розвитку державних службовців сектору
безпеки і оборони України.
Збройні Сили України й Турецької Республіки підписали
Імплементаційний план військового співробітництва до 2020 року
(Урядовий портал).
16 травня між Збройними Силами України та Турецької Республіки
підписано Імплементаційний план військового співробітництва Збройних сил
України та Турецької Республіки, який містить практичні кроки, спрямовані
на нарощування оперативних спроможностей Збройних Сил України.
Офіційна інформація
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Саме реалізація практичних заходів співробітництва у військовій сфері
дозволить з одного боку зміцнити зв’язки з нашим південним сусідом, а з
іншого – спрямувати зусилля на досягнення кінцевої мети – готовності ЗС
України до членства в НАТО в 2020 році.
Голова Комітету Сенату США з питань Збройних сил Джон
Маккейн розкрив деталі прийнятого напередодні в комітеті бюджету
Пентагону на наступний рік, зазначивши, що Україна може отримати
півмільярда на оборону (Західна інформаційна корпорація).
«Проект закону про оборонний бюджет США на 2017 фінансовий рік
«уповноважує виділити до $500 млн з метою забезпечення допомоги у сфері
безпеки в Україні, в тому числі летальної допомоги».
Водночас законопроект обмежує половину цих коштів, поки міністр
оборони США не підтвердить, що Україна вживає суттєвих заходів щодо
реалізації в оборонних інституціях реформ, спрямованих на боротьбу з
корупцією, підвищення рівня підзвітності, а також підтримання можливостей
у сфері безпеки.
Реформа правохоронної системи
Радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко
повідомив, що мета переатестації – створити критичну масу
поліцейських, здатних забезпечити самоочищення системи. За його
словами, зараз відбувається переатестація першої категорії співробітників:
заступників начальників обласних управлінь, керівників самостійних відділів
обласних управлінь Національної поліції, начальники районних та
міжрайонних відділів, міських відділів у п’яти областях України (МВС
України).
«Наша мета на цьому етапі реформи – сформувати критичну масу
чесних, порядних правоохоронців, готових якісно працювати. Однак, на
цьому шляху є й величезне завдання для всієї держави – фінансово
забезпечити цей процес, аби не дурити ні себе, ні світ навколо себе. Гідна
зарплата, матеріальне, технічне забезпечення є обов'язковими умовами
щирих та результативних змін».
Попри усі труднощі Іван Варченко відзначає, що за два роки у системі
відбулися позитивні зміни.
Голова Національної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що
українським слідчим хочуть підвищити заробітну плату до
8 тисяч гривень (Західна інформаційна корпорація).
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Наразі у нацполіції дуже гостро стоїть питання зарплатні. При цьому,
така проблема існує як для слідчого управління, і для усього кримінального
блоку.
«По-перше, ми хочемо, щоб вони мали гідну зарлату і гідно захищали
права людини. Я дуже сподіваюся, що такі зарплати у нас будуть. Слідчий,
який розслідує кримінальні справи, просто не може працювати за 4 тисячі
гривень. Зарплата буде приблизно 8 тисяч, це буде найнижча зарплата для
рядового складу».
Очільник нацполіції додала, що ця цифра може бути вищою – у рамках
10−12 тисяч гривень.
Голова Нацполіції України Хатія Деканоідзе заявила, що на
потреби першого етапу реформи поліції, які повинні бути закриті
протягом двох-трьох років, необхідно близько 300 млн дол.
(Цензор.НЕТ.).
«Щоб у нас були нормальні контури, щоб ми мали можливість
переодягнути кожного зі 115 тис. поліцейських, обладнати поліцейські
станції, забезпечити транспортом, створити внутрішні інформаційні бази
та забезпечити співробітників планшетами, куди ці бази завантажені,
необхідно близько 300 млн дол. І це потреби першого етапу реформи, які
повинні бути закриті протягом двох-трьох років».
За її словами, щодо проекту фотофіксації при цьому не йдеться.
Глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе заявляє, що в Україні
необхідно створити фінансову поліцію для розслідування економічних
злочинів (Економічна правда).
«Я абсолютно переконана, що поліція не повинна займатися
розслідуваннями економічних злочинів. Для цього повинна бути створена
взагалі окрема структура − фінансова поліція».
Вона висловила переконання, що Національна поліція повинна
розслідувати виключно злочину кримінального блоку − грабежі, вбивства та
інші.
Також Деканоїдзе назвала три ключових кроки, яких вона очікує від
новопризначеного генпрокурора Юрія Луценка.
«Очистити систему. Створити в партнерстві з нами прозоре
електронне діловодство. Допомогти удосконалити КПК, у тому числі разом
з нами боротися за чесне досудове розслідування».
Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв
домовитися про відновлення місії ФБР в Генпрокуратурі для
поліпшення методів слідства, також зазначив, що особисто послухає
своїх заступників, щоб вивчити стан справ і почути конкретні терміни,
коли певні справи можуть бути передані до суду (Телевизионный канал
«24»):
Офіційна інформація
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Я буду у кожного заступника і керівника прокуратури в кожній
області вимагатиму – конкретність у справах, конкретні терміни, а їх
невиконання означатиме відставку.
Кілька сотень працівників ГПУ будуть звільнені з-за дії закону про
люстрацію. У планах – оголошення конкурсу на посаду глави Генеральної
інспекції України».
Президент Петро Порошенко підписав Закон про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної
прокуратури України (Президент України Петро Порошенко).
Відповідний Закон було прийнято Верховною Радою в четвер та
направлено на підпис Главі держави.
Реформа освіти
Перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун повідомила,
що Міністерство освіти і науки ініціює зменшення держзамовлення на
навчання у вищих навчальних закладах на 10,8 % в 2016 році порівняно
з 2015 роком (Західна інформаційна корпорація).
«У документах, спрямованих до Міністерства економіки, є пропозиція
скорочення на 10,8 %».
Совсун зазначила, що скорочення держзамовлення стосуватиметься
більше тих спеціальностей, де є надлишок на ринку праці, зокрема суспільногуманітарних спеціальностей.
У той же час, обсяг держзамовлення з природничих та інженернотехнічних спеціальностей збережеться на рівні 2015 року.
За її словами, ця пропозиція була направлена до Міністерства
економічного розвитку і торгівлі, яке і повинно сформувати остаточний обсяг
держзамовлення на 2016 рік.
Заступник міністра підкреслила, що скорочення пов’язане з
демографічною ситуацією в країні і зменшенням кількості випускників шкіл.
У 2015 році Кабмін зменшив держзамовлення на навчання у вищих
навчальних закладах на 10–12 %.
Програма розвитку українського експорту

Падіння українського експорту до ЄС збільшилося до 2,7 %
(Європейська правда).
За результатами першого кварталу нинішнього року темпи падіння
українського експорту скоротилися до 18,5 %. При цьому падіння
українського експорту до ЄС склало 2,7 %.
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скорочуються. Так, за результатами січня-лютого загальний показник
падіння експорту склав 21,3 %.
Однак із поставками до ЄС відбулося протилежне. За результатами
двох перших місяців темпи падіння українського експорту до ЄС склали
2,1 %, що дозволяло експертам припустити вихід на позитивні показники вже
за результатами першого кварталу.
Однак натомість за результатами березня темпи падіння українського
експорту до ЄС навіть збільшилися – з 2,1 % до 2,7 %.
Згідно зі статистикою, обсяг українського експорту у першому кварталі
склав $7,71 млрд. При цьому за цей період було імпортовано товарів на суму
$8,67 млрд. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало $961 млн.
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі –
торговельний представник України Наталія Микольська заявила, що
Україна і Туреччина домовилися завершити переговорний процес щодо
укладення Угоди про вільну торгівлю якомога швидше (Європейська
правда).
Сторони вирішили провести переговори про внесення змін в
міжурядову угоду про уникнення подвійного оподаткування та
попередження податкових ухилень, а також угоду про взаємне сприяння та
захист інвестицій, підписану в 1996 році.
«Серед досягнутих під час переговорів домовленостей також
пожвавлення торгівлі вже у цьому році, збільшення обсягів експорту і
турецьких інвестицій в економіку України».
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Голова Міграційної служби Максим Соколюк заявив, що у
Держміграції прогнозують, що в'їзд українців в ЄС без віз може бути
можливий тільки за біометричними паспортами (Цензор.НЕТ).
«Це повинно бути рішення ЄС, і вже було кілька заяв з цього приводу.
Якщо брати досвід Молдови, яка отримала безвізовий режим з ЄС кілька
років тому, громадяни цієї країни подорожують до країн ЄС без віз тільки
за біометричними паспортами».
Комісар Європейського Союзу з питань міграції та внутрішніх
справ Дімітріс Аврамопулос підкреслює, що введення безвізового
режиму між Україною та Євросоюзом не передбачає права на отримання
роботи в країнах-членах ЄС (Українські реалії).
За його словами, безвізовий режим стосується посилення ділових,
соціальних і культурних зв'язків між Євросоюзом і Україною.
Офіційна інформація
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Також комісар ЄС з питань міграції зазначив, що мова йде про
зміцнення міжлюдських контактів між громадянами країн-членів ЄС та
України.
«Звичайно, звільнення від отримання візи не передбачає права на
роботу в ЄС, а належне дотримання безвізових правил буде важливим».
(…) Я очікую моменту, коли українські громадяни почнуть
подорожувати по нашій Шенгенській зоні без віз. Це буде момент, якого
Україна та її народ заслуговують».
Аврамопулос підкреслив, безвізовий режим є великою можливістю для
ЄС і України стати ближче один до одного.
Єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства
Дімітріс Аврамопулос зазначив, що МВС України виконало всі вимоги
для безвізового режиму (Українська правда).
Чільний представник ЄС підтвердив виконання з боку міністерства
внутрішніх справ України всіх умов для отримання Україною безвізового
режиму.
«Ми недалеко від того дня, коли українці зможуть вільно
подорожувати Європою».
Сьогодні Україна – не лише ще одна країна, яка прагне до Європи, а і
гарант забезпечення стабільності у регіоні».
Окремо єврокомісар підкреслив, що також важливо об’єднати зусилля
правоохоронних органів ЄС та України для досягнення спільних результатів.
«Я буду просити директора Інтерполу відвідати Україну, аби ми
змогли об’єднати зусилля. Для ефективної комунікації із Європолом окремо
буде закріплено офіцера зв’язку».
Президент України Петро Порошенко обговорив з комісаром ЄС
«швидке схвалення» безвізового режиму (Українська правда).
Президент Петро Порошенко домовився координувати дії з комісаром
ЄС з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітрісом
Аврамопулосом щодо відміни віз для України.
Комісар ЄС з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства
Дімітріс Аврамопулос поінформував президента України про стан розгляду
в інституціях Євросоюзу законодавчої пропозиції Єврокомісії про скасування
віз. Співрозмовники домовились координувати спільні дії України та ЄК для
забезпечення швидкого схвалення позитивного рішення.
«Європейський Союз вітає реформаторські зусилля української влади і
стоїть пліч-о-пліч з Україною у боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю».
Співрозмовники
погодились
із
важливістю
забезпечення
якнайшвидшого набуття чинності Угодою про асоціацію між Україною та
ЄС.
Офіційна інформація
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Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Міністерство внутрішніх
справ виконало всі умови, необхідні для отримання Україною
безвізового режиму з Європейським Союзом. Про це він написав у
своєму Twitter після зустрічі з комісаром ЄС (АСН).
«Зустрівся з єврокомісаром Аврамопулосом: МВС виконало всі умови
для отримання Україною безвізового режиму з ЄС».

Пенсійна реформа
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що МВФ та
Уряд України розроблять генеральну стратегію реформування пенсійної
системи (Урядовий портал).
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко провів зустріч з
представниками місії Міжнародного валютного фонду на чолі з керівником
місії Роном ван Роденом. Головним питанням обговорення стало комплексне
реформування пенсійної системи України, подолання дефіциту і
збалансування бюджету Пенсійного фонду.
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко розповів про те, що
незважаючи на відсутність формальних підписів, ми рухалися за тією
програмою, яка була попередньо узгоджена з МВФ. Ми виконували і будемо
виконувати взяті на себе зобов’язання щодо реформування пенсійної
системи, адже ми чудово розуміємо, що це потрібно насамперед Україні і
громадянам України.
«Я зроблю все можливе для того, щоб Уряд України якнайшвидше
виробив спільне бачення пенсійних змін та відстояв необхідність їх
впровадження перед Парламентом. Ми готові до швидких і рішучих кроків,
які в короткостроковій перспективі сприятимуть підвищенню якості і рівня
життя українців та стануть підґрунтям подальших позитивних змін у
майбутньому».
Сторони домовилися вже найближчим часом спільно розробити
генеральну стратегію реформування пенсійної системи та до завершення
роботи місії в Україні погодити першочергові кроки щодо наведення порядку
в системі пенсійного забезпечення та подолання дефіциту бюджету
Пенсійного фонду, які необхідно здійснити вже до кінця поточного року.
Директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен заявив,
що МВФ пропонує Україні обмежити достроковий вихід на пенсію і
підвищити пенсійний вік (БизнесЦензор).
«Пенсійна система України має величезні проблеми, які у багатьох
аспектах набагато гостріше, ніж в інших країнах Європи, які також
постали перед проблемою старіючого населення».

Офіційна інформація

48

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

12 − 18 травня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Представник МВФ зазначив, що в Україні на одного працюючого
припадає дуже велика кількість пенсіонерів, в результаті витрати на пенсійні
виплати становлять істотну частку у відсотках до ВВП, незважаючи на
досить низький обсяг пенсії.
Проблема пенсійної системи додатково ускладнилася в минулому році
у зв'язку з різким скороченням розміру єдиного соціального внеску на
пенсійне забезпечення, що призвело до підвищення дефіциту Пенсійного
фонду.
Незважаючи на певні зусилля з відновлення збалансованості системи,
наприклад, шляхом скасування в минулому році спеціальних пенсій, такі
заходи виявилися недостатніми.
За словами представника МВФ, існує декілька пропозицій, як
стабілізувати ситуацію з Пенсійним фондом.
«Необхідно знизити приплив нових пенсіонерів до пенсійної системи,
розглянувши різні варіанти, починаючи з скорочення можливостей для
завчасного виходу на пенсію до підвищення загальновстановленого віку
виходу на пенсію, як це зробило переважна більшість країн світу».
При цьому представник МВФ заявив, що визнає складність цих
заходів.
Рішення потрібно приймати вже зараз. Безумовно, такі рішення
стосуються не тільки скорочення бюджетних витрат. У минулі роки
стабільність системи забезпечувалася шляхом, подекуди, невиправданого
зниження рівня пенсій. Тому зараз проблема в тому, як забезпечити сталість
системи таким чином, щоб прийдешні покоління могли отримувати гідні
пенсії.
Голова податкового комітету Ніна Южаніна заявила, що
податковий комітет рекомендує парламенту зняти оподаткування з
пенсій і схвалити в першому читанні законопроект №4542-4 (АСН).
«З усіх законопроектів ми прийняли рішення рекомендувати
парламенту прийняти за основу за скороченою процедурою законопроект
4542-4 народного депутата Юрія Шухевича. Цей законопроект обраний
тому, що він звільняє від оподаткування ще й пенсії працюючих пенсіонерів».
За її словами, зняття оподаткування з пенсій працюючих пенсіонерів
позбавить бюджет 1,2 млрд грн доходу, тому вона не виключає, що при
підготовці законопроекту до другого читання цю норму можуть зняти.

Офіційна інформація

49

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

20-28 лютого 2015

12 − 18 травня 2016 р.

ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Із червня «допорогові» закупівлі товарів та послуг, вартістю
менше 200 тисяч гривень, а робіт – менше 1,5 мільйона гривень, на
Львівщині здійснюватимуть у системі «Prozorro» (Львівська обласна
державна адміністрація).
Завдання зареєструватися у цій електронній системі усім
розпорядникам дав голова Львівської ОДА Олег Синютка під час наради із
головами райдержадміністрації та міст обласного значення у вівторок, 17
травня.
Начальник управління охорони здоров'я Кіровоградської міської
ради Оксана Макарук повідомила, що реформа охорони здоров’я у
Кіровограді направлена на підвищення якості надання медичних послуг
до європейських стандартів (Кіровоградська міська рада).
«Медицина сьогодні функціонує за старою і вже застарілою
системою Семашка, відповідно до якої в закладах фінансуються лікарняні
ліжка, а не кількість якісно пролікованих пацієнтів. Тож реформи мають
кардинально змінити подібний підхід, забезпечити рух бюджетних коштів
за пацієнтом. Звичайно якісні зміни не зможуть бути реалізованими без
належної оптимізації ліжкового фонду, ліквідації дублюючих функцій
закладів, створення потужних спеціалізованих лікарень».
Завдяки виконаному ремонту дитячого інфекційного відділення у
Центральній міській лікарні на Фортечних валах, там створений сучасний
протиінфекційний центр і туди перевдені потужності дитячого інфекційного
відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Натомість на вивільнених
площах відкрилася можливість створення надзвичайно необхідного у
Кіровограді спеціалізованого відділення судинної неврології.
Чи не найбільше в громаді обговорюється сьогодні питання об’єднання
двох пологових будинків. Якщо депутати міської ради підтримають таку
реформу у пологовому будинку № 1 функціонуватимуть 160 ліжок, тут буде
створено відділення реанімації дітей і мам – в перспективі це може стати
основою створення міського перинатального центру.
Натомість комплекс лікарні Святої Анни може допомогти вирішити ще
одну важливу проблему у Кіровограді – проблему організації амбулаторного
гемодіалізного центру.
Голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко домовився про
співпрацю адміністрації з керівником ГІ «За чесний тендер»
Святославом Клічуком, тому на Рівненщині держзакупівлями
Регіональнініціативи
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займатиметься
громадськість
(Інформаційно-аналітичний
портал
«Четверта влада»).
Завдяки запровадженню торік електронної системи Prozorro
Рівненщина зекономила більше 12 мільйонів гривень. Мова йде про незначні
закупівлі.
17 травня у районному будинку культури обговорили питання
створення Путивльської об’єднаної територіальної громади з центром у
місті
Путивль, ініційованє Путивльським міським
головою
(Телекомпанія СТС).
Перший заступник голови Путивльської районної державної
адміністрації Микола Корнєв:
Cуть об’єднання – ліквідація багатьох гілок влади і утворення єдиного
органу, у якого будуть повноваження, ресурси та відповідальність перед
громадою, а також збереження територіальної цілісності району.
Процес децентралізації нерозривно пов’язаний з фінансовими та
економічними питаннями, тому при райдержадміністрації створена та
працює робоча група з підтримки і впровадження заходів з добровільного
об’єднання громад в районі. Найперша задача робочої групи – підготувати
економічне обґрунтування створення об’єднаної громади, щоб уникнути
проблем з фінансуванням галузей освіти та охорони здоров’я.
Децентралізація: у Луцьку обговорили досвід Польщі та України
(«Волинська правда»).
У стінах Луцької РДА відбулася конференція на тему «Шлях
Республіки Польща до дієвого місцевого самоврядування».
Голова Луцької районної ради Валентин Приходько зауважив, що
українцям є чому повчитися у поляків, адже Польща уже пройшла цей шлях.
Він вважає, що завдяки міцній сільській громаді буде міцна держава, а роль
місцевого самоврядування має піднятися до державного рівня.
Віце-консул Республіки Польща у Луцьку Марек Запур зауважив,
що місцева влада має бути сильною, а вчитися завжди краще на чужих
помилках. Він запевнив, що польські партнери і надалі підтримуватимуть
українців у їх починаннях.
В Коростені розглядають кілька можливих шляхів реформування
галузі охорони здоров'я (Радіостанція «Житомирська хвиля»).
Головний лікар ЦМЛ Віктор Гордійчук:
До запровадження будь-яких змін необхідно підходити дуже виважено,
добре розуміючи, що буде «на виході». Якщо ми підемо по шляху створення
госпітального округу, як на мене, це така приваблива модель і ми готові до
такої моделі, то треба велика підготовка, треба підготувати населення і
громади, що ми пропонуємо щось краще, а не пропонуємо просто скоротити.
Регіональнініціативи
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Це, мабуть, найважливіший етап: треба людям розказати, що ми вам хочемо
зробити краще.
Ще одним варіантом реформування може стати створення лікарень як
некомерційних комунальних підприємств. Але в такому випадку постає
питання покращення фінансування охорони здоров'я і практичного
запровадження механізму «гроші йдуть за пацієнтом» – до якого закладу
людина звертається, туди й спрямовуються передбачені бюджетом кошти.
Поки що найближча перспектива – певне скорочення ліжкового фонду.
Запоріжжя підписало Меморандум з Госэноргоэффективностью
(Офіційний порталЗапорізької міської влади).
12 травня у Києві відбувся ІІ Форум енергоефективного партнерства
«Енергосервіс: інвестиції в енергоефективність бюджетної сфери та переваги
для житлових будівель».
Головною подією Форуму стало підписання Меморандумів про
партнерство між Госэнергоэффективностью України та місцевими органами
влади щодо впровадження енергосервісу для підвищення енергетичної
ефективності бюджетних будівель.
Одним з підписантів Меморандуму стало Запоріжжя. Мета
Меморандуму − початок співпраці Держенергоефективності України з
місцевою владою в напрямку впровадження механізму енергосервісу. Це має
стати передумовою проведення енергосервісними компаніями масштабної
термомодернізації об'єктів бюджетної сфери.
Новоутворені
тергромади
Хмельниччини
вивчають
децентралізацію за кордоном (depo.ua).
Маків та Меджибіж представляють ОТГ Хмельниччини в рамках
польсько-канадського проекту щодо вивчення децентралізації
Асоціація польських міст реалізує проект «Розширення участі
громадян в стратегічному плануванні та планування державних послуг в
нових комбінованих кластерів в Україні».
Участь у ньому беруть і дві хмельницькі громади – Маків та Меджибіж
та три Тернопільські − Скалат, Шумськ, Підволочиськ.
Ірпінський міський голова Володимир Карлюк поінформував, що
Козинцівська сільська рада прийняла рішення про об’єднання з Ірпенем
(Київськa Обласнa Радa − oфіційний сайт).
За словами Козинцівського сільського голови Володимира
Вигіного, остаточне рішення щодо добровільного об’єднання було прийняте
після знайомства з містом Ірпенем у березні цього року. Масштабні зміни,
що сталися в Ірпені протягом останнього періоду, і стрімкі темпи розвитку
інфраструктури стали вирішальними аргументами на користь такого
об’єднання.
Регіональнініціативи
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Директор Департаменту економіки Закарпатської ОДА Денис
Манн повідомив, що на Закарпатті 42 розпорядники коштів
користуються системою PROZORRO (Інформаційно-аналітичний сайт
Zaholovok.com.ua).
У Закарпатській області зареєстровані 42 розпорядники коштів, які
працюють із системою електронних закупівель PROZORRO. Їх активність
дозволила зекономити близько 20 мільйонів гривень з бюджету.
«Але це недостатній показник. З 1 серпня усі перейдуть на онлайнзакупівлі в бюджетному секторі і це дасть можливість вийти на якісно
новий рівень контролю за витрачанням бюджетних коштів. Сьогодні
провели разом із zakupki.prom.ua навчання закарпатських розпорядників
бюджету».
Голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло
Саакашвілі передав прем'єр-міністру Володимиру Гройсману пакет
реформ з 30 законопроектів (АСН).
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман:
Хочу запевнити в тому, що політика уряду й полягає в тому, щоб
зруйнувати будь-які бар'єри, дати можливість бізнесу розвиватися, і, врештірешт, люди повинні отримати нормальні робочі місця, нормальну заробітну
плату для нормального життя, український конкурентний якісний продукт.
Агенції регіонального розвитку стануть центрами реалізації
реформ в регіонах (Чернігівська обласна державна адміністрація).
Стан утворення Агенцій регіонального розвитку та підготовки проектів
розвитку інфраструктури об’єднаних територіальних громад обговорили
учасники он-лайн наради, яку 12 травня провів перший заступник міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України В’ячеслав Негода.
Чернігівську область представляли перший заступник голови
облдержадміністрації
Леонід
Сахневич,
директор
Департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації Юлія Свириденко.
У Чернігівській облдержадміністрації вже напрацьовані проекти
установчих документів щодо створення такої Агенції спільно з обласною
радою. Зокрема, підготовлено відповідне розпорядження голови
облдержадміністрації; Положення про Агенцію; Положення про Наглядову
раду Агенції та її персональний склад.
Питання створення цієї установи планується винести на розгляд
чергової сесії обласної ради найближчим часом.
На даний час об’єднаними територіальними громадами Чернігівщини
підготовлено більше тридцяти проектів формування інфраструктури, з них 28
отримали попереднє погодження облдержадміністрації. Робота в даному
напрямку триває.
Регіональнініціативи
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Об’єднуватися треба з ручкою в руках та калькулятором. Так
вважають працівники виконкомів одних із перших в області об'єднаних
територіальних громад – Деснянської та Кіптівської (Час Чернігівський).
Деснянский селищний голова Юрій Осташевський:
Ще у травні минулого року ми взяли калькулятор та порахували
доходну та витратну частину потенційної бази. Побачивши цифри, зрозуміли
– треба обєднуватися. Саме цей, ресурний аргумент став вирішальним для
того, аби мешканці навколишніх сіл підтримали ідею, а ініціатори
сформували команду однодумців.
Подати документи для початку процедури об'єднання вдалося лише з
четвертої спроби – знадобилася неабияка наполегливість та вміння наводити
неспростовні аргументи «за». Та справжні проблеми почалися після набуття
права на прямі відносини селищного бюджету з державним – січень 2016
року виконкомівці згадують як неймовірно тяжкий та нервовий місяць, але то
вже у минулому – нова громада запрацювала.
На думку першопроходців реформи, одна із засадничих причин, що й
досі негативно впливає на її перебіг, це хронічне відставання нормативноправової бази – відповідні документи «закривають» хіба що 40 % питань,
інші – треба якось розв'язувати. Як саме – напевно не знає ніхто, але сере
деснянців тих, хто шкодує за прийнятим рішенням нема – зміни того варті.
Учасників практичного заняття дуже цікавили негативні аспекти.
З'ясувалося, що один з них – це необхідність старостам постійно, двічі –
тричі на тиждень, їздити для оформлення різноманітних довідок до
головного офісу. Втім запровадження печатки старости з правом засвідчення
документів здатне швидко усунути цсю незручність, а в перспективі вона
зникне з поширення електронного врядування. Серйознішим є інше питання
– управління закладами первинної медичної допомоги, яка поки що
об'єднаними територіальними громадами не здійснюється. В той же час
освіта вже майже повнюстю перейшла під адміністрування нової громади.
15 травня відбуваються перші вибори старост у Верхнянській
об’єднаній територіальній громаді (GALKA.IF.UA).
Обирають п’ятьох старост, які головуватимуть у селах Завадка, Збора,
Негівці, Станькова і Довгий Войнилів, які увійшли до складу ОТГ.
Старосту у Завадці обирають також мешканці сіл Болохів та
Степанівка, старосту села Негівці − мешканці сусіднього Гуменова, а
старосту Станькової − мешканці Вилок.
Обрані старости, відповідно до закону про добровільне об’єднання
територіальних громад, представлятимуть інтереси жителів сіл у
виконавчому комітеті об’єднаних територіальних громад.
Заступник голови ХОДА Євгеній Шахненко повідомив, що
підписано меморандум між ХОДА та Держенергоефективності України
(Офіційний сайт Харківської облдержадміністрації).
Регіональнініціативи
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Метою підписання документу є налагодження співробітництва задля
підвищення енергоефективності у будівлях бюджетних установ області.
«Метою підписання меморандуму є налагодження співробітництва,
об’єднання і координація зусиль Держенергоефективності та обласної
державної адміністрації щодо оптимальної організації здійснення
енергоефективних заходів та підвищення енергоефективності у будівлях
бюджетних установ Харківської області. Досягатимемо цього шляхом
сприяння в укладанні енергосервісних договорів, що дозволить досягнути
показників комфорту у приміщеннях, не збільшуючи видатки з бюджету».
На Харківщині планують створити агенцію регіонального
розвитку (Офіційний сайт Харківської облдержадміністрації).
Перспективи створення мережі агенцій регіонального розвитку в
Україні обговорили 12 травня під час всеукраїнської онлайн-наради.
Нарада пройшла під головуванням першого заступника міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
В'ячеслава Негоди.
Заступник голови ХОДА Михайло Черняк:
Регіональні агенції, створені відповідно до постанови Кабінету
міністрів «Про затвердження Типового положення про агенцію регіонального
розвитку», будуть займатися питаннями розвитку в умовах децентралізації.
Сьогодні Харківська область має можливість створити неприбуткову
небюджетну установу, яка допомагатиме місцевій владі втілювати
регіональну стратегію розвитку. Така агенція працюватиме як офіс з надання
консультацій щодо підготовки та реалізації проектів регіонального розвитку.
Також агенція займатиметься презентацією Харківщини та її громад на рівні
країни та за її межами, залученням інвесторів до регіону, пошуком ринків
збуту для наших підприємств тощо. Створення агенції − один з важливих
кроків на шляху розвитку регіону. Ми вже зараз відпрацьовуємо всі питання,
пов’язані з відкриттям агенції, і невдовзі установа почне свою роботу. Ми
впевнені, що позитивний ефект від співпраці з агенціями отримають як
прості громадяни, так і органи влади та місцевого самоврядування.
У своїй роботі агенція керуватиметься досвідом та напрацюваннями
західних колег. Сьогодні агенції регіонального розвитку успішно
функціонують у таких провідних країнах, як Німеччина, Франція,
Великобританія, Польща, Австралія, Канада.
Також під час наради обговорили підготовку проектних заявок
об’єднаних громад, які реалізовуватимуться за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад.
На Львівщині створять 11 нових об’єднаних громад (Західна
інформаційна корпорація).
Регіональнініціативи
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Перемишлянському районі Львівщини планується створити дві
об’єднані територіальні громади, у Пустомитівському – дві, у Бродівському –
п’ять або три громади. У Жидачівському районі буде ще дві (три вже
створено) об’єднаних громад.
У Львівській ОДА відбулося обговорення проектів перспективного
плану кількох районів Львівщини. Участь в обговоренні взяли перший
заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський, керівник Офісу реформ
Віталій Корецький, представники департаментів ЛОДА, голови РДА, райрад,
голови місцевих рад району, науковці.
Зокрема, ЛОДА та Офіс реформ запропонували створити на території
Перемишлянського району дві спроможні громади – Перемишлянську та
Бібрську. Причому у Бібрську ОТГ пропонується включити Соколівську
територіальну громаду з Жидачівського району, яка тяжіє до Бібрки.
Перемишлянська міська об’єднана територіальна громада об’єднає 59
населених пунктів, чисельність населення – 25 131 мешканців. Доходи – 90
638 тис. грн, видатки – 81 449 тис. грн.
Бібрська міська об’єднана територіальна громада об’єднає 35
населених пунктів, чисельність населення – 14 786 мешканців. Доходи ОТГ –
45 279 тис. грн, видатки – 48 970. Один із варіантів скорочення дефіциту
бюджету оптимізація освіти: освітня субвенція складає 19 018 млн грн, а
видатки на освіту – 30 189,40 млн грн. У Бібрській ОТГ на 1379 дітей є 18
шкіл, отож вони здебільшого є малокомлектними і не можуть дати дітям
якісної освіти.
Створення на Пустомитівщині двох об’єднаних територіальних громад
практично не викликало заперечень. У всякому разі інших пропозицій на
нараді не прозвучало.
Керівник апарату облдержадміністрації Дмитро Живицький
повідомив, що Сумщина підписала меморандум про партнерство з
Держенергоефективності (RegioNews-Суми).
Меморандум щодо запровадження енергосервісу спрямований на
підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ.
Метою
співробітництва
сторін
є
оптимальна
організація
енергоефективних заходів та підвищення енергоефективності у будівлях
бюджетних установ області.
«Прем'єр-міністр наголосив на необхідності переходу до реальної
енергоощадності, енергоефективності та енергонезалежності країни. Тому
форум був присвячених розгляду національних та регіональних досягнень у
сфері енергоефективності житлового фонду, використання успішних
світових практик енергосервісу на теренах нашої держави та різнобічній
підтримці міжнародними інституціями енергосервісу в Україні».
Волинським
фінансистам
розповіли
децентралізації («Волинська правда»).
Регіональнініціативи
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У стінах департаменту фінансів Волинської ОДА відбулася нарада,
котра була присвячена функціонуванню, зокрема, бюджетів об’єднаних
територіальних громад в умовах децентралізації.
У нараді взяли участь представники Міністерства фінансів України,
начальник департаменту фінансів Волинської ОДА Ігор Никитюк, керівник
Агенції місцевого розвитку Волинської області Анатолій Пархом’юк, знаний
фінансовий експерт Василь Гром, голови волинських ОТГ, фінансисти тощо.
Заступник начальника управління планування місцевих бюджетів
– начальник відділу стратегії розвитку місцевих бюджетів Мінфіну
Олена Гоголь:
Так, у 2015 році приріст у місцевих бюджетах склав 29, 6 млрд грн,
хоча прогнозувався лише 22, 4 млрд грн. Зменшилася кількість невиконаних
місцевих бюджетів – із 134 минулоріч до 17 нині.
З’явився приріст доходів по всіх податках, збільшення частки
інвестиційних ресурсів. Завдяки бюджетній децентралізації постало
щомісячне накопичення коштів місцевих бюджетів, підвищення
платоспроможності місцевих бюджетів.
Виконання місцевих бюджетів за перші чотири місяці 2016 року також
мають позитивні тенденції. Так, за січень-квітень 2016 року загальні фонди
місцевих бюджетів збільшилися на 13,3 млрд грн. Лише 8 бюджетів не
досягнули рівня минулого року.
Вперше за роки Незалежності, ми підійшли впритул до перерозподілу
повноважень на користь регіонів та місцевої влади, наповнення місцевих
бюджетів та ефективного використання коштів.
Також представник Мінфіну розповіла і про особливості формування
бюджетів об’єднаних територіальних громад та контроль за дотриманням
бюджетного законодавства.
Заступник директора департаменту методології та навчальних
програм інституту бюджету та соціально-економічних досліджень
Андрій Корнієнко розповів про програмного-цільовий метод бюджетування
на рівні місцевих бюджетів: правові засади та основні аспекти. Так,
програмно-цільовий метод бюджетування передбачає розподіл ресурсів в
залежності від результатів. Наприклад, Київ у 2016 році повністю працює у
рамках цього методу. У майбутньому всі бюджети будуть працювати на
основі цього методу. А нині формування бюджету базується на забезпеченні
функціонування численної мережі бюджетних установ. Тому до програмноцільового методу слід ставитися як до ефективного фінансового
менеджменту, адже в Україні двох однакових бюджетів не існує.
Голова Шацької ОТГ Сергій Віннічук розповів про перші кроки у
сфері децентралізації. Також він поцікавився субвенцією із державного
бюджету на розвиток інфраструктури та іншими актуальними питаннями для
об’єднаних територіальних громад.
Фінансовий експерт Василь Гром закликав переходити до
середньострокового бюджету та роботі у сфері єдиної аналітичної системи.
Регіональнініціативи
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Пропозиції, котрі лунали під час наради, узагальнять і направлять до
Мінфіну.
Керівник Ужгородської прокуратури Дмитро Кириленко розповів,
що у результаті реформування та утворення Ужгородської місцевої
прокуратури штат скоротили на 12 одиниць (Закарпаття онлайн).
«Відбулося злиття чотирьох прокуратур, в результаті чого скорочено
штат на 12 одиниць. Крім того прокуратуру наразі позбавили функції
загального нагляду».
Керівник Національної поліції Хатія Деканоїдзе повідомила, що у
Сумах почала роботу патрульна поліція (АСН).
В патрульній поліції Сум служитиме 251 поліцейський.
У їхньому розпорядженні − 25 автомобілів.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Державний фонд регіонального розвитку створений для єдиної мети —
щоб підтримати місцеві громади. А отже, кошти фонду мають
спрямовуватись на розбудову саме місцевої інфраструктури, соціальних
об’єктів у громадах, реконструкцію та будівництво місцевих доріг тощо.
Тому облдержадміністрації, розробляючи проекти для фінансування через
ДФРР, мають демонструвати державницький підхід і орієнтувати ці проекти
виключно на інтереси місцевих громад (Геннадій Зубко).
Друзі, попередній тиждень завершився ще одною невеличкою
перемогою сучасного ринку над «бізнес-обскурантизмом»: завдяки
наполегливості колег із Кабінет Міністрів України та депутатам Андрій
Іванчук і Victoria Ptashnyk у Верховна Рада України зареєстровано
законопроект про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.
У разі прийняття нового закону, позитивні зміни торкнуться діяльності
майже півмільйона українських компаній – це 43% усіх юросіб,
зареєстрвоаних в Україні.
Йдеться про усування недоліків, закладених ще в первинному законі
від 1992 року, через які існували ризики привласнення активів, блокування
діяльності підприємств через розбіжності між акціонерами тощо.
Натомість наявним законопроектом створюється сучасне регуляторне
поле, яке унеможливить виникнення більшості проблемних питань у
діяльності та управління ТОВ (EasyBusiness).
Вже втретє представники громадськості в понеділок, на початку
сесійного тижня у Верховній Раді, відвідують Погоджувальну раду.
На сьогоднішній Погоджувальній раді спікером ВРУ Андрієм
Парубієм, Першим віце-прем'єр-міністром Степан Кубів, головою комітету у
закордонних справах Hanna Hopko та офісом Віце-прем'єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції Ivanna Klympush-Tsintsadze була
підтримана ініціатива РПР та Сильніші разом щодо проведення тематично
Дня Європи 19 травня у Верховній Раді, на якому громадськість пропонує
парламентарям активно підтримати проєвропейські законопроекти
(Реанімаційний пакет реформ).
За даними Мінфіну, на кінець 2015 року Україна була винна
міжнародним фінансовим організаціям $ 7,7 млрд. Однак в результаті
Новини з соціальних мереж
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боротьби за роботу з МФО (зону відповідальності ніяк не поділять
Мінекономіки з Мінфіном), а також через ротацію кадрового складу в
більшості міністерств у зв'язку з регулярною зміною урядів в Україні,
вийшло, що наша країна не освоює левову частку вже затверджених кредитів
всесвітнього банку.
Старший менеджер портфеля проектів Світового банку в Україні
Клавдія Максименко:
В середньому в регіоні з 27 країн (Європа і Центральна Азія) відсоток
використання кредитів в поточному фінансовому році (з липня 2015)
становить 12,5%. В Україні, яка входить в даний регіон − всього 7% ". За
кожен рік»простою» по кредитах СБ − коли сума позики зарезервована, але
не витрачається − країна платить комісію (середня сума за минулі три роки −
$ 8 млн). Причому, найгірше реалізуються проекти Мінрегіону (VoxUkraine.
Українська Версія).
Президент України Петро Порошенко:
Декілька днів тому в Києві трапився цікавий інцидент. Міністр вже
нового Уряду України неправильно запаркував машину. Працівники
патрульної поліції чемно попросили його заплатити штраф.
Два-три року тому уявити таке було неможливо. А сьогодні це стало
символом змін, які проходять в країні (Петро Порошенко).
В Україні спостерігається швидке старіння населення. Ця тенденція
створює величезний тиск на Пенсійний фонд України, що прагне підвищити
доходи, оскільки пенсійна система в Україні полягає в перерозподілі внесків
населення, що працює серед пенсіонерів, і податкова база тане зі
скороченням населенням працездатного віку. Пенсіонер, що працює,
приносить дохід у Пенсійний фонд, тому що його заробіток підлягає
оподаткуванню. Таким чином, пенсіонер, що працює, ефективно знижує
навантаження на систему соціального забезпечення, бо платить сам за себе.
Створюючи перепони для працевлаштування пенсіонерів, уряд може
посилити дефіцит бюджету Пенсійного фонду (90 мільярдів гривень у 2015
році) (VoxUkraine. Українська Версія).
В Україні бум міжнародної допомоги. За даними Міністерства
економічного розвитку і торгівлі, за останні два роки сума грантових
проектів та технічної допомоги склала майже $1 млрд.
За попередні п’ять років з 2008-го по 2013-й Україна отримала у
півтора рази менше. При цьому кредитів міжнародних фінансових
організацій за минулі два роки було виділено на суму $3,5 млрд під мізерний
відсоток (VoxUkraine. Українська Версія).
Ще того року було прийнято важливий для інвестиційного клімату
України закон №289-VIII, яким забезпечується баланс прав акціонерів та
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захист їхнього інвестиційного активу. 1 травня 2016 року закон остаточно
набув чинності.
Імплементація цього закону напряму впливає на інвестиційний клімат в
Україні та її позиції в рейтингу Doing Business за показником «Захист
міноритарних інвесторів». Також полегшує процес отримання Україною
траншів та кредитів від МВФ та World Bank.
Стисло про захист прав акціонерів згідно нового закону:
− удосконалено законодавство, що регулює діяльність акціонерних
товариств;
− включено норми, що забезпечують рівні права акціонерів та
гарантують їхній захист у товариствах;
− підвищено роль комісій із цінних паперів у захисті прав акціонерів;
− забезпечено фінансову прозорість та відкритість акціонерних
товариств;
− розроблено сучасні програми для ефективної роботи менеджменту
акціонерних товариств;
− розроблено сучасні системи контролю та аналізу якості роботи
менеджменту акціонерних товариств;
− впроваджено найкращу практику корпоративного управління та
можливість використання адміністративних засобівн захисту прав
міноритарних акціонерів (EasyBusiness).
Ми раді вітати ініціативу Президента: приймати не тільки зміни до
Конституції України в частині правосуддя, а й зміни на законодавчому рівні.
Адже зміни до Конституції − важливий, але не єдиний крок у реформі, про
що ми вже неодноразово наголошували.
Дуже багато залежатиме від того, як ідеї, закладені в конституційних
змінах, будуть впроваджені в життя. Крім цього, реформа сектору юстиції не
обмежується лише судами. Тому конче необхідно крім змін до судоустрою
прийняти:
− зміни до закону про прокуратуру, які перезапустять прокурорську
реформу;
− зміни до закону про адвокатуру, який демонополізує адвокатське
самоврядування;
− закон про правничу освіту і доступ до правничої професії, який
забезпечить належну підготовку кадрів для оновлених органів.
Ну, і звичайно, не забуваймо про Конституційний Суд, який також
потребує оновлення. Зміни до Конституції передбачають конкурсний добір
суддів КС. Потрібно запровадити адекватний механізм такого добору і на
законодавчому рівні... (Реанімаційний пакет реформ).
НАБУ співпрацюватиме з Антикорупційним бюро Польщі.
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Візит представників НАБУ до Польщі організований за підтримки
Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки
України.
В рамках співпраці НАБУ та ЦАБ домовилися про взаємне сприяння
антикорупційним заходам, реалізацію спільних навчальних програм, робочих
візитів, програм стажування, конференцій і семінарів, обмін експертами, а
також відомостями про новітні науково-технічні розробки, інноваційні
досягнення, комп’ютерні програми (European Union Advisory Mission
Ukraine).
У Міністерство інфраструктури України відбулася чергова нарада
робочої групи з державно-приватного партнерства. Від EasyBusiness
стратегію взаємодії представили партнер Yuriy Husyev та провідний юрист
Kateryna Busol.
Розробка концепції державно-приватного партнерства стартувала у
лютому 2015 року. На сьогодні в рамках державно-приватного партнерства
розглядаються біля 1500 проектів, до яких залучено майже 2000 експертів
різного профілю.
За оцінкою експертів, партнерство державних замовників та
девелоперів інфраструктурних проектів із приватним бізнесом дозволяє
заощаджувати в середньому 50-60% собівартості проектів.
Одним із натхненників концепції виступає European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD) (EasyBusiness).
Перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економічного
розвитку та торгівлі Степан Кубів:
Взяв участь у роботі Комітету Верховної Ради України з питань
економічної політики. Під час засідання розглянули законопроекти Кабінету
Міністрів України, які, зокрема, стосуються державних підприємств, що не
підлягають приватизації.
Вважаю, що спільне опрацювання законопроектів Урядом та
парламентом на рівні комітетів Верховної Ради України підвищить
ефективність законотворчої діяльності обох гілок влади, чого так очікують
громадяни (Степан Кубів).
Кошти субвенції з Державного бюджету, яка надається об’єднаним
громадам для реалізації інфраструктурних проектів, мають бути використані
до кінця цього року. Тому об’єднані громади повинні пришвидшити процес
подання відповідних документів, оскільки від цього залежить можливість
своєчасно та в повному обсязі реалізувати проекти з розвитку
інфраструктури.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода:
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Ті громади, які ще не визначилися з першочерговістю проектів, котрі
вони б хотіли реалізувати на своїй території, повинні поквапитися. Необхідно
пам’ятати, що кошти субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних
громад не є перехідними для них на наступний рік. Ці кошти громади можуть
освоїти тільки в 2016 році. Тому не варто зволікати з подачею проектних
заявок (Децентралізація влади).
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Закон
«Про
особливості
здійснення
права
власності
у
багатоквартирному будинку» − фундамент нової, європейської системи
управління житловим фондом. Він демонополізує механізми створення ОСББ
і визначає найкоротший шлях до відповідального власника житлових
будинків. Це своєрідний запобіжник від монополізму та адміністративного
тиску на власника житла (Геннадій Зубко).
Ми провели Клуб реформ з представниками фракцій Блоку Петра
Порошенка, Народного фронту, Батьківщини, Самопомочі та позафракційних
щодо підтримки депутатами ініціативи проведення 19 травня Дня Європи. В
цей день ми закликаємо голосувати законопроекти, які спрямовані на
втілення наших зобов'язань щодо наших європейських партнерів. Перелік
законопроектів домовилися узгодити спільно (Реанімаційний пакет реформ).
Черговий крок в межах реформи державного управління. Національне
Агентство з питань державної служби у тестовому режимі запустило портал
автоматизованого збору даних щодо кількісного складу державних
службовців (Національна рада реформ / National Reforms Council).
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Обсяги українського ринку енергоефективності величезні. Відповідні
заходи ми будемо впроваджувати протягом 8-10 років. Це шлях України до
європейських стандартів у рамках асоціації з ЄС та перспектив членства у
Євросоюзі (Геннадій Зубко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
На шляху змін та реформ завжди з'являються ті, хто говорить, що
чогось не варто робити. В свою чергу, в суспільстві завжди є люди – двигуни
реформ. І я радий, що сьогодні на форумі енергоефективності вдалося зібрати
саме таких людей, які розуміють, що, втілюючи конкретні проекти, ми
станемо енергоефективними, ми будемо успішними.
Я працював в уряді у 2014 році віце-прем'єр-міністром і тоді ми
запроваджували нові механізми енергоефективності. Коли я був Головою ВР,
спільно з міністерствами, Кабінетом міністрів, народними депутатами ми
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почали формувати базу національного законодавства. І це тільки початок
великого шляху. І, якщо колеги по минулому Кабміну зробили все, щоб
переключити з російської труби на європейську, наше з вами завдання –
стати повністю енергонезалежною державою (Володимир Гройсман).
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Головний постулат української енергоефективності – споживати поєвропейськи.
Ми
розробили
глобальну
стратегію
реформи
енергоефективності. Її фундамент – Фонд енергоефективності. Він дозволить
монетизувати субсидії та перетворити їх в інвестиції в енергоефективність.
Маємо здійснити комплексну термомодернізацію і в 2,5 рази скоротити
споживання газу. Результатом стануть нові робочі місця, справедливі ціни за
якісні послуги та енергетична незалежність України (Геннадій Зубко).
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
ЄС продовжить всебічно підтримувати Україну у впровадженні
реформи енергоефективності: як активний інвестор енергоефективних
проектів та у питаннях розробки відповідного законодавства. Про це
наголосив керівник Групи підтримки України Пітер Вагнер під час ІІ Форуму
енергоефективного партнерства (Геннадій Зубко).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД

(Аналітична служба новин)
Експерт Аналітичного центру «Політика» Володимир Цибулько:
Зміна моделі судочинства є гідною метою Петра Порошенка, але вона
не є його особистою – це запит суспільства. І Порошенко розуміє, що з нині
діючою судовою системою можна боротися тільки спираючись на волю
суспільства. Тому в цій ситуації він діє як політик, чутливий до суспільних
настроїв, як політик, який знаходить більш-менш збалансовану модель тиску
на парламент з метою зміни моделі судочинства. Потрібні конституційні
зміни.
(…) Поки основним інститутом влади, який виступає найбільшим
гальмом і найбільшим подразником в суспільстві виступає судова вертикаль.
Поки не буде змінена судова сфера, ніякі інвестиції не прийдуть в Україну.
Без незалежного судочинства західні інвестиції неможливі. Це основна
проблема, коли громадяни готові просто громити приміщення судів і навіть
загрожувати життю і здоров'ю судді. Це все через те, що судді не відчувають
настрої суспільства, вони продовжують жити своїми корпоративними
інтересами.
(EIRCenter.com)
Експерт з енергетичних питань Олександр Мельник:
Вартість однієї тонни умовного палива для України постійно
збільшується. В 2005 році вартість 1 тонни ПЕР в нафтовому еквіваленті (т н.
е.) енергоносіїв, придбаних за імпортом, коштувала 147,4 дол., в 2006 – вже
197,8 дол., в 2008 – 349,8 дол. Найбільшого значення питома вартість імпорту
енергоносіїв досягла в 2012 році – 563,0 дол./т н. е. За 8 років ціна зросла в
3,8 рази, а за 2013-2014 рр. відбулось її зменшення на 21,8%. Таким чином, за
період 2005-2014 рр. вартість імпортованих енергоносіїв збільшилась на
292,4 дол./т н. е., або в 3,0 рази, тобто вплив ціни на загальну вартість
енергетичних ресурсів є значно більшим, ніж фізичні обсяги імпорту.
В умовах значного зменшення експортних валютних надходжень,
загострюються питання щодо купівлі енергоносіїв за імпортом. Якщо в 2011
р. купівля енергоносіїв обійшлась Україні в 28,6 млрд дол., то в 2013 це вже
було 21,2 млрд дол., в 2014 – 15,1, а в 2015 – 10,9 млрд дол.
Україна традиційно мала значні обсяги торгівельних операцій з РФ.
Імпорт ПЕР з РФ завжди домінував і в більшості випадків значно
перевищував за вартістю сумарний імпорт енергоносіїв з інших країн.
Найбільша частка в енергетичному імпорті спостерігалась в 2009 році –
86,0%. Протягом наступних років частка імпорту енергоносіїв з РФ
поступово зменшувалась, у 2010 р. складала 75,5%, в 2011-2013 рр. 68-69%, а
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після актуалізації питань енергетичної безпеки (переломним моментом, на
наш погляд, було припинення постачання РФ природного газу на початку
2009 р.) та часткової диверсифікації джерел постачання енергоносіїв в 2014 р.
складала 44,6%, а в 2015 – 34,1%.
За 2 місяці 2016 р. загальна вартість імпорту енергетичних ресурсів по
відношенню до відповідного періоду попередніх років значно зменшилась.
Якщо за 2 місяці 2014 та 2015 рр. імпорт ПЕР складав відповідно 2469,5 та
2187,1 млн дол, то у 2016 р. вже 1093,0 млн дол, або 44,3% у порівнянні з
2014 р. або 50,0% по відношенню до 2015 р. Частка імпорту з РФ склала
16,9% від вартості імпорту енергоносіїв.
У Верховній Раді очікує на розгляд пакет законопроектів,
неухвалення яких може стати на заваді відновленню співпраці з МВФ
(Радіо Свобода).
Низку законопроектів з «пакету МВФ», що стосуються питань митниці,
приватизації, енергетики, дерегуляції тощо, цього тижня ще має розглянути
Верховна Рада, анонсував спікер Андрій Парубій.
Та вже один з перших документів з цього переліку депутати
напередодні так і не змогли внести до порядку денного. Йдеться про зміни до
Митного кодексу стосовно оптимізації територіальних фіскальних органів.
Голова парламентського комітету з питань податкової і митної
політики Ніна Южаніна:
Цей законопроект відхиляється вже вчетверте. І щоб знайти компроміс,
урядовці мають зустрітися з членами профільного комітету і пояснити
депутатам суть законодавчих змін.
З депутатами треба розмовляти, особливо з членами профільного
комітету. І з’ясувати дослівно, яка вимога МВФ щодо структурної реформи
ДФС (Державної фіскальної служби) в частині митниці, дослівно перекласти
значення всіх слів, які вказані у вимозі МВФ. І потім з’ясувати, чи це саме
вказано в проекті закону. На погляд наших колег-депутатів і членів комітету
в тому числі, текст законопроекту містить дещо більше, ніж вимагає МВФ.
Ще один законопроект − пенсійна реформа.
Економіст Олександр Охріменко:
Ще одним болючим питанням у співпраці України та МВФ може стати
пенсійна реформа.
Ліквідація дефіциту Пенсійного фонду є цілком слушною вимогою,
уряд насамперед мав би переглянути кількість пільгових та спеціальних
пенсій. Але я так розумію, що з політичної точки зору – це дуже болюче
питання. Тому що, наприклад, якщо забрати пенсію в депутатів, суддів,
прокурорів – хтось теж буде незадоволений. От чи піде на це уряд, наскільки
він готовий на це піти – я не впевнений.
Голова Комітету економістів України Андрій Новак:
МВФ
насамперед
вимагає
від
уряду
платоспроможного
малодефіцитного держбюджету, а вже як цього досягає країна – внутрішнє
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питання уряду. На сьогодні всі без винятку українські уряди цю проблему
вирішують виключно за рахунок підвищення цін, тарифів і збільшення
податкового навантаження. (…) Співпраця з МВФ потрібна Україні не тільки
з економічної та фінансової, а й політичної точки зору, оскільки є орієнтиром
для інших міжнародних кредиторів та інвесторів.
(Аналітична служба новин)
Член Конституційної комісії Віктор Мусіяка:
У мене є багато зауважень з деяких позицій (до проекту змін до
Конституції стосовно судової реформи, − ред.). Що стосується розширення
повноважень Конституційного суду − я взагалі вважаю, що це неприйнятна
річ. Це дозволяє повністю ухилитися від контролю, їм надали додаткові
повноваження. Порошенко виходить з того, щоб завершити цей процес і
підвести конституційні основи під інший. Повинен сказати, що є ще одна
організація, яка займається підготовкою змін до різних кодексів і законів, що
регулюють діяльність суддів і статус судової системи. Змінюється цілий ряд
законів, кардинально вдосконалюється діяльність судів, бо це, так би мовити,
процесуальні кодекси. У цьому сенсі буде гармонія конституційно-правова і
справа на розвиток піде.
Зауваження великі − те, що Конституційному суду надані додаткові
повноваження. Наприклад, написано, що рішення КС про неконституційність
набирає чинності з дати, зазначеної в рішенні Конституційного суду. Тобто
якийсь закон визнається рішенням КСУ неконституційним, але це рішення
може набрати чинності через місяць. Це не нормально. Потім КС сам
вирішує, чи приймати присягу нового судді. Або написано, що вони надають
згоду двома третинами складу КСУ на притягнення до відповідальності судді
КС. Уявіть собі, що судді, які там є, проголосують за те, щоб притягти до
відповідальності колегу.
Позитивним моментом є введення конституційної скарги. Таким чином
будь-який громадянин, який вважає, що рішення, прийняте на основі закону,
який він вважає неконституційним до нього, може поставити питання про
неконституційність закону. Але там така процедура - необхідно пройти все,
аж до Верховного суду, апеляцію, касацію, а потім ще там сказані всі
інстанції, які є в державі. Це, по суті, можуть бути і не судові інстанції.
Верховна Рада прийняла законопроект, що передбачає істотні
зміни в системі охорони здоров’я (Українські реалії).
Член профільного комітету ВР, народний депутат Олег Мусій:
(…) Новий законопроект − це перший крок до реформи системи
охорони здоров'я, а основна різниця в первісному документі і в
доопрацьованому полягає в тому, що зміни спрямовані не на розкрадання, а
на підтримку пацієнтів і медпрацівників. Наступними етапами реформування
стануть ще два законопроекти. Один з них передбачає планування
майбутньої системи охорони здоров'я на 7 років, щоб і медики, і пацієнти
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розуміли, що їх чекає. У другому буде детально розписано, яким чином буде
здійснюватися фінансова і господарська діяльність медичних установ, які
послуги будуть платними, і як на них буде формуватися ціна.
Наші законопроекти дозволять з часом перейти до бюджетно-страхової
моделі охорони здоров'я.
Головлікар Київського міського Центру здоров'я Отто Стойка:
Я − за те, щоб медицина була безкоштовною для пацієнтів, які мають
страховий поліс. Якщо ефективно використовувати бюджетні гроші, то
можна обійтися і без страхової медицини, але зі страховими внесками людям
легше розуміти, що саме ці гроші покривають.
Але для початку потрібно скасувати статтю 49 Конституції України,
ввести чіткі правила обов'язкового медичного страхування і гарантії надання
медичної допомоги.
Економіст Всеволод Степанюк:
Всі ці спроби «зробити як краще» продовжують руйнувати
державність. Але, якщо є розрахунки, що так дійсно буде краще, то можна
спробувати внести зміни до Конституції, винісши це питання на всенародний
референдум. І, можливо, українці вирішать, що введення платної медицини −
це дійсно добре. Але хочу нагадати: однією з найефективніших і надійних в
світі є кубинська система охорони здоров'я, а там медицина абсолютно
безкоштовна.
Медик не повинен вести себе як комерсант − він повинен лікувати
людей. Глибоко помилково вважати, що система повинна надавати медичні
послуги − вона повинна стати системою безпеки держави. А інакше буде як в
розхожою приказці: без грошей ти не зможеш довести, що хворий, а з
грошима не зможеш довести, що здоровий.
Президент Українського аналітичного центру Олександр
Охріменко:
В Україні медицина вже давно є платною. І вирішити проблему
медицини за рахунок створення казенних або комунальних лікарень не вийде
− треба буде платити в касу, а потім ще давати хабар лікаря.
Навіть при тому, що ці комунальні підприємства введуть платні
послуги, лікарі, як і зараз, все одно мало що отримають з цих грошей. У нас і
зараз багато комунальних підприємств, але вони працюють дуже
неефективно.
У держвласності потрібно залишити тільки швидку допомогу, і добре її
фінансувати. А лікарні та поліклініки варто зробити приватними і не
регламентувати вартість послуг − ринок сам, без сторонньої допомоги,
відрегулює ціни.
(АСН)
Політолог, експерт з питань євроатлантичної інтеграції Олександр
Палій:
Головна перевага нової варіації судової системи − посилення
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позитивного контролю за суддями, недолік − закритість системи.
Ця реформа більш-менш нормальна. Вона посилює позитивний
контроль за суддями, не політичний, а саме позитивний. Але є проблеми.
Головна проблема в тому, що судова система не відкривається для нових
людей без обов'язкового досвіду, без юридичної освіти. Мені здається, зараз
треба було б створити таку можливість, аби люди після року навчання могли
виробити цей досвід (тобто має бути підготовка для людей з вищою освітою),
щоб вони могли рік повчитися і йти судити. Судова система повинна бути
максимально відкритою, бо вона у нас дуже корумпована.
Права Конституційного суду не дуже розширюються за цією моделлю
реформи, втім, вони і так є досить великими на сьогодні.
Головне, що розширюються права у контрольної комісії, яка
контролюватиме суддів. Вона формуватиметься і Президентом, і Кабміном, і
Верховною Радою. Будемо сподіватися, що це допоможе запобігти корупції.
Система відчує, що є позитивний контроль за нею.
(Голос Столиці)
Академік, директор Інституту демографії та соціальних досліджень
імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова:
Якщо говорити про співвідношення платників внесків і пенсіонерів, то
воно приблизно однакове. Якщо у нас сьогодні середній внесок на пенсійне
забезпечення, припустимо, становить 22%, то співвідношення пенсії і
середньої зарплати теж повинно становити 22%. І якщо середня зарплата
складає, скажімо, 4000 гривень, то середня пенсія не може бути більшою, ніж
1200.
Проблема пенсійного забезпечення має розглядатись в двох площинах.
Перша площина – суто демографічна. Якщо у нас населення старішає і
скорочується, причому скорочується переважно за рахунок працездатного
віку, то нічого доброго для пенсійної системи бути не може. Друга площина,
яку треба розглядати − економічна. Якщо економіка на спаді, то за будь-яких
демографічних умов ситуація не буде хорошою.
Добровільна накопичувальна система у нас існує і зараз. Тобто ви
можете піти до недержавного пенсійного фонду, відкрити рахунок і
відкладати певну суму кожного місяця. Але так вийшло, що коли
запроваджували реформу на початку 2000-х, ставки, які робили на
недержавне добровільне накопичувальне страхування, не виправдались.
Люди не пішли туди з різних причин. Головна з них – низький рівень життя,
до цього додається недовіра до відповідних структур. І до банківських
структур, і до накопичувальних фондів. Люди в це не вірять і не хочуть нести
туди гроші. І цей експеримент, не хочу сказати, що він провалився, але не дав
тих результатів, на які розраховували. Обов’язкова накопичувальна система
означає, що певні вікові категорії населення − зараз за проектом це всі, кому
менше 35 років − будуть обов’язково брати участь у накопичувальному
пенсійному страхуванні. Виходили з тих міркувань, щоб люди встигли
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накопичити собі гроші. Якщо гроші в накопичувальній системі будуть
лежати 2-3 роки, ефекту не буде. Треба, щоб вони лежали там тривалий час,
тому і поставили 35 років.
Щоб її запровадити, до цього має бути готовий Пенсійний фонд, тому
що необхідно відповідним чином обліковувати внески, тут є певні проблеми.
І головне, щоб був готовий фондовий ринок і економіка. Сьогодні економіка,
за оцінками експертів, повертає на зростання. Насправді, це оптимальний
період, щоб запроваджувати обов’язкову накопичувальну систему. А в якому
стані зараз фондовий ринок, сказати важко, тому що він певною мірою реагує
на пропозицію грошей. Сьогодні ніхто не пропонує грошей, тому ринок не
розвивається.
Пенсійні фонди − це надзвичайно ефективні інвестори в усьому світі,
тому що це довгі гроші. Якщо ми позичаємо в когось гроші на рік, на п’ять
років, то тут гроші лежатимуть 30-40 років. Якщо людина в 35 років починає
відкладати гроші, вона їх буде отримувати через 25 років.
Гарантом певною мірою виступає держава. Тут ситуація така: якщо ми
хочемо убезпечити наші гроші від інфляції і розкрадання, то маємо розуміти,
що дохідність цих інвестицій буде не дуже висока, тому що гарантування
чогось вартує. Скажімо, поляки пішли таким шляхом. Вони дуже надійно
убезпечили свої гроші. Відповідно, там дохідність не дуже висока. А високу
дохідність зазвичай дають ризиковані інвестиції, які можуть і не
повернутися.
Солідарна система існує для того, щоб люди не помирали від голоду,
не бідували на старість. І солідарна система — це своєрідний договір
поколінь.
Ті, хто зараз тільки починає трудову діяльність, кому зараз 20 років, то
їх гроші будуть лежати 40 років на накопичувальних рахунках і працювати в
накопичувальній системі. От за цей час можна отримати певне зростання за
рахунок відсотків, а 10 років − це замало.
Обов'язкова накопичувальна система тим і відрізняється від
добровільної, що там ніхто не питає, чого ти хочеш і чого ти боїшся.
Страхування може убезпечити пенсії від розкрадання. Це означає, що з
інвестиційного доходу ПФ ми маємо певну частинку віддати страховій
компанії, щоб вона убезпечила наші пенсії.
Далі буде більше пенсіонерів і менше працюючих. Один працюючий
буде змушений фінансувати 1,3 пенсіонера. Це тяжка ситуація, з якою
стикаються всі без винятку пенсійні фонди країн. Це головний біль уряду,
тому що з цим треба щось робити, цю ситуацію треба якось вирішувати і, на
жаль, ніхто не придумав нічого кращого, як обмежувати права пенсіонерів.
Або підвищується пенсійний вік, або зменшується коефіцієнт заміщення.
При цьому намагаються не йти на підвищення ставок внесків, тому що це б’є
по бізнесу і по економіці. Зазвичай, це дає негативний результат, а не
позитивний.
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У жодній країні Європи немає народжуваності вище двох. Тому все,
про що ми можемо мріяти, це досягти приблизно цієї цифри. Думаю, що це
можливо. Якщо буде розвинена система дитячих дошкільних установ, якщо
будуть умови гнучкої зайнятості, які дозволять жінці ненадовго йти з кар'єри,
якщо буде нормальне стимулювання участі батька у процесі виховання
малолітньої дитини, то можна сподіватися десь на 1,8, можливо, навіть на 2,
якщо дуже пощастить. Але це все одно не забезпечить навіть відтворення
покоління. Це означає, що кожне наступне покоління буде кількісно менше,
ніж попереднє. Тобто, покоління дітей буде менше, ніж покоління батьків.
Відповідно, демографічні можливості пенсійного забезпечення будуть
звужуватися.
Якщо люди почнуть відкладати, гроші підуть в накопичувальний ПФ і
звідти вони можуть піти тільки на інвестування. На підвищення пенсій
сьогоднішнім пенсіонерам нічого не може бути витрачено. Повірте, ці гроші
жорстко розділені. З солідарного ПФ можна на це відправити гроші. Але
тільки з солідарного, не з накопичувального.
Думаю, що зрештою цей закон буде прийнятий, тому що противників я
особливо не бачу. Але для цього треба, щоб була впевненість, що гроші не
з'їсть інфляція. З розкраданням трохи простіше, там поставлені досить
надійні бар'єри. Тобто, як тільки інфляція буде припинена, як тільки
почнеться економічне зростання, тоді потрібно запускати процес.
(АСН)
реформ Ігор

Голова правління Центру політико-правових
Коліушко:
Судова реформа, яка була запропонована Президентом Петром
Порошенком, має як недоліки, так і переваги. Але в цілому така редакція все
ж краще, ніж та, яка чинна на сьогодні. Головна недосконалість
законопроекту про зміни в судовій владі − відсутність рішення проблеми
приєднання України до Римського статуту Міжнародного кримінального
суду.
Зміни, передбачені законопроектом про внесення змін до Конституції
України, які були внесені Президентом, вони кращі, ніж чинна сьогодні
редакція. Втім, вони далеко неідеальні, в багатьох питаннях вони
покращують ситуацію, але в деяких погіршують. Головними недоліками
цього законопроекту можна назвати відсутність рішення проблеми
приєднання України до Римського статуту Міжнародного кримінального
суду. Ще один недолік − це гіпертрофована роль адвокатів, які стають
єдиними можливими представниками у всіх судах, у всіх інстанціях, і це явно
перегин палиці. Що стосується організації судової влади, то зміни виписані
так, що фактично вони не дають відповіді на запитання, якою буде судова
влада, і тому боротьба за судову реформу продовжиться і після ухвалення
змін до Конституції. Я також вважаю це недоліком цього законопроекту.
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Є і певні переваги нової редакції. Зокрема, це те, що законопроект
вводить конкурсний відбір суддів на всі посади і дає можливість (хоча і
повністю не гарантує) проведення реформи організації системи судової
влади. Крім того, він удосконалює спосіб формування Вищої ради
правосуддя.
(Європейська правда)
Експерт в сфері європейського права Роберт Хорольський:
Наразі Україна не виконала дві обов’язкові умови, за яких можливе
ефективне виконання Угоди про асоціацію.
Угода не містить запобіжників, які б блокували зловживання
правовими інструментами, і написана таким чином, що працюватиме лише у
країні з чесною системою правосуддя.
В умовах відсутності верховенства права неможливо застосовувати
Угоду про асоціацію, вона просто не буде реалізована.
Якщо подивитися на країни Центрально-Східної Європи, які
підписували європейські угоди про асоціацію на початку 90х років, то вони
витратити перші 3-4 роки саме на демократичні реформи.
Друга умова ефективного виконання угоди – наявність фахового
потенціалу в уряді. Я не вірю в європейську інтеграцію без сотні фахових
юристів, які працюють в уряді саме на цьому напрямку. А їх наразі немає.
Це створює проблеми у швидкості та якості наближення українського
законодавства до законодавства ЄС.
(Голос Столиці)
Експерт-міжнародник Ганна Шелест:
З самого початку МЗС наголошував, що безвізовий режим не дає права
на роботу, не дає права перебувати в ЄС довше якогось часу. У даній ситуації
українська влада була абсолютно чесна. Коли говорять про роботу, то кажуть
про право на роботу, але не говорять про візу. Отримання дозволу на роботу
– інший документ. При цьому в головах відбувалося деяке зміщення. І коли
ми говоримо про освіту, то ми отримуємо візу абсолютно іншої категорії, ніж
візи, які ми отримуємо при туризмі. Робота і освіта дають абсолютно інші
права в ЄС, ніж ті, які отримують туристи, бізнесмени або вчені. Якщо ви
отримуєте дохід у ЄС і платите податки, отримуєте офіційну зарплату, то у
вас абсолютно інший статус. Також ви можете отримувати додаткові
національні субсидії як студент. І це інші правові та соціальні відносини між
людиною і державою. Тому в даній ситуації євроконцерн зробив традиційну
заяву.
Україна підписувала з кожною окремою державою такі угоди (про
надання її громадянам дозволу на роботу, – ред.). Ми підписували їх з
Італією, Іспанією, Португалією, з Польщею – з тими країнами, де у нас
велика кількість працюючих. Україна вела переговори навіть з приводу
отримання спеціальної категорії віз. Тому отримання безвізового режиму,
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швидше за все, просто підвищить рівень довіри до українців, якщо вони не
будуть їм зловживати, якщо не буде порушень з боку українських громадян.
Безвізовий режим не означає, що ви перебуваєте в країні стільки,
скільки хочете, навіть якщо не отримуєте дохід в цій державі. Якщо ви часто
їздите в Європу, то вам потрібно не перевищити 90 днів протягом півроку.
Прикордонники можуть на кордоні порахувати по штампам кількість днів.
Це головне. Крім того, прикордонники можуть запитати про мету вашого
візиту, попросити підтвердження, наприклад, бронь готелю. Це їх право,
вони можуть відмовити у в'їзді, якщо не впевнені, що ви дотримуєтеся всіх
правил. Це правило існує у всіх країнах. В анкетах прописують: отримання
візи не гарантує в'їзд в разі порушень. І в умовах безвізового режиму такі
правила зберігаються. Вони не складні. Коли ви їдете, то, найчастіше за все,
знаєте, де зупиняєтеся, наприклад, в готелі. Показати бронь готелю і
роздрукувати зворотні квитки – це не проблема, а підстраховка, на випадок,
якщо з'явиться необхідність вам задати те чи інше питання.
(Голос Столиці)
Експерт з питань бюджетної політики, заслужений економіст
України Людмила Супрун:
Якщо у нас дефіцит пенсійного фонду, то з якого дива скасовувати 2%
збір в умовах дефіциту, який йде на поповнення пенсійного фонду від
продажу валюти? Він існує вже більше 18 років і він є значним доходом для
пенсійного фонду. Це абсолютно неправильно.
(…) Західні країни, європейські країни, пішли на встановлення
мінімальної диференційованої оплати праці. Наприклад, вони говорять, що
не можна платити вчителю менше ніж вісім доларів за годину, а годин таких
має бути не більше ніж 21. Тобто вони враховують і навантаження, і
інтелектуальну складову, і всі інші параметри. У нас відбувається наступне:
після приватизації величезної частини економіки України сформувалися
державні і приватні підприємства. Держава – дуже поганий роботодавець,
вона платить мізерну зарплату, платить її як попало. Що стосується
приватних підприємств, то одні платять чесно свою зарплату. Наприклад,
авіаційні компанії беруть на управління літаками льотчиків, які отримують
не менше ніж 5 тисяч доларів при керуванні літаками. А в деяких компаніях
платиться зарплата в розмірі 2 тисячі гривень. Та за 2000 гривень, вибачте,
льотчик крило не підніме, щоб переступити поріг літака. Тому порушуються
правила конкуренції, тому що користуються тим, що платять зарплати в
конвертах.
Є дефіцит пенсійного фонду, це правда, він великий, 145 мільярдів
гривень. Для того щоб ліквідувати дефіцит пенсійного фонду, потрібно
встановити диференціацію мінімальних оплат в галузях. Це дасть нам
величезні надходження до пенсійного фонду без збільшення податкового
навантаження. Будуть встановлені правила чесної конкуренції, люди будуть
знати, на що вони претендують, а держава таким чином і Кабмін, зможе
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створити правила захисту чесної конкуренції і працюючих людей. Тут будуть
задіяні профспілки, тому що вони будуть відстоювати свій відповідний
розмір мінімальної зарплати, тут будуть задіяні всі правові чесні механізми,
європейські, для ліквідації дефіциту пенсійного фонду.
(Українські реалії)
Співголова групи стратегічних радників з підтримки реформ в
Україні Лєшек Бальцерович:
Ще можна врятувати українську економіку, тому не варто на ній
ставити великий хрест. В першу чергу, провідні фінансисти і політики
повинні створити сприятливий грунт для ведення приватного бізнесу. Що
потрібно робити? Дійсно почати боротьбу з корупцією. Ця боротьба повинна
бути не на словах, а полягати у реалізації життєво важливих реформ.
Крім цього, Кабінет міністрів повинен ліквідувати незрозумілі
регулюючі органи, які за певну суму покривають головні корупційні потоки в
країні. У мене немає сумнівів, що малий і середній бізнес виведе Україну в
лідери світових держав, які можуть похвалитися своєю ідеальною
економікою. Все можна реалізувати. Головне, щоб у влади було таке
бажання.
Економіка країни поступово виходить з кризи: дно, на думку
аналітиків, досягнуто, і вже з 2017-го повинен початися повільне
зростання в усіх галузях (Сегодня.ua).
Одним з найбільш складних питань є проблема детінізації видобутку
бурштину в Поліссі, адже зараз там правлять бал нелегали. Тому владі
потрібно терміново брати галузь під держконтроль і шукати великих
інвесторів. Важливо провести і чесну приватизацію держпідприємств. Трохи
простіше владі легалізувати гральний бізнес і знизити податки для малого та
середнього бізнесу. І набагато складніше повернути колишню довіру
громадян до банків, щоб люди почали знову зберігати заначки на депозитах.
А ці гроші дуже потрібні банкам і державі, адже на них можна кредитувати
виробництво і будувати нові дороги. Але з реформами потрібно поспішити,
адже вже через два з половиною роки нам доведеться гасити борги перед
МВФ, а на це потрібні гроші.
Влада давно говорять про необхідність держприватизації, мовляв,
приватні власники – більш ефективні управлінці, ніж держава. Експерти
кажуть, що приватизацію гальмують самі влади, оскільки не можуть
визначитися, які ж об'єкти треба «пускати з молотка».
Аналітик «Простобанк консалтинг» Іван Нікітченко:
Не варто продавати прибуткові ДП, адже вони підвищують економічну
безпеку країни. Наприклад, в Україні частка держсектора в економіці 12%, а
в розвинених країнах – 20-30%, в Китаї – понад 60%. Тому слід виставляти на
приватизацію спочатку збиткові об'єкти, які за нових власників отримають
друге життя. Коли влада остаточно визначаться з об'єктами, сам процес
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прозорою розпродажі буде легко організувати. Призначається незалежна
оцінка провідними консалтерами світу. Після визначення мінціни ФДМУ
прописує вимоги до претендентів (досвід роботи на цьому ринку за
кордоном) і умови інвестдоговору (модернізація підприємства, збереження
робочих місць). Гроші ж від приватизації повинні піти на програми
енергоефективності, розвиток доріг та інше.
Рішення проблем малого і середнього бізнесу (МСБ) – пріоритетний
напрямок, адже в підсумку дозволить забезпечити зростання економіки. А
все тому, що за оцінками експертів криза змусила піти в тінь до 70% цієї
сфери. І така тенденція спровокувала зниження надходжень податків до
бюджету, складності з контролем якості продукції, зростання зарплат в
конвертах.
Керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій
Забловський:
Бізнес хоче працювати легально, але потрібно створити умови. Тобто,
по-перше, треба хоча б на 3-5 років прибрати перевірки бізнесу
податківцями, митниками та іншими контролерами, адже незаплановані
ревізії часто блокують роботу підприємств. По-друге, варто знизити
фіскальний тиск на МСБ десь на 30% із ключових податків. В такому
випадку у підприємців з'являться додаткові кошти для розвитку, а через
якийсь час виростуть податкові надходження в бюджет. Окрема проблема –
висока середньорічна ставка по кредитах, тому її бажано знизити з 27% до
18%. Тоді бізнес зможе активно співпрацювати з банками, щоб брати в
розстрочку дороге обладнання, проводити модернізацію цехів.
Залучити капіталовкладення в країну можна, якщо на законодавчому
рівні держава вирішить ряд проблем. Зокрема, треба гарантувати іноземцям
недоторканність їх власності, тобто мінімізувати ризики рейдерства,
спростити реєстрацію, закриття СПД, забезпечити прозоре вирішення спорів.
Також для інвесторів, які хочуть запустити в Україні нові виробництва,
важливі інфраструктура і логістика, що спрощує доставку продукції,
наприклад, в ЄС. Так що треба ремонтувати дороги, покращувати
електромережі, будувати парковки. Залучення інвестицій має йти не тільки за
рахунок зовнішніх можливостей, адже в нашій країні є внутрішні ресурси у
вигляді накопичень громадян. Можна випустити інфраструктурні облігації,
які купували б українці. І ці гроші можна направити на будівництво мостів,
ремонт труб водопостачання.
Кабмін пропонує в 2017 році почати нараховувати частину
майбутньої пенсії на персональний рахунок працівника (Сегодня.ua).
Йдеться про поданий днями в Раду законопроекті уряду №4806, який
передбачає введення накопичувальної системи загальнообов'язкового
держпенсстрахування і єдиних принципів нарахування пенсій, починаючи з 1
липня 2017 р. Якщо закон приймуть, це, на думку експертів, означатиме
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пенсійну революцію, яка повинна була відбутися ще в 2003 р., але весь час
відкладалася.
Експерт громадської організації «Реанімаційний пакет реформ» з
питань пенсійної реформи Валентин Мельничук:
По-перше, введуть особисті накопичувальні рахунки для майбутніх
пенсіонерів, яким на 1 липня 2017 роки не виповнилося 35 років, це
дозволить їм накопичити надбавку до пенсії. Додатково до ЄСВ в 22%
роботодавець платитиме в новий Накопичувальний Пенсфонд на особистий
рахунок працівника 2% від його заробітку в 2017 р., 3% в 2018 р., 4% в 2019 і
5% – з 2020 р. Проведення пенсреформи – це частина програми реформ,
схваленої МВФ в березні 2015 р., проте рік тому Кабмін відправив
законопроект про пенсреформу на доопрацювання.
По-друге, розрахунок пенсвиплат уніфікують і зроблять однаковим для
всіх (зараз пенсії розраховують по 20-ти з гаком законах). По-третє,
роботодавці – приватні структури або держава – будуть вносити додаткові
кошти на особисті рахунки (зараз цим людям платять з «загального казана»
солідарної системи) колишніх «спецпенсіонерів». Це люди, які працюють на
особливо важких і шкідливих роботах та інші пільговики (доярки,
трактористи, машиністи потягів та ін.), а також держслужбовці, судді,
прокурори та інші, які отримують більш високі пенсії, ніж звичайні
громадяни.
Член комітету з питань соціальної політики та пенсійного
забезпечення, народний депутат України («Народний фронт») Олександр
Дроздик:
Ми повинні його вивчити на комітеті, але я поки вважаю введення
особистих пенсійних рахунків несвоєчасним.
Глава податкового комітету Ніна Южаніна проти того, щоб
вирішувати питання накопичувальних пенсій, збільшивши податкове
навантаження на роботодавців.
«Ми тільки знизили ЄСВ з 38% до 22%, щоб домогтися виведення
зарплат з тіні, і якщо знову піднімемо, то бізнес нас не зрозуміє. Фахівці
підрахували: повинно пройти не менше п'яти кварталів, тобто до кінця 2016
р., щоб почалося вибілювання зарплат. Цю проблему треба вирішувати
комплексно, разом з податковою реформою і починати не з 2017 р., а на рікдва пізніше, коли почнеться підйом економіки».
Економіст Олександр Охріменко:
Запровадження накопичувальних рахунків за рахунок невеликого
допналога на роботодавців правильне, адже ці гроші не підуть на негайні
виплати пенсій, а працюватимуть на економіку країни.
(Голос Столиці)
Експерт з енергетичних питань, екс-глава Держатома Георгій
Копчинський:
Створення повного або замкнутого паливного циклу в Україні – це річ
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дуже віддаленого майбутнього. Реальна ситуація говорить про зворотне. Є
кілька дуже важких моментів. В першу чергу, питання стосується ізотопного
збагачення природного урану. Відповідні потужності коштують величезних
грошей, близько мільярда доларів. Крім того, конструкторська база коштує
грошей. Те ж саме можна сказати про регенерацію відпрацьованого ядерного
палива існуючих атомних станцій. Це дуже складна споруда з точки зору
інженерного і капітального вкладення – десятки мільярдів доларів. Наукова
конструкторська база відсутня. При цьому Україна не є реакторобудівною
державою. У нас відсутнє і відповідне наукове забезпечення, і відповідна
практика конструкторських організацій. Та й ядерне машинобудування не в
повному обсязі охоплює потреби ядерної енергетики.
Не варто забувати і про недостатні запаси природного урану. Ураном
ми себе забезпечуємо тільки приблизно на 40%. Все інше – зовнішній
постачальник. При цьому ядерні держави світу дуже негативно ставляться до
створення нових потужностей з ізотопного збагачення і регенерації ядерного
палива в країнах, які не володіють ядерною зброєю. Тому створення
замкнутого паливного циклу в Україні в найближчій перспективі – не спірне,
а неможливе питання. Це десятки років. І чи має сенс витрачати великі
фінанси? Сьогодні і на Сході, і на Заході існують проекти реакторних
установок нового покоління, які мають підвищені характеристики по безпеці.
Чи є сенс затівати у себе подібного роду речі? Я вже не кажу про те, що в
цілому інфраструктура ядерної енергетики дуже розпливчаста. Проблем дуже
багато. І в сьогоднішньому стані Україна їх вирішити не зможе. Для цього
буде потрібно дуже довгий період часу і, найголовніше, надзвичайно високі
капітальні вкладення.
Є речі, які необхідно вирішувати. Завод по зберіганню відпрацьованого
палива необхідно мати власний. Ми платимо 200 млн доларів щорічно Росії
за зберігання такого палива. Це сховище коштує відносно недорого. Його
можна побудувати досить швидко, і за 3-4 роки вже отримувати виграш у
фінансовому відношенні. Крім того, це дійсно в значній мірі зміцнює і
економічну, і політичну незалежність України. Створення потужності щодо
повного забезпечення природного урану – це теж задача цілком вирішувана в
найближчій перспективі, цим потрібно займатися. Але все інше вимагає дуже
глибокого опрацювання і зваженого підходу.
Можна отримати видобуток власного газу, не потрібно забувати і про
вугілля. Але в цілому, якщо говорити про потреби народного господарства,
то перехід на повне самозабезпечення, без урахування ядерної енергетики, –
це дуже важка річ. Якщо атомна енергетика до 60% забезпечує
електроенергією наші потреби, то решта припадає на теплову
електроенергетику. А теплова електроенергетика знаходиться в жахливому
стані. На це потрібно уряду в першу чергу звернути увагу. Там теж потрібні
надзвичайно
високі
капітальні
вкладення.
Ми
живемо
на
теплоелектроцентралях та теплових електростанціях, які були побудовані в
1950-1960-ті роки минулого століття. Ці установки і морально, і фізично
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застаріли. Економічні показники надзвичайно низькі. Цим потрібно б
займатися уряду.
(Українські реалії)
Керівник європейської ініціативи «Угода Мерів-Схід» Святослав
Павлюк:
Німці були піонерами в масовому будівництві вітропарків,
встановленні сонячних генераторів на дахах будинків, і їх намагання
увінчалися успіхом. На сьогодні ситуація є такою, що німецькі вітряні
електростанції генерують більше енергії, ніж у нас атомні.
І чим раніше ми перейдемо до поновлюваних джерел, тим у кращому
стані ми залишимо нашу землю нащадкам. Тому провідні країни світу і
рухаються цим шляхом. В останні роки технології «зеленої енергії» значно
подешевшали, тому, наприклад, Китай вкладає колосальні кошти в цю
галузь, виходить на лідерські позиції у виробництві сонячних панелей. За
останні роки вартість інфраструктури для виробництва відновлюваної енергії
знизилася в десятки разів.
Наразі поновлювані джерела виробляють не більше 3.5-4 відсотків
всього обсягу електроенергії в Україні. Однак, згідно з «Національним
планом дій з відновлюваної енергетики», ми повинні до 2020 року збільшити
цей показник до 11%. В принципі, процес йде, проте його темпи залишають
бажати багато кращого.
Такий складний процес в першу чергу вимагає колосальних інвестицій
і чіткої стратегії на державному рівні, чого в Україні не спостерігається. Крім
того, не слід забувати і про те, що за цей дорогий перехід доведеться
заплатити саме споживачам. Багато сонячної енергії спричинять великі
витрати, адже вартість одного кіловату «чистої» електрики в десятки разів
дорожче атомних джерел. Чи готові ми сьогодні до цього, з огляду на те, що
наші ціни набагато нижче європейського рівня – гарне питання.
(Телеканал новостей «24»)
Радник прем’єр міністра України Іван Міклош:
(…) Україна дуже багата країна, наприклад, через запаси природного
газу. Ви займаєте четверте місце в Європі. Перші – росіяни, потім – Норвегія,
треті – Нідерланди, а четверті – українці. Але ви не використовуєте свої
ресурси. Чому ви не використовуєте власні ресурси? Через регульовані ціни.
Хто буде інвестувати в сектор, де ціни нижчі вартості виробництва? Подруге, якщо у вас такі низькі регульовані ціни, у вас немає стимулу
споживати більш ефективно.
Якщо Україна хоче бути успішною, у неї повинна бути нормальна
ринкова економіка. Неминучою частиною нормальної ринкової економіки є
ринкові ціни. І енергетичний сектор є одним з найважливіших в цьому
відношенні. Те саме стосується державної і приватної власності. Якщо
Україна хоче бути успішною країною, то неминучою буде приватизація
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великої кількості державних компаній, які до сих пір існують в Україні і є
джерелом корупції, зловживання службовим становищем, заподіяння шкоди.
(Телеканал новостей «24»)
Верховна Рада України прийняла закон, який дозволяє
призначити генеральним прокурором людину без вищої юридичної
освіти.
Голова правління Центра прикладних політичних досліджень
«Пента» Володимир Фесенко:
Закон в цілому стосується інших важливих речей. Він зламає кругову
поруку в прокуратурі. Він зупиняє дію прокурорського самоуправства. Це
була груба помилка, допущена в минулому році, коли корумпована
прокуратура сама собою і управляла. Закон допускає можливість чисток в
прокуратурі і є продовженням реформи прокуратури,
Завдання нинішнього генпрокурора обмежені часом і повноваженнями.
Головне – перетворити прокуратуру з карального органу і монстра в
звичайний функціональний елемент судової системи. Як в європейських
країнах. Це завдання може виконати і політичний призначенець.
Ніхто з провідних політиків не вірить в незалежного прокурора.
Важливо змінити прокуратуру, а не шукати варіант незалежного
генпрокурора. Треба бути реалістом.
(Центр Разумкова)
Україна зможе досягнути суттєвого зменшення споживання газу,
коли споживачі отримуватимуть субсидію грошима на рахунок.
Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова
Віктор Логацький:
Потрібні адресні субсидії на банківський рахунок кожного, а не одразу
в облгаз чи ТЕЦ. Щоб кожен українець мав стимул заощаджувати.
Зекономлені кошти варто залишити людям. Кошти можуть витратити на
утеплення будинків. У такому випадку державі треба провести інформаційну
кампанію, як правильно витрачати ці гроші.
Згодом можуть з'явитися й альтернативні постачальники газу. При
цьому транспортувати це паливо буде монополіст — оператор газових
мереж. Але його діяльність регулює держава.
(Міжнародний центр перспективних досліджень)
Уряд Володимира Гройсмана планує ввести трирічне бюджетне
планування, чого не вдавалося зробити з 2013 року.
Старший економіст Міжнародного центру перспективних
досліджень Ангела Бочі:
Характерна для України бюджетно-податкова політика є важливою
причиною постійного дефіциту бюджету. Як свідчить світовий досвід,
середньострокове бюджетне планування є тим механізмом, що здатний
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подолати бюджетну «короткозорість» і якісно підвищити ефективність,
обґрунтованість і передбачуваність формування бюджету. Крім того, його
введення є однією з вимог Угоди про асоціацію з ЄС.
По-перше, це необхідно в ситуації активної реалізації реформи,
оскільки план цих реформ повинен чітко конкретизувати фінансове
забезпечення всіх запланованих змін, а не виглядати, як загальна стратегія
дій. Таким чином, середньостроковий бюджетний план може стати, по суті,
фінансовим планом України з проведення реформ, а також дозволить
припинити практику несистемних змін до Податкового кодексу, що й
дотепер активно використовується.
По-друге, перехід до трирічного планування може істотно скоротити
число популістських рішень, що стосуються збільшення соціальних витрат у
передвиборчі періоди. Законодавче посилення взаємозалежності формування
бюджету на поточний рік і середньострокового бюджетного плану допоможе
уникнути політичного впливу на прийняття бюджетних рішень.
По-третє, запровадження середньострокового бюджетного плану
допоможе також у підвищенні ефективності реалізації державних програм.
На сьогоднішній день почастішали випадки, коли певні проекти, особливо в
сфері будівництва, реконструкції об'єктів, тривають десятиліттями саме через
щорічні зміни бюджетних пріоритетів і відсутність фінансування. За умови
середньострокового бюджетного планування ймовірність реалізації
довгострокових інфраструктурних проектів зростає, оскільки міністерства
будуть зацікавлені не тільки в розпорядженні коштами, але і в досягненні
реального результату.
Для того щоб в Україні ефективно запрацювало трирічне бюджетне
планування, необхідні зміни до Бюджетного кодексу України, які
передбачатимуть ухвалення бюджетного прогнозу законодавчим актом ВРУ.
Крім того, Україна може використовувати досвід ЄС, зокрема введення
фіскальних правил, що допоможе в складанні ефективних бюджетних планів.
Гострою також залишається потреба в запровадженні трирічного плану
на місцевому рівні. Це питання набуває особливої актуальності за умов
бюджетної децентралізації.
(ЛИГА.net)
Директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен:
Уряд Арсенія Яценюка дуже добре керував ситуацією з урахуванням
існуючих надзвичайних проблем і несприятливих факторів впливу. Він
зробив рішучі кроки для того, щоб вирішити проблеми, які протягом
багатьох років вважалися певними табу в політиці країни і стримували її
розвиток: Уряд стрімко перейшов до гнучкого обмінного курсу, змусивши
економіку пристосовуватися до шоків, і відкоригував тарифи в енергетиці
таким чином, щоб вони краще відповідали реальній вартості енергоносіїв.
У той же час Кабінет Яценюка здійснив вражаючу за масштабом
коригування податково-бюджетного сектора з метою зниження дефіциту
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бюджету і почав успішний процес реструктуризації боргів з тим, щоб
знизити рівень державного боргу до більш стійких показників.
Хоча така політика і не змогла запобігти глибокій рецесії і скорочення
реальних доходів, які, як правило, були невідворотними з урахуванням
масштабу шоків, врешті-решт, це зупинило економічний занепад і дозволило
поступово змінити напрямок руху. Як результат, економіка знову демонструє
ознаки зростання, хоча і скромні, а інфляція різко скоротилася до менш 10%.
У той же час в деяких напрямках реформ прогрес був повільніший, ніж
очікувалося – зокрема, щодо боротьби з корупцією, поліпшення податкового
та митного адміністрування, просування в реформуванні держпідприємств.
(Левый берег)
Словаччини Іван

Радник прем'єр-міністра, екс-віце-прем'єр
Міклош:
В рамках переходу від адміністративного управління економікою до
ринкових механізмів Україна мусить прибрати такий архаїзм планової
економіки, як крос-субсидування.
Крос-субсидування – простір для корупції, воно деформує ціну і не
створює необхідних стимулів для заощадження електроенергії. Схожий
метод субсидування заборонений у Європі і суперечить угоді про вільну
торгівлю.
Прозоре ціноутворення на електроенергію – одна з основних умов
об'єднання енергосистем України і ЄС. Відмова від такого кроссубсидування важлива і у газовій сфері, і у залізничних перевезеннях.
Субсидування шляхом деформації цін – це найгірша з можливих
економічних і соціальних політик, однак, уряд мусить чітко донести це до
населення.
Популісти зловживають деформуванням цін на енергоносії, яке одні і ті
самі люди вводили раніше багато разів і яке нічого не змінює. Тому для
реформаторів дуже важливо боротися з популістами. Треба пояснити людям,
чому політика популістів небезпечна для країни.
Ключовий аргумент такої інформаційної кампанії у суспільстві – це
демонстрація прямого зв'язку регульованих цін і корупції.
Наприкінці квітня відбулась подія, важливість і водночас
непопулярність якої важко переоцінити – уряд України прирівняв
тарифи на газ для населення та теплокомуненерго (ТКЕ) до рівня
імпортного паритету. Експерти відзначають необхідність цього кроку для
посилення енергетичної незалежності України, поліпшення ситуації в
публічних фінансах в довгостроковій перспективі та розвитку газового
ринку. Проте наголошують на необхідності запроваджувати додаткові
стимули для енергозбереження, підвищувати ефективність системи надання
субсидій та якість послуг ЖКХ. Загалом же Індекс моніторингу реформ за
період другої половини квітня та першої декади травня становив всього +1,1
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бала (можливий діапазон: від -5,0 до +5,0), сигналізуючи, що реформи
продовжують рухатись повільними темпами (VoxUkrainе).
Позитивні нововведення
1) Уряд привів ціни на газ для населення та виробників теплової енергії
до рівня ціни газу, імпортованого з Європи (+6,0 балів)
Рішення закріплено постановою КМУ 315 від 27 квітня 2016 року.
Окрім того, відповідно до змін ціни на газ, НКРЕКП підняла тарифи і на
похідні від газу тепло і гарячу воду.
З одного боку, підвищення тарифів на газ до ринкового рівня було
однією з найважливіших реформ в історії незалежної України. З іншого боку,
воно є і найбільш болючим для населення. Встановлення єдиної ціни на газ
зменшить стимули для корупції, суттєво покращить фінансовий стан НАК
Нафтогаз та знизить його залежність від державного бюджету. Це є
необхідною умовою для розвитку ринку газу. Рішення також стимулюватиме
енергозбереження та збільшення власного видобутку, а отже і зміцнюватиме
енергетичну незалежність України. З іншого боку, категорії споживачів, що
використовують газ для опалення, зіткнуться з подорожчанням газу майже
вдвічі, тому важливим є і підвищення ефективності системи субсидій та
стимулювання енергозбереження.
Експерт інформаційної кампанії «Сильніші разом!» Дмитро
Науменко:
Без перебільшення історична реформа газового ринку, що буде сприяти
кращій конкуренції на ринку між постачальниками, створення реальних
стимулів для нарощування внутрішнього видобування газу, ліквідує
корупційний механізм субсидованих цін на газ для населення та створить
давно очікувані стимули для інвестицій енергозбереження у житловому
секторі та секторі ЖКХ. Однак, для отримання повного ефекту від цієї
реформи система надання субсидій також має бути переглянута, щоб
стимулювати отримувачів субсидій інвестувати у енергозбереження, зокрема
необхідний поступовий перехід від соціальних норм споживання газу на
100% облік реального споживання (проблема встановлення лічильників).
Експерт інвестиційної компанії Dragon Capital Денис Саква:
Несподіване і сміливе рішення уряду і перший крок у низці важливих
реформ в секторі, спрямованих на зниження споживання енергоресурсів.
Тепер треба робити сильний наголос на енергоефективності, інакше
населення «не потягне» такі ціни при поточному рівні споживання.
2) Уряд спростив реєстрацію лікарських засобів: +2,0 бали
Важливий, хоч і секторальний, крок у напрямку дерегуляції та
розвитку конкуренції. Уряд обмежив час проведення експертизи
реєстраційних документів на лікарський засіб 20 днями (постанова КМУ 312
від 20.04.2016) для тих препаратів, які зареєстровані як лікарські засоби у
США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді або ЄС. Більше того, якщо
висновки та рекомендації не були надані у вказаний термін, експертиза
вважається проведеною. Термін прийняття рішення МОЗ щодо реєстрації
Експертний погляд

82

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

12 − 18 травня 2016 р.

20-28 лютого 2015
лікарського засобу на основі висновків експертизи, або у разі, коли такі
висновки не були вчасно надані, також скорочено до 10 днів (з 1 місяця).
Експерт Інституту економічних досліджень та політичних
консультацій Олександра Бетлій:
Рішення уряду щодо спрощення реєстрації ліків з ряду країн є
слушним. Воно покликане сприяти збільшенню конкуренції на
фармацевтичному ринку, що за оцінками окремих експертів може призвести
до зниження цін на окремі медикаменти до 20-40%. Відповідно, ліки стануть
доступнішими для пацієнтів, 93% яких в опитуванні відповідають, що
матимуть скруту, якщо стикнуться із проблемами зі здоров’ям. Це,
передусім, пов’язано із дороговизною ліків, оскільки в Україні майже всі ліки
пацієнти оплачують з власної кишені.
(Новое время)
Виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень
CASE Україна Дмитро Боярчук:
Володимир Гройсман займає посаду прем'єра без малого місяць. Перші
кроки нового глави українського уряду достатньо позитивні: призначені
керівники Укрзалізниці та Укрпошти, парламенту запропоновано спростити
процедуру ввезення в країну іноземних ліків, що повинно стати сильним
ударом по фармацевтичній корупції, підняті ціни на енергоносії. Останнє,
певно, зробили беззастережно, оскільки в іншому випадку існувала загроза
повного блокування співпраці з МВФ та іншими міжнародними донорами
України.
Перераховані вище кроки нового уряду свідчать про те, що він
рухається в правильному напрямку. Чи є цей курс справжнім наміром нового
Кабміну і дійсно він намагається здійснювати реформаторську роботу, поки
сказати важко. Ймовірність того, що уряд, як студент в інституті, працює на
заліковку» (щоб згодом вона працювала на нього), ніхто не відміняв.
Надалі уряду, на мій погляд, потрібно сконцентруватися на
вибудовуванні ефективної антикорупційної боротьби та створенні
відповідних органів. Думаю, це стане ключовим пріоритетом меморандуму
про співпрацю з МВФ. Крім створення антикорупційних органів, потрібно
проводити приватизацію. Держпідприємство, за визначенням, є корупційним.
Не ринок визначає роботу цього об'єкта, а люди, що мають, як правило, свій
корисливий інтерес.
Ще одне важливе завдання для нового Кабміну – верифікація
соціальних виплат і підвищення ефективності використання відповідних
коштів.
У сфері енергетики потрібно приймати цілий пакет законодавчих
ініціатив, що стосуються як ринку, так і його регулятора. Підняти тарифи –
важливо, однак тепер ми виходимо на новий рівень вирішення проблеми.
Оскільки тарифи фактично зрівнялися з ринковими, настав час думати про
енергоефективність.
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У бюджетному секторі важливо скоротити витрати, щоб менше
тиснути на бізнес. Необхідно реформувати податкову та митну служби,
причому робити це, на мій погляд, слід за прикладом поліції, оскільки
корпоративна культура в цих відомствах вкоренилася настільки, що
точковими втручаннями питання не вирішити.
Загалом, роботи багато. Не на один рік.
(Економічна правда)
Партнер ЮФ ICF Legal Service Наталя Ульянова:
Взаємини наших властей і Міжнародного валютного фонду вкотре
заходять в глухий кут.
Україна отримала другий транш МВФ в рамках нової чотирирічної
програми EFF ще у вересні 2015 року, після чого кредитування було
припинено.
Претензії фонду не нові: гальмування реформ, урядова криза, що
затяглася, слабкі успіхи у боротьбі з корупцією.
Чого тільки вартий скандал навколо електронного декларування
чиновниками.
Депутати спробували відстрочити його до 1 січня 2017 року,
прийнявши відповідну поправку в держбюджеті на 2016 рік.
Проте, ротація Кабміну відбулася, плани реформ озвучені. Здавалося,
ніщо не завадить відновити співпрацю з ключовими міжнародними
партнерами. Однак в МВФ вважають інакше і явно не готові вірити
обіцянкам.
Підтвердження тому − приїзд в Україну місії фонду. Вона буде
працювати до 18 травня. Місія проаналізує готовність країни прийняти
чергову порцію фінансування.
Крім того, буквально днями МВФ опублікував оновлену доповідь з
питань розвитку економік країн Східної Європи і Балтії.
У ній зазначено, що без посилення боротьби з корупцією, судової,
пенсійної та податкової реформ, без повноцінної приватизації та підвищення
прозорості у сфері управління держпідприємствами, а також без
оздоровлення енергетичного сектора кредитна підтримка так і залишиться
для нас нездійсненною мрією.
Уряд Володимира Гройсмана начебто і готовий діяти, засукавши
рукава. Питання в тому, наскільки успішними будуть кроки Кабміну.
Наприклад, фундаментальні зміни в податковому законодавстві залишаються
предметом дискусій. По суті, податкова реформа була провалена ще в 2014
році.
Реалізувати її в 2015 році теж не вийшло − робота над новим
Податковим кодексом застопорилася. Так, є точкові ініціативи щодо
спрощення процедури відшкодування ПДВ, введення податку на
розподілений прибуток, ліквідації податкової міліції та створення служби
фінансових розслідувань.
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Однак виходять ці ідеї більше від розробників «ліберальної концепції»,
яка вилилася в законопроект №3357 і була жорстко розкритикована фондом.
При цьому з боку Мінфіну виразних пропозицій досі не надходило.
Тому розраховувати на те, що податкова реформа буде прийнята в першому
півріччі, не доводиться. Значить, навіть якщо до кінця 2016 року парламент
проголосує за зміни до ПК, вони навряд чи запрацюють з 2017 року.
Ще один виклик для Кабміну − приватизація. Незважаючи на
анонсований ще на початку весни великий розпродаж державних активів, а
разом з ним − і наведення порядку на державних підприємствах, дива не
сталося. Поки можна сміливо говорити, що приватизація зайшла в глухий
кут.
У першому кварталі 2016 року ФДМ отримав всього 24,3 млн грн. Це в
4,3 рази менше, ніж за аналогічний період 2015 року. До слова, в
Мінекономіки визнали, що річний приватизаційний план − 17 млрд грн −
виконано не буде. За даними відомства, вдасться виручити максимум
3,4 млрд грн.
Причина того, що відбувається, як завжди, на поверхні: відсутність
інвесторів, готових платити «живі» гроші за не найпривабливіші активи.
Особливо з огляду на проблемність і жалюгідний фінансовий стан багатьох
підприємств.
Крім цього, кампанія по відбору незалежних керуючих держкомпаній
відверто буксує. Хоча Арсеній Яценюк, будучи на посаді прем'єра, заявляв,
що кадрова ротація торкнеться близько півсотні підприємств.
Проте, далі показового призначення керівником «Укрзалізниц» поляка
Войцеха Бальчуна справа не просунулася.
При цьому глава МВС Арсен Аваков в квітні заявив, що конкурсний
відбір нового менеджменту держпідприємств знаходиться під загрозою зриву
через можливі позови з боку колишніх керівників. Підсумок передбачуваний:
жодна з умов, яка стала б «зеленим» сигналом для початку приватизації, не
реалізована.
Не менше проблем з реформою енергетичного сектора. По суті,
реформа зводиться до поетапного підвищення тарифів. В черговий раз це
трапилося в кінці квітня, коли було прийнято рішення збільшити ціни на газ
для населення і скасувати так званий соціальний тариф.
Всі заслуги нового міністра енергетики Ігоря Насалика поки зводяться
до його обіцянці інтегрувати енергетичну галузь України в єдиний
європейський енергопростір і заяви про передачу в секретаріат
Європейського енергетичного співтовариства нової моделі реструктуризації
«Нафтогазу».
Разом з тим, збитки НАК як і раніше колосальні, а ТКЕ і ТЕЦ
накопичуують величезні борги, які досягають 25 млрд грн. Це створює
замкнуте коло, але спроби збільшити ціновий тиск на споживачів його не
розірвуть, оскільки зростаючу ціну на газ економіка просто не витримує.
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Цілком резонно МВФ критикує Україну і за відсутність позитивних
зрушень у боротьбі з корупцією. За даними світового індексу CPI сприйняття
корупції, який підраховує міжнародна організація Transparency International,
індекс споживчих цін України становить 27 балів зі 100 можливих, це 130
місце з 168.
При цьому є чимало запитань до прозорості роботи НАБУ, а також до
судової системи, реформу якої не можуть запустити не перший рік.
Крім того, керівництво фонду наполягає, щоб Україна демонструвала
позитивні економічні показники і скорочувала макроекономічний дисбаланс.
Однак і тут у нас немає видимих успіхів. За оцінками Мінекономіки, ВВП
країни за 2016 рік виросте не більше ніж на 1,1%.
У МВФ дещо оптимістичніші − там говорять про 1,5% зростання. У
будь-якому випадку, таку динаміку економіки навряд чи можна назвати
позитивною.
При цьому бюджетний дефіцит балансує на межі необхідних фондом
значень (за прогнозами Нацбанку, без урахування «Нафтогазу» і засобів,
спрямованих на рекапіталізацію банків, дефіцит в 2016 р році складе 3,4%
ВВП), а рівень держборгу наполегливо підбирається до позначки 100% ВВП ,
Зрозуміло, в Кабміні незворушно обіцяють, що до червня будуть
виконані зобов'язання щодо прийняття першочергових 20 законів, які
необхідні для продовження співпраці з МВФ. У той же час в уряді вже ніхто
не називає чітких термінів отримання нової порції кредитної допомоги.
Це не дивно − для виконання ключових маркерів фонду буде потрібно
не один місяць. Це означає, що переговори з МВФ, швидше за все,
затягнуться, і Україні як мінімум до осені доведеться жити без грошей
кредиторів.
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо
переміщених осіб України Георгій Тука повідомив, що в міністерстві
працюють 3 людини (112.ua).
«Як тільки прозвучала інформація, що створено міністерство, відразу
всі зацікавилися... На сьогоднішній день співробітниками міністерства є 3
людини – це міністр і два його заступники. Поки все».
Заступник міністра також запевнив, що відомство працює у двох
напрямках.
«Є два стратегічні напрямки роботи. Перший напрямок – це
повернення Криму, другий – повернення окупованих територій Донбасу».
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Павло Жебрівський заявив, що у червні буде підписано меморандум про
створення Трастового фонду з відновлення інфраструктури Східної
України (АСН).
За його словами, підписання меморандуму попередньо очікувалося під
час візиту Президента України Петра Порошенка до Краматорська 14 травня,
однак було відкладено, оскільки в «новому міністерстві» виникли деякі
питання, які вимагають узгодження.
«Думаю, що в червні він буде і до кінця року мають надійти кошти на
відновлення інфраструктури».
Він висловив побажання, щоб фонд на 2017 рік мав близько 10
мільярдів доларів США фінансового ресурсу. За його словами, в такому
випадку ці кошти можна буде спрямувати не тільки на відновлення
інфраструктури, але і в економіку, зокрема, на створення індустріальних
парків.
Президент Петро Порошенко повідомив про плани відновити 21
школу в Донецькій області в 2016 році (Цензор.НЕТ).
Це частина політичного повернення Донбассу.
Президент Петро Порошенко прийняв Заступника Генерального
секретаря ООН, Виконавчого директора Управління ООН з
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обслуговування проектів (ЮНОПС) Грете Фаремо (Президент України
Петро Порошенко).
Під час зустрічі обговорювались перспективи розширення допомоги з
боку організацій системи ООН у питанні надання допомоги на швидке
відновлення об’єктів життєвонеобхідної інфраструктури на Донбасі та
забезпечення розвитку постраждалих від російської агресії районів
Донецької та Луганської областей. Окрему увагу було приділено нагальним
гуманітарним потребам внутрішньо переміщених осіб в Україні.
Петро Порошенко наголосив на важливості отримання доступу
України до інноваційних джерел фінансування – через взаємодію з
інституційними донорами, благодійними організаціями, міжнародними
бізнес асоціаціями – для здійснення соціально-економічних, екологічних та
гуманітарних проектів на Донбасі. Йшлося, зокрема, про спеціальні проекти
щодо розмінування території, програми створення нових робочих місць для
мешканців Донбасу та розвитку освітніх можливостей для дітей, які б
включали відновлення та модернізацію учбових закладів.
На пропозицію Президента було досягнуто домовленість про
опрацювання питання заснування нового офісу ЮНОПС, який би забезпечив
координацію проектів та програм, що реалізуються ООН на території
України, а також мобілізацію та раціональне використання міжнародної
фінансової допомоги.
У рамках робочої поїздки до Донецької області Президент Петро
Порошенко взяв участь у відкритті нової загальноосвітньої школи
санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове
місто» у Святогірську(Президент України Петро Порошенко).
Цей навчальний заклад Глава держави назвав найбільш важливою
школою для України.
Президент Петро Порошенко висловив тверде переконання, що
єдиним політичним способом повернення окупованих територій є
відновлення безпеки, інфраструктури, відбудова навчальних закладів,
відновлення спокою у прилеглих до окупованих територій районах
Донецької та Луганської областей (Президент України Петро Порошенко).
«Початок відновлення на Донбасі треба робити з інвестицій в освіту і
ця школа – є символом його відновлення».
Президент також повідомив, що обговорив питання будівництва 21-ї
опорної школи з Головою Донецької військово-цивільної адміністрації
Павлом Жебрівським.
Петро Порошенко підкреслив, що для перемоги українцям «потрібні
непереборна мужність, стійкість моральних переконань і позицій».
Президент вчергове нагадав, що Україну підтримує весь світ і яскравим
прикладом цього є перебування на Донбасі Надзвичайного і Повноважного
Посла Японії в Україні та передача автомобілів для поліції Донбасу.
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Глава держави наголосив на тому, що для відновлення Донбасу
потрібне не перемир'я, а стійкий мир і перешкода для цього лише одна –
агресивність Росії і небажання Москви виконувати Мінські угоди.
Президент Петро Порошенко наголошує, що влада робила і робить
все можливе для відновлення цілісності України та повернення
суверенітету на окуповані території дипломатичним шляхом (Президент
України Петро Порошенко).
Президент також повідомив, що триває робота з формування
спеціального фонду, кошти якого будуть спрямовані на відновлення Донбасу.
«Мною була проведена нарада по формуванню значних коштів, як з
Державного бюджету України, так і донорської допомоги наших країнпартнерів та міжнародних фінансових організацій. 500 мільйонів від
Німеччини, 200 мільйонів – з Європейського банку реконструкції і розвитку,
200 мільйонів – Європейського інвестиційного банку, значні кошти від країн
великої сімки, ООН».
За словами Глави держави вже складено пооб'єктний перелік напрямків
використання донорської допомоги, відновлення зруйнованого війною
житлового фонду. Серед першочергових завдань – відновлення зруйнованої
інфраструктури, включаючи об'єкти водопостачання, енергопостачання,
мостів.
«Вже завершено фінансування проектних робіт і можемо
представляти проекти нашим партнерам».
Відновлення Донбасу є ключовим напрямком повернення державного
суверенітету над окупованими територіями, переконаний Глава держави.
«Весь Донбас, вся Україна і весь світ повинні бачити першочерговим
пріоритетом всієї державної влади України відновлення Донбасу. Всі бачать
різницю ставлення до людей тут і там, всі бачать як ми будемо
відновлювати і вже відновлюємо нормальне життя людей і до чого призвела
так звана «русская весна», або «русский мир».
Як приклад поступового відновлення звільнених територій, Петро
Порошенко назвав відбудову житлових будинків у Миколаївці Донецької
області, відкриття школи у Святогірську, яке відбудеться сьогодні.
Президент також висловив побажання, щоб символом відновлення мирного
життя стала і робота нової патрульної поліції у Краматорську та Слов'янську.
Другий день виїзного засідання, організованого Громадським
Союзом «Всеукраїнська Енергетична Асамблея»: «Оптимізація умов
роботи ТЕЦ у новій моделі ринку електроенергії», «Відродження
енергетики Донбасу. Наслідки. Сучасний стан. Перспективи» був
присвячений Слов’янській ТЕС, яка зазнала суттєвих руйнувань та
продовжує працювати в зоні АТО (EIRCenter.com).
Основними питаннями експертної дискусії стали рекордні строки
відновлювальних робіт на Слов'янській ТЕС та реальні перспективи з
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будівництва нових блоків 6Б та 6А з котлами в циркулюючому киплячому
шарі (ЦКШ).
Директор Слов’янської ТЕС Валерій Черепій:
Ми відновили станцію в рекордні терміни – за 7 місяців! Відновили за
рахунок власних коштів! Держава, якій належить 25% акцій ПАТ
«Донбасенерго», нажаль, не допомагала… У лютому 2015 р. ми продовжили
виконання Комплексної програми технічного переоснащення,перший етап
якої розпочався ще у 2012 р. Ми маємо просуватись далі! Зараз на станції
завершується
технічне
переоснащення,
проводяться
гарантійні
випробування. В рамках реалізації другої черги реконструкції заплановано
будівництво системи сіркоочистки. Але нам необхідно завершити
масштабний проект по заміні обладнання. Ми сподіваємось, що проект буде
вдало завершений, тим паче, що завод «Турбоатом» вже виготовив турбіни
для цього проекту, проблема тільки фінансова…
Директор з економіки, фінансів та корпоративного управління
ПАТ «Донбасенерго» Валентина Марченко:
Загальна вартість нового проекту складає майже 20 млрд грн, і держава
повинна забезпечити можливість його реалізації саме так, щоб це не стало
додатковим тягарем для простого споживача. Будівництво нових
потужностей – це не просто економічно та екологічно доцільний, але й
перспективний проект. Наша станція завжди була «піонером» в
електроенергетиці, ми накопичили багаторічний досвід успішного
запровадження як нового обладнання, так і новітніх технології, в тому числі
й тих, що пов’язані з екологічністю. Попри останні тяжкі роки в історії нашої
держави, Донбас залишається густонаселеним промисловим регіоном з
високим рівнем споживання електроенергії, а це головна передумова для
реалізації саме цього проекту – економічне та ефективне виробництво та нові
робочі місця».
Технічні фахівці станції запевняють, що всупереч доволі дорогому
будівництву, проект є доцільним та вигідним, особливо з урахуванням
нинішніх проблем з постачанням антрацитового вугілля. Нові блоки зможуть
працювати й на вугіллі газової групи, а він сьогодні в Україні в профіциті.
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України

Голова ДонОДА Павло Жебрівський заявив, що пенсіонери з
окупації отримають виплати за всі роки, коли туди повернеться
українська влада (Новости Донбасса).
Делегація Державного Департаменту США та Агентства з
міжнародного розвитку (USAID) відвідала Краматорськ, де зустрілася з
керівництвом Донецької облдержадміністрації. Сторони обговорили стан
пенсійних виплат в області, можливість проведення виборів на тимчасово
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окупованих територіях і роботу над створенням в Донецькій області
трастового фонду.
«Пенсіонери на окупованій частині Донецької області отримають свої
пенсії за всі роки після того, як ця територія повернеться під українську
юрисдикцію.
Фінансовий ресурс у нас зарезервований, але доставити його
адресатам ми не можемо».
Переселенці мають право на роботу без випробувальних термінів
(Західна інформаційна корпорація).
Верховна Рада України визначила, що при укладенні трудового
договору певна категорія громадян звільняється від випробування для
перевірки їх кваліфікації.
Відповідний проект закону №1639 з другої спроби підтримали 229
нардепів.
Також, згідно із законом, випробування не встановлюється при
прийнятті на роботу осіб, обраних на посаду, переможців конкурсного
відбору, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від
основної роботи, самотніх матерів, що мають дитину віком до чотирнадцяти
років або дитину-інваліда; осіб, з якими укладається строковий трудовий
договір на термін до 12 місяців; осіб на тимчасові та сезонні роботи;
внутрішньо переміщених осіб.
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко доручив спростити
процедуру обліку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) (Новости
Донбасса).
Під час наради він заявив, що переселенці не можуть вчасно отримати
належні їм соціальні виплати через порушення термінів продовження дії
довідок місцевими управліннями Державної міграційної служби.
Серед першочергових кроків, які необхідно здійснити, на нараді
обговорювалося питання передачі повноважень з обліку переселенців
місцевим органам влади та приведення всіх нормативно-правових актів у
відповідність до закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб». Поки такі зміни не внесені, Розенко доручив
Держміграційної службі та її територіальним підрозділам ставити відповідні
штампи на довідках переселенців.
Віце-прем'єр також доручив посилити контроль за використанням
бюджетних коштів, призначених для соціальних виплат переселенцям.
«Перед нами два головні завдання − не допустити перетікання коштів
держбюджету на окуповані території і забезпечити права, своєчасну
виплату пенсій і соцдопомогу тим людям, які переїхали на постійне місце
проживання на підконтрольну української влади територію».
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Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко провів зустріч з
Головою представництва ЄС в Україні Яном Томбінскі (Урядовий
портал).
Під час зустрічі обговорювалися питання, пов’язані із соціальним
захистом внутрішньо переміщених осіб, зокрема верифікація соцвиплат
переселенцям.
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко:
Декілька місяців тому ми спільно зі Службою безпеки України та
Державною прикордонною службою розпочали роботу щодо перевірки
надання соціальних виплат тим людям, які зареєстровані як внутрішньо
переміщені особи, але насправді проживають на території, непідконтрольній
українській владі. Відповідно до чинного законодавства України соціальні
виплати, в тому числі і пенсії, виплачуються лише тим громадянам, які
переїхали на постійне проживання на підконтрольну українській владі
територію.
За результатами цієї перевірки, СБУ передала на розгляд місцевих
органів влади списки на приблизно 450 тисяч осіб щодо яких була підозра,
що вони не проживають на підконтрольній Україні території. Станом на
сьогодні, із цих 450 тисяч підтвердили своє проживання на підконтрольній
українській владі території близько 80 тисяч громадян. Всі виплати їм
відновлені в повному обсязі.
Щодо українських громадян, які залишилися проживати на окупованих
територіях, всі належні їм пенсійні кошти депонуються і будуть виплачені в
повному обсязі як тільки вони або переїдуть на підконтрольну Україні
територію, або будуть виконані в повному обсязі Мінські угоди, відновлена
територіальна цілісність України та робота державних органів на тимчасово
окупованих територіях.
Сторони також обговорили питання інтеграції внутрішньо
переміщених осіб та надання гуманітарної допомоги тим людям, які з
об’єктивних причин не можуть виїхати з окупованих територій.
Віце-прем’єр-міністр України подякував Голові представництва ЄС в
Україні за ту допомогу, яку надав і продовжує надавати Європейський Союз.
Голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний:
(Економічна правда).
Наразі на обліку у Пенсійному фонді знаходиться 1,1 млн переселенців,
які зареєстровані на підконтрольній Україні території Донбасу, усім їм
здійснюються необхідні пенсійні виплати.
«На непідконтрольній території свого часу проживало 1 млн 200 тис.
пенсіонерів, а наразі на підконтрольній території Україні на обліку
перебуває майже 1 млн 100 тис. пенсіонерів, тобто практично всі
пенсіонери-переселенці перебувають на обліку саме на підконтрольній
території».
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Усі зобов'язання, які Пенсійний фонд має і може виконати перед
особами-переселенцями, він виконує, так само як і перед всіма іншими
нашими пенсіонерами-співвітчизниками.
За його словами, починаючи з серпня 2014 року пенсіонерампереселенцям виплатили понад 38 млрд гривень.
Разом з тим, голова правління Пенсійного фонду поінформував про
співпрацю з СБУ для виявлення «фальшивих» пенсіонерів-переселенців. Так,
він зауважив, що пенсіонер-переселенець, який отримує виплати на
банківську карту, то хоча б раз на рік має з'явитися до Пенсійного фонду, аби
довести, що саме він отримує ці виплати.
«Ми проводимо таку ідентифікацію. У нас є певна кількість осіб у
роботі, які перебувають у перевірці щодо наявності цих людей як
одержувачів пенсій. Бо є достатньо велика кількість людей, яка
вимірюється десятками тисяч, які вже кілька місяців не з'являлися до
органів Пенсійного фонду чи до відділень банку і ми фактично не знаємо, чи є
ці люди в живих.
Звичайно по цих людях виплати не проводимо, бо не впевнені, що саме
ця людина зможе отримати ці виплати. Але як тільки ми отримаємо таке
підтвердження, усі виплати відновлюються».
У Міністерстві соцполітики порахували переселенців з Донбасу і
Криму (Західна інформаційна корпорація).
В Україні за станом на 16 травня 2016 року налічується 1,78 млн
переселенців з Донбасу та Криму. Грошову допомогу призначено 776,3 тис.
сімей переселенців.
За даними структурних підрозділів соціального захисту населення
обласних та Київської міської державних адміністрацій, прийнято на облік 1
780 946 переселенців або 1 439 428 сімей з Донбасу та Криму.
831 275 сімей звернулися за призначенням грошової допомоги, 776 307
з них таку допомогу призначено. З початку 2016 року одержувачам
профінансовано 1 388 859 тис. гривень.
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що
соцвиплати відновлено 80 тисячам переселенців (Урядовий портал).
Павло Розенко нагадав, що Мінсоцполітики спільно з Пенсійним
фондом та СБУ розпочало роботу щодо припинення виплат тим особам, які
мають статус вимушеного переселенця, але фактично проживають на
території, непідконтрольній українській владі.
«З початку року СБУ передала близько 450 тисяч справ, де вони
поставили під сумнів проживання людей на території, підконтрольній
українській владі. А у нас чітко зафіксовано, що факт переїзду назад на
окуповану територію є підставою для припинення всіх соціальних виплат, у
тому числі – пенсій».
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Віце-прем’єр
уточнив,
що
перевірка
проводилася
СБУ,
прикордонниками, МВС, міграційною службою.
«Списки формувалися шляхом звірки баз даних Мінсоцполітики та
інших відомств. Але помилки можуть бути. І ті люди, яким припинили
нараховувати соцвиплати або пенсії, повинні звернутися в управління
Пенсійного фонду або управління соцзахисту за відновленням виплат.
Через майже три місяці з початку цієї роботи, з 450 тисяч за
поновленням виплат звернулися близько 80 тисяч осіб. І немає ніякого
ажіотажу в управліннях Пенсійного фонду на Сході України. І це означає,
що значна частина людей, які потрапили в списки СБУ, дійсно не
проживають на підконтрольній Україні території, і виплати були припинені
цілком вмотивовано. Це дозволяє не допустити перетікання коштів на
окуповану територію, щоб ці гроші не служили фінансуванням тероризму».
Віце-прем'єр Павло Розенко заявив, що переселенці-пенсіонери
зможуть вже з 1 червня почати отримувати спеціальні платіжні карти
«Ощадбанку», які по суті будуть і пенсійним посвідченням
(Восстановление Донбасса).
Він зазначив, що розробка цієї системи вже завершена. Такі карти
будуть видаватися з 1 червня. «З жовтня 2015 року, ми почали поступово
переводити всіх переселенців-пенсіонерів в« Ощадбанк ». Але для посилення
контролю за виплатами Пенсійного фонду ми вирішили об'єднати сервіси
ПФ і «Ощадбанку». Фактично це буде пенсійне посвідчення громадянина
України. З 1 червня вимушені переселенці, які отримували пенсії через
«Ошадбанк», зможуть отримати такі карти-посвідчення ».
За його словами, поки такі карти будуть отримувати тільки
переселенці. Не виключені, що потім ця практика буде поширена і на інших
громадян України.
«Поки ми відпрацюємо це рішення на переселенців, але в майбутньому
я не виключаю, що технологія пошириться на всіх пенсіонерів. Це зручний
сервіс, який є як засобом ідентифікації особистості, так і платіжним
інструментом ».
Говорячи про те, який термін передбачений для переходу на такі карти,
віце-прем'єр припустив, що протягом червня-липня буде забезпечена видача
карт переселенцям, які вже знаходяться на обслуговуванні в «Ощадбанку».
Необхідні документи в банк будуть передані. Тим переселенцям, які будуть
оформляти виплати вперше, карти будуть видавати в міру надходжень від
них заяв.
Розенко додав, що перехід на нові карти − вимушений крок, частина
верифікації виплат переселенцям.
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Управління звільненими територіями

Органи місцевого самоврядування Луганської та Донецької
областей на підконтрольній Україні території зможуть проводити
реєстраційні дії для юридичних осіб (Децентралізація влади).
17 травня Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в
цілому законопроект № 4048 «Про внесення змін до Закону України «Про
тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (щодо
безперешкодної діяльності органів місцевого самоврядування).
На територіях, де здійснюють повноваження представницькі органи
місцевого самоврядування, обрані у відповідності до Закону України «Про
місцеві вибори» від 14 липня 2015 року, буде дозволено проведення
реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та
керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення
АТО.
Також на цих територіях не звільнятимуться від сплати за
користування земельними ділянками державної та комунальної власності, а
також оренди комунального і державного майна суб’єкти господарювання,
які здійснюють свою діяльність на таких територіях.
Мінрегіон підтримав розблокування діяльності органів місцевого
самоврядування та наповнення місцевих бюджетів за рахунок сплати
відповідних податків.
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністарції
Павло Жебрівський поставив перед міськими головами та керівниками
райдержадміністрацій остаточний двотижневий термін на виконання
Закону про декомунізацію. Фактично термін закінчується 31 травня (АСН).
Згідно з вимогами Закону України «Про засудження комуністичного і
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і
заборону пропаганди їх символіки», міські та районні ради Донецької області
повинні перейменувати міста, вулиці, демонтувати пам'ятники, які є
спадщиною комуністичного режиму.
Директор Департаменту внутрішньої політики Донецької ОДА
Олександр Меланченко:
Всі міста, селища і райони області на даний момент перейменовані. У
містах Бахмут, Торецькому і Добропілля в повному обсязі перейменували
вулиці. Не всі об'єкти топоніміки перейменували в Авдіївці, Маріуполі та
Слов'янську. За словами керівника департаменту, станом на 26 квітня 2016
року у території, підконтрольній українській владі, вимоги Закону України
виконані на 90%.
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Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністарції
Павло Жебрівський звернувся до місцевих рад із закликом завершити
процес − вибрати і затвердити на сесіях нові найменування.
«Інакше через 2 тижні я видаю розпорядження, яким перейменують
залишилися вулиці. Не хочу нікого ламати через коліно, але це означає, що
сільські та районні голови не допрацювали. У нас достатньо місцевих
донецьких героїв, в честь яких можна назвати вулиці».
Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистій церемонії
складання присяги працівниками Управління патрульної поліції у
містах Краматорськ та Слов'янськ (Президент України Петро
Порошенко).
«Сьогодні тут на Донбасі, у Слов’янську і Краматорську ви є новим
обличчям України, ви – обличчя нового покоління українців, ви – майбутнє
нашої держави. Від вашої роботи багато в чому залежить темп і якість
змін у нашому спільному домі, яким є Україна».
Глава держави зазначив, що старт роботи поліції у цих містах є дуже
символічним та має велике значення, місія поліцейських на Донбасі не лише
у захисті правопорядку – своєю службою вони мають продемонструвати
кардинальну різницю життя на звільнених територіях від життя на
окупованих.
Президент привітав кожного із 194 патрульних поліцейських
Слов’янська і Краматорська, які пройшли суворий відбір і додав, що на
конкурс до лав поліції подали заявки 15 кандидатів на місце, це кращий
показник ніж в багатьох університетах України і світу. 80% патрульних
поліцейських з вищою освітою, середній вік працівника управління 27 років.
Президент також висловив подяку міністру внутрішніх справ Арсену
Авакову, голові Національної поліції Хатії Деканоїдзе, Екі Згуладзе,
міжнародним партнерам, зокрема японському Уряду. Більшість технічного
оснащення, включаючи патрульні автомобілі, та велика кількість іншого
забезпечення стало можливим завдяки зусиллям міжнародних партнерів.
Відсьогодні у Краматорську та Слов’янську щодня патрулювання
вулиць здійснюватиме 28 автопатрулів. Наряди працюватимуть у 2 зміни на
добу.
Слов'янськ – 26 місто, де запрацювала патрульна поліція (МВС
України).
В урочистому заході взяли участь міністр внутрішніх справ України
Арсен Аваков, глава Національної поліції Хатія Деканоідзе, начальник ГУНП
в Донецькій області В’ячеслав Аброськін та очільник поліції Києва Андрій
Крищенко.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков:
Сьогодні ми реалізували масштабний проект – нову патрульну поліцію
для Краматорська і Слов'янська. Це єдина поліцейська конгломерація. 194
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патрульних. Більшість із них – ваші земляки. Є там хлопці і з окупованих
територій. Ті, хто хоче забезпечувати порядок, честь та повагу до громадян.
Народні депутати перейменували низку окупованих міст Донецької
і Луганської областей. За відповідну постанову проголосували 245
народних депутатів (АСН).
У Донецькій області перейменовано 37 населених пунктів. Торез
відтепер називається Чистякове, Комсомольське − Кальміуське.
Крім того, в Луганській області перейменовано 34 населених пункти.
Краснодон перейменовано на Сорокине, Красний Луч − Кришталевий,
Стаханов − на Кадіївку.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У Сєвєродонецьку переселенці можуть отримати гуманітарну
допомогу від Червоного хреста для придбання товарів домашнього
вжитку (Донбасс. Комментарии).
Як повідомляє прес-служба Сєвєродонецької міськради, допомога
видається тільки тимчасово переміщеним особам за такими групами
уразливості: багатодітні сім'ї (троє і більше дітей віком до 18 років), Інваліди
1-ї та 2-ї групи (вік до 70 років), одинокі годувальники (з дітьми у віці до 18
років), старші (вік 70 і більше років).
Директор підприємства ТОВ «Луганське регіональне управління
автобусних станцій» (ЛРУАС) Володимир Герасимчук повідомив, що у
Луганську завершили реконструкцію будівлі автовокзалу (CXID-INFO).
У 2014 році під час обстрілу будівля автовокзалу було зруйновано на
80 %. У будівлі та об'єкти інфраструктури потрапило більше 40
артилерійських мін і снарядів.
«Автовокзал був не просто відновлено − його капітально
відремонтували. Зокрема, частина похилого центрального входу, створював
проблеми пасажирам в морозну погоду, замінили сходинками,
відремонтували перони, висадили дерева, замінили морально застаріле
інформаційне обладнання нової електронно-цифровий технікою. Також був
відкритий додатковий перон для посадки пасажирів на автобуси, які
виконують нерегулярні перевезення».
Жителі непідконтрольних Розсипного і Фрунзе розповіли
спостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що вони живуть
тільки на гуманітарну допомогу, оскільки через їх віку та стану здоров'я
вони не можуть поїхати і забрати свої пенсії в підконтрольні уряду
райони (Восстановление Донбасса).
СММ здійснювала моніторинг умов, в яких виявилося цивільне
населення поблизу лінії зіткнення. 14 травня жителі (жінки у віці близько 70
років) в підконтрольному «ДНР» селі Розсипне, розташованого в 56 км на
північний схід від Донецька, і в підконтрольному «ЛНР» Фрунзе,
розташованого в 40 км на північний захід від Луганська, розповіли
спостерігачам СММ, що вони живуть тільки на гуманітарну допомогу, яку
надає «ЛНР», оскільки через їх віку та стану здоров'я вони не можуть поїхати
і забрати свої пенсії в підконтрольні уряду райони, а також у них немає
родичів, які могли б їм допомогти. У підконтрольному «ЛНР» Калиновому,
що розташоване в 60 км на захід від Луганська, і в підконтрольному «ЛНР»
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Клуникове, що розташоване в 75 км на південь від Луганська, жителі
розповіли спостерігачам СММ, що українські органи влади зупинили
виплату їм пенсій з березня 2016 року.
Через систему ProZorro в Донецькій області оголошено тендерів на
майже півмільярда гривень (Новости Донбасса).
З початку року через систему ProZorro в Донецькій області оголошено
3 тис 475 тендерів на планову суму 497,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.
Як наголошується в повідомленні, організаторами закупівель вже
завершена 1 тис 122 процедура торгів на суму 46,6 млн грн. Економія
бюджетних коштів склала 8,37 млн грн, або 18 %.
Глава Донецької обладміністрації Павло Жебрівський:
Всі закупівлі, що здійснюються розпорядниками бюджетних коштів у
Донецькій області, повинні проходити через систему електронних торгів
ProZorro. Завдання системи − максимально усунути чиновника від
можливості управління грошовими потоками.
Керівник гуманітарного управління ДСНС Олег Бондар
повідомив, що у Лисичанську відкривають регіональний центр по
розмінуванню (Ирта-fax).
«Ми почали створення регіонального центру розмінування, який буде
розміщуватися в Лисичанську».
Він додав, що в центрі постійно будуть знаходитися 12 саперних
команд, що забезпечить постійну присутність саперів в зоні військового
конфлікту.
Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в
Луганській області Ольга Шарунова заявила, що пенсіонери Луганщини
отримають у травні 653 мільйони виплат після перерахунку («ОстроВ»).
Так, за словами чиновниці, у зв'язку зі зміною рівня прожиткового
мінімуму з 1074 гривень до 1130 гривень, було здійснено перерахунок виплат
пенсіонерам області в середньому на 60 гривень 91 копійку. При цьому сума
перерахунку для пенсіонерів силових структур склала 113 гривень 81
копійку.
Також відзначено, що працюючі пенсіонери під перерахунок не
потрапили. Також не потрапили під перерахунок особи, які отримують
максимальну пенсію в сумі 10 тисяч 740 гривень, особи, які мають неповний
страховий стаж, а також жінки, які скористалися правом дострокового
виходу на пенсію.
Місто Щастя повністю забезпечений доступом до українському
телебаченню («ОстроВ»).
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Народний депутат України, радник Міністра у зоні АТО Олександр
Бригинець:
Місто Щастя – чи не найскладніша точка в прифронтовій зоні огляду
на рельєф, який знаходиться в низині між двома пагорбами, на обох берегах
Сіверського Дінця.
У місті є точка, де можна встановити передавачі − гігантські труби
місцевої ТЕС, але будь-які роботи на цих трубах призводять до чергових
обстрілу з боку російських окупаційних військ.
Зараз головна інформаційна навантаження тут покладається на
місцевого кабельного оператора, який охоплює більше 70 % квартир, а також
на Інтернет-провайдера, адже все місто охоплене оптоволоконною лінією, що
забезпечує Інтернетом всіх бажаючих. Є й такі, які користуються
супутниковими антенами, їх у місті до 1000.
Відмінність супутникового сигналу в тому, що його отримують
безкоштовно, і в тому, що через супутник можна дивитися російські
телеканали, а через кабель тільки українські і за гроші. Незважаючи на це,
кабелем користується в рази більше людей.
В Сватове призначений новий керівник РДА (Ирта-fax).
11 травня в Сватове представили нового голову районної державної
адміністрації. Ним став Дмитро Мухтаров, який раніше обіймав посаду
секретаря Рубіжанської міської ради.
Переселенці і жителі маріупольських селищ отримали тверде
паливо від Угорської Екуменічного Служби Допомоги (ilich.in.ua).
В рамках нової програми Угорської Екуменічного Служби Допомоги
завдяки фінансовій підтримці міжнародного фонду «ACT − alliance» 300
сімей змогли отримати тверде побутове паливо у фасованому вигляді.
Одержувачами допомоги стали сім'ї вимушених переселенців, які
проживають в Маріуполі і жителі селищ Сартана, Талаківка, Гнутово,
постраждалі внаслідок антитерористичної операції.
Це самі потребують сім'ї, які перебувають у важкій життєвій ситуації і
отримують підтримку від міських соціальних служб.
У київській області побудують 439 будинків для переселенців
(Час.ua).
Житло для людей, які переїхали з Донбасу, будують на Київщині.
Обласна влада виділила 55 гектарів землі поблизу села Абрамівка
Вишгородського району. Планують звести 439 будинків.
Менеджер проекту «Экогромада» Руслан Шульга заявив, що стільки
заявок отримали від сімей переселенців. Житло є однією з найбільших
проблем. Його наявність допоможе переселенцям швидше адаптуватися,
знайти роботу.
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Будуть будувати за кошти міжнародних громадських організацій та
ООН.
Це будуть одно- і двоповерхові будинки площею 60-160 «квадратів». З
екологічно чистих матеріалів. На даху встановимо сонячні панелі,
вітрогенератори. Стіни утеплимо мінеральною ватою. Комплектація кожного
обійдеться в 13-15 тисяч доларів. Спонсори виберуть сім'ї, які вселяться
перші. Ймовірно, це будуть багатодітні сім'ї, а також люди з обмеженими
можливостями.
Почалася
виплата
грошової
компенсації
жителям
багатоквартирного будинку в Лисичанську Луганської області
(Восстановление Донбасса).
12 травня перераховано перша сума грошової компенсації мешканцям
будинку № 17 кв. Жовтневої революції на їх карткові рахунки, відкриті в
Ощадбанку.
Також, в міськраді зазначають, що робота в даному напрямку триває
без затримки, з чітким дотриманням регламенту процедур, встановлених
законодавством.
Радник голови Дніпропетровської ОДА Віталій Литвин повідомив,
що у Дніпропетровській області переселенці з Донбасу 13 травня почали
отримувати картки на грошову допомогу від уряду Німеччини
(Восстановление Донбасса).
За його словами, в цілому картки отримають близько тисячі сімей, які
були відібрані з 1700 сімей «за спеціально розробленою методикою
опитування, що дозволяє визначити найбільш вразливі сім'ї, які найбільше
потребують допомоги».
Генеральний консул Німеччини в Дніпропетровську Вольфганг
Мессінгер:
На пластикові карти вимушені переселенці з Донбасу отримуватимуть
грошову допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на придбання
продуктів харчування і товарів першої необхідності.
За офіційними даними, на Дніпропетровщині зареєстровано більше 80
тис. Переселенців з Донбасу. За оприлюдненими даними, 70% від загальної
кількості переселенців в регіоні − це пенсіонери та сім'ї з дітьми. Крім того,
область прийняла 6 прийомних сімей та 2 дитячих будинки сімейного типу,
які отримують грошові виплати, передбачені державою.
Централізоване водопостачання селища Верхньоторецьке та села
Червоний Партизан, що знаходяться на лінії розмежування відновлено
(Восстановление Донбасса).
Єдиний водовід, який подає воду в ці населені пункти, був
пошкоджений під час бойових дій восени 2014 року.
Відзначено, що протягом півтора років бойові дії в даному районі
Регіональні ініціативи

101

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

12 − 18 травня 2016 р.

20-28 лютого 2015
практично не припинялися, що не дозволяло виконати ремонтні роботи.
Дозвіл було отримано 29 квітня, працювати необхідно було
оперативно, так як небезпека відновлення бойових дій була дуже висока.
Пошкодження водоводу було усунуто дуже швидко завдяки високій
кваліфікації та сміливості наших співробітників. Їхали наші бригади вже під
звуки перестрілки зі стрілецької зброї.
Активісти міжнародного благодійного фонду «Волонтерська
допомога» разом з колегами відвідали ряд шкіл Станично-Луганського
району (Український кризовий медіа центр).
Дітям привезли продукти харчування, ліки та іншу необхідну
допомогу.
Президент МБФ «Волонтерська Допомога» Святослав Янко:
Деякі діти, в основному старшокласники, змушені більшу частину часу
жити окремо від батьків, які залишаються на тимчасово окупованих
територіях – щоб вчитися в українській школі і потім отримати дійсний
документ про освіту.
Основна наша місія навіть не в тому, що ми привозимо ліки, одяг,
взуття та їжу, хоча крім Червоного Хреста і норвезького благодійного фонду
в прифронтовій зоні нікого немає. Для дітей наш приїзд свідчить, що їх не
кинули напризволяще.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
18 травня голова Луганської облдержадміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз здійснив робочу поїздку до
міста Щастя.
У першу чергу очільник Луганщини зустрівся з керівництвом та
депутатами міської ради. У відвертій розмові з губернатором представники
громади розповіли про нагальні проблеми прифронтового міста. Зокрема, на
зустрічі йшлося про доцільність створення у місті Щастя військово-цивільної
адміністрації (ВЦА). «Хочу порадитися з вами, чи потрібно це зараз робити,
як це допоможе місту? Якщо так, то я чекаю від вас пропозиції щодо
кандидатів на цю посаду. Це повинна бути така людина, яка зможе вправно
керувати містом, з якою вам буде комфортно працювати», – висловив свою
думку Юрій Григорійович. У підсумку обговорення було досягнуто
взаєморозуміння у цьому питанні – визнано доцільним створити ВЦА у м.
Щастя.
Після цього Юрій Гарбуз відвідав міську лікарню. Олег Супрун,
головний лікар Щастинської міської лікарні, показав Юрію Григорійовичу,
як відбувається ремонт будівель лікарні, пошкоджених під час бойових дій,
нове обладнання для діагностики – УЗД та рентген апарати.
Наступним пунктом поїздки губернатора стала ДТЕК Луганська ТЕС –
електростанція, розташована у м.Щастя, стратегічній об’єкт, що забезпечує
електрикою всю область. Директор електростанції Станіслав Валантір
особисто ознайомив керівника області з роботою підприємства і запевнив,
що ДТЕК Луганська ТЕС і надалі буде надійним постачальником
електричної енергії для промисловості й населення області. Керівництво
електростанції, працюючи фактично на лінії фронту, зуміло під обстрілами
зберегти електростанцію у робочому стані, а приблизно 2000 мешканців
м.Щастя забезпечити роботою. Під час цієї зустрічі було обговорено питання
відновлення пошкоджених ліній електропостачання для забезпечення
відновлення роботи великих промислових підприємств Луганщини. Юрій
Гарбуз висловив упевненість, що плідна співпраця між Луганською
облдержадміністрацією та енергетиками міста Щастя продовжиться й надалі.
Завершилася поїздка губернатора зустріччю з керівництвом і
військовослужбовцями 92-ї ОМБр ВСУ (Луганська обласна державна
адміністрація).
Волонтери громадської ініціативи «Відновлення Донбасу» доставили
гуманітарну допомогу в прифронтову Мар'їнка, Донецька області. До складу
вантажу, який доставили в Мар'їнський райздрав, увійшли кисневі маски,
Новини з соціальних мереж
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катетери, контактні пластини для дефібриляції та інше медичне приладдя
(Восстановление Донбасса).
Верховна Рада скасувала заборону на зміну керівництва юридичної
особи в ході АТО на територіях, де пройшли місцеві вибори (Восстановление
Донбасса).
Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський:
Сьогодні колегія Донецької ОДА затвердила програму національнопатріотичного виховання до 2020 року. І хто б що не казав, переконаний, що
ця сходинка повернення Донбасу в єдиний український простір така ж
важлива, як економічний підйом і побудова інфраструктури. Дуже важко
змінити ментальність старших людей. Але виховувати маленьких українців
патріотами своєї держави, самодостатніми європейцями – наше завдання. Це
зерно, з якого проростатиме цвіт нації. А влада повинна створити всі умови
для живильного ґрунту.
Одним із таких кроків також стане формування на Донеччині 21
опорної школи виключно з українською мовою викладання. Ми створимо
таку «цукерку», куди нікого затягувати не доведеться. Батьки самі будуть
зацікавлені віддати дитину вчитися до найбільш сучасного і перспективного
закладу (Павло Жебрівський).
Президент України Петро Порошенко:
Щойно відкрита школа «Смарагдове місто» у Святогірську − це символ
відновлення Донбасу. І я дуже хочу, щоб ця школа була зразковою (Петро
Порошенко).
Президент України Петро Порошенко:
З хлопцями та дівчатами, які сьогодні в новенькій формі української
поліції вийдуть на вулиці Слов'янська і Краматорська, ми вже зустрічалися.
Це було в навчальному центрі в Харкові. І тоді я пообіцяв приїхати на
присягу. Я свого слова дотримав.
Вірю, що кожен поліцейський так само дотримуватиметеся слова, того
самого урочистого слова, яким є присяга.
Високу довіру людей до нової поліції не можна змарнувати! (Петро
Порошенко).
Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський:
Нова поліція і нова школа! Закон і освіта − ось підмурок відновлення
Донеччини і розвитку держави. Сьогодні Петро Порошенко дав старт обом
напрямкам. У Краматорську присягу склали 194 поліцейських. Вони вже
заступили на службу і патрулюють вулиці Краматорська і Слов’янська. Ще
два роки тому в це складно було повірити .
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А в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове
містечко» відкрито школу − одну з найкращих в Україні. Цифрові
лабораторії, інтерактивні дошки, високі побутові стандарти - все це стало
дійсністю. Важливо ставити перед собою мету і не боятись перешкод. У нас
все вийде! (Павло Жебрівський).
16 травня голова Луганської облдержадміністрації – керівник
військово-цивільної
адміністрації
Юрій
Гарбуз
відвідав
ПАТ
«Лисичанськвугілля», ДП «Первомайсквугілля» (м. Гірське) та спустився до
шахти імені Д. Ф. Мельникова (м. Лисичанськ).
Голова Луганської облдержадміністрації – керівник військовоцивільної адміністрації Юрій Гарбуз:
Я хочу зрозуміти та відчути ті проблеми, що існують сьогодні у
вугільній галузі Луганщини.
Я знаю, є проблеми із заборгованістю із заробітної плати, є й інші
проблеми, про які ви мені тут сьогодні будете говорити, тому я хочу одразу
налаштувати вас на діалог, бо так я будую всю свою роботу.
Щодо погашення заборгованості із заробітної плати він розповів, що
останні три дні займається вирішенням цієї проблеми разом з новим
Міністром енергетики та вугільної промисловості Насаликом Ігорем
Степановичем. Юрій Григорович під час спілкування з керівництвом
«Лисичанськвугілля» здійснив телефонний дзвінок міністру, який запевнив
його, що вже сьогодні (16 травня) гроші на погашення заборгованості із
заробітної плати надійдуть на рахунки вугільників. І дійсно, поки готувався
цей матеріал, гроші у сумі 22 млн 370 тис. грн були перераховані
вугільникам ПАТ «Лисичанськвугілля», а ДП «Первомайсквугілля»
отримало з Києва 11 млн 355 тис. грн (заборгованість за три місяці)
(Луганська обласна державна адміністрація).
Переселенці, які проживають в Маріуполі, і жителі селищ отримали
тверде паливо від Угорської Екуменічної Служби Допомоги (Восстановление
Донбасса).
Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський:
Вітаю! Верховна Рада сьогодні ухвалила рішення про перейменування
населених пунктів і районів у Донецькій області, в тому числі на тимчасово
окупованій території. Декомунізовані міста Красноармійськ – відтепер
Покровськ, Торез − відтепер Чистякове та багато інших. Важливо, щоб
боротьба українців із совком тривала на всіх рівнях. Не тільки
топонімічному, а в першу чергу ментальному і культурному. Це завдання для
всіх нас! (Павло Жебрівський).
За результатами дослідження Help Age − міжнародної недержавної
організації, яка займається захистом прав людей похилого віку, 47% літніх
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людей нікуди не переїхали, тому що вони або «не мали можливості», або
66%, в Україні сказали, що ніхто, крім Help Age цікавився їхніми потребами.
47% літніх людей в Україні сказали, що з початком конфлікту, вони
нікуди не переїхали, тому що вони або «не мали можливості», або «їм не
було куди». Багато респондентів ховаються від обстрілів в укриттях, але є й
ті, хто не може рухатися, тому під час обстрілів залишається лежати в ліжку.
Для більшості (більше 50%) громадян похилого віку України здоров'я −
головна проблема, в тому числі і через високі ціни на ліки.
44% людей похилого віку в Україні вважають, що відчувають вікову
дискримінацію, коли намагаються отримати допомогу, 43% сказали, що їм
доводилося стояти в черзі довше, ніж молодим, 55% людей похилого віку
доводилося йти, так і не дочекавшись допомоги (консультації тощо) (Донбасс
SOS).
За участю заступника голови Луганської облдержадміністрації Юрія
Клименка, головних редакторів комунальних районних та міських газет,
заслужених журналістів України відбулося представлення інформаційного
порталу – електронної газети «Восточное партнерство».
Засновником цього проекту виступала Асоціація «Восточное
партнерство».
Також у заході взяли участь Вадим Горан – голова цієї організації та
Сергій Давидов – його заступник.
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій
Клименко:
Сьогодні пріоритетними напрями політики облдеражміністрації, що
визначили Президент України Петро Порошенко та голова Луганської
обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної
адміністрації Юрій Гарбуз, є налагодження діалогу з простими людьми, які
проживають на непідконтрольних українській владі території області. Триває
гібридна війна, частиною якої є інформаційна війна. ЇЇ цілі – вплинути та
змінити свідомість наших співгромадян. Ми усвідомлюємо, що це для нас є
велика проблема, оскільки не маємо можливості подати на ту сторону області
інформаційний контент, щоб донести правдиву інформацію.
Я вважаю, що це дуже важливе та потрібне починання, що вкрай
необхідне для поновлення діалогу та спілкування між громадянами. Бажаю
усім авторам та організаторам цього проекту, нашим партнерам вдачі в цій
відповідальній справі.
Тому одним з перших кроків до наближення довгоочікуваного миру на
Луганщині буде створення нової електронної газети «Восточное
партнерство». Планується, що інформаційні матеріали для цього видання
будуть готовити як журналісти, які виїхали з окупованих територій, так й ті,
хто залишився там.
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Передбачається, що газета стане постійною площадкою для обміну
точок зору, публікації позитивної інформації, спрямованої на порозуміння
між жителями з усіх куточків Донбасу та України.
Під час дискусії учасники заходу підтримали ідею створення такої
газети та висловили свої побажання щодо тематики та її загальної концепції
(Луганська обласна державна адміністрація).
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука:
Відбулась
моя
зустріч
з
активістами/волонтерами/медійниками/нардепами щодо роботи міністерства.
Майже дві години постійного діалогу.
Знаковим виявився той факт, що кількість бажаючих поспілкуватись
значно перевищила скромні можливості мого кабінету (Георгій Тука).
Гуманітарну допомогу з Австрії передали в маріупольську лікарню
(Восстановление Донбасса).
На Київщині 55 гектарів виділили землі, на яких планують звести 439
будинків для переселенців (Восстановление Донбасса).
Непідконтрольні території сплатили
2,4 млрд гривень (Восстановление Донбасса).

до

держбюджету

України

ЄС в цьому році виділив 127 млн гривень на реконструкцію мостів в
Донецькій області (Восстановление Донбасса).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД

Менш ніж половина опитаних МОМ сімей переселенців мають
доходи від трудової діяльності (Lb.ua).
Тільки 28% вимушених переселенців, які раніше працювали, змогли
знайти роботу на новому місці. Такі дані дослідження оприлюднила
Міжнародна організація з міграції (МОМ).
Також змогли працевлаштуватися після переїзду 4,5% тих, хто раніше
не працював. Згідно з наданими даними, менш ніж половина опитаних сімей
переселенців мають доходи від трудової діяльності.
Більше шансів знайти роботу мають ті переселенці, які були задіяні в
будівництві, промисловості, освіті. Найважче працевлаштуватися тим, хто
раніше працював у сфері перевезень. Дві третини працевлаштованих
повідомили, що нинішня робота відповідає їхній кваліфікації, найбільше
таких серед медиків, працівників сфери освіти, держуправлінців і
працівників промисловості.
Зацікавленість у тому, щоб відкрити власний бізнес, висловили лише
10% непрацюючих переселенців − це лише 16,2% із тих, хто вказав, що
потребує роботи.
(Європейська правда)
Екс-міністр оборони та колишній маршалек Сейму Польщі
Радослав Сікорський:
Україна повинна зосередитися на тому, щоб досягти успіху на тих 90
відсотках території, яку нині контролює українська влада.
Частину території Україна втратила − Крим і Донбас. Але ці регіони
були збитковими. Крим – через те, що там живуть багато пенсіонерів, а
Донбас через збиткові галузі промисловості.
Якщо завтра Донбас, за помахом чарівної палички повернеться до
України, його відновлення та реконструкція буде непосильною для України.
Вперше мешканка Донбасу виграла в суді справу про компенсації
за житло, зруйноване в ході бойових дій − нею стала 80-річна Валентина
Макогон (Восстановление Донбасса).
Правозахисники, що зробили мешканці Слов'янська юридичну
допомогу, вважають, що це рішення послужить прецедентом для задоволення
позовів інших постраждалих. Офіційної статистики з цієї категорії громадян
немає, але експерти не виключають, що мова може йти про тисячі подібних
випадків.
За рішенням суду, потерпілій вдалося домогтися відшкодування на
суму 363 789 гривень 40 копійок.
Експертний погляд
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Юрист громадської приймальні УГСПЛ в Слов'янську Вікторія
Фролова:
Компенсація розрахована за середньою вартістю будівництва
квадратного метра житла в Донецькій області.
Вартість згорілої меблів і предметів побуту не враховано, так як немає
ніяких доказів їх наявності або чеків. Компенсація присуджена тільки за голі
стіни.
Директор центру стратегічних справ УГСПЛ Михайло Тарахкало
зазначив, що згідно із законом потерпіла мала всі підстави на компенсацію за
житло, знищене під час силової операції.
«Статтею 19 закону України «Про боротьбу з тероризмом» держава
передбачила компенсацію громадянам за все завдання шкоди ході
антитерористичних операцій. А війна на Донбасі офіційно кваліфікується
державою саме як антитерористична операція».
Він упевнений, що державі так чи інакше доведеться виплатити
компенсацію.
«Мені відомо, що судове рішення вступило в силу і по ньому вже
видано виконавчі документи. Якщо держава не знайде коштів в бюджеті,
буде намагатися оскаржити судове рішення, є велика практика ЄСПЛ, який
вважає, що подібні дії суперечать Європейській конвенції про права
людини».
Він також застеріг українські суди від подальших спроб затягувати
розгляд подібних позовів або не задовольняти їх. Адже за цим неминуче
настане подання до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який
«однозначно виносить рішення на користь потерпілих» з наданням їм не
тільки відшкодування вартості майна, але і з компенсацією моральної шкоди
в розмірі декількох тисяч євро.
«До того ж кожен суддя розуміє, що незабаром може бути
прийнятий закон про індивідуальну відповідальність за порушення
міжнародних конвенцій і тоді кошти за постановами ЄСПЛ будуть
стягуватися з кишені цих суддів».
Українські підприємства зберігають економічні зв'язки з
підприємствами, що знаходяться на окупованій території окремих
районів Донецької області. Про це йдеться в дослідженні громадської
організації «Донецький інститут інформації» (Новости Донбасса).
«Не зважаюси на бойові дії, лінію розмежування і економічний спад
господарські зв'язки з окупованою територією не припинялися. Наказом
першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі
безпеки України (керівника антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей) від 12.06.15 № 415 було встановлено
порядок контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів
(товарів) через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей.
Згідно з ним переміщення вантажів по залізниці здійснюються виключно
Експертний погляд
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через спеціальні контрольні пропускні пункти в'їзду − виїзду на залізниці.
Про масштаби торгівлі та економічних зв'язків говорить той факт, що до
переліку суб'єктів, яким надано право перевозити певні товари з
неконтрольованою території, якій опубліковано на сайті Служби безпеки
України входить майже 28 тисяч підприємст», − йдеться в аналітичному звіті.
За інформацією голови Донецької обласної державної адміністрації
Павла Жебрівського, податки, які сплачують підприємства, що знаходяться
на окупованій території складають понад 50% бюджету Донецької області.
Це пояснюється тим, що за оцінками експертів, близько 78%
промислового потенціалу Донецької області (частка в промисловому
виробництві в Донецькій області в 2013 році) розташоване в районах, які не
перебувають під контролем української влади.
У звіті йдеться, що факт переміщення вантажів через лінію
розмежування викликає в українського суспільства деяке обурення. З одного
боку лунають звинувачення в «фінансуванні тероризму», з іншого − всі
підприємства, вантажі яких перевозять через лінію розмежування
зареєстровані за українським законодавством і платять податки в бюджет
України.
У дослідженні йдеться, що з одного боку, господарські зв'язки можуть
бути інструментом впливу на окуповані території, який дозволяє
підтримувати українських громадян, що залишилися там, з іншого боку − є
одним з джерел поповнення бюджету «ДНР».
Повний розрив економічних відносин з окупованої територій значно
погіршить соціальну ситуацію в цих районах, що призведе до збільшення
кількості переселенців, а також до повної переорієнтації залишків великої
української промисловості на окупованій території на російський ринок і її
вихід з українського правового поля, в якому вона працює зараз.

Експертний погляд
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Прогнози
Економіка України демонструє перші ознаки зростання після
дворічного спаду. За оперативними даними Держстату, ВВП країни у
першому кварталі зріс на 0,1% у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року (Радіо Свобода).
Міжнародне агентство Bloomberg заявило про ознаки виходу з рецесії,
українські ж експерти говорять, що підвищення добробуту громадяни
зможуть відчути лише через десятиліття стійкого щорічного 5-відсоткового
зростання.
Економічний експерт, виконавчий директор центру соціальноекономічних досліджень «CASE Україна» Дмитро Боярчук:
Якщо будуть проведені реформи, тоді ріст 2016 року на 1-2% – це буде
лише початок. Я вважаю, що якщо наступне десятиліття ми будемо зростати
зі швидкістю 5-6%, то це для нас буде дуже добре.
Оскільки традиційні для України сировинні ринки такого зростання не
забезпечать, слід робити наголос на нетоварні ринки: експорт ІТ-послуг,
туризм тощо.
Виконавчий директор Фонду Блейзера Олег Устенко:
Якщо ви подивитеся прогнозовані показники економічного світового
зростання в цьому році, то воно складе приблизно 3%. Тобто, якщо Україна
зростає на 1-1,5% протягом цього року, то це буде означати, що дистанція
між розвитком України та найближчими її сусідами і взагалі світовою
економікою – вона просто буде збільшуватися.
Підвищення рівня життя українці відчують лише після стійкого
зростання на 5 і більше відсотків, що стане можливим після здійснення
структурних реформ, активізації інвестиційної діяльності, перегляду
структури українського експорту.
Економіст Борис Кушнірук:
Я переконаний, що і рівень інфляції у нас буде в цьому році менше
12%, на рівні 8-9%, і зростання ВВП буде більшим, навіть за прогнозовані
2%. Я оцінюю в три відсотки з позитивним прогнозом, тобто прогнозом в бік
збільшення.
Економіка України починає повільно зростати після затяжного
дворічного спаду. Про це свідчать дані Державної служби статистики за
перший квартал 2016 року (Голос Столиці)
Експерт з питань економіки Володимир Коновальчук:
Україна на даній стадії свого розвитку не виробляє якихось
високотехнологічних конкурентоспроможних товарів, тому сировинні ринки
Прогнози
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– метал, зерно та інші товари – мають величезне значення для України. Ми
бачимо, що ціни дещо збільшилися, також спостерігаємо невелике
пожвавлення економіки України. Звичайно, 1-2% зростання економіки
недостатньо, тому що у нас був спад економіки за два роки дуже великий.
Ми отримали важкий удар в 2009 році і 2014-2015 роках, коли по 8-9%, по
12% падала економіка. Україні однозначно потрібно виходити на якісь більш
суттєві показники. Хоча б 4-6%.
Більшість експертів, якщо подивитися різні прогнози: і МВФ, і
Світового банку, різних експертів, і усереднені взяти показники; кажуть, що
показник буде десь в районі 2-3%. Україна має набагато більший потенціал,
ніж зростання на 1,5-2%. Це можливо в тому випадку, якщо держава
полегшить життя для малого і середнього бізнесу.
У довгостроковій перспективі потенційне зростання може бути на рівні
5%. Це усереднене потенційне зростання ВВП України на тій стадії розвитку,
на якій вона знаходиться, маючи ту структуру економіки, яка є. Але
зростання може і не бути, якщо ми не будемо знижувати податки. Певні
кроки в цьому напрямку були зроблені, але їх явно недостатньо.
Україна споживає багато газу та інших енергоносіїв. З іншого боку, це і
погана новина – низькі ціни передаються на ціни на іншу сировину,
постачальником якої є Україна. Тобто ціни на нафту дуже сильно
взаємопов'язані з цінами, наприклад, на зернові культури, на той же метал.
Тут вже Україна є одним зі світових лідерів і у виробництві цих товарів.
Тому низькі ціни на нафту будуть означати низькі ціни на інші сировинні
товари, а Україна від цього явно не виграє. Тому, на жаль, низькі ціни на
нафту на Україну чинять швидше негативний ефект, ніж позитивний.
Цей рік має стати першим роком зростання економіки України
після довготривалої кризи (Українські реалії)
У своїй травневій доповіді МВФ пророкує Україні в 2016 році
зростання економіки на 1,5%. У Фонді такі цифри вважають позитивними,
називаючи можливе зростання «рекордним». Скоріш за все, його можна
вважати таким, порівнюючи з приголомшливим падінням української
економіки в 2015 році на 10,5%
Інвестиційний банкір Сергій Фурса:
ВВП зростає вже третій квартал. Зараз є обережні сигнали про те, що
це зростання може прискоритися. Припинився відтік капіталу, виріс попит на
метали на внутрішньому ринку. Є речі, які ще не матеріалізувались в
статистику, але вони дають зрозуміти, що все буде добре.
Стабілізація гривні і позитивні економічні зрушення відбулися
значною мірою через спекулятивне зростання ціни на сталь в Китаї та у
всьому світі.
Наша динаміка ВВП завжди залежала від цін на сталь. Зараз маємо те ж
саме: було різке спекулятивне зростання. Це і тримало гривню. У той же час
цей спекулятивний ріст уже закінчився, була серйозна корекція і ми можемо
Прогнози
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говорити про те, що сильного подальшого зростання не буде. Є стабілізація
на певному рівні, набагато нижче, ніж були досягнуті пікові значення.
Економіст Олег Устенко:
Зростання в 1,5% не означає, що ти піднімаєшся з дна. Коли сусідні
країни ростуть темпами в 2% і вище – це означає, що дистанція між
Україною і сусідами буде лише збільшуватися. Якщо дивитися на світову
економіку, то вона в цьому році прогнозовано покаже зростання 3%. Можна
казати про стійку траєкторію зміцнення економіки тільки тоді, коли країна
росте темпами, які перевищують темпи росту її основних сусідів.
Не варто перебільшувати значення міжнародної допомоги для
зміцнення економіки України. Транш вирішує тільки питання тимчасового
перепочинку, питання збільшення фінансової стабільності країни в
короткостроковій перспективі.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило на
рівні «ССС» («можливий дефолт») довгостроковий рейтинг України в
іноземній і національній валюті, а також рейтинг суверенних облігацій в
національній та іноземній валютах (Дзеркало тижня).
Як зазначає агентство, «підтвердження рейтингів відображає
відсутність прогресу в програмі реформ, необхідних для розблокування
донорської підтримки, яка посилилася політичною гризнею».
В агентстві вважають, що уряд зможе домогтися отримання
відкладеного траншу МВФ на 1,7 млрд доларів на початку третього кварталу
2016 року. Проте, вважають експерти Fitch, незначна парламентська
більшість і слабка партійна дисципліна у фракції партії президента Петра
Порошенка роблять подальші реформи, необхідні для наступних траншів
МВФ, дуже проблематичними. Fitch прогнозує, що у 2016 ріці економіка
України повернеться до зростання після скорочення на 9,9% у 2015 році. При
цьому середньостроковий потенціал зростання оцінюється всього в 2%, через
втрату експорту до РФ, шкоду від військового конфлікту на сході, низькі
ціни на сировинні товари і слабкий фінансовий сектор.
Міжнародне рейтингове агентство Moody's очікує відновлення
зростання валового внутрішнього продукту України в 2016 році
(Економічна правда).
Про це йдеться в звіті Moody's по Україні.
Експерти
агентства
вважають,
що
проведена
Україною
реструктуризація зовнішнього боргу в 2015 році сприяла полегшенню
зовнішньої ліквідності і знизила тиск на Україну.
Проте відношення держборгу до ВВП залишається високим більш ніж
на 80% і реструктуризація єврооблігацій на 3 млрд доларів викуплених
Росією, швидше за все, затягнеться через тривалий судовий процес.
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Moody's вважає, що економіка України залишається вразливою,
незважаючи на значне зниження рівня інфляції за останній рік з 60,9% до
9,8% і стабілізацію курсу гривні.
«Зіткнення між силами України та проросійськими сепаратистами
тривають на сході України, не дивлячись на узгодження в 2015 році
припинення вогню», − озвучує агентство найбільші ризики для економіки
України.
Moody 's очікує, що в 2016-2017 роках відбудеться повільне
відновлення зростання економіки України, після того як протягом останніх 2
років було падіння на 15%.
Крім того, дефіцит держбюджету України, ймовірно, залишиться в
межах цільового показника 3,7% ВВП відповідно до вимог Міжнародного
валютного фонду через реформи в податковій сфері і скорочення субсидій на
газ.
Проте міжнародна фінансова підтримка буде залежати від подальшого
прогресу економічних і політичних реформ, в тому числі в заходи по
боротьбі з корупцією.
Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної
інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розраховує, що безвізовий режим
Європейського Союзу для громадян України набуде чинності восени
(Цензор.НЕТ).
«Я сподіваюся, що на той запит, законодавчий запит, який відправила
Європейська комісія Раді ЄС та Європейському парламенту, ми до кінця
літа повинні б отримати позитивну відповідь».
Вона зазначила, що до кінця літа необхідні рішення будуть прийняті,
після чого вони будуть офіційно опубліковані.
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Інфографіка
(Vpoltave.info)

(VoxUkrainе)

Графік 1. Динаміка Індексу моніторингу реформ
Інфографіка
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(VoxUkrainе)

Графік 2. Значення іМоРе та його компонентів у поточному раунді
оцінювання

(EasyBusiness)

(EasyBusiness)
Інфографіка
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(Новости Донбасса)
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