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Головні новини тижня
Протягом тижня 19 − 25 травня 2016 року найбільш обговорюваними
стали дві події: оприлюднення плану пріоритетних кроків уряду на
2016 рік та поява інформації про можливе перенесення введення
безвізового режиму для України.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що план
пріоритетних кроків Уряду буде затверджений з урахуванням пропозицій
громадськості і буде спрямований на забезпечення зростання національної
економіки та упровадження ефективної соціальної політики.
План пріоритетних кроків передбачає п'ять пріоритетних напрямків
роботи Уряду, серед них: забезпечення макроекономічної стабільності,
підвищення ефективності державного управління і послуг, ефективної
протидії, запобігання та боротьби з корупцією, створення сприятливих умов
для ведення бізнесу, а також зміну судової системи.
«Верховенство права, судова система має бути абсолютно
адекватною, оскільки вона є фундаментально важливою для нашого
суспільства. Я думаю, що найближчим часом у нас будуть певні кроки
вперед».
Експерти схвально оцінили конкретність та часову визначеність кроків,
заявлених в якості пріоритетних у плані дій уряду.
Член Національної ради реформ та співзасновник громадської
організації Всеукраїнська громадянська платформа «Нова країна» Валерій
Пекар вважає, що презентований проект операційного плану виглядає як
конкретна програма без традиційних «покращень, підвищень та поглиблень».
«Приємно вражає стилістика документу: по кожному розділу є
постановка проблеми, постановка мети, аналіз попередніх дій, невелика
кількість конкретних кроків із строками та відповідальними, а також
бачення подальших кроків на середньострокову перспективу».
Експерт «Реанімаційного пакету реформ» Ярослав Юрчишин зазначив,
що документ набагато кращий, ніж попередні плани дій урядів, які
доводилося аналізувати.
«Він більш детальний, він більш практичний, в ньому є терміни і в
ньому є відповідальні. Це дуже позитивно, бо вже за результатами другого
кварталу ми матимемо перелік кроків, які вдалось зробити, а по-друге,
подивимося, як уряд відреагує на те, що частина заходів не буде втілена».
Однак, директор Агентства моделювання ситуацій, політолог Віталій
Бала вважає, що оцінювати програму дій уряду можна буде лише тоді, коли
він звітуватиме про її виконання і коли громадяни побачать реальні зміни та
реформи.
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А доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу
Олександр Савченко вивсловив думку, що план пріоритетних дій уряду має
дуже загальний характер.
«Покращити, посилити, вдосконалити. Я не побачив конкретики.
Намагання правильні всі, я прочитав уважно і погоджуюсь з усім. Але цього
недостатньо, щоб запрацювала економіка, і по-друге, дуже важливо
зробити реальні реформістські кроки».
Інформація про можливу затримку із наданням Україні безвізового
режиму викликала негативну реакцію з боку українських високопосадовців,
однак, деякі представники ЄС заперечують цю інформацію.
Посол України при ЄС Микола Точицький заявив, що країни ЄС
обговорюють можливість перенесення введення безвізового режиму для
України.
За його словами, фактор міграційної кризи може впливати на
швидкість прийняття рішення щодо України. Йдеться про ініціативу
Єврокомісії створити процедуру, яка дозволить переглядати рішення про
безвізовий вже після того, як воно ухвалене.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр повідомив, що
ніяких нових рішень щодо візової лібералізації не буде ухвалено до
затвердження механізму швидкої зупинки безвізового режиму.
Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов заявив, що питання
надання безвізового режиму з ЄС для України не буде розглядатися у
найближчі тижні та місяці.
Голова представництва ЄС Ян Томбінський повідомив, що
запровадження безвізового режиму між Європейським Союзом і Україною
йде за планом, а інформації про затримку немає.
«Немає жодної інформації, на підставі якої я міг би сказати, що там є
якась затримка».
Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко
повідомила, що будь-які спроби ЄС перенести запровадження безвізового
режиму для України будуть спробою демонстрації подвійних стандартів. За її
словами, заяви певних німецьких і французьких чиновників і урядовців про
те, що безвізовий режим не на часі, і потрібно ще чекати місяці, нагадують їй
2008 рік, коли саме позиція Німеччини і Франції заблокувала надання
Україні ПДЧ з НАТО.
Президент Європарламенту Мартін Шульц повідомив, що розгляд
законодавчої пропозиції Єврокомісії щодо лібералізації візового режиму з
Україною в Європарламенті розпочнеться вже 26 травня.
Він підтвердив послідовну підтримку з боку Європарламенту в питанні
якнайшвидшого надання Україні безвізового режиму.
Експерт Atlantic Council Андрес Аслунд пише, що Україна повинна
зробити пріоритетними сім ключових елементів: фінансова стабільність,
доступ до ринків ЄС, свобода від віз в межах Європи, приватизація і
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дерегуляція, політична реформа та реформування держави, реформа юстиції.
Аслунд вважає, що якщо Україна досягне успіху на цьому шляху і побудує
вільні і чесні економічну, політичну і юридичну системи, тоді країна буде
готова подати заявку на членство в ЄС у 2020 році, як заявляв президент
Петро Порошенко, і зможе приєднатися до об'єднання в 2030 році.
Інші події тижня:
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що Уряд буде
вирішувати питання скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду за
рахунок проведення реформ, які запустять українську економіку, а не за
рахунок підвищення податків, пенсійного віку чи скорочення пенсійних
програм.
Президент України Петро Порошенко закликав світ допомогти у
відбудові Донбасу. Про це під час виступу на Всесвітньому гуманітарному
саміті в Стамбулі заявив президент Петро Порошенко.
Україна і МВФ відновили результативну роботу і погодили основні
напрямки реформ, які необхідно провести вже найближчим часом,
говориться в заяві Мінфіну за підсумками роботи в Києві місії МВФ.
«Для успішного перегляду програми EFF радою директорів МВФ,
очікуваного в липні 2016 року, Україні необхідно зміцнити свої зусилля для
закріплення фінансової стабільності, підвищення прозорості та забезпечення
верховенства закону», − йдеться в заяві.
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Аналітичний коментар
С. Горова
с.н.с.ФПУ,
канд. наук із соц. комунікацій
План пріоритетних кроків Уряду: експертна оцінка
Прем'єр-міністр
України
Володимир
Гройсман
наголосив:
«Найголовніший пріоритет, який ми ставимо перед собою – ми маємо
забезпечити високий рівень життя людей, а це можливо зробити, хто би що
не казав, через абсолютно стійку економічну стабілізацію і довгострокове
економічне зростання. Ми можемо побудувати якісну, успішну країну тільки
тоді, коли у нас буде стабільна, розвинута і відкрита економіка».
Один з найголовніших пріоритетів Уряду – досягнення
макроекономічної стабільності. «Неможливо розвивати країну, коли ми
маємо нестабільну банківську систему, коли ми маємо незрозумілі інфляційні
процеси, коли ми маємо слабку, зарегульовану, закриту економіку,
неефективне управління державними підприємствами, коли ми маємо
достатньо високий рівень корупції і невисоку довіру і ефективність до
судової системи. Наше головне завдання – забезпечити макроекономічну
стабілізацію, яка показує свої можливості сьогодні, і забезпечити у
середньостроковій перспективі макроекономічне зростання», – зазначив
Глава Уряду. За його словами, «маючи колосальний потенціал, природні
ресурси при розумному, якісному управлінні» Україна може досягнути
європейських показників рівня життя та зростання економіки.
Уряд також вживатиме заходів для зміни якості державного
управління, для того, аби влада могла адекватно сприймати виклики і
приймати професійні рішення, зазначив Володимир Гройсман. «Україні
потрібна відповідальна, публічна, прозора і професійна влада», – підкреслив
він.
Першочергові кроки Уряду також будуть здійснені у напрямку
встановлення верховенства права та протидії корупції. «Загроза
корупційна є не менш важлива, ніж те, що ми маємо сьогодні з боку нашого
північного сусіда», – зауважив Прем'єр-міністр. Глава Уряду наголосив, що
корупція, невисокий рівень довіри до судової гілки влади і низький рівень
верховенства права підриває довіру до України та довіру громадян до
держави.
Серед пріоритетних завдань Кабінету Міністрів – відновлення
безпеки громадян.
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Крім того, одне з головних завдань Уряду – створення сприятливих
умов для розвитку бізнесу. «Маємо створити такі умови, щоби бізнес був
здатен до власного розвитку», – зауважив В. Гройсман.
Виходячи з визначених головних пріоритетів, перед Урядом стоїть
низка першочергових завдань. Так, потрібно змінити систему прийняття
урядових рішень, зокрема продовжуючи передачу повноважень на місця,
зазначив Володимир Гройсман. Уряд також продовжить здійснення реформи
державної служби, у контексті чого планується ефективно упровадити новий
Закон про державну службу. У першочергових планах – впровадження
електронних технологій, що сприятиме подоланню корупції та підвищенню
зручності надання державою послуг громадянам.
Уряд продовжить децентралізацію та підтримку об'єднання
територіальних громад, на що у 2016 році передбачено 1 млрд гривень.
Прем'єр-міністр наголосив на необхідності повернення до здійснення
податкової реформи. При цьому, має бути забезпечена прогнозованість та
зрозумілість встановлення податків.
Уряд має за мету забезпечити прозору, відкриту, ефективну
приватизацію об'єктів державної власності в Україні. Ефективна прозора
приватизація – це антикорупційний крок, який стимулюватиме створення
робочих місць та відновлення національної економіки, наголосив Володимир
Гройсман. Також Уряд продовжить публічне, конкурсне призначення
керівництва державних підприємств та скоротить перелік підприємств, які не
підлягають приватизації. «Не можна призначати на державні підприємства
«по блату», бо цей блат потім вилітає у десятки, десятки мільярдів, які
належать українському народу, а вони виходять у тіньові схеми», – зазначив
він.
Серед інших цілей – збільшення прямих іноземних інвестицій та
стимулювання внутрішнього інвестування. З цією метою, зокрема, можливе
створення індустріальних парків, які можуть бути осередками нової
інвестиційної політики.
Уряд ставить собі завдання реформувати систему державної підтримки
сільського господарства. «Ми маємо запровадити адресну, чітку підтримку
невеликим фермерським господарствам до 500 га землі на вироблення
власної, конкурентної, чистої, якісної сільгосппродукції. Ми будемо цим
питанням займатися, ми ставимо його в пріоритет і ми вважаємо, що це
питання має бути вирішене», – зауважив він.
Ще одне завдання Уряду – реформування ринку природного газу,
зокрема шляхом збільшення видобутку власного газу, викорінення корупції у
цій сфері, досягнення енергоефективності та енергонезалежності країни.
Одним з національних пріоритетів в Україні має стати будівництво
доріг та транспортних коридорів, що дасть можливість розвивати транзитний
потенціал України, стимулювати створення робочих місць та розвиток
економіки.
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У реформі соціального захисту населення, коментуючи сферу охорони
здоров'я, Прем'єр-міністр наголосив на необхідності наведення ладу з ліками,
зокрема щодо їх закупівлі та спрощення доступу якісних медичних
препаратів з-за кордону.
У сфері освіти Уряд націлений на здійснення дерегуляції та
дебюрократизації.
Окремо Прем'єр-міністр наголосив на необхідності підготовки до
реінтеграції тимчасово окупованої території частини Донбасу. Він нагадав,
що в Україні сьогодні нараховується 1 млн 730 тис тимчасово переміщених
осіб, «які вимушені були під дулом автомата покинути свої домівки». «Наше
завдання – в першу чергу, пам'ятати про людей, тимчасово переміщених осіб,
максимально налагодити можливості їхньої інтеграції, нормального життя і
бути готовими до реінтеграції Донбасу, відновлення його інфраструктури», –
підкреслив він. Нове Міністерство з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб покликане забезпечити повну готовність до
початку цього процесу (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=249044639&cat_id=244274130. – 2016. – 19.05).
Слід відзначити, що представлений Володимиром Гройсманом план
пріоритетних кроків Уряду на 2016 рік досить активно коментують в
експертних колах, переважно, прогнозуючи його ефективність та дієвість. На
думку члена Національної ради реформ та співзасновника громадської
організації Всеукраїнська громадянська платформа «Нова країна» Валерія
Пекаря, презентований В. Гройсманом проект плану виглядає як конкретна
програма без традиційних «покращень, підвищень та поглиблень».
В. Пекар зазначає: «Приємно вражає стилістика документу: по
кожному розділу є постановка проблеми, постановка мети, аналіз попередніх
дій, невелика кількість конкретних кроків із строками та відповідальними, а
також бачення подальших кроків на середньострокову перспективу»
(http://www.dw.com/uk/план-гройсмана-реальні-кроки-чи-політичний-піар/
a-19270402. – 2016. – 20.05).
Схожої думки дотримується й політолог Віктор Таран. За його
словами, документ містить чіткі цілі. «Виокремили не так багато, але кілька
пріоритетів. Це не документ про все. Є чітка мета – ріст рівня життя
громадян. І всього-на-всього 5 пріоритетів. Бо не може бути 20 чи 30.
Сфокусувались на макроекономічній стабілізації, створенні сприятливих
умов для бізнесу, підвищенні якості державного управління, боротьбі з
корупцією і відновленні безпеки громадян – соціальної і у війні з Росією», –
пояснив експерт (http://gazeta.ua/articles/politics/_ekspert-ociniv-prioritetnikroki-grojsmana/699194. – 2016. – 19.05).
Цей план не є роботою винятково уряду – ще до нього було розроблено
чимало різноманітних експертних програм та стратегій. Частина з них лягла в
основу цього документа. Але головними його авторами все ж були
міністерства, підкреслив заступник голови Стратегічної групи радників з
підтримки реформ в Україні Павло Кухта.
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Серед найбільш вдалих частин документу експерт відзначив пропозиції
міністерства освіти. У ньому, за словами П. Кухти, не вимагали збільшення
фінансування, а обрали шлях ефективного використання наявних
ресурсів – завдяки дерегуляції та аудиту наукових інституцій
(http://www.dw.com/uk/план-гройсмана-реальні-кроки-чи-політичнийпіар/a-19270402. – 2016. – 20.05).
Економіст Олександр Жолудь в своєму коментарі також підкреслив: «У
цілому обраний урядом курс, на мій погляд, є правильним. Багато в чому він
продовжує курс Кабміну Арсенія Яценюка. З огляду на поліпшення
економічної ситуації, є певні надії, що новий уряд зможе проводити реформи
в більш сприятливому кліматі, тобто, вони будуть не настільки
хворобливими»
(http://politica-ua.com/plan-grojsmana-chego-ozhidat-otnovogo-pravitelstva-ekspert/. – 2016. – 20.05).
Слід звернути увагу також на те, що деякі експерти у своїх коментарях
щодо плану пріоритетних кроків Уряду вказували на певні «проблеми» та
недопрацювання. Так, політолог Віктор Таран підкреслив: «Не вказали
ризиків реалізації програми у відносинах із парламентом, бо мають
прийняти низку законів. Популісти є найбільшою загрозою для програми.
По-друге – не до кінця виписані структурні зв'язки між міністерствами та
іншими органами влади. Тут це трохи кульгає. Інше – комунікація. Влада має
пояснювати суспільству, що вона робить. Зараз цього бракує».
Експерт вважає, що потрібні єдині правила для всіх. «Встановити
єдині, відкриті правила для всіх ключових гравців. Влади, бізнесу,
суспільства, які базуються на верховенстві права, неупередженості, протидії
корупції, прозорості. Це має бути аксіома. Якщо ці речі запустимо – буде
розвиток. Гройсман говорив: щоб наступила макроекономічна стабілізація,
необхідна дерегуляція бізнесу. Це чудово. Але тоді потрібне антиофшорне
законодавство. Одне для всіх. Новий податковий кодекс. Вимивати з нього
преференції для окремих галузей. Створювати єдиного регулятора на
газовому ринку. Коли говоримо про наповнення бюджету, треба
реформувати фінансову службу та митницю», – пояснив політолог
(http://gazeta.ua/articles/politics/_ekspert-ociniv-prioritetni-kroki-grojsmana/699
194. – 2016. – 19.05).
Аналізуючи план В. Гройсмана, економіст Олександр Охріменко
зазначив наступне: держпідприємства потрібно рахувати не за кількістю, а за
активами. «З тих тисяч, які названі, дуже велика частина – мертві
підприємства, які існують тільки на папері. І ми за кількістю приватної
власності переплюнули вже деякі країни Європи», – сказав він, додаючи, що
від баласту у вигляді мертвих підприємств дійсно потрібно позбавлятися:
«Але очікувати, що це якось кардинально змінить ситуацію в економіці, не
варто» (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/plan-groysmana-hotyat-prodattysyachi-predpriyatiy-vylechit-narod-i-zamorozit-nalogi-717147.html. – 2016. –
20.05).
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Коментуючи ситуацію з заробітними платами в Україні, директор
Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв
зазначив: сьогодні немає ніяких підстав вважати, що середня заробітна плата
в країні може суттєво збільшитися (http://ru.golos.ua/suspilstvo/srednyaya_
ukrainskaya_zarplata_ne_povyisitsya_do_1000_evro_politolog_6488. – 2016. –
19.05).
При цьому, деякі спеціалісти впевнені в тому, що Кабінет міністрів
запізнився з планом дій. Так, фінансовий експерт Тарас Загородній
наголосив: «Все красиво і добре, але цей план запізнився. Він середини
2013 року. Коли настали кризові явища, а економіка не рухалась і потрібні
були реформи. Коли ще працював Донбас, який був основним
постачальником валюти в країну. Коли з банківської системи люди не
забрали 14 мільярдів доларів, тоді б ця програма спрацювала. Зараз у ній
немає нічого, щоб вивело економіку з коми», – сказав він.
За словами Т. Загороднього, країна втратила половину економіки.
«Потрібно не аспірин виписувати, а укол адреналіну у серце. Цього немає. У
програмі немає відповіді, як банки кредитуватимуть економіку за
прийнятними ставками, як допомагатиме НБУ. Де наші ринки збуту?
Експорт скоротився, а російського ринку немає. Як виходимо на зниження
податкового навантаження? Що буде з пенсійною реформою? Незрозуміло,
як боротимуться з монополіями. Цього всього нема» (http://gazeta.ua/articles/
politics/potribno-ne-aspirin-vipisuvati-a-ukol-adrenalinu--ekspert-pro-planuryadu/699391. – 2016. – 21.05).
При цьому, для директора комунікаційного агентства Berta
Communications Тараса Березовця документ є схожим на звичайний
політичний піар нових урядовців. «Треба розуміти, що ця програма не буде
виконана навіть наполовину, запевняє політконсультант. – Як правило, це
лише красиві слова, покликані відтягнути час, наприклад, до отримання
траншу Міжнародного валютного фонду» (http://www.dw.com/uk/плангройсмана-реальні-кроки-чи-політичний-піар/a-19270402. – 2016. – 20.05).
Схожої точки зору дотримується і політичний експерт, конфліктолог
Тетяна Лупова, яка зазначила: «Хочеться сподіватися, що цей Кабмін буде
менш популістським, хоча початок його роботи вже саме такий». За її
словами, Кабмін Гройсмана зробив ставку на реформаторів з Польщі та
Словаччини, а попередній уряд співпрацював з командою грузин, але обіцяні
реформи грузинської команди закінчилися нічим (http://ru.slovoidilo.ua/2016/
05/21/mnenie/politika/u-kabmina-grojsmana-net-immuniteta-ot-perevyborovekspert. – 2016. – 21.05).
Політичний і економічний експерт Іван Лизан в своєму коментарі
гранично спростив план українського прем'єра Володимира Гройсмана щодо
забезпечення енергетичної незалежності України від Росії і звів його
всього до двох пунктів. Перше, – газ з Росії замінюється російським газом з
ЄС. Друге, – власний видобуток «блакитного палива» прискорено
нарощується для мінімізації імпорту. При цьому, експерт вважає, що
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видобуток газу на Україні зможуть наростити за рахунок американських
грошей і технологій. «Вважаю, що Києву в черговий раз нав'яжуть пакет угод
про розподіл продукції, а далі реалізують типово колоніальну схему:
приватизація прибутку від видобутку газу олігархами і націоналізація збитків
і супутніх витрат державою.
Сукупно із згортанням газифікації і неймовірно високими тарифами на
газ план Гройсмана гарантує стабільний прибуток як американцям, так і
українській олігархії. Правда ось що ж до народу України – то йому в цьому
плані місця однозначно немає», – підкреслив І. Лизан (http://newsfront.info/2016/05/21/narodu-ukrainy-v-plane-grojsmana-mesta-net-ivan-lizan/.
– 2016. – 21.05).
При всьому при цьому, звертає на себе увагу наступне: перше, – один з
найголовніших пріоритетів Уряду – досягнення макроекономічної
стабільності. Пік падіння економіки України припав на 2015 рік. На
сьогоднішній день ситуація покращилася і більшість економістів очікують за
підсумками року невелике зростання.
Разом з тим, вважають експерти, досягнута стабільність досить
тендітна, хитка. Якщо станеться серйозне загострення ситуації на сході
країни, нинішню стабільність можна легко зламати, що спричинить за собою
новий виток проблем.
Друге, – відновлення безпеки держави. Повноцінна реалізація даного
пріоритету програми уряду вкрай важлива на сьогоднішній день. В умовах,
коли частина території країни окупована, безпека стає першочерговим
питанням. Це важливо і для громадян нашої країни і для її економіки, в
першу чергу, – інвестиційного клімату.
Третє, – серед кардинальних для України пріоритетів нового плану
Уряду експерти називають курс на приватизацію та поступове
запровадження ринку землі. Втім, більшість заходів мають давати
сукупний ефект. Приватизація, наприклад, вважають експерти, прибирає
головне джерело корупції – державні підприємства. Вона дозволить залучити
інвестиції та гроші у бюджет. Проте, багато ініціатив ефективні у комплексі –
від податкової реформи до дерегуляції. Вони одночасно допоможуть
поліпшити діловий клімат у країні та посилити боротьбу з корупцією. І саме
такі комплексні, ефективні дії й передбачає представлений план
пріоритетних кроків Уряду на 2016 рік.
В. Волковинська,
н.с. ФПУ,
канд. філос. наук
Перспективи співпраці МВФ та України: за підсумками роботи
місії МВФ
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10-18 травня в Україні працювала місія МВФ. Її метою було
узгодження з урядом України перегляду програми, підтримуваної
фінансуванням в рамках угоди EFF. Досягнення позитивного результату
відкриє шлях до отримання третього траншу кредиту, а можливо – і
четвертого (по $1,7 млрд кожен). Місія завершила роботу, заяви за
результатами з обох сторін були позитивними. Відповідно, посадові особи,
політики та експерти зараз змагаються у прогнозуванні, коли Україна
отримає гроші від МВФ, та які ще кредити вдасться залучити завдяки цьому
успіху. Однак, ситуація не така однозначна, як хотілось би вважати: наразі
все ще залишаються сумніви, чи отримає Україна кредит взагалі.
За результатами роботи в Україні місії МВФ Мінфін зробив заяву, у
якій робить висновок про необхідність подальших реформ для ухвалення
позитивного рішення щодо кредитної підтримки країни в липні цього року.
«Для успішного перегляду програми EFF радою директорів МВФ,
очікуваного в липні 2016 року, Україні необхідно зміцнити свої зусилля для
закріплення фінансової стабільності, підвищення прозорості та забезпечення
верховенства закону», − йдеться в заяві (Кореспондент.net). Сам глава місії
МВФ Рон ван Руден після завершення роботи в Києві заявив, що
Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення України в липні 2016 року.
Він розповів, що «Місія досягла згоди на рівні експертів з представниками
органів влади про заходи, необхідні для завершення другого перегляду в
рамках програми розширеного фінансування» (ЛИГА.net). Отже, сторони
дійсно досягли успіху у переговорах, але у чому саме? Власне, у тому, що й
так зрозуміло: необхідна подальша робота України із реформування та
виконання вимог МВФ. Враховуючи, що надання кредиту вже
відтерміновувалось раніше із таких же причин, побажання від МВФ
«працювати далі» можна сприймати як відмову. Принаймні, якщо врахувати,
що й ці домовленості про подальші дії України повинні бути затверджені
керівництвом МВФ і Радою виконавчих директорів Фонду, і лише в липні
очікується винесення результатів на розгляди Ради, твердження про
гарантоване отримання кредиту (та ще раніше липня) виглядають занадто
оптимістичними. Так, міністр фінансів України Олександр Данилюк
висловив сподівання щодо позитивних результатів роботи місії
Міжнародного валютного фонду (Аналітична служба новин). Глава НБУ
Валерія Гонтарєва на зустрічі з главою місії МВФ Роном ван Руденом також
заявила, що НБУ очікує якнайшвидшого завершення другого перегляду
програми співпраці МВФ з Україною (Корреспондент). Перший віце-прем'єр
− міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів розповів, що
сподівається на отримання кредиту від МВФ у другій половині червня чи на
початку липня (Аналітична служба новин).
Однак, травневі перемовини з МВФ не означають, що робота з
виконання «домашнього завдання» для України завершена. Так, перший віцепрем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів подав
депутатам на розгляд 14 законопроектів, які потребують негайного розгляду
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та ухвалення. Він наголосив, що для виходу з економічної кризи Україні
необхідні реформи, які співпадають з програмами співпраці з іноземними
партнерами, серед яких і МВФ. Степан Кубів закликав депутатів розглянути
рішення Уряду про підвищення соціальних стандартів на 10% з 1 грудня
2016 року, скасування податку на пенсії, законопроект щодо внесення змін
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» тощо
(LB.ua). Називають й іншу кількість необхідність законів: і 10, і 19, та й
повної ясності стосовно змісту всіх цих законів немає. Член комітету ВРУ з
питань Євроінтеграції Оксана Юринець розповіла, що більшість із цих
першочергових законопроектів спрямовані на реформування податкової
системи та подолання корупції (Новое время). Крім того, економіст, фахівець
відділу продажів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса
зазначає, що ключові для МВФ реформи − це масштабне завдання, яке
включає і судову реформу, і реформу прокуратури (Голос Столиці). А вже
після завершення роботи МВФ в Україні представник організації Жером
Ваше розповів, що для продовження співпраці Україні критично важливо
реформувати податкову адміністрацію, сектор держпідприємств і банківську
сферу (Цензор.НЕТ). Співпрацею з МВФ пояснюють також і реформування
пенсійної системи. Після зустрічі з керівником місії Роном ван Роденом Віцепрем’єр-міністр України Павло Розенко заявив про прагнення якнайшвидше
розробити стратегію цієї реформи (Урядовий портал).
Про вимоги МВФ українці чують досить часто. Це стосувалось і планів
підвищення пенсійного віку. Однак, інформація з цього приводу була
суперечлива: деякі джерела стверджували, що самого по собі підвищення
пенсійного віку МВФ не вимагає, а концентрується на стабілізації пенсійної
системи в цілому, не конкретизуючи того, якими методами український уряд
має досягти цієї мети. Тому, коли йдеться про «вимоги МВФ», слід бути
обережними і намагатись розрізними самі ці вимоги та їх інтерпретацію та
конкретизацію нашою владою. Взагалі, говорити про вимоги МВФ як про
«вимоги» може бути некоректно. Справа в тому, що цей Фонд − міжурядова
валютно-кредитна організація, завданням якої є надання допомоги країнам,
які зазнають фінансових труднощів, на умовах подальшої економічної
стабілізації. Відповідно, як будь-який кредитор чи інвестор, ця організація
перевіряє привабливість та платіжну спроможність тих країн, з якими
співпрацює. Фонд надає кошти країнам, які потребують грошей задля
вирішення своїх проблем − власне, така ж ситуація із індивідуальними
банківськими кредитами. Однак, погодьтесь, що банк, який надав вам кредит,
має повне право вимагати їх повернення, ще й з відсотками, а ось ті методи,
якими ви плануєте стабілізувати свою фінансову ситуацію, його мало
цікавлять. Те ж саме повинно було б відбуватись із МВФ, але ні: він не
просто стежить за спроможністю країни повернути кредит, а й надає їй цінні
поради, як цього можна досягти. Тут «вимоги» МВФ слід сприймати не як
ярмо, а як прекрасну можливість отримати пораду, як не тільки віддати
кредит, а ще й − в перспективі − розпочати жити без кредитів. Наскільки ці
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поради адекватні та потрібні Україні? В нещодавно оприлюдненій доповіді
фонду з питань розвитку економік країн Східної Європи і Балтії серед
«критичних реформ» для України називаються антикорупційна, судова,
податкова та покращення управління на державних підприємствах
(International Monetary Fund). Із цим списком важко не погодитись. Крім того,
із даної доповіді стає очевидним, що МВФ звертає увагу перш за все на
фактичні економічні показники, а політичну ситуацію в Україні розглядає
виключно з точки зору її негативного впливу на економіку, оскільки будь-яка
нестабільність має в першу чергу негативний вплив. Єдиний показник
виконання умов, під які МВФ згоден надати кошти, − це економічна ситуація
у країні, ані закони, ані тим більше самі лише обіцянки прийняття цих
законів Фонд не надто цікавлять.
Попри те, що в цілому рекомендації МВФ не викликають заперечень,
конкретні кроки, які подаються владою в якості необхідних для отримання
кредиту від МВФ, спонукають до дискусії щодо необхідності співпрацювати
з Фондом взагалі. Народний депутат Сергій Власенко вважає, що співпраця з
МВФ − дискусійне питання. «Знаєте, сліпо слідувати порадам МВФ і
виконувати всі забаганки, які хоче МВФ, мені здається, що це не зовсім
правильна тактика. Я поки що не бачу, я не бачив цього від уряду Яценюка, і
зовсім поки що не бачу від уряду Гройсмана, спробу переконати МВФ в
тому, що не всі їх рекомендації, станом на сьогоднішній день, є корисними
для України», − додає він (FaceNews). Експерт економічних програм
Володимир Сіденко прямо заявляє, що виконання вимог МВФ не дає
очікуваного ефекту. «МВФ не зміг суттєво поліпшити інвестиційний клімат,
що своєю чергою також не сприяє реформам, зате вийшло створити ілюзію
того, що стало краще, − говорить він. − Насправді, жодного поліпшення не
відбулося, тому що постало питання, наскільки ефективно використовуються
кошти» (Слово і Діло). Звісно, тут можна згадати те, що Україна поки що
отримала тільки один транш кредиту, отже можна ставити питання про
виконання програми МВФ з боку України, а відповідно − важко
звинувачувати саму міжнародну організацію у тому, що Україна
неефективно використала її кошт і чи порушила строки реформування тих чи
інших галузей та структур. Для того, щоб оцінити ефективність рекомендацій
МВФ, їх принаймні треба виконати, або ж переконливо довести, чому таке
виконання не входить в інтереси держави.
Економіст, доцент Каліфорнійскього університету в Берклі Юрій
Городніченко, натомість, зауважує, що МВФ дійсно пропонує нам важкі
рішення, але залежність країни від зовнішньої допомоги досить велика. До
того ж «МВФ в цій справі − це не поганий поліцейський, це насправді дуже
добрий поліцейський, тому що у нас внутрішніх ресурсів, політичної волі,
довгострокової перспективи і досвіду не вистачає. Через це нам треба, щоб
був хтось, хто нас би підштовхував» (VoxUkraine). Серед таких важких
рішень експерт згадує встановлення ринкових тарифів та наголошує на тому,
що Україна потребує кредиту від МВФ з багатьох причин: і через панічні
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настрої в суспільстві, і через необхідність показати успішність реформ для
інших кредиторів та інвесторів.
Шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council
Андерс Аслунд переконує, що МВФ − унікальна організація, вигідність
співпраці з якою важко переоцінити. «Принадність МВФ в його швидкості,
компетентності, простоті і багатстві», − пише він (Новое время). Інші подібні
організації, за його словами, «працюють повільно, висувають багато умов і
виділяють незначні суми; до того ж на виділення грошей йде чимало часу».
Крім того, отримання кредиту від МВФ означає можливість отримати й інші
позики від США та ЄС. Андерс Аслунд серед найважливіших для МВФ
критеріїв просування реформ в Україні називає збалансованість бюджету
(чого Україні вдалось досягти, хоч і з запізненням), монетарна політика та
обмінний курс (тут також відзначаються успіхи − через введення плаваючого
обмінного курсу) та дієздатний уряд. Однак, експерт нагадує, що діяльність
на цьому зупиняти не можна, необхідно продовжити роботу над прийняттям
19 законів, які стосуються питання держуправління, дерегуляції,
корпоративного управління, збільшення списку держкомпаній, що
підлягають приватизації, а також елементів судової реформи. Отже, вимог до
України вистачає, а швидкість роботи Фонду особливо не визначає темпів
виділення коштів зважаючи на те, як важко дається Україні кожен крок із
списку «критично важливих реформ». Крім того, складається враження, що
він постійно подовжується, а всі успіхи тьмяніють у порівнянні із
масштабністю завдання виведення країни із кризи. З іншого боку, тут
проблема не у надмірних вимогах, а скоріше у глибині цієї кризи.
Експерти не вбачають великого негативу у перервах співпраці з МВФ.
Більше того, вони вважають, що за будь-яких обставин ця співпраця
відновиться та буде успішною для України. Головний економіст «АльфаБанку Україна» Олексій Блінов впевнений, що сам факт продовження
переговорів між МВФ та Україною − позитивний сигнал. «Сам факт, що
після паузи програма ще не припинена, а підтримується в активному режимі,
говорить про прихильність донорів до України», − наголошує він (ЛИГА.net).
Доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков висловив
переконання, що Україна отримає транш. На його погляд, дата отримання
може варіюватись − від липня до вересня, але «з урахуванням того, що МВФ
технічно складно призупинити програму фінансування, швидше за все, буде
видано відповідний транш. Інакше фонду довелося б вносити зміни в свої
плани, потім вирішувати, що робити з грошима, зарезервованими під транш»
(РИА Новости Украина). Можна погодитись із тим, що МВФ не скасує в
цілому програму кредитування України, але не через «технічні складнощі», а
через складну геополітичну ситуацію навколо нашої країни, яка призвела до
появи європейської підтримки України з самого початку. А ось відкладати
надання траншу, не припиняючи при цьому «співпрацювати», можна скільки
завгодно. Адже жодні «незручності» не завадили МВФ скасувати надання
чергового траншу минулого року.
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Експерти також відзначають і певні успіхи України у виконанні вимог
МВФ. Так, головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан зазначає: «З
огляду на те, що влада вже зробила непопулярний крок у вигляді підвищення
тарифів на газ, ми очікуємо, що залишилися умови, які будуть виконані, і
Україна отримає $ 1,7 млрд транш МВФ в липні» (ЛИГА.net). Голова
аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро
Чурін підтверджує, що Україна досягла профіциту у виконанні бюджету в
першому кварталі 2016 року, що також виглядає позитивним зрушенням для
представників МВФ (ЛИГА.net).
Один із найбільш масштабних показників реформування України − ріст
ВВП. Так, за оперативними даними Держстату, ВВП країни у першому
кварталі зріс на 0,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року
(Радіо Свобода). Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, що ВВП
зростає вже третій квартал, а тому є сподівання на подальше зростання
(Українські реалії). Міжнародне рейтингове агентство Moody's очікує
зростання ВВП у поточному році, хоч і зазначає, що зростання буде
повільним, а економіка − вразливою (Економічна правда). Сам МВФ
пророкує Україні в 2016 році зростання економіки на 1,5% (Українські
реалії). Зрозуміло, що такий показник зростання не є надто великим, і він не
компенсує країні збитків останніх років, але у даному випадку важливий не
стільки рівень зростання ВВП, скільки сама поява позитивної тенденції.
Адже Україні зараз необхідно показати, що її зусилля дають хоч якийсь
результат, що країна, нехай повільно, але рухається у правильному напрямку
та здатна бути самостійною як політично, так і економічно.
МВФ як міжнародна кредитна організація не так висуває вимоги до
країн, яким надає допомогу, як за певними індикаторами перевіряє, чи
працюють надані кошти на відновлення економічної стабільності та
самостійності цієї країни. Відповідно, висновки місії стосовно того, що
Україні необхідно працювати над подальшим реформуванням, варто
розуміти як дороговкази, тим більше, що МВФ вказує Україні на ті
проблеми, які є такими об’єктивно. Однак, варто зауважити, що спосіб
вирішення цих проблем залишається вибором самої української влади.
Дискусія стосовно того, чи варто взагалі працювати з такими організаціями
та «жити в кредит», може бути варта уваги тільки тоді, коли Україна дійсно в
повному обсязі виконає критерії МВФ. Адже навіть якщо б ми прийняли
рішення не користуватись зовнішньою допомогою, нам однаково довелось би
пройти той самий шлях стабілізації держбюджету, викорінення корупції,
вдосконалення державного управління, на який нам вказує МВФ. Отримання
ж самого кредиту можна вважати цілком вірогідним із політичних мотивів,
однак строки кредитування все ж будуть залежати від конкретних дій уряду в
найближчий місяць.
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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
27 Управління патрульної поліції України заступило на службу з
охорони громадського порядку в трьох містах: Лисичанськ,
Сєвєродонецьк та Рубіжне Луганської області.
150 поліцейських склали присягу на вірність Українському народові –
після суворого відбору, який пройшов тільки кожен 10-й з охочих, і
посиленого курсу навчання на базі Харківського університету внутрішніх
справ. 60 співробітників управління допомагатимуть хлопцям нести службу,
здійснювати управління нарядами, працювати з системою «Цунамі»,
моніторити ситуацію і надавати технічну допомогу.
Для патрулювання трьох міст і дорожнього руху між ними управління
патрульної поліції забезпечене автомобілями Toyota Prius і міськими
позашляховиками Renault Duster.
Твоя патрульна поліція сьогодні вже працює в Києві, Львові, Одесі,
Харкові, Ужгороді, Мукачевому, Миколаєві, Луцьку, Хмельницькому,
Дніпропетровську, Івано-Франківську, Херсоні, Вінниці, Чернігові,
Кременчуці, Черкасах, Полтаві, Тернополі, Житомирі, Борисполі і в
аеропорту Бориспіль, Чернівцях, Рівному, Запоріжжі, Кіровограді, Сумах,
Краматорську та Слов'янську, Кривому Розі, Лисичанську-СєвєродонецькуРубіжному.
30 травня запускаємо патрульну поліцію в Маріуполі.
Далі
–
зміцнення
кожного
Управління,
новий
набір,
доукомплектування багатьох підрозділів і різке підвищення вимог до якості
роботи.
Паралельно запускаємо кілька нових проектів (кроків) реформи МВС –
в тому числі створення системи справді оновлених Сервісних центрів МВС
по всій країні, завершення формування спецпідрозділу КОРД, створення
нової системи дільничних інспекторів, реформа кримінального блоку...
Кожен проект – великий крок у реформуванні правоохоронної системи.
Крок за кроком ведемо реформу (Лисичанськ-Сєвєродонецьк-Рубіжне –
Нова патрульна поліція приступила до служби!).
Віктор Таран, центр політичних студій та аналітики, експерт РПР з
публічних фінансів:
На початку виступу Гройман наголосив, що це план лише до кінця
цього року і він містить лише основи, які закладаються у подальше
реформування. Однак ці основи дуже конкретні і містять п’ять чітких
пріоритетів. Це макроекономічна стабілізація, створення сприятливих
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умов для бізнесу, підвищенні якості державного управління, боротьба з
корупцією і відновленні безпеки громадян. Думаю, фокус на невеликій
кількості проблем дозволить більш якісно та ефективно вирішити їх.
Що конкретно збираєтсья робити Уряд до кінця 2016 року?
Макроекономічна стабілізація

реформування системи управління державними фінансами;
 пенсійну реформу;
 впровадження адресної системи соціальної підтримки;
Створення сприятливих умов для бізнесу:
 податкова реформа та реформа адміністрування податків;

велика приватизація та реформа управління державними
підприємствами;
 дерегуляція;
 земельна реформа;
 реформування енергетичного сектору;
Підвищення якості державного управління

децентралізація;

реформа державної служби;
Боротьба з корупцією і верховенство права
 ефективне
імплементування
нового
антикорупційного
законодавства;
 реформування судової системи;
 дерегуляція та підвищення прозорості державного управління;
Відновлення безпеки громадян.
 дипломатична ізоляція агресора та консолідація міжнародної
підтримки України;
 зміцнення збройних сил України;
 інформаційна реінтеграція окупованих територій
Ці та інші пункти мають бути удосконалені та доповнені, тому прем’єр
віддав документ на розгляд представникам експертного середовища. До 26
травня у них є можливість дати оцінку та свої пропозиції з
доопрацювання проекту, після чого документ буде затверджений остаточно.
Залишається сподіватися, що це все не замилювання ока, а уряд і надалі буде
відкритим і продовжить дослухатися до експертів. Адже всі 25 років
незалежності України влада була дуже і дуже закритою: представників
громадських організацій вперше було допущено на засідання уряду, туди, де
не на теорії, а на практиці вирішують, яким чином треба впроваджувати
реформи та змінювати країну (Пять пріорітетних реформ Уряду Гройсмана).
Володимир В’ятрович, історик, голова Українського інституту
національної пам’яті:
В Україні – ще 300 нових назв районів, міст та сіл.
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Дніпропетровськ став Дніпром, Дніпродзержинськ – Кам'янським. 19
травня Верховна Рада проголосувала за 300 перейменувань.
Трьома постановами український парламент перейменував 9 районів та
291 населений пункт, у тому числі 7 міст.
Постановою N3864 Дніпропетровськ перейменували на Дніпро. «За»
проголосувало 247 депутатів.
Згідно з постановою N4085 «Про перейменування окремих населених
пунктів та районів» нові назви отримали 9 районів та 278 населених пунктів,
серед яких 6 міст та 11 селищ міського типу.
Серед міст нові назви отримали: Артемове – Залізне,
Дніпродзержинськ – Кам'янське, Комсомольськ – Горішні Плавні,
Кузнецовськ – Вараш, Ульяновка – Благовіщенське, Цюрупинськ – Олешки.
Щодо районів: Дніпропетровський район став Дніпровським,
Краснолиманський та Першотравневий Донецької області відповідно
Лиманським і Мангушським, Червоноармійський Житомирської області –
Пулинським, Уляновський Кіровоградської області – Благовіщенським,
Жовтневий у Миколаївській області – Вітовським, Красоокнянський та
Фрунзівський Одеської області відповідно Окнянським та Захарівським.
Протягом року реформи декомунізації позбулися тоталітарної
пропаганди у своїх назвах 1002 адміністративно-територіальні одиниці (про
попередні перейменування читайте за лінком). Це майже завершене завдання
з очищення мапи України від комуністичних назв. Серед великих міст на
черзі перейменування лише Кіровограда (В Україні – ще 300 нових назв
районів, міст та сіл).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
474 патрульних, кожен з яких – лише один із 13-ти, хто мріяв
служити в цьому загоні. Позаду тести, жорсткий відбір, надзвичайно
інтенсивне і важке навчання.
У новій команді:
• середній вік – 27 років;
• дівчат – 96 (20%);
• з вищою освітою – 336 осіб (71%);
• учасників бойових дій – 40 осіб.
Сьогодні в Кривому Розі – квіти, посмішки і селфі з рідними та
друзями. Увечері й кожного наступного дня – важка і почесна робота:
Служити і Захищати!
А в цю неділю ми відкриваємо патрульну поліцію в конгломераті
Лисичанськ-Сєвєродонецьк-Рубіжне.
31 травня – Маріуполь – фінальний пункт першого етапу створення
Патрульної поліції.
Далі буде системна робота з удосконалення, доукомплектування,
підвищення стандартів Патрульної поліції і запуск нових проектів – система
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оновлених сервісних центрів МВС, реформа кримінального блоку й слідства,
нові дільничні... Далі усюди...
Крок за кроком ведемо реформу (Кривий Ріг: 27-а міська команда
патрульної поліції в строю!).
Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій:
Тема реформ останнім часом стала ключовою для політичних
перекручень, спекуляцій і PR-кампаній.
Нижче я пропоную поговорити про зміни в енергетиці, базуючись суто
на фактах і виключаючи будь-яких емоцій.
Свого часу підписання угоди про Асоціацію з ЄС призвело до
серйозних зрушень в енергетиці України. Від численних розмов про
необхідність ринкових реформ в галузі влади перейшли до їх реалізації.
Після лібералізації газового сектора прийшла черга електроенергетики і
вуглепрому.
У 2013 році ТЕС країни спалили близько 38 млн. Т вугілля, в 2015 році
цей показник скоротився на 1/3 до 27 млн. Т. Споживання електроенергії в
Україні за останні два роки впало на 30%. Теплова генерація втримала друге
місце за обсягами виробництва з часткою близько 30%, помітно погіршивши
фінансові показники. Середній тариф ТЕС в січні-червні 2015 року становив
близько 0,80 грн. / КВт-год. У мінус спрацювали всі без винятку генкомпанії,
що працюють на вугіллі. В цілому, збитки ГК ТЕС за підсумками 2015р.
оцінюються в більш ніж 4 млрд грн.
Прогнозний баланс з економіки ніхто вже давно не стверджує, а
навколо вартості вугілля розгорнулася гостра дискусія.
Міністерство наполягало на фіксовану вартість вугілля держшахт в
1100 грн. / Т. Енергетики говорили, що паливна складова в тарифі не
покриває реальну вартість вугілля. Нагадаю, що в 2014-2015гг ТЕС крім
українського ресурсу закуповували антрацит за кордоном у зв'язку з
перебоями поставок з Донбасу за ціною від 80 до 60 $ за тонну і ці витрати в
тарифі компенсовані були. Шахтарі вимагали виплатити борги по заробітній
платі. Міністерство і уряд виділяв дотації з бюджету. Експерти говорили, що
вартість енергоресурсів повинен визначати ринок. Проблема лише в тому, що
в Україні немає ринку вугілля. Вугілля не торгується на біржах, а значить,
немає зрозумілих і об'єктивних цінових індикаторів.
Спробу вирішити ситуацію зробив регулятор. У квітні 2016 року
постановою від 28 квітня НКРЕКУ вперше затвердила методику
формування оптову ринкову ціну (ОРЦ) на електроенергію. Зазначу, що
раніше регулятор самостійно призначав ОРЦ, з чого складається ОРЦ, і на
підставі яких критеріїв повинна переглядатися, - нічим не регулювалося.
Підхід до формування ціни регулятор запропонував аналогічний
реалізованому в газовому секторі: біржовий індекс в ЄС плюс транспорт в
Україну. Як ціновий орієнтир послужив індекс API 2 (вартість вугілля в
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портах Амстердам, Роттердам, Антверпен − CIF ARA) з додаванням вартості
доставки в Україну.
Амстердам, Роттердам або Антверпен −- це найбільший перевалочний
портової вузол, куди приходить вугілля всіх вугільних регіонів світу (ПАР,
Австралія, Колумбія, США). Даний вузол використовується не тільки для
імпорту вугілля в Європу, але і для подальших продажів в інші країни. API 2
− реальний індекс цін на вугілля, за яким відбувається майже 95% всіх
трейдингових операцій в Європі. Основний споживач вугілля, як відомо −
Німеччина.
Наскільки релевантний запропонованого регулятором механізм
формування ціни можна судити порівнявши фактичні ціни на вугілля в порту
України з розрахованим за методикою. Так, в лютому 2016 року вартість
тонни вугілля в МТП Південний (С IF) становила $ 56/т, після перевалки − $
63/т. При цьому лютневий індекс API2 склав $ 44/т, що з урахуванням фрахту
і перевалки дає ті ж 1488 грн./т в українському порту.
Введення методики розрахунку паливної складової за формулою, де всі
компоненти є у відкритому доступі в режимі онлайн 24 години - це великий
прогрес. Це мінімізує вплив НКРЕКУ на затвердження тарифів. Ринок стає
регулятором вугільного сектора. Він буде стимулювати шахти до
підвищення своєї ефективності, на відміну від системи гос.дотацій, що
вбивають бажання покращувати виробничі процеси на корені.
В цілому введення методичного обґрунтування розрахунку ціни вугілля
для генерації України очевидно допоможе навести порядок у вітчизняному
вуглепромі.
Цей крок веде до вирішення цілого комплексу галузевих проблем:
1. Побудова ринкових відносин, а значить - зниження корупції в
вугільному секторі.
2. Вирішення питання консервації неефективних шахт. В даному
випадку ринок або дасть їм можливості для реінкарнації, або призведе до
закриття. І це відповідальність не стане «перехідним вантажем» від міністра
до міністра.
3. Державний бюджет перестане агонізувати в пошуках дотацій
неефективним шахтам.
Безумовно, методику можна вдосконалювати до нескінченності. У нас
вже є реформаторський проект введення RAB -Регулювання, який ми вже рік
так і не можемо впровадити. Мені здається, нам необхідно навчитися
стартувати зі змінами, відбудовувати системи їх подальшого моніторингу і
внесення коригувань по ходу розвитку ситуації з певною періодичністю. В
іншому випадку ми ризикуємо продовжувати буксувати, так і не почавши
руху вперед (Про реформи в енергетиці без спекулятивних емоцій).
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Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що ЄС не
повинен зволікати зі скасуванням віз для України і Грузії (Wschodnik,
Польша).
«Це європейські держави, і мають отримати візову лібералізацію.
Польща має один з найбільш ліберальних візових режимів. У випадку України
ми витратили торік понад 900 тисяч віз. Я вважаю, що українці
заслуговують того, щоб пересуватися по Європі без віз».
Туреччина прийме на навчання близько тисячі представників
патрульної поліції України, де поліцейські пройдуть стажування на базі
департаментів охорони, громадської безпеки, а також академії боротьби
з тероризмом, академії боротьби з наркотиками і організованою
злочинністю і поліцейської академії Туреччини (Грузія online, Грузія).
Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в
Україні Йонет Джан Тезел:
Уряд Туреччини має намір надати допомогу для потреб Національної
поліції України, а також сприяти активній взаємодії в правоохоронній сфері
та проведенню реформи МВС.
З серпня 2016 Київ буде здійснювати державні закупівлі виключно
через електронну систему ProZorro. Натхненна революцією на Майдані,
система допоможе країні подолати корупцію і наблизить її до ідеалів
ринкової економіки. Основний принцип роботи ProZorro – прозорість (Wall
Street Journal, США).
Київ щойно прийняв закон про перехід на нову електронну систему
держзакупівель ProZorro. Це нововведення зробить процес закупівель більш
прозорим і дозволить Україні заощадити.
Електронні закупівлі знижують ціни, виключають тіньовий бізнес і
забезпечують роботою легальний бізнес.
В системі ProZorro розміщено 90 тисяч тендерів від 4 700 замовників.
За рік роботи системи в пілотному режимі державі вдалося заощадити понад
12 відсотків суми, яка зазвичай витрачається на держзакупівлі.
Платформа ProZorro була розроблена на початку 2014 року, слідом за
подіями на Майдані, добровольцями з громадянського суспільства,
розповідає історію електронної системи Wall Street Journal. В уряді
платформою зацікавилися в минулому році, коли Україна прийняла рішення
провести низку антикорупційних реформ.
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Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс заявив, що не
можна тягнути з рішеннями про безвізовий режим для Грузії і України
(BaltNews.lv, Латвія).
«Європейський союз не повинен зволікати з рішеннями про скасування
візового режиму для Грузії і України. Я за якнайшвидше введення безвізового
механізму».
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що
Варшавський саміт 8-9 липня планується проведення другої комісії
Україна-НАТО, де Київ представить план дій з реформування
Міністерства оборони України у відповідність зі стандартами НАТО
(SWI swissinfo, Швейцарія).
«І це буде друга зустріч у верхах, на якій проводиться засідання комісії
НАТО-Україна.
Рада національної безпеки і оборони України схвалила стратегічний
оборонний бюлетень з реформування національних збройних сил до 2020 року
в її членство.
Засідання комісії НАТО-Україна у Варшаві буде важливою
платформою для вираження політичної підтримки і розвитку практичної
підтримки України та її реформ».
США додатково надає Україні гуманітарну допомогу для
постраждалих від військових дій на Донбасі на суму понад $ 28 млн
(Voice of America, США).
Заступник директора Бюро Державного департаменту США у
справах народонаселення, біженців та міграції Ненсі Джексон:
Сьогодні ми дуже раді повідомити, що США надають додаткові понад
$ 28 млн гуманітарної допомоги Україні. Таким чином, загальна сума
допомоги буде більш $ 112 млн з початку цієї кризи. Це допоможе сотням
тисяч людей, які постраждали.
Ця сума включає більше $ 11 млн від Держдепу США для підтримки
діяльності міжнародних організацій, які надають медикаменти, продукти
харчування і гігієни. Це поліпшить доступ до послуг охорони здоров'я, дасть
ресурси, щоб відреагувати на цю кризу.
Європейська комісія розраховує на те, що Україна найближчим
часом отримає безвізовий режим (Wschodnik, Польша).
«Європейська Комісія запропонувала Раді ЄС та Європейського
Парламенту усунення візових вимог для короткострокових поїздок до ЄС для
громадян України. Європейська комісія сподівається, що Європейський
Парламент та Рада ЄС дуже швидко приймуть цю пропозицію», – йдеться в
заяві дипломатичної місії ЄС.
Посол України при ЄС Микола Точицький:
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Фактор міграційної кризи може вплинути на швидкість прийняття
рішень щодо України. Є країни ЄС, які вважають, що спочатку потрібно
внести ці зміни, а вже після цього надати Україні безвізовий режим.
В рамках прийнятого раніше закону про декомунізацію українські
парламентарії прийняли рішення перейменувати обласний центр
Дніпропетровськ в Дніпро, а Дніпродзержинськ − в Кам'янське (Deutsche
Welle, Німеччина).
Раніше Дніпропетровська міська рада ухвалила рішення зберегти назву
міста, і місцеві депутати звернулися з відповідним проханням до Верховної
ради.
У травні цього року український парламент ухвалив рішення
перейменувати 74 населених пункти в Донбасі. Зокрема, місту Артемівську
Перевальського району в Луганській області вирішено було привласнити
назву кипуча, а місту Стаханову − Кадиївка. Крім цього, Рада постановила
перейменувати 75 населених пунктів в Криму.
Місія МВФ завершила свій візит до Києва, зазначивши суттєвий
прогрес за останній рік. Україна може вже в липні отримати третій транш
кредиту на проведення реформ, загальний обсяг якого становить
17,5 млрд доларів (Deutsche Welle, Німеччина).
Глава місії МВФ в Україні Рон ван Руден:
Протягом останнього року Україна в складних умовах здійснила
істотний прогрес у відновленні макроекономічної стабільності.
Київ має намір виконати всі попередні умови в червні, після чого МВФ
розгляне питання про продовження програми кредитування.
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Загальна концепція реформування та її реалізація
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що план
пріоритетних кроків Уряду буде затверджений з урахуванням
пропозицій громадськості і буде спрямований на забезпечення зростання
національної економіки та упровадження ефективної соціальної
політики (Урядовий портал).
«Після презентації цього плану ми розпочали обговорення. Ми
отримали декілька десятків і зауважень, і пропозицій громадськості,
експертного середовища. Що є дуже важливим для нас, тому що ми
отримали зворотний зв'язок. Зараз ми опрацьовуємо усі ці пропозиції,
узагальнимо і схвалимо».
Він додав, що перші відгуки громадськості щодо Плану пріоритетних
дій є оптимістичними.
Операційний план містить чіткі пріоритети роботи для кожного
міністерства, та визначає завдання, які мають бути виконані до кінця
поточного року, зауважив Прем'єр-міністр.
«Ми маємо врешті-решт розпочати відновлення справедливості в
нашій країні, нам потрібно забезпечити зростання стандартів життя
людей, це кожен може сьогодні сказати, що це найголовніше наше завдання.
Але як це ми можемо зробити? Тільки через економічне зростання, через
макроекономічну стабілізацію, через робочі місця, через прогнозованість
державної політики, через багато інших речей, які дозволять нам з одного
боку, заробити кошти в Державний бюджет і забезпечити розвиток
підприємництва, забезпечити, у тому числі, і ефективну систему
соціального захисту».
План пріоритетних кроків передбачає п'ять пріоритетних напрямків
роботи Уряду, серед них: забезпечення макроекономічної стабільності,
підвищення ефективності державного управління і послуг, ефективної
протидії, запобігання та боротьби з корупцією, створення сприятливих умов
для ведення бізнесу, а також зміну судової системи.
«Верховенство права, судова система має бути абсолютно
адекватною, оскільки вона є фундаментально важливою для нашого
суспільства. Я думаю, що найближчим часом у нас будуть певні кроки
вперед».
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Також пріоритетним напрямком роботи Уряду є відновлення безпеки
держави і громадян.
«Сильна економіка, сильні інвестиції в оборонну сферу, безпеку − це
буде означати, що ми зможемо адекватно реагувати на виклики, які
сьогодні, на превеликий жаль, є».
Документ сформовано на основі «Стратегії реформ-202» Президента
України, пропозицій Національної ради реформ, Меморандуму про
співпрацю з Міжнародним Валютним Фондом та Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом.
«Найголовніше, що ми фокусуємося на конкретних речах, які дозволять
забезпечити, переконаний у цьому, економічну стабілізацію і зростання».
Голова Уряду наголосив, що План пріоритетних кроків − це спільний
документ усіх міністерств, що був обговорений та сформований на
стратегічних сесіях протягом місяця після формування нового Уряду. У
цьому контексті Прем'єр-міністр подякував за роботу міністрам та
представникам Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні.
«Цей документ є спільним, і що дуже важливо, і результат теж має
бути спільним. Найголовніше зараз завдання − дуже швидко перейти до його
технічного затвердження, підкреслюю, швидко, і далі розробити дуже чітку
систему контролю за виконанням завдань, передбачених цим операційним
планом».
Національна рада реформ обговорила План пріоритетних кроків
Уряду на 2016 рік (Президент України Петро Порошенко).
Президент України Петро Порошенко:
(…) Я хотів би подякувати Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману,
всім членам уряду, за високий ступінь врахування положень Стратегії
сталого розвитку «Україна-2020» і рішення Нацради реформ, яке було
прийнято і передано до уряду.
Це саме той документ, який дозволяє нам впевнено дивитись у
майбутнє. Вже визначені конкретні напрямки, конкретні дати, конкретна
відповідальність кожного конкретного міністра за виконання положень цього
Плану.
На засіданні Нацради реформ, незважаючи на дуже короткий термін,
відбудеться обговорення документу з представниками Верховної Ради,
громадських організацій, які входять до Нацради реформ. Пропозиції, які
будуть висловлені під час обговорення, будуть враховані і найближчим
часом Уряд зможе прийняти рішення і затвердити зазначений документ (…).
Радник Президента, співголова Групи стратегічних радників з
підтримки реформ в Уряді Лєшек Бальцерович:
Рівень життя громадян в Україні міг би бути значно вищим, ніж є зараз,
оскільки для цього є значні резерви.
Нинішній стан справ у державі спричинений нестачею комплексних та
швидких реформ, зокрема у період з 1992 по 1999 роки та з 2008 по
Офіційна інформація

28

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 − 25 травня 2016 р.

20-28 лютого 2015
2014 роки. Відбувались лише точкові зміни та накопичення боргів. Все це, а
також економічні наслідки агресії Росії проти України, включно з
блокуванням експорту з України, призвели до рецесії.
Якби Польща стикнулася з подібними проблемами, вона також мала б
рецесію.
На фоні всього цього, треба оцінювати досягнення демократичної
влади України впродовж останніх двох років. (…)
Дуже важливо, що є комплексні програми. Але найважливіше – щоб
програми мали добре втілення в життя.
Експерти та керівництво Мінекономрозвитку опрацювали
Операційний план для економіки України (Урядовий портал).
Перший віце-прем’єр-міністр України − Міністр економічного
розвитку і торгівлі України Степан Кубів запропонував розглядати План
як «дорожню карту» та покрокову інструкцію для роботи над реформами. Він
закликав експертів висловлювати конкретні, конструктивні пропозиції та
зауваження до документа.
Загалом зауваження і пропозиції зводилися до основної мети:
збудувати висококонкурентну економіку на базі інвестиційно-інноваційної
моделі з великою часткою малого та середнього бізнесу.
Основна ідея, яка прозвучала щодо українських виробників: вони
повинні зайняти свою нішу на світовому ринку з високотехнологічними й
інноваційними товарами, а український експорт має мати високу додану
вартість.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 23 травня провів
зустріч із Заступником Міністра фінансів США з питань міжнародних
фінансів Раміном Тулуї (Урядовий портал).
Сторони обговорили пріоритетні напрями реформ в Україні та
перспективи двосторонньої співпраці.
Прем’єр-міністр подякував США за рішення про виділення кредитних
гарантій в 1 млрд доларів на підтримку України.
«Це дуже важливий крок для макроекономічної стабілізації нашої
країни».
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман поінформував, що
минулого тижня в Україні завершила роботу місія Міжнародного Валютного
Фонду. За його словами, Уряд продовжить співпрацю із МВФ та докладатиме
усіх зусиль для виконання зобов'язань, які взяла на себе Україна.
«Уряд України налаштований на проведення структурних і системних
реформ у країні, і ми усвідомлюємо, що ці реформи потрібні в першу чергу
нашій країні».
Так, серед пріоритетних напрямів діяльності Уряду – боротьба із
корупцією, зокрема на державних підприємствах шляхом публічного обрання
на конкурсах їхнього керівництва та забезпечення проведення відкритої
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приватизації, та реформа української митниці. Також у фокусі уваги Уряду –
реформа енергетичного сектору економіки, підвищення ефективності
соціальної політики та інституційної спроможності влади, забезпечення
рівних умов для ведення бізнесу, проведення дерегуляції, а також пенсійної
реформи, зауважив Володимир Гройсман.
Заступник Міністра фінансів США з питань міжнародних фінансів
Рамін Тулуї позитивно відзначив перші кроки нового Уряду, зокрема щодо
запровадження єдиної ринкової ціни на газ, щодо завершення другої
програми МВФ, а також заяви стосовно необхідності припинення
політичного впливу олігархів.
Рамін Тулуї відзначив прогрес у партнерстві України та США,
досягнутий за останні два роки, а також підкреслив готовність США
підтримувати Україну на шляху реформ, свідченням чого стало рішення про
виділення третьої фінансової допомоги у вигляді кредитних гарантій.
Представник МВФ в Україні Жером Ваше повідомив, що для
продовження співпраці Україні критично важливо реформувати
податкову адміністрацію, сектор держпідприємств і банківську сферу, −
МВФ (Цензор.НЕТ.).
«Критично важливо, щоб в усіх напрямах правління фонду побачило
прогрес і побачило, що влада в Україні налаштована рухатися далі.
Критично важливо реформувати податкову адміністрацію, глибоко
перебудувати сектор держпідприємств, продовжити вирішувати проблеми
в банківській сфері».
Україна і МВФ відновили результативну роботу і погодили основні
напрямки реформ, які необхідно провести вже найближчим часом,
говориться в заяві Мінфіну за підсумками роботи в Києві місії МВФ
(Кореспондент.net)
«Для успішного перегляду програми EFF радою директорів МВФ,
очікуваного в липні 2016 року, Україні необхідно зміцнити свої зусилля для
закріплення фінансової стабільності, підвищення прозорості та забезпечення
верховенства закону», − йдеться в заяві.
Відомство зазначає, що успішний перегляд програми з боку МВФ
дозволить Україні отримати наступний транш, який буде направлений на
підвищення рівня резервів Нацбанку, посилить і стабілізує національну
валюту, створить стабільний і прогнозований інвестиційний і бізнес-клімат, а
також стимулюватиме економічне зростання.
Міністр фінансів Олександр Данилюк:
Це були непрості, але конструктивні переговори. Ми показали, що
урядова команда сильна і націлена на реформи. Ми надійні партнери для
організацій, які підтримують нас на шляху змін.
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Він також подякував своїм українським колегам за конструктивність і
командну роботу, а також висловив надію на прийняття необхідних для
отримання траншу законів в Раді.
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Експерт Програми розвитку ООН Іван Пресняков заявив, що
новостворене Національне агентство з питань запобігання корупції
оголосило про початок набору штату своїх співробітників (Українська
правда).
«Для старту роботи НАЗК потрібно набрати понад сто людей, це
третина від усієї майбутньої кількості співробітників. Серед вимог до
кандидатів: вища профільна освіта та стаж роботи. При цьому зарплати є
достатньо конкурентними – від 16 тис. грн для спеціалістів до 30 тис. у
керівників департаментів. Кандидати мають подати свої документи до 29го травня».
Найближчими місяцями НАЗК має запустити нову систему
електронних декларацій майна для чиновників, яка була розроблена за
підтримки Програми розвитку ООН. Серед інших цілей НАЗК – регулювання
конфлікту інтересів та контроль за майбутнім процесом державного
фінансування політичних партій.
НАЗК є одним з трьох новостворених антикорупційних органів
України, яке має діяти у співпраці з НАБУ та Антикорупційною
прокуратурою.
Transparency International Україна та Центр протидії корупції
вимагають від Національного агентства з питань запобігання корупції
запустити електронну систему декларування не пізніше 1 липня
2016 року (Українська правда).
З огляду на численні спроби попереднього уряду та низки
парламентарів заблокувати запуск системи електронного декларування,
члени організацій закликають представників НАЗК негайно розпочати
роботу з її запровадження.
«Ми віримо, що НАЗК має усі важелі та можливості для того, аби бути
провідним і найбільш ефективним органом протидії корупції в Україні. Ми
усвідомлюємо, що зараз представники НАЗК несуть повну відповідальність
за основні механізми запобігання корупції в Україні. Тому сподіваємося, що
інституція запрацює повноцінно та ефективно, розбудовуючи найвищу
довіру до себе», − зазначено у заяві.
Члени організацій наголошують, що запит громадянського суспільства
на повноцінну роботу головного інструменту НАЗК – систему електронного
декларування статків – зростає з кожним днем.
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Будь-яке відтермінування запуску системи невідворотно призведе до
регресу антикорупційної реформи в Україні, зазначили в організаціях.
Децентралізація та реформа державного управління

Віце-прем’єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що діюча постанова КМУ
щодо створення опорних шкіл має бути відкоригована відповідно до
потреб ОТГ (Урядовий портал).
«Реформа децентралізації передбачає новий, якісний рівень надання
послуг у громадах, що об’єдналися, тих громадах, які вже сьогодні взяли на
себе нові повноваження, у тому числі і в галузі освіти. Для цього влада
надала цим громадам низку інструментів. По-перше прийнято рішення про
створення в Україні, і в першу чергу в ОТГ, нової освітянської моделі –
моделі, що передбачає формування шкільних округів. У 2016 році держава
запропонувала фінансову підтримку громадам, які ухвалять рішення щодо
формування саме такої мереж».
Він закликав департаменти освіти у кожній області спільно з ОТГ та
органами місцевого самоврядування відпрацювати всі дискусійні питання:
всі критерії щодо створення мережі опорних шкіл мають бути чітко
відпрацьовані на місцях.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що децентралізація дасть
змогу реформувати систему дошкільної освіти (Урядовий портал).
«Реформа децентралізації, яку сьогодні впроваджує Мінрегіон, має
відчутний ефект у різних галузях і сферах: земельній, бюджетній,
соціальній, освітній, медичній. Впевнений, що децентралізація дасть змогу
реформувати й систему дошкільної освіти».
За січень-квітень цього року до загального фонду місцевих бюджетів
надійшло 41,7 млрд грн, що на 13,3 млрд грн, тобто майже в половину
більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Перша об’єднана територіальна громада отримала нові
повноваження держархбудконтролю (Урядовий портал).
24 травня акт приймання-передавання справ підписали Голова
Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев та голова Ювілейної селищної
територіальної громади Дніпропетровської області Іван Камінський.
Після отримання нових повноважень мешканці зможуть оформляти
дозвільні документи на будівельні роботи безпосередньо на своїй території, а
місцева влада контролюватиме хід будівельних робіт. Це допоможе звести до
Офіційна інформація

32

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 − 25 травня 2016 р.

20-28 лютого 2015
мінімуму незаконні будівництва й забезпечити надійність та комфортність
новобудов.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, що 22 об’єднані
територіальні громади з семи областей вже подали до Мінрегіону 111
заявок на проекти, що можуть реалізовуватися за кошти державної
субвенції на розвиток інфраструктури (Урядовий портал).
Сума реалізації поданих проектів − 120 млн грн з одного мільярду
гривень субвенції, яка цього року спрямовується на 159 об’єднаних громад.
Заявки були погоджені під час першого засідання Комісії з розгляду поданих
виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних
територіальних громад заявок на проекти, які можуть реалізовуватися за
рахунок коштів субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
«Комісія затвердила більшість заявок, отже об’єднані громади вже
найближчим часом зможуть розпочати відповідні проекти. А це – розбудова
місцевої інфраструктури, будівництво доріг та соціальних об’єктів,
підвищення якості послуг для громадян. Це ті кроки, які демонструють
реформу децентралізації в конкретних діях. Закликаю й інші громади не
зволікати з підготовкою своїх пропозицій по використанню коштів субвенції
і продемонструвати власну спроможність до прийняття і реалізації
рішень».
Комісія розглянула заявки на проекти від об’єднаних громад
Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Полтавської, Тернопільської,
Сумської та Хмельницької областей.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, що управління
медичною мережею базового рівня має бути передано територіальним
громадам (Урядовий портал).
Концепція децентралізації медицини, яка була розроблена спільно
Мінрегіоном, МОЗ, українськими та міжнародними експертами,
представниками територіальних громад, передбачає два етапи. Перший −
передача повноважень з надання послуг первинної медичної допомоги до
об’єднаних територіальних громад. Другий − реформування системи
фінансування та управління закладами охорони здоров’я вторинного рівня та
створення госпітальних округів.
«У найкоротший термін маємо визначити остаточний механізм, щоб
на 2017 рік ми затверджували бюджет уже в рамках прийнятої концепції
та тих законів, які дозволять налагодити фінансування первинної,
вторинної і третинної ланок медицини. Переконаний, що це чергова
маленька перемога, перші кроки до Європейської України».
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Дерегуляція та розвиток підприємництва

Представники ЄС і Європейського банку реконструкції та
розвитку підписали угоду про виділення 40 мільйонів євро для відкриття
в 15 областях мережі центрів підтримки бізнесу (24 канал).
У перспективі ЄБРР планує виділити ще 100 млн євро на прямі кредити
для тих бізнесменів, які пройдуть навчання за цією програмою.
Директор ЄБРР в Україні Шевки Аджунер:
Ця програма, на мій погляд, повинна продемонструвати зобов'язання з
боку міжнародного співтовариства підтримувати Україну, її економічний
розвиток. Це стосується і сектора малого і середнього бізнесу.
Планується, що в програмі зможуть взяти участь близько чотирьох
тисяч українських підприємців.
Судова реформа
Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що одним із
пріоритетних завдань у роботі парламенту має стати завершення судової
реформи до літа (АСН).
«Щодо пріоритетів і наших завдань. Я можу вам їх назвати, бо
вважаю, що вони важливі. Нам потрібно завершити судову реформу до
літа».
Він також зазначив, що до кінця червня в Раді планують завершити і
реформу парламенту.
«Я планую до кінця червня, щоб було проведено реформу парламенту і
ми з осені вже планували по-новому нашу роботу».
Податкова реформа
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає за необхідне
скорочення кількості співробітників Державної фіскальної служби
(АСН).
Про це він заявив під час презентації проекту плану дій уряду.
«Нам необхідно здійснити скорочення у Державній фіскальній службі,
не повинно бути у нас 58 тисяч людей, які займаються, як вони кажуть,
стягненням податків. Податки потрібно платити, і для цього ДФС має
бути абсолютно сервісною службою».
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Реформа державної служби та реорганізація державних органів
Заступник глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків
повідомив, що державні секретарі в Україні почнуть працювати вже
восени 2016 року (Цензор.НЕТ).
Посадовець розповів, що зараз формується конкурсна комісія, а далі
триватиме відбір кандидатур.
«Новий закон про Державну службу ухвалювався понад рік. Він
проголосований був, підписаний в грудні минулого року, і от зараз перший
квартал – ухвалена частина необхідних підзаконних актів, які дозволяють
рухатися. Повністю закон вступив в силу 1 травня. І досить цікаво, як деякі
державні органи реагують».
Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
Відповідно до зведених реєстрів позичальників Ощадбанку,
Укргазбанку та Укрексімбанку Держенергоефективності здійснено
чергове відшкодування учасникам державної програми з утеплення у
сумі майже 85 млн гривень (Урядовий портал).
Громадянам, які оформлювали позики на енергоефективні матеріали і
обладнання до травня поточного року, держава повернула близько 82,2 млн
гривень. А тим, хто брав кредити на «негазові» котли, − майже 2,4 млн
гривень.
ОСББ-учасникам програми відшкодовано 288,5 тис. гривень.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Учасники програми, а також ті, хто планує скористатися державною
підтримкою, можуть з усіх питань звертатися до спеціалізованого Callцентру, який працює при Агентстві.
Збільшується інтенсивність участі населення у програмі – зростає і
статистика видачі компенсацій з держбюджету. Це ще раз демонструє, що
програма працює і кожен у цьому процесі виконує свою роль: населення
утеплюється, держава допомагає.
Верховна Рада України, Міненерговугілля України та НКРЕКП
координують дії для впровадження нової моделі ринку електричної
енергії (Міністерство енергетики та вугільної промисловості України).
У Міненерговугілля 20 травня провели нараду з обговорення
проблемних питань, які можуть викликати запитання народних депутатів під
час слухання Закону про ринок електричної енергії України у Верховній
Раді.
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Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик
висловив сподівання, що законопроект буде схвалено в першому читанні.
«Це чудова можливість співпраці профільного Комітету,
Міністерства і учасників ринку, які розглядають проблему не тільки з
власного погляду, а з позиції розвитку енергетики в нашій державі».
Представники Міністерства, НКРЕКП, Енергоринку та компаній
озвучили проблемні питання впровадження нової моделі ринку електричної
енергії, які жваво обговорює громадськість та учасники ринку. Серед них −
робота ТЕЦ, вплив ціни на вугілля, тарифоутворення, функціонування
енергоринку в перехідний період тощо.
Реформа правохоронної системи
Надзвичайний та Повноважний Посол Турецької Республіки в
Україні Йонет Джан Тезель заявив, що Туреччина готова надати
підтримку у реформуванні МВС (МВС України).
У зустрічі також взяла участь глава Нацполіції України Хатія
Деканоідзе.
Зокрема, за словами Посла, уряд Туреччини має намір надати допомогу
для потреб Національної поліції України, а також сприяти активній взаємодії
у правоохоронній сфері.
Глава Нацполіції Хатія Деканоідзе відзначила активну підтримку
турецькою стороною процесу реформування правоохоронних органів
України.
«Я вдячна Генеральному директорату з безпеки Турецької Республіки
за згоду прийняти у червні близько тисячі представників патрульної поліції
України для проходження короткотермінових курсів».
За її словами, українські поліцейські пройдуть стажування на базі
департаменту охорони, департаменту громадської безпеки, академії боротьби
із тероризмом, академії боротьби із наркотиками та організованою
злочинністю, а також поліцейської академії Туреччини.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив що існує
недобір у патрульну поліцію − через жорсткість нашого відбору (МВС
України).
«Недобір є у кожному місті – від Києва до Одеси, від Львова до
Харкова. Причина – високі стандарти та вимоги до кандидатів у патрульні.
Навіть там, де у нас був конкурс 1 до 20, ми дуже високо підняли
стандарти. І це працює, адже відтік поліцейських за цей час – дуже
низький. І це дуже правильно. Ми хочемо тримати якість».
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Він додав, що протягом місяця буде оголошений повторний конкурс,
який відповідатиме заявленим високим стандартам та вимогам і допоможе
обрати сильних та якісних кандидатів до патрульної поліції.
«Мене часто питають, коли завершиться ця довга реформа МВС? Я
відповім: тоді, коли ці молоді поліцейські пройдуть свій шлях і почнуть
займати відповідальні посади. Ось тоді ця реформа завершиться».
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що
перший етап реформи МВС завершиться 31 травня у Маріуполі (МВС
України).
«Ми завершуємо перший етап реформи 31 травня у Маріуполі. На 1
червня ми матимемо патрульну поліцію в усіх великих містах України.
Всього по країні у нас служать понад 11 тисяч поліцейських. Попереду ще
кілька важливих кроків: масштабна реформа сервісних центрів МВС,
створення служби поліцейських дільничних, реформа кримінального та
слідчого блоку, райвідділів, ізоляторів. Це довгий шлях, але його потрібно
пройти усім разом».
За словами міністра, далі розпочнеться робота над поліпшенням якості
роботи та доукомплектація існуючих підрозділів поліції, адже, наразі, сил
недостатньо, а рівень та кваліфікація правопорядку вимагають збільшення
кількості поліцейських на вулицях міст.
Глава Нацполіції Хатія Деканоідзе:
Патрульна поліція допомагатиме кримінальному блоку боротися з
вуличною злочинністю. Крім того, значну увагу у відомстві планують
приділити поліпшенню законодавчої бази, яка регламентує діяльність
Нацполіції.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що
наступним етапом реформи МВС стане створення поліцейської академії
та нових сервісних центрів (Цензор.НЕТ).
МВС і Нацполіції − це одна з перших, яка йде зараз в Україні. Кожен
може з нею зіткнутися й особисто відчути. Однак, якщо ця реформа зазнає
невдачі, то це стане провалом дуже серйозних очікувань суспільства.
«Ми не можемо собі цього дозволити. Нам дуже важко, не вистачає
ресурсів. Ми погано взаємодіємо із прокуратурою, у нас жахливі суди, але
дорогу здолає тільки той, хто йде вперед».
За словами міністра, також у пріоритеті запуск нових дільничних
поліцейських і реформа кримінального блоку.
Реформа освіти
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Одне із пріоритетних завдань МОН − модернізація змісту освіти
(Урядовий портал).
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич:
Наш зміст освіти безнадійно застарів. І сьогодні весь цивілізований світ
готує і наповнює зміст освіти, щоб це була освіта для життя, а не купа
теоретичної інформації, яка весь час помножується.
Сьогодні зміст освіти має орієнтуватися на формування ключових
вмінь компетентностей людини 21 століття. Це знання рідної мови, знання
двох іноземних мов, математична грамотність, вміння застосувати
математику для вирішення повсякденних завдань. Крім того, це ще вміння
працювати в команді, критично мислити. Серед цього переліку
компетентностей є культурна компетентність. Це не означає, що має бути
окремий предмет культура. Культурна компетентність повинна
впроваджуватися з першого класу і до повного здобуття загальної середньої
освіти.
Через правильні тексти, які даються дітям для читання, через
можливість на базі школи брати участь в гуртках і розвивати ті таланти, які
дитині притаманні.
Культурна компетентність є важливою у початковій школі, коли
дитина розвиває свій емоційний інтелект.
Сьогодні розпочато роботу над новими стандартами освіти. У зв’язку з
цим, одне з важливих завдань Міністерства – навчити вчителів викладати за
майбутніми новими стандартами.
Можна написати чудовий компетентнісний зміст, але якщо немає
вчителя, який вміє і розуміє, яким чином це викладати – і реформа не
відбувається.
Програма розвитку українського експорту

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України −
Торговий представник України Наталія Микольська заявила, що зони
вільної торгівлі покликані сприяти усуненню бар'єрів у торгівлі
(Урядовий портал).
«Зони вільної торгівлі можуть бути побудовані на трьох основних
принципах лібералізації: торгівлі товарами, торгівлі послугами та
інвестиціях. Крім того, ЗВТ можуть охоплювати права на інтелектуальну
власність і державні закупівлі».
Також під час свого виступу вона окреслила мережу зон вільної
торгівлі України, розповіла про Генералізовану систему преференцій, яку
надають Канада, ЄС, Туреччина, Японія та США, а також про головне, що
вже реалізовано.
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Наталія Микольська охарактеризувала нові можливості включення
нових товарів до Генералізованої системи преференцій США через
процедуру щорічного перегляду та наголосила на важливості постійної
співпраці з бізнесом.
У рамках проведення роботи з підвищення обізнаності українських
експортерів щодо можливостей використання механізмів Генералізованої
системи преференцій США Мінекономрозвитку створено на веб-сайті
окремий розділ щодо ГСП, в якому розміщено всю інформацію. Також
інформація постійно надається бізнесу під час форумів та семінарів.
Розпочато поступову лібералізацію торгівлі з ЄС. Наявні на сьогодні
дані оперативної митної статистики за 4 місяці поточного року вже дають
змогу оцінити перші 120 днів дії режиму поглибленої та всеохоплюючої зони
вільної торгівлі з ЄС.
Варто виділити низку позитивних моментів. Передусім, констатується
зростання вітчизняного експорту у порівнянні з 4 місяцями минулого року по
таких товарах:
− продовольчі товари та напої – на 46 %;
−·транспортні засоби і запасні частини – на 3 %;
−·споживчі товари – на 21 %.
«Подальші кроки в рамках інтеграційних процесів з ЄС, це: приєднання
України до Пан-Євро-Мед Регіональної конвенції преференційного
походження товарів. Кінцева мета: Збільшення можливостей для
преференційного експорту вітчизняних товарів. Також заплановане
створення багатокластерного діалогу Україна-ЄС щодо взаємодії з питань
промислової політики, що, у свою чергу, розширить присутність
вітчизняних товарів з високим ступенем переробки на риках ЄС та
залучатиме Україну в європейські ланцюги створення доданої вартості».
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Президент Європарламенту Мартін Шульц повідомив, що розгляд
законодавчої пропозиції Єврокомісії щодо лібералізації візового режиму
з Україною в Європарламенті розпочнеться вже у четвер (Українська
правда).
Він підтвердив послідовну підтримку з боку Європарламенту в питанні
якнайшвидшого надання Україні безвізового режиму.
«Розгляд законодавчої пропозиції Європейської Комісії щодо
лібералізації візового режиму з Україною в Європейському Парламенті
розпочнеться вже завтра. Ми зробимо все можливе для швидкого
завершення цього процесу».
Президент України Петро Порошенко закликав сторону ЄС до
справедливого розгляду питання про надання українцям права на безвізові
подорожі до ЄС.
Офіційна інформація
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Порошенко та Шульц домовилися продовжити координацію дій з
актуальних питань взаємодії між Україною та ЄС у рамках політичних
консультацій високого рівня 27 червня у Брюсселі.
Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе наполягає на тому, що
безвізовий режим для України потрібно ухвалити не пізніше вересня
(Європейська правда).
«Європарламент не встигне скасувати візові вимоги для України у
липні, то на це рішення українська сторона очікує на початку вересня. Якщо
це має статися восени – то на початку вересня».
Коментуючи заяви деяких експертів про те, що це рішення може бути
ухвалене не раніше кінця року, вона наголосила, що це буде великим
розчаруванням для України, яка чітко виконала всі критерії та зобов’язання
перед ЄС у питанні візової лібералізації.
Урядовець також критично оцінила позиції деяких країн ЄС, які
виступають з ініціативою об’єднати в одному пакеті на шляху візової
лібералізації Україну, Грузію, Туреччину та Косово.
«Кожна окрема країна повинна оцінюватися відповідно до її досягнень
в імплементації умов та вимог, які висунуті перед кожною країною. Ми мали
чіткий план, і ми виконали всі критерії цього плану візової лібералізації».
Брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк
розповів, що комітет Європарламенту обговорить безвізовий режим з
Україною 26 травня (Європейська правда).
«Комітет громадянських свобод Європарламенту проведе перше
обговорення щодо візової лібералізації для України і Косово 26 травня».
Комісари
ЄС
підтримали
активізацію
торговельного
співробітництва між Україною та Європейським Союзом (Урядовий
портал).
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України –
Торговий представник України Наталія Микольська взяла участь у візиті
української делегації на чолі з Віце-прем’єр-міністром з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе до Брюсселю
(Королівство Бельгія).
Сторони підтвердили наміри щодо активізації секторального і
побудови промислового діалогу. Були також обговорені й інші складові
діалогу, зокрема такі, що стосуються подальшої лібералізації умов торгівлі та
взаємодії обох сторін. Європейська комісія відзначила позитивну динаміку
діалогу, налагодженому з питань впровадження Зони вільної торгівлі з ЄС.
Комісари ЄС заохочували Україну приєднуватися до Регіональної
Конвенції
Пан-Євро-Середземноморських
преференційних
правил
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походження та наголосили на зацікавленості в проведенні бізнес-форуму у
Брюсселі.
В Європарламенті призначили доповідача щодо безвізового
режиму з Україною (Європейська правда).
Доповідачем Комітету Європарламенту із громадянських свобод,
юстиції та внутрішніх справ, який є профільним у питаннях безвізового
режиму між Україною та ЄС, у понеділок призначено представницю
Європейської народної партії (ЄНП) Марію Габріель.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що
жодна з країн ЄС не блокує впровадження безвізового режиму з
Україною (Українська правда).
«У нас є висновок Єврокомісії. Зараз кожна країна йде по списку, що
ми виконали».
При цьому він запевнив, що це нормальний процес і жодного
зволікання із цим немає.
«Мова абсолютна не йде про те, що якась країна якимось чином
затримує цей процес. Цей процес просувається. Не хвилюйтеся».
За його словами, наразі потрібно, щоб Європейська рада і
Європейський парламент одночасно завершили свою роботу.
Голова представництва ЄС Ян Томбінський повідомив, що
запровадження безвізового режиму між Європейським Союзом і
Україною йде за планом, а інформації про затримку немає (Європейська
правда).
«Немає жодної інформації, на підставі якої я міг би сказати, що там є
якась затримка».
Також Томбінський наголосив, що Україна виконала всі умови,
необхідні для імплементації безвізового режиму.
Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина
Геращенко повідомила, що будь-які спроби ЄС перенести
запровадження безвізового режиму для України будуть спробою
демонстрації подвійних стандартів (Європейська правда).
За її словами, заяви певних німецьких і французьких чиновників і
урядовців про те, що безвізовий режим не на часі, і потрібно ще чекати
місяці, нагадують їй 2008 рік, коли саме позиція Німеччини і Франції
заблокувала надання Україні ПДЧ з НАТО.
«Це була найбільша можлива помилка. Дуже б хотілося б, щоб не лише
Україна, але і країни ЄС робили висновки зі своїх помилок.
Будь-які спроби відтермінувати безвізовий режим − це буде спроба
продемонструвати подвійні стандарти до України. Українці цього точно не
заслужили».
Офіційна інформація
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Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов заявив, що
питання надання безвізового режиму з ЄС для України не буде
розглядатися у найближчі тижні та місяці (Європейська правда).
«Це питання (надання безвізового режиму для України, Грузії та
Косово, − ред.) не може бути розглянуто в найближчі тижні і місяці».
Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр:
Ніяких нових рішень щодо візової лібералізації не буде ухвалено до
затвердження механізму швидкої зупинки безвізового режиму.
Міністри внутрішніх справ країни ЄС у п'ятницю узгодили свою
позицію щодо так званого механізму екстреного призупинення
безвізового режиму з третіми країнами (Європейська правда).
Механізм використовуватиметься у випадку, якщо країни, громадяни
яких отримали право безвізового в'їзду до Євросоюзу, порушать «ключові
умови».
Таким чином, нова процедура буде поширюватися також на Україну −
після того, як ЄС завершить надання нашій державі безвізового режиму.
Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс заявив, що
Європейський союз не повинен зволікати з рішеннями про скасування
візового режиму для Грузії і України (Аналітична служба новин).
Як повідомила радник міністра Дайга Холма, на нараді з пропозиціями
Єврокомісії про скасування візового режиму для громадян України, Грузії,
Туреччини та Косова Козловскіс підтримав якнайшвидше введення цього
механізму.
Особливо він виділив Грузію і Україну, які виконали всі попередні
умови. «Ми повинні бути послідовні у своїх діях і рішеннях, бо йдеться про
виконання критеріїв, які ми і висунули».
Глава МЗС Павло Клімкін заявив, що перенесення безвізового для
України буде ударом по репутації ЄС (Європейська правда).
«Усі ці розмови про можливе перенесення набуття чинності
безвізового режиму або про появу окремих історій – я вважаю, що все це
нісенітниця. Тому що є принципи ЄС.
Згідно з ними, країна, що виконала всі умови, повинна отримати свої
преференції. Невиконання цього стане порушенням принципів ЄС і ударом по
його репутації».
Посол України при ЄС Микола Точицький заявив, що країни ЄС
обговорюють можливість перенесення введення безвізового режиму для
України (Європейська правда).
За його словами, фактор міграційної кризи може впливати на
швидкість прийняття рішення щодо України.
Офіційна інформація
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Як зазначив посол, йдеться про ініціативу Єврокомісії створити
процедуру, яка дозволить переглядати рішення про безвізовий вже після
того, як воно ухвалене.
«Є країни ЄС, які вважають, що спочатку потрібно внести ці зміни, а
вже потім надавати безвізовий Україні».
Водночас, за його словами, остаточне рішення щодо цього питання ще
не прийняте.
При цьому посол застеріг ЄС від проблем, пов’язаних з можливим
відкладенням рішення про безвізовий режим.
«Якщо це станеться (якщо запровадження безвізового буде
відкладене, – ред.), Євросоюз може втратити надійного партнера на своєму
східному кордоні.
Якщо українці побачать, що попри все зроблене державою, попри те,
що українці виконали всі свої зобов’язання, Євросоюз не виконує свої обіцянки
і не надає безвізовий, то це, на жаль, буде негативно трактуватися в
Україні».

Пенсійна реформа
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що Уряд буде
вирішувати питання скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду за
рахунок проведення реформ, які запустять українську економіку, а не за
рахунок підвищення податків, пенсійного віку чи скорочення пенсійних
програм (Урядовий полртал).
«Ми будемо вирішувати питання наповнення бюджету Пенсійного
фонду за рахунок проведення економічних реформ, які запустять українську
економіку. За рахунок простих громадян вирішувати проблеми Пенсійного
фонду ми не будемо. Уряд не буде вносити до Верховної Ради України
жодних ініціатив щодо підвищення пенсійного віку. Ми будемо і далі
працювати над системними змінами в пенсійній системі, разом з
експертами і громадськістю будемо працювати над вдосконаленням
солідарної системи, але питання підвищення пенсійного віку на сьогодні
зняте з порядку денного».
За словами Павла Розенка, Пенсійний фонд України дійсно
знаходиться в непростій ситуації, адже внаслідок зниження ставки ЄСВ, його
доходи прогнозовано скоротилися.
«Ті 145 млрд грн видатків Держбюджету Пенсійному фонду – це
абсолютно прогнозована цифра, вона закладена в бюджеті. Але зниження
ЄСВ – це свідомий крок назустріч економіці і бізнесу. Таким чином, ми дали
можливість легалізувати ринок праці. Ми і надалі будемо зменшувати
податкове навантаження на бізнес, проводити дерегуляцію та прибирати
будь-який тиск на бізнес, щоб запустити економіку. (…) Підвищення
Офіційна інформація
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пенсійного віку не дає жодного реального фіскального ефекту для пенсійної
системи України».
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що питання
про підвищення пенсійного віку наразі знято з порядку денного
(Цензор.НЕТ).
«Питання підвищення віку виходу на пенсію в переговорах з
Міжнародним валютним фондом (МВФ) наразі знято з порядку денного».
При цьому міністр додав, що це питання сьогодні хоча й
обговорюється на різних рівнях, але його позиція, що збігається з позицією
уряду і Президента, така, що зараз в України є можливість вживати інших
заходів з наповнення Пенсійного фонду України, ніж підняття пенсійного
віку.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що дефіцит
Пенсійного фонду України становить 145 млрд гривень і може рости
щороку, якщо не будуть проведені реформи (Економічна правда).
«Тому це не питання МВФ − це питання України. Це питання, як
будуть жити українці на пенсії».
За словами Гройсмана, уряд повинен запропонувати справедливу
систему пенсійного забезпечення, що дозволить забезпечити належний
рівень соціальної підтримки українських громадян і подолати дефіцит
Пенсійного фонду.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Реформа децентралізації влади потребує потужної інформаційної
підтримки (Запорізька обласна державна адміністрація).
В області досить тривалий час упроваджується реформа
децентралізації, проте, як свідчить практика, на місцях і населення, і деякі
посадові особи не завжди розуміють її суть. З метою надання вичерпної
інформації про проведену роботу з реалізації реформи органів місцевого
самоврядування та децентралізації влади для представників засобів масової
інформації відбулася розширена прес-конференція
Заступник голови-керівника апарату облдержадміністрації Зінаїда
Бойко:
На сьогодні зусилля всіх гілок влади в області спрямовані на
реалізацію реформи децентралізації. До цієї роботи приєдналися Асоціація
органів місцевого самоврядування, Офіс реформ. На цьому етапі ми
зосередилися на двох напрямах: уточненні Перспективного плану
формування територій громад, до якого вносяться зміни, та роз’яснювальній
роботі з населенням територій.
Перспективний план формування територій громад Запорізької області
затверджений Кабінетом Міністром України стосовно 52 територіальних
громад, тобто 75 %. Перспективні плани щодо 17 запропонованих
територіальних громад потребують доопрацювання, і саме над цим триває
робота. Повільно рухається цей процес в Оріхівському, Гуляйпільському,
Токмацькому районах, немає жодного затвердженого Перспективного плану
в Новомиколаївському районі.
Ті шість об’єднаних територіальних громад, які вже почали
функціонувати, мають преференції: їм виділено понад 46 млн грн з
державного бюджету, передбачено кошти на реалізацію інфраструктурних
проектів. Це дозволить їм не лише покращити свій соціально-економічний
стан, а й служитиме наочним прикладом для інших.
Конотопщина поділиться на три об’єднані громади (Телекомпанія
СТС).
Про це голові облдержадміністрації Миколі Клочку під час апаратної
наради повідомили керівники Конотопського району.
Район поділиться на дві об’єднані територіальні громади – Вирівську
та Дубов’язівську. Крім того, одна громада утвориться в самому Конотопі.
Голова Постійної комісії Київської обласної ради з питань бюджету
та фінансів Ольга Бабій заявила, що поки не буде проведена повноцінна
Регіональнініціативи
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реформа закладів професійно-технічної освіти, їх не можна передавати
на місцевий рівень (Офіційний сайт Київської Обласної Ради).
«Нещодавно в Комітеті Верховної Ради України з питань освіти і
науки відбулося засідання робочої групи з підготовки проведення
парламентських слухань на тему: «Професійна освіта як складова
забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та
шляхи вирішення». До складу цієї робочої групи увійшли фахівці з різних
регіонів України. І нині вже маємо певні напрацювання та результати цього
засідання. Зокрема, у всіх членів робочої групи є розуміння необхідності
формування реальної Стратегії реформування галузі. Також ми твердо
переконані, що заклади професійно-технічної освіти мають залишатися в
державній власності, незалежно від рівня акредитації. Це −
відповідальність держави».
Вона також зазначила, що між усіма учасниками робочої групи є повне
взаєморозуміння в баченні того, як повинно відбуватися наповнення та
формування державного замовлення на підготовку робітничих кадрів.
ЦВК призначив вибори у двох об’єднаних громадах Харківщини
(Офіційний сайт Харківської облдержадміністрації).
Нові органи місцевого самоуправління мешканці населених пунктів,
що ввійшли до складу Мерефянської та Чкалівської об’єднаних громад,
обиратимуть 31 липня.
До Центральної виборчої комісії разом із супровідними листами
надійшли звернення Рівненської та Харківської обласних державних
адміністрацій з доданими до них документами щодо прийняття Комісією
рішення про призначення перших виборів депутатів сільських, селищних та
міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських,
селищних та міського голів у зв’язку з утворенням у зазначених областях
об’єднаних територіальних громад, − йдеться в Постанові ЦВК. Розглянувши
вказані звернення, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність
вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку
призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних,
міських голів, затвердженому постановою Комісії від 12 лютого 2016 року
№ 32.
У відповідності до рішення ЦВК, виборчий процес у об’єднаних
громадах розпочнеться 11 червня.
Запорізька влада і провідні науковці регіону об’єднують зусилля в
питаннях впровадження децентралізаційної реформи (Запорізька обласна
рада).
Перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор
Семенков запропонував представникам наукового кола активніше
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долучатися до питань розробки, формування і створення об’єднаних
територіальних громад.
«Процес децентралізації, запущений на території Запорізької області
минулого року, триває за планом. Найближчим часом можемо
розраховувати на створення ще 3−4-х громад в доповнення до 6-ти
існуючих. На жаль, на окремих територіях відбувається політизація
процесу. І в цьому вкрай необхідна підтримка науки».
Регіональний консультант з правових питань, координатор Офісу
реформ у Запорізькій області, доцент Класичного приватного
університету Маргарита Трипольська:
Одним із важливих завдань провідників реформи є не тільки
роз’яснення суті і юридична підтримка реформи, а й формування бази для
змін законодавства, яке обслуговує реформу з децентралізації влади.
Білоусівка (Чернівецька область) за створення об'єднаної громади
з Новодністровськом (BukNews).
20 травня, відбулася 4-та сесія Білоусівської сільської ради, на яку
прибуло 12 депутатів із 14-ти. Також на засіданні були присутні запрошені
посадові особи, депутати районної та обласної рад, мешканці села.
Першим на порядку денному розглядалося питання про надання згоди
на добровільне об’єднання територіальної громади та делегування
представників до спільної робочої групи.
Відповідно до результатів громадських слухань, проведених 10 квітня,
Білоусівська сільська рада вирішила: дати згоду на добровільне об’єднання
територіальної громади села Білоусівка в Новодністровську громаду із
центром у м. Новодністровськ та делегувати 13 осіб із числа депутатів та
жителів села до складу робочої групи із підготовки проектів рішення щодо
добровільного об’єднання територіальних громад. Рішення було підтримано
9-ма депутатами.
Чернігівська область – третя в Україні щодо успішно завершених
процедур через систему ProZorro (Чернігівська обласна державна
адміністрація).
Планова сума по успішно завершеним закупівлям розпорядників
бюджетних коштів в області становила 39,5 мільйона гривень. Сума ж
виграних пропозицій за результатами аукціонів склала 32,6 мільйона
гривень. Таким чином, зекономлено 6,9 мільйона гривень бюджетних коштів
(або 17,5 % до планової суми). При цьому середня кількість пропозицій на
торги – 2,95.
До речі, за вересень-грудень 2015 року економія бюджетних коштів
також склала до планової суми 17,5 % – 3,3 мільйона гривень.
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17 травня 2016 року в залі засідань Бердичівської районної ради
відбувся «круглий стіл» на тему: «Про необхідність підтримки реформи
децентралізації в Україні» (Бердичев BIZ).
У обговоренні перспектив об’єднання територіальних громад взяли
участь голова районної ради Максим Самчик, голова райдержадміністрації
Едуард Томашевський, експерт із децентралізації у Житомирській області
Ірина Банковська, посадові особи місцевого самоврядування, представники
територіальних громад району, депутати місцевих рад, керівники
структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій
району.
Німецький експерт з питань децентралізації, старший радник з
питань комунального господарства, бургомістр у відставці міста Зінген
пан Олівер Ерет надав учасникам «круглого столу» об’ємну інформацію
щодо етапів та специфіки проведення децентралізації у себе на батьківщині.
Німеччина складається із 16 федеративних земель, серед яких є багатші
«донори», які дають кошти на розвиток бідніших регіонів.
Було розраховано, що для нормального функціонування громади
мінімальна кількість жителів у ній має становити 8 тисяч. Це дає змогу
утримувати дитячий садок, школу і необхідні організації. Розподіл
фінансових ресурсів відбувається шляхом фінансового вирівнювання.
Завдяки цьому країна розвивається рівномірно.
Після утворення громад ще довгий час вносились корективи,
приймалися відповідні законодавчі акти, передавалися повноваження на
місця. Проте, як зазначив Олівер Ерет, після 40 років такої роботи можна з
упевненістю сказати, що то був успішний рецепт реформи територіальних
громад.
За словами німецького експерта, в Україні немає стільки часу на
проведення децентралізації, адже ця реформа у нас розпочинається пізно. І
громади, які об’єднаються першими, отримають більше коштів на розвиток
інфраструктури.
Найвіддаленіша об’єднана громада Рівненщини планує відродити
профспілки (Рівненська ОДА).
Консультанти Офісу реформ спільно з Федерацією профспілок та
фахівцями Дубровицької райради провели виїзну зустріч у Миляцькій
об’єднаній громаді.
Під час зустрічі обговорили питання соціального захисту проблемних
родин. Так, у громаді планують відродити профспілкову діяльність, яка нині
призабута. Федерація профспілок Рівненщини навіть підготувала практичні
посібники старостам – з питань діловодства у громадах.
Водночас учасники заходу заслухали представника поліції, який
розповів про роботу поліцейських станцій. Зокрема, він наголосив, головна
мета станцій − не карати, а цілодобово забезпечувати громадський порядок.
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У Львівській ОДА обговорили створення нових громад у
Золочівському, Кам’янка-Бузькому та Буському районах (Західна
інформаційна корпорація).
Низка сільських голів висунули пропозицію зі збільшення кількості
ОТГ в районі, пропонуючи створити ОТГ з центром у Сасові, Білому Камені
та Куровичах. Голова Золочівської РДА Володимир Недзельський натомість
висловив пропозицію за скорочення кількості громад на території району до
двох.
Заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський, підсумовуючи ці
пропозиції, запропонував районній владі та сільським головам, депутатам
районної ради протягом 10 днів узгодити свої позиції щодо кількості громад
на території району, провести відповідні розрахунки, та надати свої
пропозиції у ЛОДА.
У Харкові обговорили проблеми створення об'єднаних громад
(Харківська міська рада).
Семінар-практикум на тему: «Законодавчі засади формування
об'єднаних громад: нові можливості та перспективи» пройшов 19 травня в
Харківській міській раді.
Захід був організований Харківським регіональним відділенням
Асоціації міст України для представників органів влади населених пунктів
Харківської області.
Виконавчий директор ХРВ АМУ Віктор Мірошник:
Після прийняття Закону України «Про добровільне об'єднання
територіальних громад» багато представників влади, органи місцевого
самоврядування, жителі населених пунктів не були готові до об'єднання. В
даний час проблем все так же багато, але процес потроху набирає обертів.
Можна сказати, що процес пішов. Так, у Харківській області був
прийнятий перспективний план об'єднання територіальних громад, визначені
59 потенційних центрів для об'єднання. На сьогодні створена тільки одна −
Старосалтівська територіальна громада. Але найближчим часом у Верховній
Раді розглядатиметься питання про призначення виборів у Мереф'янській
об'єднаній територіальній громаді, в Роганській, Пісочинській, Чкалівській.
Тобто, потроху люди починають усвідомлювати ті переваги, які вони
отримають у результаті об'єднання. Перші приклади по Україні говорять про
те, що ті громади, які об'єдналися, отримали набагато більше фінансових
коштів, щоб надавати якісні послуги, вирішувати інші питання соціальноекономічного розвитку територій.
В цілому в Україні на 1 травня 2016 року створено 163 об'єднані
територіальні громади.
Мешканці Черкащани зможуть отримати державну компенсацію
за програмою «Тепла оселя» (УНН-Центр).
Регіональнініціативи
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Державна кредитна програма діє по всій Україні. За даною програмою
можна замовити вікна або балкон, частину вартості яких, вам компенсує
держава і надає розстрочку платежу (кредит) терміном на 3 роки. Сума
компенсації становить 30 %, а для тих громадян, кому нарахована субсидія –
70 %.
Розпорядником державних коштів є державні банки: Ощадбанк,
Укргазбанк і Укрексімбанк. На 2016 рік Урядом виділено для компенсацій
894 млн гривень.
Дана віконна компанія пропонує замовити саме енергоефективні вікна,
з двокамерним енергозберігаючим склопакетом, які зберігатимуть на 52 %
більше тепла в будинку взимку, ніж звичайні пластикові вікна.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
На засіданні Уряду було перепогоджено законопроект щодо
запровадження в Україні інституту уповноважених економічних операторів
(УЕО). Цей пакет ініціатив, над обґрунтуванням яких працювала, зокрема, й
команда EasyBusiness, було прийнято попереднім складом Уряду в квітні
цього року. Проте після переобрання складу Кабміну він підлягав
перепогодженню.
Основні положення законопроекту передбачають конструктивні зміни
до Митного та Податкового кодексів України. Ці зміни розроблялися у
Міністерство фінансів України з участі широкого кола представників
експертного середовища з урахуванням міжнародної практики регуляції
торговельно-митних бізнес-комунікацій.
На сьогодні УЕО є одним із конструктивних рішень, яке дозволить
Україні істотно поліпшити інвестиційний клімат та відкрити для себе нові
ніші в сегменті міжнародної торгівлі та логістиці (EasyBusiness).
Україна здобула право проводити найбільший міжнародний форум з
публічних закупівель.
У 2017 році найбільший світовий форум про публічні закупівлі
Procurement, Integrity, Management and Openness (PRIMO) Forum буде
проходити в Україні. Відповідне рішення було прийняте під час цьогорічної
конференції PRIMO, яка відбувалася в Астані (Казахстан) (Transparency
International Ukraine).
Хоча Україна не підписала угоду багатостороннього Мобільного
партнерства з ЄС (вважалось, що воно не відповідає прагненням крани),
можна підписувати двосторонні угоди з кожним окремим членом ЄС.
Хоча це будуть короткострокові механізми, обмежені окремими
секторами, недавні регіональні приклади, такі як німецький проект
мобільності молдавських медичних працівників, підкреслили потенціал
циркулярної міграції в обох країнах, вирішення питання «втечі мізків» та
управління транскордонною мобільністю робочої сили в спосіб, який є
сталим та вигідним для обох сторін (VoxUkraine. Українська Версія).
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України −
торговий представник України Наталія Микольська:
1-ий Візит Віце-прем'єар з євроінеграції Ivanna Klympush-Tsintsadze до
Європейської комісії.

Новини з соціальних мереж

51

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 − 25 травня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Сьогодні багато зустрічей по торгівлі та імпламентації торговельної
частини Угоди про асоціацію:
− з Віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та
соціального діалогу Валдісом Домбровскісом Valdis Dombrovskis
− з Комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом Cecilia
Malmström
− з Комісаром ЄС з питань сільського господарства та розвитку
сільських територій Філом Хоганом Phil Hogan
Важливі посили:
− торгівля пріоритет для двох сторін;
− працюємо над збільшенням доступу українських товарів та послуг на
ринок ЄС;
− секторальний діалог не лише міжурядовий, але й бізнесу;
− потенційного приєднання України до Панєвромед;
− реформи сфери санітарного та фітосанітарного контролю;
− оцінки відповідності в частині технічного регулювання, як
передумови укладення ACAA (Agreement of conformity assesment and mutual
recognition);
− важливість залучення інвестицій − як запоруки зростання взаємної
торгівлі;
− проведення бізнес-форуму та В2В діалогу в Брюселі;
− проблемні питання в торгівлі слід вирішувати, але також важливо
враховувати ситуацію в Україні;
− Єврокомісари високо оцінили рівень діалогу та співпраці з
торговельних питань з Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України (Nataliya Mykolska).
Президент України Петро Порошенко:
Українські поліцейські пройдуть тренування у Туреччині. Про це
домовились з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом
Ердоганом під час зустрічі на Всесвітньому гуманітарному саміті ООН.
Загалом 3 тис. українських полісменів найближчим часом пройдуть
навчання, тренінги в Туреччині. Це дуже ефективна форма співпраці між
поліцейськими двох країн.
Окрім того, було домовлено збільшити термін дії національних віз для
безперервного перебування українців на території Туреччини до 90 днів
(Петро Порошенко).
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман:
Сьогодні інтенсивний день міжнародних переговорів. Під час зустрічі
із Заступником Міністра фінансів США з питань міжнародних фінансів
Раміном Тулуї подякував йому за виділення кредитних гарантій в 1 млрд
доларів на підтримку України. Це дійсно дуже важливий крок для нас, адже
Новини з соціальних мереж

52

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 − 25 травня 2016 р.

20-28 лютого 2015
це допоможе Уряду провести структурні і системні реформи, які потрібні
країні у першу чергу.
Рамін Тулуї зі свого боку відзначив прогрес у партнерстві України та
США, а також підкреслив готовність і далі підтримувати нас на шляху
реформ (Володимир Гройсман).
«Ми розраховуємо на підтримку ЄС України і сподіваємося, що вкінці
літа 2016 року власники українських біометричних паспортів будуть
користуватися безвізовим режимом для короткострокових подорожей до
ЄС», – громадянське суспільство звернулося до Ради ЄС із заявою (Офіс
віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції).
Віце-прем’єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
22 об’єднані територіальні громади з 7 областей вже подали до
Мінрегіону 111 заявок на проекти, що можуть реалізовуватися за кошти
державної субвенції на розвиток інфраструктури. Сума реалізації поданих
проектів − 120 млн грн з одного мільярду гривень субвенції, яка цього року
спрямовується на 159 об’єднаних громад. Комісія затвердила більшість
заявок, отже об’єднані громади вже найближчим часом зможуть розпочати
відповідні проекти. А це – розбудова місцевої інфраструктури, будівництво
доріг та соціальних об’єктів, підвищення якості послуг для громадян. Це ті
кроки, які демонструють реформу децентралізації в конкретних діях.
Закликаю й інші громади не зволікати з підготовкою своїх пропозицій по
використанню коштів субвенції і продемонструвати власну спроможність до
прийняття і реалізації рішень (Геннадій Зубко).
Віце-прем’єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Тернопіль, 20.05.16.
Виїзне засідання колегії МОЗу: обговорення особливостей
функціонування системи охорони здоров’я в умовах децентралізації.
Експерти презентували Концепцію децентралізації в сфері охорони
здоров’я та покрокову Дорожню карту на 2016 рік.
Концепція, яка була розроблена спільно Мінрегіоном з Міністерством
охорони
здоров’я,
українськими
та
міжнародними
експертами,
представниками територіальних громад, передбачає два етапи:
Перший − передача повноважень з надання послуг первинної медичної
допомоги до об’єднаних територіальних громад.
Другий − реформування системи фінансування та управління
закладами охорони здоров’я вторинного рівня та створення госпітальних
округів.
Головне завдання реформи − забезпечення якісних медичних послуг в
об’єднаних територіальних громадах.
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У найкоротший термін маємо визначити остаточний механізм, щоб на
2017 рік ми затверджували бюджет уже в рамках прийнятої концепції та тих
законів, які дозволять налагодити фінансування первинної, вторинної і
третинної ланок медицини.
Переконаний, що це чергова маленька перемога, перші кроки до
Європейської України (Геннадій Зубко).
Головне завдання реформи децентралізації в сфері охорони здоров’я −
забезпечення якісних медичних послуг в об’єднаних територіальних
громадах. Концепція децентралізації медицини, яка була розроблена спільно
Мінрегіоном, МОЗ, українськими та міжнародними експертами,
представниками територіальних громад, передбачає два етапи. Перший −
передача повноважень з надання послуг первинної медичної допомоги до
об’єднаних територіальних громад. Другий − реформування системи
фінансування та управління закладами охорони здоров’я вторинного рівня та
створення госпітальних округів (Мінрегіон України).
Реформа енергоефективності, яку здійснює Мінрегіон вже другий рік
поспіль, одна з основних у проекті Плану пріоритетних дій Уряду на 2016
рік. Забезпечення енергетичної незалежності держави, курс на
енергозбереження, зменшення енергоспоживання приватним сектором,
термомодернізація будинків – те, на що Уряд орієнтується в першу чергу. У
попередньому
2015
році
був
прийнятий
Національний
план
енергоефективності, Закон про ESCo, впроваджена програма «теплих
кредитів», якою скористалися 100 тисяч сімей, збільшено кількість
будинкових теплових лічильників в 2 рази (Мінрегіон України).
Найбільша реформа останнього Індексу моніторингу реформ −
приведення ціни на газ для населення та виробників теплової енергії до рівня
ціни газу, імпортованого з Європи (VoxUkraine. Українська Версія).
Чому в Україну не приходить інвестор? Відповідь – у ціні на газ!
На прикладі газового ринку, який чи не найактивніше реформується,
можна наочно дослідити непослідовність влади. Хоча лунають слова, нібито
ми рухаємось у правильному напрямі, споживач платить усе більше і більше,
але при цьому інвестор не приходить, конкурентного ринку немає,
інфраструктура не модернізується, втрати газу зростають (VoxUkraine.
Українська Версія).
Віце-прем’єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Механізм державної підтримки, який ми пропонуємо, діє за простим
принципом: кожна людина, яка потребує субсидію − отримує захист від
держави; а той, хто може сплачувати − отримує мотивацію забезпечити
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власну енергоефективність через компенсацію витрат від держави в розмірі
30% або 40% (Мінрегіон України).
Віце-прем’єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Децентралізація, енергоефективність, міжнародне партнерство та
дерегуляція в будівництві – це ті пріоритети діяльності Мінрегіону, які
увійшли в Програму дій Кабінету Міністрів України, презентованої сьогодні
Прем'єр-міністром.
Документ
передбачає
подальший
розвиток
децентралізації у рамках другої хвилі об’єднання територіальних громад та
інфраструктурної розбудови. Серед пріоритетів в рамках децентралізації:
розбудова соціальної інфраструктури та запуск центрів надання
адміністративних послуг по всій країні. Векторами енергомодернізації є
створення Фонду енергоефективності, поширення практики «теплих
кредитів» для громадян, зменшення споживання газу в 2,5 рази, залучення
щороку до 60 млрд грн інвестицій. У напрямі міжнародного партнерства
важливо посилити підтримку світового товариства щодо реформ в Україні,
зокрема з децентралізації та енергоефективності, збільшити кількість
міжнародних програм, а також спрямувати зусилля на залучення інвестицій у
конкретні великі інфраструктурні проекти. У сфері будівництва серед
досягнень можна відзначити гармонізацію 238 національних стандартів із
стандартами ЄС, спрощення дозвільних процедур та дерегуляцію. Надалі
необхідно поглиблювати цю діяльність (Геннадій Зубко).
Президент України Петро Порошенко:
Ми розпочали реальну перебудову сектору оборони та безпеки для
вступу до НАТО.
На РНБО затвердили Стратегічний оборонний бюлетень та питання,
пов’язані із плануванням та виконанням державного оборонного замовлення.
Це − дорожня карта реформ сектору оборони та безпеки, необхідної для
переходу на стандарти НАТО (Петро Порошенко).
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман:
Розпочали презентацію плану кроків Уряду на 2016 рік. Наші
пріоритети − макроекономічна стабілізація, створення сприятливих умов для
розвитку бізнесу, встановлення верховенства права та протидія корупції,
підвищення якості державного управління та відновлення безпеки громадян
(Володимир Гройсман).
Система публічних електронних закупівель ProZorro отримала
міжнародну премію у сфері публічних закупівель Procurement Leader Award
за створення і впровадження електронної системи з унікальною архітектурою
(Transparency International Ukraine).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(Радіо Свобода)
Експерт «Реанімаційного пакету реформ» Ярослав Юрчишин:
Загалом урядовий проект експерти «Реанімаційного пакету реформ»
оцінюють цілком позитивно. Деталі й уточнення стосуються судової
реформи, правоохоронної діяльності, податкової, пенсійної, освітньої галузі
тощо – практично всіх розділів 200-сторінкового документа.
Документ набагато кращий, ніж попередні плани дій урядів, які
доводилося аналізувати. Він більш детальний, він більш практичний, в ньому
є терміни і в ньому є відповідальні. Це дуже позитивно, бо вже за
результатами другого кварталу ми матимемо перелік кроків, які вдалось
зробити, а по-друге, подивимося, як уряд відреагує на те, що частина заходів
не буде втілена. Наскільки ця відповідальність буде персоніфікована. Якщо
так станеться, то це буде просто перемога.
План дій уряду – це не презентація з гарними гаслами чи абстракціями
на кшталт «космічних кораблів, які борознять простори Всесвіту», – це
перелік реальних тактичних кроків, пов’язаних з виконанням вимог МВФ,
Угоди про асоціацію з ЄС, адаптації оборонного комплексу до стандартів
НАТО тощо.
Доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу
Олександр Савченко:
План пріоритетних дій уряду має дуже загальний характер. Щоб
документ дійсно став планом дій, потрібно прописати в ньому більш чіткі
процедури, конкретні проекти, які можна назвати реформами.
Покращити, посилити, вдосконалити. Я не побачив конкретики.
Намагання правильні всі, я прочитав уважно і погоджуюсь з усім. Але цього
недостатньо, щоб запрацювала економіка, і по-друге, дуже важливо зробити
реальні реформістські кроки.
Реальною реформою є, скажімо, вирішення проблеми пенсійного
забезпечення шляхом обмеження найбільших пенсій, чисельності
привілейованих пенсіонерів та підвищення пенсійного віку. Або зменшення
державних витрат на 10% ВВП через суттєве скорочення кількості
міністерств та інших чиновників. Натомість реформами називають
підвищення тарифів на газ і тепло. Заплановані дії уряду можуть забезпечити
економічне зростання на рівні 1-2%, але Україні потрібне зростання на 1012%, для чого потрібні кардинальні реформи.
(Deutsche Welle)
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Член Національної ради реформ та співзасновник громадської
організації Всеукраїнська громадянська платформа «Нова країна»
Валерій Пекар:
Презентований Гройсманом проект операційного плану виглядає як
конкретна програма без традиційних «покращень, підвищень та поглиблень».
Приємно вражає стилістика документу: по кожному розділу є постановка
проблеми, постановка мети, аналіз попередніх дій, невелика кількість
конкретних кроків із строками та відповідальними, а також бачення
подальших кроків на середньострокову перспективу.
Заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки
реформ в Україні Павло Кухта:
Цей план не є роботою винятково уряду − ще до нього було розроблено
чимало різноманітних експертних програм та стратегій. Частина з них лягла в
основу цього документа. Але головними його авторами все ж були
міністерства. Наприклад, міністерство фінансів могло перевірити пропозиції
інших міністерств на предмет відповідності бюджетним видаткам.
Серед найбільш вдалих частин документу − пропозиції міністерства
освіти. У ньому не вимагали збільшення фінансування, а обрали шлях
ефективного використання наявних ресурсів − завдяки дерегуляції та аудиту
наукових інституцій. Мені б хотілося, аби такий підхід взяли на озброєння й
інші відомства.
Серед кардинальних для України речей експерти називають курс на
приватизацію та поступове запровадження ринку землі. Втім, більшість
заходів мають давати ефект синергії. Приватизація, наприклад, прибирає
головне джерело корупції − державні підприємства. Вона дозволить залучити
інвестиції та гроші у бюджет. Але багато речей працюють у комплексі - від
податкової реформи до, наприклад, дерегуляції. Вони одночасно
допомагають поліпшити діловий клімат у країні та посилити боротьбу з
корупцією.
При складанні програми свідомо намагалися зробити акцент на тих
заходах, які кабінет міністрів може зробити сам, власними указами та
постановами, адже усім зрозуміла ситуація в парламенті. Але все одно дуже
багато залежить від парламенту.
Конструктивні дії уряду призведуть до зростання його рейтингів. А це,
в свою чергу, змусить депутатів йти вслід за електоральними настроями,
надаючи підтримку ініціативам кабміну. Моє враження ізсередини - бажання
щось змінювати реально є.
Директор комунікаційного агентства Berta Communications Тарас
Березовець:
Цей документ є схожим на звичайний політичний піар нових урядовців.
Треба розуміти, що ця програма не буде виконана навіть наполовину. Як
правило, це лише красиві слова, покликані відтягнути час, наприклад, до
отримання траншу Міжнародного валютного фонду. Потім можновладці
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пояснять невиконання урядового плану браком грошей на реалізацію
програми чи протидією парламенту.
Мінсоцполітики планує в два рази збільшити розмір єдиного
соцвнеску з мінімальної зарплати (Голос Столиці)
Голова всеукраїнської громадської організації «Союз захисту
підприємництва» Сергій Доротич:
Якщо мова йде про те, щоб збільшити надходження, то чи не легше на
рівні держави просто підняти рівень мінімальної зарплати в два рази? Тому
що той рівень, який є на сьогодні − 1450 грн. − дійсно не відповідає реаліям.
Просто підніміть його в два рази і, відповідно, при існуючому податковому
навантаженні у вас ЄСВ збільшиться в два рази. Якщо мова йде про те, що
тільки для приватного сектору запровадити таку ініціативу, так це взагалі
ламає всі існуючі на сьогодні канони, тому що тоді преференція держустанов
є. Питання ухиляння від оподаткування зарплати було, є і буде. Але
вирішується воно не в такий спосіб. До тих пір, доки не буде запроваджено
оподаткування доходів фізичних осіб, до тих пір все одно будуть залишатися
ті чи інші шпарини, через які можна ухилятися. Якщо подивитися, з Нового
року у нас змінилася ставка ЄСВ: 22% стала, тобто її було зменшено в два
рази. Так от, по заяві пана Насірова, надходження від ЄСВ зменшилися
всього лише на 20%. Тобто позитивна динаміка існує. А отакі нововведення
ще більше лякають бізнес, бізнес закривається і взагалі йде в «чорну» і
працює лише з готівкою і на нелегальному полі.
І зараз він говорить про підвищення вдвічі, а через два місяці скаже
втричі, в чотири, в пять разів ... В усьому світі нема такої фіксованої ставки з
ЄСВ. Історичні реалії підказують, якщо вона в деяких країнах існувала, то від
неї відмовилися. Тому що це незрозумілий, непрозорий механізм і він не дає
можливості розвиватися підприємницькому середовищу. Підприємці – це
найбільш винахідливі люди. Я не хочу озвучувати десять способів, як
мінімум, обійти сплату податку. Вона не обходиться тільки в одному
випадку, коли доходи фізосіб потім оподатковуються.
(24 канал)
Розумкова Василь

Директор економічних програм Центру
Юрчишин:
Падіння українського експорту в Європу є не таким стрімким, як з
іншими країнами світу.
Вагомою причиною падіння загального експорту є те, що українська
економіка не встигає змінити свою структуру після пережитих катаклізмів.
Для українських виробників європейські ринки залишаються
обмеженими через нестачу в Україні конкурентних товарів та послуг.
Простими словами, вітчизняним виробникам вкрай важко конкурувати у
Європі.
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Система автономних преференцій, які отримала Україна у
односторонньому порядку від Європи, розслабила українських виробників.
Вони очікували, що це надасть величезні преференції, але це виявилось не
так. Падіння експорту у першому кварталі цього року — я б його не
драматизував, адже триває зміна структури економіки.
(Аналітична служба новин)
Голова Комітету економістів України Андрій Новак:
Якщо створювати фінансову поліцію, то вона має бути в структурі
ДФС. Бо якщо ці функції додати Міністерству внутрішніх справ, не думаю,
що там є достатня кількість кваліфікованих працівників у сфері податкових і
бюджетних відносин. У нас багато порушень у частині ухилення від сплати
податків, також багато порушень на митниці – це заниження митної вартості
товарів, контрабанда. У разі створення фінансової поліції має бути три
головних напрями розслідувань: ухилення від сплати податків, митниця,
використання бюджетних коштів. Третій напрям для роботи нової служби це порушення з використанням бюджетних коштів, як центрального, так і
місцевого бюджетів.
Нічого нового створювати не потрібно, це має бути просто підрозділ,
можливо, з якимось особливим статусом у структурі ДФС. Адже бюджет
країни поки що «не потягне» витрати зі створення нової структури.
Це внутрішня ситуація Державної фіскальної служби: якщо у них
достатньо наявних кадрів, яким можна надати функції, повноваження, то
можна створювати фінансову поліцію. Абсолютно нових органів з набором
нових чиновників створювати зараз зовсім не потрібно. Стан державного
бюджету України нині такий, що ми не можемо дозволити собі такі витрати.
(Кореспондент.net)
Народний депутат України Геннадій Ткачук:
Розширюючи повноваження органів місцевого самоврядування,
Кабінет Міністрів пропонує посилити відповідальність місцевих чиновників
за порушення Конституції та законів і зміцнити контроль над місцевою
владою з боку громад.
На практиці це означатиме, що наприклад, якість та доступність освіти
і надання медичних послуг підвищиться, адже місцеві громади можуть самі
визначати пріоритетні заклади освіти і охорони здоров’я та отримати під них
матеріальну базу. Також доступнішими стануть адміністративні та соціальні
послуги завдяки передачі значної частини функцій від держави до органів
місцевого самоврядування.
В цілому ж зусилля Уряду та Прем’єра спрямовуються на формування
спроможних громад, забезпечення відкритості, прозорості та підзвітності
місцевої влади, що відповідає логіці проведення децентралізації.
(Индустриалка)
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Політолог Владислав Ніколаєв:
Головним завданням для уряду, прем'єр (в плані пріоритетних кроків, −
ред.) визначив макроекономічну стабілізацію. Держстат уже другий місяць
тягне з оголошенням ВВП України в 1-му кварталі. Очевидно, не хоче
псувати настрій тим, хто гордо оголошував про зростання української
економіки мало не на 2-3%. А ось інвестиційна компанія ICU оцінила
зростання ВВП України в січні-березні 2016 року в 0,2% в порівнянні з 1-м
кварталом 2015 року. І це з урахуванням додаткового дня високосного року,
якого просто не було в минулому році. Отже, можна сміливо віднімати 1%, і
бачити, що ВВП продовжив своє фактичне падіння.
Загальні доходи населення впали, що призвело до того, що ще в кінці
минулого року статистика зафіксувала сумний факт того, що загальна сума
зарплати і виданих субсидій практично зрівнялися.
Обіцяючи прискорене економічне зростання, Гройсман знову говорить
про реформи в податковому законодавстві, реформування державного
управління, передачу прав в регіони. Але, як можна вірити в реальне
поліпшення, коли нова влада протягом двох років тільки цим і займалася.
(…) До того ж, всім зрозуміло, що головною проблемою
функціонування влади є наймасштабніша корупція. Але про плани на цю
тему в проектах уряду Гройсмана майже нічого немає (…).
(Громадське радіо)
Філософ і публіцист Сергій Дацюк:
Головним пріоритетом в Плані першочергових кроків названа
макроекономічна стабілізація. І це новина. Тому що ми в ситуації війни, на
порядку денному знаходиться близько двох десятків фундаментальних
реформ, і як при цьому можлива стабілізація − невідомо.
(…) Економічне зростання, яке ми зараз спостерігаємо в Україні, а його
відзначають різні західні рейтингові агентства, стало можливим не завдяки
олігархічному бізнесу, а завдяки зростанню дрібного і середнього бізнесу.
(…) Потрібна податкова реформа в інтересах середнього класу, а не в
інтересах держави. У нас податки, зменшуючись, в той же час парадоксально
збільшуються.
(Центр Разумкова)
Співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки
Центру Разумкова Олексій Мельник:
Україні варто зосередитися на підвищенні стандартів Збройних сил, що
дозволило б країні стати рівноправним партнером Альянсу.
За реалістичними оцінками практична реалізація програми вступу
України до НАТО навряд чи можлива впродовж найближчих п'яти років.
Тому на цей термін прикладом взаємодії з НАТО для України може бути
шведська модель. Також можна пригадати фінську модель. Якщо коротко, то
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це розвиток партнерства до рівня практичного членства в НАТО без його
формалізації.
На сьогодні Україна приймає допомогу НАТО. А ці країни є
рівноправними партнерами Альянсу. Основна відмінність повноправного
членства в НАТО від партнерства полягає у виконанні п'ятої статті
Вашингтонського договору − захист кордонів держави-члена. Формалізація
важлива, але настільки ж важливе і досягнення стандартів рівня партнерства.
Така співпраця з НАТО для України означала б значно більше, ніж усі гучні
обіцянки про членство.
(Аналітична служба новин)
Експерти проекту ЄС «Підтримка реформ у галузі юстиції в
Україні» Довідас Віткаускас:
Ми брали участь у підготовці законопроектів про спецконфіскацію, які
були ухвалені в лютому 2016 року і становили частину так званого пакету
візової лібералізації. З політичної точки зору ми не розуміємо, навіщо одразу
після цього треба було міняти те, що почало працювати, і заново
«поправляти» нормативну базу.
Вже є перші результати роботи НАБУ − арештовано майно на суму
понад три мільйони євро. Це означає, що закон, який було ухвалено взимку,
ефективний. Тепер потрібно дати час правоохоронним органам напрацювати
практичний досвід застосування законів, подивитися, де є розбіжності, слабкі
місця. Потім вже вносити правки.
Крім того, коли йдеться про спецконфіскацію, потрібно розуміти, що є
мішенню, на яку націлено розслідування. І тут неприйнятні підходи як у
традиційному кримінальному праві, коли головне − знайти злочинця і
покарати. Ключове в цьому процесі − майно або доходи, отримані від
злочинної діяльності. Тому нові механізми повинні бути засновані на
комплексному понятті гібридної природи права (цивільного, кримінального,
адміністративного, податкового). Можна взяти за основу досвід тих країн
Європи, де така робота давно ведеться і є окремо виписане законодавство,
яким регулюються і матеріальні права і обов'язки, і процесуальні методи,
включно з правами третіх осіб і наслідками для добросовісних набувачів
майна.
З точки зору здорового глузду набагато ефективніше людину не
саджати у в'язницю, а позбавляти її злочинних доходів. Але треба створити
умови, за яких не буде порушено право на справедливий суд.
Управляти такими активами, отриманими злочинним шляхом, та
утримувати їхню вартість, яка після арешту може знизитися, звичайно,
потрібно. Інакше і держава, і власник на цьому втратять гроші. Те, що
Україна створила таке спеціалізоване агентство, дуже похвально.
Проблема в секторі правосуддя в тому, що в ньому дуже багато
юристів і дуже мало менеджерів, фінансистів, комунікаторів. Для того щоб
не втратити на вартості арештованого майна, можливо, й варто його продати.
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Але цим повинні займатися не прокурори і не слідчі, для цього є спеціально
навчені люди.
Остаточне рішення суду для конфіскації повинно бути обов'язково. Це
позначено директивою ЄС від 2014 року. І, коли ми говоримо про введення
стандартів доказування, головна мета − запобігти свавіллю і перевищенню
повноважень з боку правоохоронних органів.
Хороша новина в тому, що багато хто в Україні поділяє таку позицію,
включно з Міністерством юстиції, де розуміють, що потрібен комплексний
підхід. Ми готові і будемо працювати з українськими колегами, щоб
нормативне регулювання в цій галузі йшло крок у крок із розвитком
здібностей української правової спільноти, включно і з прокурорами, й зі
слідчими. І що дуже важливо − суддями. Щоб норми закону застосовувалися
ефективно не тільки з боку правоохоронних органів, а й справедливо щодо
людей, чиї інтереси порушено.
Європейські країни перебувають на різних рівнях у контексті розвитку
системи звітності судів перед суспільством. В рамках проекту ми працюємо
безпосередньо з оцінкою ефективності судів, під якою маємо на увазі кілька
елементів. Зокрема, здатність судів розподіляти потік справ, їхній бюджет,
персональні ресурси, які дуже різні, і зрештою їхню продуктивність і час,
який іде на розгляд справ і вирішення спорів.
Для того, щоб створити комплексну систему оцінки, потрібно
перевіряти і якість судової роботи.
Ми представили українським партнерам наш підхід, за яким ми
прорейтингували суди загальної юрисдикції схожим чином, як даються
рейтинги кредитоспроможності банків або країн. Це більше 600 судів.
Головне − зв'язати управлінські важелі з політичними рішеннями. Щоб
від ефективності роботи суддів залежало їхнє просування в кар'єрі. Щоб саме
якісні показники суду були індикатором того, який бюджет він повинен
отримувати на майбутній рік.
Вища кваліфікаційна комісія суддів та Державна судова адміністрація
розуміють необхідність і користь підходу, про який я говорив. Наскільки ми
зможемо це застосувати на практиці, напевно, залежатиме від наших
подальших дискусій. Але на сьогодні абсолютно ясно, що має бути як
мінімум причинний зв'язок між завантаженістю, продуктивністю і бюджетом
окремого суду. Це називається результативне бюджетування. Думаю, у нас
однозначно є загальне розуміння з цих питань. Потім ми вже будемо
просуватися далі і обговорювати, як цей підхід конкретно застосовувати до
окремих елементів системи, включно з окремими суддями.
В Україні часто ставиться запитання, хто і як оцінює суддів. Це
другорядне запитання. Головне запитання − хто і як оцінює систему. Оцінка
суддів − це вже візок, який має йти за конем. Тому ми пропонуємо більш
системний підхід. Потрібно будувати сильне управління судовою владою. На
сьогодні система дуже фрагментована. Є різні органи, які відповідальні за
окремі функції. Але немає єдиного органу, який був би відповідальний за
Експертний погляд

62

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 − 25 травня 2016 р.

20-28 лютого 2015
судову владу в цілому. У цьому основна проблема. Хто буде ставити перед
системою цілі? На це питання треба обов'язково відповісти, перш ніж робити
якісь кроки в реформуванні. Тоді можна буде говорити і про те, за якими
стандартами оцінювати систему. Є кількісні стандарти і якісні. Застосовувати
їх слід до системи, судів і тільки в останню чергу до суддів. В Україні на
сьогодні оцінюється суддя, але не оцінюється судова система.
Друга проблема, з якою ми стикнулися, це те, що оцінка найчастіше
має негативний відтінок і пов'язується з якимось покаранням, наприклад, із
притягненням до дисциплінарної відповідальності. Але такі методи — це
максимум 10% важелів, які повинні існувати в системі управління якістю. У
європейських країнах, якщо у суддів є проблема з розглядом справ, їх
відправляють на стажування до суддів, у яких робота йде добре. Тобто
робиться наголос на попередження проблем, а не розгляд з індивідуальною
відповідальністю як єдиною формою вирішення питання. Управління якістю
націлене на майбутнє, а не на минуле, тому підхід треба міняти, щоб дійсно
правильно реформувати систему правосуддя.
Коли ми починали працювати в проекті з оцінювання судів загальної
юрисдикції, то спочатку стикнулися з нерозумінням і навіть негативним
ставленням з боку самих суддів. Воно змінилося, коли звіт було
представлено. Результати звіту поки конфіденційні, ми обговорюємо їх із
нашими українськими партнерами. Можемо сказати лише, що навантаження
українських судів падає, а бюджетне фінансування ні.
(Аналітична служба новин)
Експерт проекту ЄС «Підтримка реформ у галузі юстиції в
Україні» Міка Аалто:
Мати законодавчу базу, що дозволяє відстежувати і конфісковувати
майно, отримане незаконним шляхом, дуже важливо. Але також важливо, як
вона застосовується. Це дуже делікатне питання, оскільки йдеться про
змішування кримінального та цивільного процесів і треба враховувати
інтереси третьої сторони.
І якщо вносити зміни в законодавство, то потрібно чітко прописати
стандарти доведення. Тоді і винесення рішень базуватиметься не на
суб'єктивних факторах і баченні судді. У Фінляндії такі стандарти
застосовуються вже близько десяти років. Якщо говорити про конкретні
результати, то тільки за минулий рік конфісковано в бюджет держави
близько 40 мільйонів євро. При цьому населення Фінляндії складає трохи
більше п'яти мільйонів людей. В Україні поки заарештовано (але не
конфісковано остаточним рішенням суду) три мільйони євро при населенні
більше 43 мільйонів. Але це вже певні досягнення. І потрібно дивитися в
майбутнє, напрацьовуючи відповідне законодавство.
(…) В Україні дійсно всі процеси відстежити дуже важко на відміну від
Фінляндії, де інформація про доходи громадян абсолютно прозора, все є в
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електронних реєстрах. У нас не вийде купити, скажімо, якийсь великий
будинок за готівку так, щоб про це ніхто не дізнався.
Якісно працюючі реєстри важливі, в тому числі і для міжнародного
співробітництва між правоохоронними органами. Якщо не буде можливості
дати вичерпну відповідь на запит, це може відбитися на репутації країни.
Крім того, це важливо і з точки зору здорового глузду...
(…) Довіра до судової влади дуже важлива. Якщо не можна вірити
суддям, то кому можна? Щоб підвищити рівень довіри, в європейських
країнах було введено так звану систему управління ефективністю, завдяки
якій призначення на посади відбувається на підставі тих кар'єрних заслуг, які
є у людини. Також прийом на роботу здійснюється на підставі певних
об'єктивних показників. І це дозволяє мати прозору систему, яка зрозуміла
більшості громадян і керівництву судового корпусу. Щоб впровадити
подібне в Україні, можливо, варто створити поки хоча б на рівні пілотного
проекту окремий департамент суддів, які б займалися розглядом гучних
справ, в тому числі пов'язаних із корупцією. І ці судді проходили б посилену
підготовку, до них висувалися б підвищені вимоги і, зрозуміло, до них було б
більше уваги з боку громадськості. Це дозволило б дати зрозуміти
міжнародному співтовариству, що порядні судді в Україні є і що систему
можна змінити.
Що стосується можливості конфіскації до винесення рішення, то вона
існує в багатьох європейських країнах. Це дозволяє уникнути ситуації, коли
злочинці позбавляються майна або ховають його до того, як прокурор
отримує до нього доступ. Але до конфіскації треба ставитись обережно.
Арешт − це тимчасовий захід, в разі, якщо сталася помилка, майно може бути
повернуто власнику. А в разі конфіскації його забирають зовсім. При цьому
вердикт суду все одно може бути виправдувальним. І права людини повинні
дотримуватися.
(Аналітична служба новин)
Політичний експерт Петро Олещук:
Ми повинні розуміти, що судова реформа стосується всіх
правоохоронних органів. Зокрема, у реформі закріплено неоднозначні зміни
– фактично закріплюється монополія адвокатів на здійснення захисту, що,
м'яко кажучи, виглядає дивним для Конституції. В принципі, логічно, що
адвокат повинен здійснювати захист, але все одно трохи дивно, навіщо
вимагати, щоб тільки адвокати це робили. Реформа судів, наскільки я
розумію, її головний зміст полягає в тому, щоб дати можливість провести
новий набір суддів, адже зараз звільнити суддів фактично неможливо.
Точніше можливо, але процедура досить складна і довга. Реформа має благі
цілі, але проблема в тому, що проведена за аналогічною схемою реформа
прокуратури жодного оновлення складу прокурорів не принесла.
(Голос Столиці)
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Директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко:
У нас є свій індекс інвестиційної привабливості, який показує настрій
бізнесу і суспільства щодо того, що думають підприємці про умови бізнесу в
Україні. У нас не за десятибальною системою будується оцінка, а за
п'ятибальною, як в школі. Один − це найгірша, п'ять − це найкраща. І ось за
нашою п'ятибальною шкалою поки що ми не дотягуємо до трійки. У нас ще
поки «нижче середнього» оцінка бізнесом ситуації в Україні. Індекс
коливається в межах 2,5-2,7. Дуже рідко, за всю історію дослідження індексу
і настрої в бізнесу, це з 2008 року, індекс піднімався вище трійки. Це було,
коли обирався президент і призначався новий уряд. Були надії і сподівання,
що вони зможуть створити добрі умови бізнесу та суспільству. Потім, коли
минав час і не було радикальних, рішучих дій щодо поліпшення ситуації,
індекс, тобто настрій бізнесу, потихеньку знижувався і погіршувався. Ці
причини відомі і уряду України, і президенту, і суспільству. Це і корупція, і
судова система. З цим не перший рік працюють наші представники влади і
щось зсувається, але, тим не менш, очевидно, що необхідн і радикальн і міри.
Асоціації на той момент, коли ми створювали індекс, було вісім років.
Ми весь час говорили, які проблеми існують у бізнесу. Але в якийсь період
часу ми з бізнесом вирішили, що було б непогано зробити інтегральний
показник того, що ми думаємо про Україну. І зараз, маючи індекс, можна
сказати, що настрій можна оцінити на 2,5-2,6. Настрій змінюється в
залежності від того, що відбувається в економічній і політичній площині.
Адже ці моменти впливають на те, як думає бізнес в плані інвестування.
Йому подобається валютне регулювання або не подобається, чи легко
відкрити або закрити бізнес чи ні? Чи легко відшкодовувати ПДВ, на який ти
законно претендуєш? Ми вирішили з цією метою зробити показник. Не для
того, щоб критикувати владу чи хвалити, а для того, щоб показати настрій.
Це як дзеркало уряду з боку бізнесу. Те, що наш індекс кілька сезонів
залишається плюс-мінус однаковим, означає те, що по суті, зміни незначні
для того, щоб бізнес сказав, що готовий вкладати гроші.
(Аналітична служба новин)
Директор Агентства моделювання ситуацій, політолог Віталій
Бала:
Ця программа (програма дій уряду, – ред.), погана вона чи добра, має
виконуватися конкретними людьми. І тут питання до кадрового складу. За
великим рахунком, гарно писати політики навчилися вже давно, гарно
говорити – відносно недавно, тепер залишилося навчитися втілювати
написане в дійсність. Тому, на мій погляд, оцінювати програму дій уряду
можна буде лише тоді, коли він звітуватиме про її виконання і коли
громадяни побачать реальні зміни та реформи. Коментувати гарно написаний
текст – це не зовсім коректно. Для мене головна цифра, яка повинна бути в
програмі, – це скільки збираються створити нових робочих місць. Це
головний показник. Що таке створення робочих місць: а) це створення нових
Експертний погляд

65

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 − 25 травня 2016 р.

20-28 лютого 2015
виробництв, б) відновлення тих, які є. Другий момент – якою буде структура
економіки років за 5-10? Де ми будемо конкурентними – в економіці чи
міжнародному господарстві? Почули ми в новій програмі, куди буде
спрямовано основні зусилля? Ні.
Головне – мати стратегічне бачення розвитку країни на найближчі
років 10. Має бути програма, яка виконуватиметься, незалежно від зміни
уряду.
Розмови про те, що треба дороги будувати, підвищувати соціальні
стандарти – це все добре. Але, наприклад, якщо ми з вами вийшли і хочемо
десь піти пообідати, ми спочатку маємо обрати місце, куди ми підемо, а вже
потім обиратимемо той транспорт, за допомогою якого ми туди дістанемося.
Тобто в програмі я не побачив кінцевої мети, заради чого все це
робитиметься. Повинні бути стратегічні речі, стратегічне бачення
подальшого розвитку України. Звичайно, я дуже радий, що вони хоч якусь
програму презентували – це плюс. Але залишилося дізнатися, як кожне
міністерство це робитиме. У нас проблема в тому, що кожен уряд пише свою
програму, а має бути стратегічна мета, до якої повинні йти, незважаючи на
те, який уряд при владі.
(Радіо Свобода)
Експерт американського аналітичного центру «Атлантична рада»,
відомий економіст Андерс Ослунд:
Очевидно, вони (члени місії МВФ, – ред.) були не дуже задоволені тим,
що там (у Києві, – ред.) побачили. Та ж місія зажадала від України значну
кількість так званих «першочергових кроків», а по суті, законів, які треба
провести через парламент для того, що МВФ провів засідання ради
директорів. І вони сказали, ми не будемо організовувати це засідання у
червні (як планувалось раніше), а можливо десь у липні, якщо український
уряд зможе провести ці першочергові кроки.
Йдеться про закони, які МВФ хоче, щоб Україна ухвалила. Якщо вони
не будуть ухвалені, Україна не отримає мільярд сімсот мільйонів доларів
допомоги від МВФ, а також не отримає коштів, які обіцяли США та
Євросоюз, тому що обидві ці програми фінансування прив’язані до
затвердження економічної політики Міжнародним валютним фондом.
Це чітко означає, що МВФ не впевнений у новому уряді, і саме про це
дипломатичною мовою сказано у цій заяві.
Моніторингова місія МВФ написала у заяві, що очікує від українського
уряду «непохитної рішучості» у боротьбі з корупцією, фінансової
стабільності та реформування державних підприємств.
Найважливіше для українського уряду – це питання за межами
компетенції прем’єр-міністра. Це правова реформа та реформа прокуратури.
Дві найбільші проблеми в Україні, бо ти не маєш права на майно, бо немає
добре працюючої правової системи, і ти не можеш отримати нормальну
зарплату. Це основні проблеми у бізнесі в Україні. Жодна сучасна економіка
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не може так функціонувати. Більша стурбованість – це проблеми у правовій
системі. Змінити це – відповідальність президента.
Україна має досить добрий баланс виплати зовнішніх боргів, бюджет,
який ухвалили, також непоганий. Але питання зараз стоїть: або Україна буде
ледь-ледь триматися на плаву, або вона підніме економічні показники на 67%. А для цього життєво необхідно запроваджувати реформи, а не
намагатись робити якомога менше.
(Радіо Свобода)
Член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та
митної політики Михайло Головко:
Справа в тому, що всі наші правоохоронні органи і структури є
підконтрольними виконавчій гілці влади, у першу чергу президенту. А хто
подавав двох кандидатур, яких затверджував в кінцевому результаті хто?
Генпрокурор, якого подає президент? Все рівно є якийсь формально вплив,
якийсь… Ми говоримо так само про СБУ, яка так само підконтрольна
президенту. І якщо говорити про НАБУ – так вони розділили повноваження,
парламент створив цей орган, але генпрокурор затвердив (і Ви не дасте
збрехати) якраз антикорупційного прокурора. І все рівно він має вплив. ГПУ
на нього має так само вплив, як і президент має на генпрокурора. (…) Я
розумію, що ми не є слідчі органи, ми не є суд, ми не можемо встановлювати,
але якщо ми виявили якісь факти, то, звісно, на ті факти має бути відповідна
реакція тієї ж самої правоохоронної системи – прокуратури, суду, СБУ,
поліції.
(…) Тому що Україна займає 14-е місце з виведення капіталів із власної
території. 14 місце у світі! Але якщо порівняти це на душу населення, то ми
займаємо третє місце у світі. А якщо співвідношення до ВВП, одна з
найбідніших держав, то ми перше ганебне у світі. І для нас воно кричуще.
Ми маємо створити, по-перше, умови для того, щоб не було вигідно
виводити гроші з України, по-друге, щоб уникання від сплати податків –
кримінальна відповідальність.
У США, до речі, це є найбільшим злочином. Це більше, ніж вбивство.
Якщо ти уникаєш сплати податків, якщо ти виводиш гроші, якщо ті гроші не
лишаються в країні, не працюють на цю країну, не створюють робочі місця…
у нас вивозять гроші, дозволяється. Ми говоримо про те, щоб не уникали
сплати податків. Сьогодні є повне право зареєструвати кампанію, у нас є
закон про трансфертне ціноутворення, у нас підписані угоди з 32 країнами
про уникнення подвійної зони оподаткування.
Відповідаючи на питання, що слід робити українській владі, якщо
Євросоюз не дасть Україні перспективу членства найближчим часом, –
майже половина респондентів одностайно надали пріоритет реформам.
46% обрали варіант «спочатку треба провести реформи, а потім говорити про
членство в Євросоюзі» (Institute of World Policy).
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16% вважають, що потрібно надіятися лише на себе – «Україні не
потрібно нікуди вступати – самі справимося». Інтеграція до Євразійського
Союзу і НАТО отримали однакову підтримку в 6%. Ще 7% обрали опцію
«Євросоюз все одно розвалиться», 1% − «інше», а кожен п’ятий (21%) не зміг
визначитися.
Слід зазначити, що лише 9% українців літнього віку вважають, що у
разі провалу переговорів з ЄС Україна має вступити до Євразійського Союзу.
Серед осіб похилого віку найбільше прихильників самоізоляції – 18% вважає,
що Україні не потрібно нікуди вступати; однак серед них найбільше і тих,
хто не зміг відповісти, – кожен четвертий. Молодь є найбільш потужним
прихильником стратегії «спершу реформи – потім вступ». Кожен другий
респондент у віці від 18 до 34 років обирав саме цей варіант для України.
У регіональному розрізі понад половини українців Заходу (58%) та
Півночі (51%), а також Києва (56%) вимагають передусім реформ. У Центрі
цей показник дещо нижчий – 42%, водночас значна кількість тих, хто не
визначився, – 25%. У південних та східних областях реформи на перше місце
ставлять 36% і 34% відповідно. Слід зазначити, що на Півдні суттєво менший
відсоток тих, хто не зміг відповісти, лише 17%. Кожен п’ятий мешканець
південних областей (23%) вважає, що Україні не потрібно нікуди вступати;
це найвищий показник серед усіх областей. Також тут найбільше тих, хто
вважає, що Україні не слід інтегруватися до ЄС, бо він все одно розвалиться
– 13%.
Відповідаючи на питання, чи правильним кроком було підписання
Угоди про асоціацію, 41% відповіли ствердно, 25% заявили, що це була
помилка, 11% обрали варіант «байдуже», а 23% − «я не знаю».
Найвищий відсоток підтримки Угоди демонструє молодь (49%) та
люди середнього віку (45%), найнижчий – люди літнього віку (65 і старше –
31%). Чоловіки частіше ніж жінки заявляли про свою підтримку Угоди (48%
проти 36%), при цьому серед жінок був високий відсоток «невизначених» −
26%.
Найбільше схвалюють підписання Угоди на Західній Україні (74%),
Північній (53%) та у Києві (52%). Найменше прихильників на Сході (14%) та
Півдні (19%). У Центральній Україні розрив між прихильниками і
противниками цього кроку найменший – 33% і 22% відповідно. Тут також
найбільше тих, хто не визначився – 34%, у південних та східних областях
варіант «не знаю» обрали 26 і 29% відповідно.
Останнє питання, яке було поставлено респондентам: коли Ви очікуєте
на собі відчути позитивний ефект Угоди про асоціацію з ЄС? 23% заявили,
що очікують відчути позитивний ефект від Угоди протягом наступних 5
років. 14% були менш оптимістичні, обравши опцію наступні 10 років, а 19%
взагалі заявили, що Угода принесе тільки збитки. 1% − вже відчули користь,
а 9% очікують відчути користь протягом наступного року.
Однак понад третина респондентів (33%) відповіли, що не знають, коли
очікувати користі від Угоди. У Західній Україні та Києві кожен четвертий
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(25% і 26% відповідно) не знає, коли буде позитивний ефект від Угоди. У
Центральній, Південній та Північній Україні цей показник становить 35%, а
на Сході – 45%.
Найвищий відсоток тих, хто очікує відчути користь від Угоди у
найближчі 5 років, мешкає у західних областях та Києві (38%). В інших
регіонах оптимістів суттєво менше від 19% на Півночі до 7% на Сході. 36% і
40% мешканців південних та східних областей відповідно вважають, що
Угода принесе лише негативні наслідки.
Опитування проводилося GfK Ukraine на замовлення ІСП методом
особистого інтерв’ю. Під час дослідження було опитано 2000 осіб віком від
16 років та старше в усіх областях України, окрім АР Крим. У Донецькій та
Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що
контролюється Україною. Вибірка репрезентативна населенню за статтю,
віком, регіоном та розміром населеного пункту. Опитування проводилося з
29 березня по 17 квітня 2016 року. Похибка дослідження складає 2,2%.
(Європейська правда)
Інституту економіки та

Провідний науковий співробітник
прогнозування НАН України Віктор Лір:
Попередній зміст національної експортної стратегії України наразі
представлений у вигляді документа під назвою «Біла книга. Як реалізувати
експортний потенціал України за умов глобалізації. Пропозиції щодо
сприяння розвитку українського експорту», знайомство з яким спонукає до
роздумів про фундаментальні засади та принципові проблемні питання
розвитку українського експорту.
(…) Автори наголошують, що проект Стратегії «не містить
конкретного переліку секторів або конкретних товарів, експорт яких має
прямо підтримувати держава», оскільки «набагато ефективніше створити
максимально сприятливі умови для всіх експортерів».
Головним аргументом на підтримку цієї тези називається існування
корупційних ризиків. В умовах відсутності пріоритетних сфер розвитку
експорту як за номенклатурою товарів, так і за географічним принципом, а
також обмежених ресурсних можливостях державного сприяння експорту
високою є вірогідність того, що державна підтримка не буде надана нікому.
Розглядаючи порівняльні переваги України у міжнародній торгівлі,
автори зупиняються на традиційних товарних позиціях сучасного експорту:
продукти рослинного походження, харчові продукти, деревина та продукція
деревообробки.
Проте, якщо формувати стратегічне бачення розвитку експорту, крім
дарів української землі також мають бути розглянуті варіанти формування
нових факторів порівняльних переваг, які мають стати драйверами
збільшення експорту, наприклад розвиток інформаційно-комунікаційних
технологій,
нанотехнологій,
біотехнологій,
«зелених»
технологій,
фотовольтаїки, водневих (паливних) елементів, світлодіодів тощо.
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Технологічні форсайти дають уявлення про майбутні перспективні
технології та продукти, які будуть найбільш затребуваними на світовому
ринку.
Оскільки Україна має певний потенціал розвитку сучасних технологій,
залишається лише співставити його з існуючими дослідженнями та
визначити найбільш перспективні напрями спрямування державних ресурсів.
Чи вдасться створити в Україні проривні технології та продукти,
наприклад, на кшталт керосинової лампи, яка у сучасному вигляді була
сконструйована у Львові всередині XIX століття? Саме лампа такої
конструкції дала поштовх для нафтової ери (дійсно, «Горді, що українське»!).
Стратегія має давати підстави для обнадійливої відповіді щодо
подібних прикладів.
Збільшення експорту відбувається у тому випадку, коли спочатку
насичується внутрішній ринок. При цьому експорт продукції здійснюється у
ті країни, які мають подібну структуру внутрішнього попиту.
Натомість, низький платоспроможний попит змушує українських
товаровиробників одразу орієнтуватися на зовнішні ринки, що спричиняє
певні ризики та додаткові витрати, не дозволяючи використовувати ефект
масштабу. Отже, розширення внутрішнього ринку та імпортозаміщення
мають стати одним із першочергових напрямів сприяння експорту.
В
умовах
технологічного
розриву
збільшувати
експорт
високотехнологічної продукції у розвинуті країни надзвичайно складно.
Країни, що розвиваються, здійснюють політику включення у глобальні
ланцюги вартості через механізм злиття малих та середніх підприємств із
провідними компаніям галузі.
Технологічний трансфер та збільшення кваліфікованої зайнятості
створюють передумови просування на зовнішній ринок більш потужних
вітчизняних компаній.
Незважаючи на всі спроби послаблення дії в рамках відповідних угод
ГАТТ/СОТ, нетарифні бар’єри неформально є домінуючим інструментом
протекціонізму. Проблеми повернення ПДВ та валютне регулювання в
Україні – це проблеми сучасної ситуації, головним чином для вже присутніх
на зовнішніх ринках експортерів.
Довгостроковою проблемою є подолання інших перешкод, головним
чином – перехід до міжнародних (європейських) стандартів якості та
безпечності продукції.
Хоча в Україні розпочата реформа системи технічного регулювання
щодо її гармонізації з європейською, просування у цьому напрямі є
повільним, головним чином через відсутність ініціативи від самого бізнесу,
який здебільшого не звик до власної відповідальності та добросовісної
конкуренції. Особливо це проявляється у сучасних умовах переходу від
державного контролю до ринкового нагляду.
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На завершення зазначимо: викликає сумнів доречність створення
окремого органу центральної виконавчої влади, до компетенції якого буде
віднесена зовнішньоекономічна діяльність.
Місія держави має бути активована не лише всередині країни.
Задіяними мають бути насамперед торгові аташе при дипломатичних
представництвах у найперспективніших для українського експорту країнах.
Доцільніше також було б зосередити зусилля на координації діяльності
та усуненні дублюючих функцій вже наявних інституцій: галузевих асоціацій
товаровиробників, УСПП, ТПП, експортно-імпортного банку та інших
релевантних установ.
(Європейська правда)
Європейському Союзі Микола

Представник України при
Точицький:
(…) Чітка позиція і Єврокомісії, і наша – що 0,6% від населення
Євросоюзу (а саме стільки проголосувало «проти» на референдумі) не може
вирішувати за весь ЄС.
Так, має бути рішення уряду та парламенту Нідерландів. Але треба
врахувати, що референдум не був спрямований проти українців, це –
рефлексія суспільства на ситуацію в Нідерландах, на їх ставлення до ЄС.
І як продовження, дехто вже виступає проти торговельної і
інвестиційної угоди зі Сполученими Штатами, проти ЗВТ з Канадою. Тобто
це доволі небезпечна тенденція.
(…) І друге: ми вважаємо абсолютно неприйнятним внесення будьяких змін до Угоди про асоціацію. Звісно, може бути заява Нідерландів, чи
інший шлях – це їх вибір, але Угода має лишитися незмінною.
(…) Доповідь Єврокомісії документально підтвердила: і Україна, і
Грузія повністю виконали свої формальні зобов’язання, тому ЄК
рекомендувала Європарламенту і Раді ЄС ухвалити необхідні рішення
«найближчим часом».
Але коли саме вони будуть ухвалені і коли запрацює безвізовий –
питання до 28 країн-членів. Я розраховую, що це відбудеться якомога
швидше, адже не бачу причин для затягування цього процесу.
(…) Окремі європейські держави хотіли б убезпечити себе від міграції
з країн Близького Сходу та Африки.
І, на жаль, це може також впливати на швидкість прийняття рішення
щодо України.
Йдеться про ініціативу ЄК створити процедуру, яка дозволить
переглядати рішення про безвізовий вже після того, як воно ухвалене.
Є країни ЄС, які вважають, що спочатку потрібно внести ці зміни, а
вже потім надавати безвізовий Україні.
Але це не остаточне рішення. Триває діалог між країнами-членами ЄС
про те, яким чином буде надаватися безвізовий.
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(…) Я не вважаю, що зараз Шенген розвалюється. Відбувається інше.
Євросоюз реагує на нові виклики, які виникають (…).
(Економічна правда)
Міністр соціальної політики Андрій Рева:
(…) Ви ж розумієте, що таке МВФ? МВФ – це кредитор, який хоче
розуміти, на що будуть витрачені позичені кошти. Ми повинні їх переконати,
що ми ці кошти не проїмо, а використаємо для розвитку.
Вони нам задають питання: «Чудово, от ви просите зараз транш.
Скажіть, будь ласка, який у вас дефіцит Пенсійного фонду?» − «145 млрд
грн» − «А як ви збираєтеся його покривати?». Ми повинні переконати МВФ у
тому, що знаємо як його перекривати.
Основне завдання – переконати МВФ у реальності планів уряду. Якщо
у нас реальних планів немає, значить, нас не фінансують. А якщо нас не
фінансують, то про яку серйозну програму уряду може йти мова? Ніяку.
Весь бюджет Пенсійного фонду 257 млрд грн, з них 145 – це дотація з
державного бюджету. Тобто, Пенсійний фонд – банкрут. МВФ нам каже: «От
скажіть, будь ласка, коли минулого року ви хотіли різко знизити ЄСВ – з 38%
до 22%, і ми вас запитували про ефект, ви знали, що у вас ця дірка
утвориться?» − «Знали» − «Про що ви тоді думали, коли приймали таке
рішення?».
Щоправда, не ми приймали, приймали інші. Тим не менш, ми
відповідальні за цей крок. Яка у нас тоді була теорія? Чим нижчі податки,
тим краще їх платять. Розраховували на те, що якщо знизимо податки, то
всім стане соромно їх не платити, бізнес почне платити їх з радістю, одразу
заплатить, надходження до держбюджету збільшаться і ми перекриємо таким
чином дефіцит Пенсійного фонду. Пройшло чотири місяці, фонд оплати
праці зріс на 9%. Це при тому, що ми знизили ЄСВ на 16%. Діра у 145
мільярдів актуальна як і раніше.
Я вважаю, що треба було поводити себе чесно і, знизивши ЄСВ,
одночасно підвищувати пенсійний вік. Тоді це було б збалансоване рішення.
Але ж хотілося бути хорошими. В результаті прийняли «цукерку» з умовою,
що «наступники щось вигадають».
(…) У нас же як? Був дефіцит Пенсійного фонду у 80 млрд грн, ми
вирішили, що його треба терміново скорочувати. Знайшли самих багатих –
пенсіонерів і наклали на них податок 15% ПДФО. Потім подумали про те,
хто у нас самий бідний. Виявилося, великий бізнес – знизили ЄСВ і віддали
йому 65 млрд грн.
Отримали 145 млрд дефіциту і стали чекати, що великий бізнес нам їх
ось-ось поверне. Він, звичайно, нічого не повернув. А потім з’ясувалось, що
нам потрібно пояснити МВФ, що у нас із головою все нормально.
(…) Варіант перший, найпростіший − взяти і підвищити назад ставку
ЄСВ. Але хто тоді до нас буде серйозно ставитись? Про яку стабільність
податкової системи і інвестиції може йти мова?
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Якщо ми хочемо, щоб уряд працював і відповідав за прийняті рішення,
щоб йому довіряли, ми не можемо діяти за принципом «Фігаро тут, Фігаро
там». Отже, підвищення ЄСВ − це перший можливий шлях, але він
неприйнятний в силу причин, про які я сказав. Варіант другий − підвищити
пенсійний вік.
(…) У нас на рік з’являється 300 тисяч нових пенсіонерів. Середній
розмір пенсії – 1900 грн. Давайте рахувати. Якщо 1900 грн помножити на 300
тисяч, виходить 570 млн грн. Тепер множимо на 12 місяців, і отримуємо
6,840 млрд грн на рік.
А тепер уявімо, що у нас щороку кількість пенсіонерів зменшується на
300 тисяч пенсіонерів. Таким чином ми за 5 років фактично покриваємо весь
дефіцит Пенсійного фонду. Це також можливий варіант, але чи готове
сьогодні суспільство, парламент і ми самі до таких дій? Звичайно, ні.
І коли ми говоримо про підвищення пенсійного віку, ми повинні
розуміти, що це крайній захід, до якого варто вдаватися тоді, коли ситуація
вже дійсно аварійна. Тому сьогодні питання про підвищення пенсійного віку
немає ні в програмі уряду, ні в програмі президента, ні в програмах
політичних партій.
Отже, якщо нам не подобається ні перший ні другий варіант, то що ми
пропонуємо МВФ? От що: у нас 26 млн дорослого населення, працездатного,
з них 16 млн зайнятого населення. Зайняте населення – це ті, хто працює на
роботодавця і самозайняті особи, тобто підприємці. Пенсіонерів у нас на
сьогоднішній день 12,5 млн. А тепер увага! Скільки з 16 млн зайнятих
платить єдиний соціальний внесок? Приблизно 10 млн. (…)
Тому, напевно, перше, що ми маємо зробити (це стосується всіх
зайнятих, хто не платить ЄСВ), ми повинні поставити вимогу, що ЄСВ
платять усі. Це сприйметься суспільством?
(…) Якщо нам вдасться змусити платити тіньовиків, ефект буде у
десятки мільярдів. Ви ж подивіться, у нас 26 млн українців офіційно
працездатного віку, і лише 16 млн працюючих. Десять мільйонів, невідомо
де. Звісно, частина проживає закордоном, але хтось працює у тіні.
Як легалізувати цих людей? Ми підготували законопроект про те, щоб
відв’язати визначення розміру першого тарифного розряду від розміру
мінімальної заробітної плати.
(…) Будете ви 30 років платити ЄСВ і отримаєте мінімальну пенсію.
Якщо я не буду 30 років платити ЄСВ, то я отримаю державну допомогу в
розмірі мінімальної пенсії. Навіщо 30 років платити, якщо можна не платити
і отримати те саме?
Як саме зламати це явище? Дуже просто. У грудні минулого року ми
встановили однакову ставку ЄСВ. А тепер ми пропонуємо прийняти закон
про мінімальний соціальний внесок. Ставка ЄСВ не змінюється, але
з’являється фіксований мінімальний соціальний внесок.
Поясню. Сьогодні роботодавець платить вам 1450 грн мінімальної
зарплати. З цієї мінімальної зарплати він платить 320 грн ЄСВ. Ми
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пропонуємо встановити фіксований мінімальний соціальний внесок не 320, а
640 грн із зарплат до 2900 грн. Зарплата у 2900 грн. – це 640, зарплата у 2000
– це 640, у 1500 грн – це 640 грн податку. А от коли роботодавець платитиме
вам 3000 грн, то ставка ЄСВ складе для нього 22%.
Таким чином платити зарплату менше двох прожиткових мінімумів не
буде сенсу. Сьогодні 30% працюючих отримують мінімальну заробітну
плату. А між іншим, серед таких людей є директори приватних підприємств,
які виписують собі мінімальну заробітну плату, а решту отримують в
конверті. (…)
Далі в законі у нас написано, що страховий стаж для чоловіків
становить 35 років, для жінок – 30. Мінімальний стаж, який потрібний для
виходу на пенсію – 15 років. Для осіб, які не мають права на пенсію,
призначають державну допомогу, але з 63 років.
(…) Ми повинні створити умови, за яких людина, яка платить, в
перспективі опиниться в кращому стані, ніж той, хто не платить. А сьогодні
панує зрівнялівка.
Коли я говорив з представниками МВФ і обгрунтовував нашу позицію
щодо того, чому ми не вважаємо за потрібне підвищувати пенсійний вік я
пояснював: ми не використали всіх можливостей для зменшення дефіциту
Пенсійного фонду (…).
(VoxUkraine)
Економіст, доцент Каліфорнійскього університету в Берклі Юрій
Городніченко:
(…) Я думаю, можна стверджувати, що певна стабілізація вже є.
Інфляція спадає, ВВП перестав падати, безробіття почало знижуватися. В
принципі, є всі ознаки того, що ситуація стабілізується. Але наразі ця
стабілізація дуже крихка, через це треба бути надзвичайно уважними, не
треба робити різких рухів, треба намагатися отримати наступні транші від
МВФ. Найголовніше, щоб новий уряд запрацював.
(…) Оскільки ми зараз залежимо від МВФ, важкі рішення, до яких він
спонукає, рано чи пізно будуть прийматися. Хочу ще сказати, що МВФ в цій
справі − це не поганий поліцейський, це насправді дуже добрий
поліцейський, тому що у нас внутрішніх ресурсів, політичної волі,
довгострокової перспективи і досвіду не вистачає. Через це нам треба, щоб
був хтось, хто нас би підштовхував. МВФ − це як лікар, якій прописує ліки
неприємні, але врешті-решт необхідні.
Наприклад, у нас були раніше неринкові тарифи, надзвичайно низькі.
Було очевидно, ми не могли залишатися із таким відсталим рівнем
тарифоутворення, хтось за це платитиме, це була порохова бочка, яка
нарешті вибухнула. Але цього можна було уникнути набагато раніше,
безболісним шляхом, коли ціни на нафту та газ були набагато нижчими. Але
у нас ніхто не хоче робити короткострокові болісні рухи для того, щоб в
довгостроковій перспективі якусь вигоду отримати.
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Я думаю, що Україна витримає (якщо ми втратить програму з МВФ, −
ред.). Наприклад, рік чи два тому це було б надзвичайно складно, тому що у
нас був величезний дефіцит бюджету, але зараз ми його скоротили, і через це
потреба в зовнішніх запозиченнях зменшилась. Але насправді Україна
потребує набагато більших вливань, зовнішніх інвестицій, ніж те, що дає
МВФ. Але мало хто буде вливати серйозні гроші в країну, допоки МВФ не
дасть зелене світло. Через це, я думаю, що рано чи пізно ми продовжимо
співпрацю з МВФ, тому що у нас просто іншого шляху немає.
На жаль, у нас жодна програма з МВФ не була завершена. Що нам
заважає тепер зірвати програму? Я думаю, що нам заважає війна і величезний
спад в економіці. У нас, в принципі, немає ресурсів. Якщо ми хочемо
витримати − нам потрібна зовнішня допомога. Але багато програм прив’язані
до програми МВФ. От і все. І МВФ нам потрібен навіть не для резервів, хоча
насправді нам треба більше, ніж $17 млрд. У нас дуже панічні настрої в
суспільстві. Нам потрібна «подушка» від МВФ, щоб в разі коливань, ми мали
резерв на підтримку гривні, імпортно-експортних операцій тощо. Але
головне в програмі МФВ те, що ми покажемо здатність рухатись вперед,
проводити реформи, продовжувати співпрацю з донорами. Це буде сигнал
іншім, що з нами можна мати справу і вести бізнес. Я думаю, що це набагато
важливіше.
(…) Якщо подивиться на рівень законотворчої активності парламенту,
то там видно, що все просувається тільки під загрозою того, що «ми не
отримуємо гроші від МВФ». Але, візьмемо Грецію: там теж дуже-дуже важко
все проходило, та в решті решт вони зробили все, що їм сказав МВФ та інші
кредитори. Тому я не думаю, що Україна якось дуже виділяється на фоні
інших країн, що потрапляють в таку ситуацію (…).
(Центр Разумкова)
Разумкова Василь

Директор економічних програм Центру
Юрчишин:
Міжнародний валютний фонд високо оцінив прогрес України у справі
відновлення економічної стабільності, оскільки крахові сценарії не збулися.
Незважаючи на значне економічне падіння, соціальні втрати,
потенційні крахові сценарії не збулися. Енергетичної кризи, повного розвалу
інфраструктури вдалося уникнути. Зараз українська промисловість повільно,
але перебудовується, відходить від однобічного східного вектора.
Якщо деякі реформи, зокрема стосовно захисту прав інвесторів,
приватизації, підтримки малого і середнього бізнесу почнуть хоч трохи
просуватися, питання економічної стабілізації і підтримки МВФ
вирішуватимуться позитивно.
Директор Національного
політолог Андрій Єрмолаєв:
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У парламенті не знайдеться конституційної більшості, щоб підтримати
судову реформу. І питання тут не стільки в змісті самої реформи, скільки в
торгах між парламентаріями. Судова сфера перестала бути саме гілкою
влади, і це головна проблема.
(…) На мою думку, з огляду на те, свідками яких голосувань ми були в
останній місяць, конституційна більшість зараз неможлива в парламенті.
Перше і головне, що не вирішене досі − це реабілітація судової влади (…). У
сучасних демократичних системах, які ми беремо за приклад, зокрема, в
європейських державах, суди − це влада. Це гілка влади, і можлива вона
тільки в тому випадку, якщо буде спиратися на систему самоврядування,
якщо будуть розвиватися такі інститути, як суд присяжних. Ось цей комплекс
повинен відбиватися в судовій реформі.
Політичної більшості на сьогодні не існує. Я говорю не тільки про
коаліцію, я говорю про відсутність у парламенті як такого серйозного
політичного міжпартійного діалогу і спільного порядку. Якщо все зведеться
до того, підтримувати законопроект Президента чи не підтримувати, і будуть
перетягувати по одному голосу, то реформа провалиться. З таких питань у
парламенті потрібно виробити спочатку загальну політичну платформу у
вигляді, наприклад, погодженого порядку. Або в ідеалі ухвалити якусь
платформу, за якою голосуватимуть не залежно від того, входять партії в
коаліцію чи не входять, а тому, що є загальнополітичні інтереси. Але так як
наш парламент кульгає на обидві ноги і ніколи не застосовував такого
підходу, то сумніваюся, що в такому гострому питанні, як судова реформа,
буде більшість голосів.
(Аналітична служба новин)
Політолог, завідувач
кафедри політології
Національного
університету України «Києво-Могилянська академія» Олександр
Дем'янчук:
Чого чекати від судової реформи − зараз невідомо, бо вона поки що
досить розмита. Очевидно, що необхідних 300 голосів для внесення
конституційних змін в частині правосуддя в Раді не набереться.
Триста голосів не зберуть. Це очевидно. Бо, в першу чергу, до цього
часу не зрозуміло, які політичні сили підтримують судову реформу. А це
незрозуміло, власне, через те, що концепція судової реформи зараз досить
розмита, і незрозуміло, чого чекати. Від початку зміни в судочинстві
зводяться до того, що треба провести люстрацію суддів. А ось щодо зміни
системи судів, принципів роботи судової сфери тошо − зміни не виписано.
Поки це все не прописано в деталях.
(Аналітична служба новин)
Генерал-полковник міліції Михайло Корнієнко:
В Україні на сьогодні колапс судової системи, оскільки останнім часом
суди завалені справами. Справи не розглядають протягом кількох місяців, а
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деякі лежать роками. Суди завалені справами. Люди чекають, а в судах не
можуть на ці справи знайти часу, їх просто не розглядають, і це є
найпроблемнішим зараз. Якби хтось проаналізував навантаження на суди, то
побачив би, що воно просто величезне. Люди, які, наприклад, потрапляють у
ДТП і потім намагаються через страхові компанії отримати компенсації, не
можуть цього зробити, бо іноді протоколи про адміністративне порушення не
розглядаються по півроку. Це і є вся оцінка судової системи. Не можна
робити так, щоб цю систему було паралізовано. У багатьох центральних
судах міста Києва немає повного складу суддів і тому вони не можуть
повноцінно працювати.
(Новое время)
Економіст (Швеція), старший науковий співробітник Atlantic
Council Андерс Аслунд:
Минулого року в Україні було 1 833 працюючих держпідприємств, і ще
1 700 нефункціонуючих. Ці 3 500 компаній не приносять ніякого прибутку;
замість цього за них держава несе великі збитки. Найменший прибуток тут
же розкрадається. У 2015 році держава розумно взялась за скорочення
збитків та поліпшення управління. Тепер це застаріле барахло варто
приватизувати.
Українська дискусія про приватизацію стосувалася кількох великих
підприємств, що представляють велику цінність – в першу чергу,
найбільшого виробника добрив (Одеський припортовий завод), а також
єдиної компанії-виробника електрики (Центренерго). Тим не менш, все, що
продають відразу після кризи, йде дешево. Сподіватися на отримання
великих доходів у держбюджет нереалістично.
Тому першою метою приватизації сьогодні повинно стати поліпшення
функціонування економіки, її звільнення від надмірного втручання держави.
По-друге, потрібно розібратися зі всеохоплюючою корупцією на державних
підприємствах. По-третє, з міркувань національної безпеки необхідно
заборонити продаж стратегічних інфраструктурних підприємств і ключових
компаній, що займаються виробництвом озброєнь. По-четверте, посправжньому цінні держпідприємства варто виставляти на продаж тільки
тоді, коли економіка нормалізується і ціни на активи зростуть.
Українські ЗМІ часто повідомляють про корупцію у великих
державних компаніях. Як правило, державна компанія робить закупівлі в
іншої компанії (часто – анонімної кіпрської фірми) за завищеною ціною.
Потім продає свою продукцію ще одній компанії, але вже за заниженою
ціною. Таким чином, весь прибуток спрямовується офшорним торговим
компаніям. Як правило, керують цим брудним бізнесом важливі
парламентарії – «сірі кардинали», призначають керівників держкомпаніями
без будь-якого законного обґрунтування і в змові з лідерами партій, оскільки
«сірі кардинали» займаються фінансуванням політичних партій.
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Це замкнуте коло корупції не без причини стало великою проблемою
для українських реформаторів. Були створені незалежні наглядові ради та
встановлено мерітократичний і незалежний процес вибору керівників
багатьох держкорпорацій. Система електронних держзакупівель ProZorro
повинна розправитися з закупівлями за завищеною ціною. Обов'язок
депутатів розкривати свої доходи та майно, як очікується, примусить їх до
чесності. І закон про державне фінансування політичних партій та виборчих
кампаній повинен легалізувати політичне фінансування.
Всі ці дії похвальні, але до того часу, поки більшість підприємств
залишаються у власності держави, досягнення, ймовірно, виявляться
недовгостроковими. Наступний крок – приватизація. Приватизація не може
проводитися так само, як на початку 1990-х років, тому що ситуація
змінилася. Ваучерна приватизація або інсайдерська приватизація більше не
мають сенсу.
Україна – країна розвалених заводів. Багато підприємств припинили
роботу на початку 1990-х і так і не перезапустились. Сьогодні більшість з
них застаріли і представляють певну цінність виключно як об'єкти
нерухомості. У більшості європейських країн такі підприємства були закриті
і зруйновані. В Україні приватизація багатьох з цих руїн заборонена
парламентом.
Цього року парламент схвалив приватизацію 450 компаній. (…) Мета
не в тому, щоб збільшити прибуток держави, але в тому, щоб мінімізувати
втрати держави, очистивши її від токсичних активів. В той же час повинні
бути створені реальні права власності.
Успішна
приватизація
невеликих
масштабів
у
багатьох
посткомуністичних країнах може стати прикладом. У Польщі приватизація
запустилася, коли регіональні уряди взяли на себе виконавчі обов'язки і
отримали фінансовий прибуток. Приватизація будь-якого підприємства
повинна бути однокроковою, з негайним продажем всієї частки держави.
Поступові продажі акцій дозволяють нинішнім тіньовим господарям
забезпечити контроль над підприємством без конкуренції. Такі продажі не
даремно були заборонені нещодавнім законом про приватизацію. Також
держава не повинна мати права на збереження «золотої акції», що протягом
довгого часу залишалося постійним джерелом державного втручання і
корупції.
Провідні сто держпідприємств, в основному в сфері енергії і
транспорту, мають реальну цінність. Їх корпоративне управління варто
поліпшити перед продажем, який в свою чергу повинен бути прозорим і
конкурентним; метою мають стати одночасно високі ціни і розумна
реструктуризація. Деякі продажі необхідно провести вже зараз. Зокрема, це
стосується портів, що також повинно привести до збільшення конкуренції
між портами і скороченням надмірної вартості їх послуг. Базова
інфраструктура – магістральні трубопроводи, електрична мережа і залізні
дороги – з міркувань національної безпеки краще залишити в держвласності.
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Оборонна промисловість України в цілому залишається у державній
власності. Близько 120 компаній належать Укроборонпрому. Цей складний
сектор варто проаналізувати окремо. Згодом більшість цих компаній також
варто приватизувати. Мотор Січ, виробник двигунів для вертольотів,
можливо, є найкращою українською компанією по виробництву озброєнь – і
це приватне підприємство.
Українській державі час нарешті припинити втручатися в керівництво
підприємствами, створивши замість цього відкрите і справедливе ігрове поле
з мінімумом бюрократії і максимумом прозорості для всіх підприємств.
(Новое время)
Глава Ради Фонду соціальної ринкової економіки Людвіга
Ерхарда, Член ради ТПП України Олег Лиховид:
Навіть обережні прогнози обіцяють стабілізацію в 2016 році. Особливо
бічний тренд, як кажуть фондовики, буде помітний влітку. Звичайно, якщо не
буде «новин» з Донбасу.
Перш за все, помітно затихання інфляції. Від місяця до місяця вона в
річному вимірі знизилася з 40,3% в січні 2015 до 9,8% у січні 2016 року
Влітку, очевидно, слід очікувати падіння інфляції до мінімально можливих
показників.
За фактом, наша економіка стоїть на двох китах: АПК і роздріб. Разом
вони забезпечують третину ВВП. АПК, наприклад, в минулому році дав 236
млрд. Грн., Практично наздогнавши обробну промисловість – 239,1 млрд.
грн. І це при тому, що в обробці до третини – та ж харчова промисловість. З
огляду на це, АПК обігнав навіть торгівлю з її 288,1 млрд. грн.
За ними йдуть машинобудування, гірничо-металургійний комплекс,
транспорт, видобуток палива, освіта і медицина.
Незважаючи на деяке просідання сільського господарства в 1-му
кварталі приблизно на 2%, вже помітно нарощування виробництва від місяця
до місяця. Це дає всі підстави говорити про подолання спаду в другому
півріччі. Роздріб же хоч і повільно, але впевнено зростає. У першому кварталі
в порівнянні з минулим роком вона додала 1,6%. Відносна стабілізація цін
вкупі з повільним підвищенням соціальних виплат і заробітних плат
забезпечать продовження зростання.
Активно почало зростати виробництво металу: 9,8% в першому
кварталі і навіть 18,8% в березні. Але це – наслідок корекції цін на світовому
ринку, тобто розраховувати на стійкість тенденції не варто. Крім того, в
України тут немає особливих переваг в світі, як в АПК.
Непогані перспективи і у транспорту. Поступове відновлення
виробництва підштовхує вантажоперевезення, гальмування падіння доходів
громадян відкривають можливості для перевезень пасажирів. Розширить ці
можливості і внутрішній туризм, зростаючий на тлі дорожнечі зарубіжного
після девальвації гривні.
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Літо має все більше значення у вітчизняній економіці. Це початок
інтенсивного експорту с/г продукції, тобто помітного припливу валюти.
Третій рік поспіль наші аграрії збирають близько 60 млн. т. зернових. І,
хоча минулий рік не дав рекордних зборів, експорт зернових поставив
рекорд.
Девальвація згладила торішнє просідання світових цін наших
виробників. У 2015 році прибутковість аграріїв досягла 78,2 млрд. грн.
Навіть в доларах це більше, ніж в 2014-му.
Лідером рентабельності залишається, звичайно, соняшник. Але на
друге місце вийшли овочі, прибутковість яких підскочила з 16,7% до 47,6%.
Соя і зернові також показують майже 40%.
У цьому році можна очікувати розширення посівів кукурудзи
приблизно на 10% і якщо вдасться досягти врожайності 2014-го, то валовий
збір може виявитися більше відсотків на 17-19. Ціни на кукурудзу практично
рівні цінам на пшеницю, а врожайність раза в півтора вище. Очікується на
10-15% вище урожай соняшнику і сої, розширення посівів цукрових буряків.
Зростання
зернового
експорту
супроводжується
розвитком
потужностей елеваторів і портів. З 38-40 мільйонами тонн вивезення
зернових, що абсолютно реально, Україна утвердиться на другому місці в
світі після США з їх 70-80 млн.т. Більше того, ми впевнено наближаємося до
символічного рубежу в експорті – 1 т. зернових на одного жителя. Тільки у
Австралії з 24 млн. жителів щось подібне виходило в кращі роки. Але у нас
нижча собівартість вирощування. Більше того, при нинішніх цінах на
вуглеводні ми від вивозу зернових виручаємо на одного жителя практично
стільки ж, скільки Росія на свого жителя від експорту газу.
Але потенціал вітчизняного АПК ширше, ніж зерно або рослинне
масло. Наші аграрії активно освоюють ринок нішевих культур. Наприклад,
активно ростуть врожаї, а відповідно і експорт бобових, в першу чергу
гороху, який дуже популярний в Південній Азії. У минулому році його
експорт був 200 тис.т., а зараз його посіяли на третину більше. На світовому
ж ринку горох удвічі дорожче пшениці, кукурудзи, або ячменю.
Стрімко розвивається овочівництво та вирощування ягід. У 2015-му їх
експорт додав більше 60%. Але поки що ми вивозимо тільки 15% ягід, тобто
перспективи дуже обнадійливі. Рентабельність же такого бізнесу перевищує
100%, крім того, він здатний зайняти велику кількість робочих рук.
Наші с/г-підприємці освоюють і інші ринки – Китай і країни Індостану.
Там живе близько 3 млрд. людей, апетит яких зростає пропорційно їхнім
економікам та чисельності їх платоспроможних громадян.
На жаль, але маячать і старі проблеми – зростання дефіциту товарної
торгівлі через випереджальне зростання імпорту. Замість $ 380 млн.
Позитивного балансу в першому кварталі 2015-го в цьому році ми отримали
$ 950 млн. Негативного. Адміністративні обмеження НБУ тягнуть штучне
зміцнення гривні, а це розширює імпорт. Дефіцит товарної торгівлі
покривається іншими статтями валютних розрахунків. Але така ситуація несе
Експертний погляд
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ризики в перспективі, які збільшуються скороченням позитивного сальдо
торгівлі послугами.
Нинішні тенденції вже в кінці року можуть повернути нас до
негативного сальдо в торгівлі. На зростання іноземних інвестицій в
найближчі місяці розраховувати навряд чи доводиться. Тобто нам загрожує
залежність від іноземних кредитів на споживання.
Очевидно, що абсолютно необхідно знімати адміністративні бар'єри на
валютному ринку. Крім того, давно пора зайнятися інфраструктурою
сприяння експорту, особливо малих і середніх підприємств. Однак слід
визнати, що держоргани на це просто не здатні, тому діяти доведеться
організувати підприємцям.
(Центр політико-правових реформ)
Директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ,
доктор юридичних наук, профессор Микола Хавронюк:
З понад 120 проектів законів, які ми (Центр політико-правових реформ
разом з партнерами, – ред.) аналізували в останні півроку: 20% явно не
відповідають вимогам антикорупційного законодавства; 62% містять окремі
корупціогенні фактори; і лише у 18% законопроектів корупціогенних
факторів не виявлено.
Тому не проводити антикорупційну експертизу усіх законопроектів
було б великою помилкою – в усіх постсоціалістичних державах такій
експертизі приділяють особливу увагу. Водночас експертиза законопроектів
– це лише очисні споруди на річці. Основна ж проблема на сьогодні –
очистити брудне смердюче болото вже чинних актів законодавства. Створені
в них корупційні лазівки активно використовуються зараз.
В Антикорупційній стратегії прямо вказано на необхідність проведення
глибокої антикорупційної експертизи виборчого законодавства. Те саме слід
було б зробити щодо: Митного і Податкового кодексів; Кодексу про
адміністративні правопорушення; Кримінального кодексу та багатьох інших
важливих законів.
Офіційна судова статистика свідчить про те, що кількість осіб, які
постають перед судами по обвинуваченню в корупційних злочинах, різко
зменшилася: за 5 років – майже у 3 рази. (…) Якщо врахувати латентну
злочинність, то можна зробити висновок, що статусу обвинуваченого набуває
лише один із десяти чи двадцяти справжніх злодіїв.
Отже, не можна створити НАЗК, НАБУ, ДБР, спецпрокуратуру (зараз
ми говоримо про створення антикорупційних спецсудів, пізніше, можливо,
згадаємо про необхідність створення спеціалізованої пенітенціарної
системи...) і заспокоїтися: мовляв, вони поборять корупцію.
(LB.ua)
Економіст Борис Кушнірук:
Експертний погляд
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Оптимізму проект «Плану пріоритетних кроків уряду на 2016 рік» в
мене не викликав.
Податкової реформи не передбачається. Проголошення хоча би на рівні
усвідомлення необхідності зниження фіскального відсотка ВВП, як одного з
пріоритетів податкової та бюджетної політики, немає.
Очевидних
кроків
з
формування
відкритого
єдиного
загальнодержавного електронного реєстру отримувачів соціальних пільг
здійснювати не планується.
Проводити кардинальну реформу тотально корумпованої та
неефективної системи соціального страхування робити не бажають.
Усвідомлення, що в існуючому вигляді солідарна пенсійна система
безнадійна, відсутнє.
Чіткі зобов'язання щодо масової приватизації державних підприємств
відсутні.
Забезпечення
стовідсоткового
обліку
постачань
тепла
в
багатоквартирні будинки вже в цьому році не буде.
Створення стимулів та примусів до реалізації заходів з
енергозбереження населенням не планується.
Усвідомлення головних проблем МСП на цьому етапі та механізмів
підтримки немає.
Визначення перспективного співвідношення, з одного боку, великих та
середніх, з іншого – малих аграрних суб'єктів господарювання, немає. Шляхи
та механізми підтримки перших та других навіть не артикулюються.
В цьому документі, безперечно, є багато правильних ідей, пропозицій
та кроків. Тобто, він не зовсім пустий та безпредметний для обговорення.
Але з урахуванням викликів та завдань, що стоять перед урядом,
громадянами та країною в цілому, цей документ у мене особисто оптимізму
не викликає.
(ЛИГА.net)
Головний економіст «Альфа-Банку Україна» Олексій Блінов:
На даний момент затримка України у виконанні програми МВФ
досягла вже дев'ять місяців. Сам факт, що після паузи програма ще не
припинена, а підтримується в активному режимі, говорить про прихильність
донорів до України. Отримання чергового траншу буде супроводжуватися
оперативним наданням Україні державних гарантій США на суму $ 1 млрд,
тому моментального приплив коштів в резерви НБУ при затвердженні
програми для України оцінюється приблизно в $ 3 млрд.
Однак Україні потрібно виконати ще дуже багато завдань, щоб
отримати третій транш. Основна маса цих завдань (попередніх умов кредиту)
лежить в площині законодавчої роботи. Відповідно, доля третього траншу
МВФ і подальшої донорської підтримки України безпосередньо залежить від
здатності уряду отримувати підтримку законодавчих ініціатив.
Експертний погляд
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Липень, як озвучений термін можливого одержання третього траншу,
насправді є крайнім терміном для української влади. У серпні Рада
директорів МВФ практично не приймає рішень з огляду на сезону відпусток.
Відповідно, якщо Україна не встигне отримати третій транш в липні, то він
знову відкладається на невизначений термін. Таким чином, всі попередні
умови для отримання третього траншу повинні бути виконані в червні.
Головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан:
Переговори можна вважати помірно-успішними, оскільки було
досягнуто згоди на рівні експертів. Під час попереднього перегляду цієї
програми в 2015 році між закінченням візиту місії МВФ в Україну і
досягненням подібної угоди пройшло більше місяця.
Однак місія поки не рекомендувала раді директорів схвалити виділення
коштів. Це може статися тільки після виконання умов, зокрема прийняття
Верховною Радою всіх необхідних законів.
З огляду на, що влада вже зробила непопулярний крок у вигляді
підвищення тарифів на газ, ми очікуємо, що залишилися умови будуть
виконані, і Україна отримає $ 1,7 млрд транш МВФ в липні.
Глава аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex
Capital Дмитро Чурін:
Переговори з МВФ мали конструктивний характер. При цьому
українській стороні було що показати. Зведений бюджет України в першому
кварталі 2016 року виконано з профіцитом на рівні 3,43 млрд грн. Споживча
інфляція в річному вираженні знизилася до 10% на тлі поступової стабілізації
курсу гривні. Я думаю, що представникам МВФ було приємно спостерігати
за поліпшенням макроекономічних показників України.
Представники МВФ в черговий раз акцентували увагу на реформуванні
великих державних підприємств. Інвестиційне співтовариство пильно
стежить за процесом приватизації Центренерго і ОПЗ. Прозорий продаж
державного пакета акцій даних підприємств може стати індикатором того, чи
здатний уряд створити нормальний інвестиційний клімат в країні.
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Заступник міністра з питань АТО і внутрішньо переміщених осіб
України Георгій Тука заявив, що протягом декількох тижнів
представлять план реінтеграції Донбасу (Восстановление Донбасса).
«Я розраховую, що протягом двох-трьох тижнів ми зможемо
підготувати ці документи, після чого ми направимо план на аналіз
Президенту і РНБО, а ознайомитися з ним громадяни зможуть лише після
того, як це отримає якийсь офіційний статус. Поки у вигляді документа
його взагалі немає, а є на рівні інфографіки».
За його словами, документ повинні були створити раніше.
«Краще пізно, ніж ніколи. Ніхто не був готовий до такого розвитку
подій. Ні політики, ні армія, ні спецслужби, ні держапарат».
Також він зазначив, що план реінтеграції Донбасу включатиме в себе
конкретні рекомендації з часовими рамками.
«Це буде не просто декларативний документ «мир у всьому світі». Я
вважаю, що в тій стратегії, яку ми повинні запропонувати, повинні бути не
просто якісь гасла, а конкретні рекомендації «крок-за-кроком», в тому числі
і з часовими рамками».
Президент України Петро Порошенко закликав світ допомогти у
відбудові Донбасу (Західна інформаційна корпорація).
Про це під час виступу на Всесвітньому гуманітарному саміті в
Стамбулі заявив президент Петро Порошенко.
«Військова агресія на Донбасі мала серйозні гуманітарні наслідки,
тисячі були вбиті та поранені, мільйони стали переміщеними особами.
Україна зобов’язується посилити інструменти для стабілізації
ситуації, захисту цивільних осіб і сприяти швидкому наданню гуманітарної
допомоги тим, хто страждає».
Петро Порошенко заявив, що Україна закликає до постійної
міжнародної допомоги для відбудови. Україна хоче співпрацювати із
міжнародними установами, щоб організувати трастовий фонд для відбудови.
Також зазначив, що підтримує ідею скликання форуму наступного року, аби
ООН та міжнародні організації могли більш ефективно працювати над
вирішенням конфліктів.
Офіційна інформація
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На саміті також були присутні лідери кримськотатарського народу
Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров.
Президент України Петро Порошенко запропонував ідею щодо
створення міжнародного трасту для відновлення миру в Україні (АСН).
«Україна повністю підтримує порядок денний для людства...
Грунтуючись на цьому, Україна зобов'язується проявляти рішуче лідерство
у відповідь на кризу і посилити інструменти, які дозволять нам відновити
стабільність. Понад те, Україна зобов'язується захищати цивільних осіб і
сприяти швидкому наданню гуманітарної допомоги нужденним. Ми також
зобов'язуємося працювати над поліпшенням опору і автономності, захистом
внутрішньо переміщених осіб. Україна закликає до постійної міжнародної
допомоги для підтримки в переході в постконфліктну зону відновлення.
Зокрема, Україна хоче співпрацювати з відповідними міжнародними
установами, щоб організувати трастовий фонд для ескалації миробудівних
зусиль в Україні (…)».
На першочергове відновлення Донбасу необхідно 5,8 млрд гривень.
Про це йдеться в проекті «Плану пріоритетних кроків уряду на 2016 рік»
(Восстановление Донбасса).
Зокрема, на першочергове відновлення Донецької області необхідно
1,73 млрд гривень, Луганській − 4 млрд гривень.
У 2016 році на дані цілі передбачено 227 млн гривень.
Згідно з проектом, всього на відновлення інфраструктури та сфери
соціальних послуг регіонів необхідно 1,26 млрд доларів, відновлення
економіки − 135,5 млн доларів.
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України
Перший заступник спікера ВР Ірина Геращенко повідомила, що
Україна за два роки виплатила понад 57 млрд гривень (більш як $2
млрд) вимушеним переселенцям з Донбасу (Корреспондент).
За її словами, велика увага приділялася темі виплат пенсій на
непідконтрольних територіях.
«Протягом цих двох років конфлікту Україна виплатила понад 57 млрд
гривень (з них понад 30 мільярдів – це пенсії, решта – соціальні виплати)
вимушеним переселенцям. Тому про жодну блокаду не може йтися! Інше
питання, що ми не можемо виплачувати пенсії на окупованих територіях,
там немає легітимних органів влади, тому зараз українська сторона
систематизує ці виплати, щоб виключити зловживання (як виплати пенсій
людям, які померли, отримання «переселенських» грошей тими, хто
проживає на окупованих територіях і має право тільки на пенсії тощо».
Офіційна інформація
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Глава Мінсоцполітики Андрій Рева заявив, що Міністерство
соціальної політики до 1 вересня цього року має намір запустити
електронний реєстр внутрішньо переміщених осіб (Единый реестр ущерба
инфраструктуры Донбасса).
«На створення реєстру знадобиться місяць-два. Реально до 1 вересня
ми повинні його запустити ».
За даними Мінсоцполітики, станом на 23 травня на обліку перебувають
1 млн. 783 тис. 696 переселенців з Донбасу і Криму.
Глава Мінсоцполітики Андрій Рева заявив, що переселенці, які
своєчасно не повернуться на підконтрольну Україні територію, будуть
позбавлені виплат, в тому числі і пенсій (Восстановление Донбасса).
За його словами, прикордонна служба буде повідомляти про дату в'їзду
/ виїзду переселенців.
«Сьогодні є доступні і прості способи контролю за переміщеними
особами, тим більш Державна прикордонна служба не тільки по периметру
держави контролює виїзд громадян, а й на лінії розмежування. Тому, якщо
нам треба взяти інформацію про той чи інший особі, ми можемо
звернутися до Державної прикордонної служби та нам повідомлять, що ця
людина виїхала на неконтрольовану територію. Далі вступає в силу 60денний термін. Якщо протягом 60-ти днів особа не повертається, тоді
можна скасовувати цю довідку. Тобто можливість електронного контролю,
а не змушуючи людей ходити кудись, створюючи їм додаткові життєві
проблеми».
При веденні електронного реєстру Пенсійний фонд буде обмінюватися
даними з Державною прикордонною службою. У свою чергу, при перетині
лінії розмежування прикордонна служба буде бачити, що особа отримує
пенсію або соціальні виплати, і, відповідно інформувати, якщо особа покине
територію України. Якщо особа не повернеться на територію, підконтрольну
України у визначений законом термін, дія довідки переселенця буде
припинено.
Заступник помічника Державного секретаря США − керівник
бюро з питань народонаселення, біженців та міграції Ненсі Джексон
заявив, що уряд США виділив 80 млн грн Донбасу на подолання
гуманітарних проблем (ilich.in.ua).
«Нам дуже важливо, щоб українці знали, що США підтримують їх і
готові надавати допомогу».
Також розглядається можливість додаткового фінансування.
Україні необхідно буде витратити на розмінування близько
500 млн доларів США. Про це повідомляє Департамент з питань зайнятості,
мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВГА, посилаючись на
міжнародних експертів (Восстановление Донбасса).
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В ОНН підрахували, що загальна площа районів Донецької та
Луганської областей, забруднених мінами, вибухонебезпечними предметами
і боєприпасами, що не вибухнули, становить близько 30 тисяч гектарів.
Таким чином, на розмінування даної території знадобиться як мінімум
десятиліття.
Департамент повідомляє, що 20 травня в ОВГА відбулася робоча
нарада із зазначених питань. В даній нараді взяли участь представники
різних структурних підрозділів ОДА, територіальних підрозділів місцевих
органів влади, підприємців агропромислового комплексу області, рятувальні
служби, та спільного центру з контролю і координації питань припинення
вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Також до
обговорення проблеми розмінування була запрошені представники
міжнародної благодійної некомерційної організації HALO Trust
(Великобританія / США).
США нададуть Україні понад $ 28 млн додаткової гуманітарної
допомоги для людей, які постраждали від конфлікту на сході України
(Восстановление Донбасса).
Відзначається, що разом з цими засобами гуманітарна допомога від
США з моменту початку кризи становить в середньому понад 112 млн.
Доларів США.
Оголошена сума включає в себе майже $ 17 млн від Американського
агентства з міжнародного розвитку (USAID), $ 12 млн з яких надані Бюро
USAID щодо забезпечення екстреної допомоги іноземним державам і будуть
спрямовані в ЮНІСЕФ, Управління ООН з координації гуманітарних питань,
а також ряду міжнародних неурядових організацій , які допомагають
переміщеним сім'ям.
Ще 5 млн доларів надаються USAID Всесвітній продовольчій програмі
ООН, щоб задовольнити потреби в харчуванні найбільш вразливих груп
населення серед переселенців.
До засобів, оголошених сьогодні, також відносяться $ 11 млн від Бюро
Держдепартаменту США у справах народонаселення, біженців та міграції які
будуть надані Міжнародної організації з міграції, Фонду ООН з
народонаселення, а також іншим міжнародним гуманітарним організаціям.
Оголошена допомога дозволяє задовольнити основні потреби тисяч
незахищених людей, забезпечуючи їх необхідними медикаментами,
ковдрами, предметами гігієни та продуктами харчування. Ці кошти також
поліпшать доступ до послуг з охорони здоров'я і служити ресурсами для
запобігання ґендерного насильства та боротьби з ним.
За оцінками ООН, в Україні потребують допомоги понад 3,1 млн осіб.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд повинен
забезпечити інтеграцію переселенців в нормальне життя і реінтеграцію
Донбасу (Восстановление Донбасса).
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«Нам не треба забувати про Донбас, нам треба розуміти, що настане
той день, коли ми повинні бути готові до повноцінної реінтеграції Донбасу і
його відновленню. Ми повинні пам'ятати про те, що 1 млн. 730 тис. чоловік
− це тимчасово переміщені особи, які змушені були під дулом автомата
покинути свої будинки ».
Прем'єр підкреслив, що потрібно максимально налагодити можливість
інтеграції переміщених осіб в «нормальне життя» і бути готовими до
«реінтеграції Донбасу», відновленню його інфраструктури.
«Тут потрібно залучати міжнародну підтримку, міжнародну
допомогу».
Представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що на зустрічі
тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися
підтримати всі зусилля, спрямовані на поліпшення життя дітей-сиріт
(Восстановление Донбасса).
«Я із задоволенням хотів би повідомити вам, що сторони домовилися
підтримати всі зусилля, спрямовані на поліпшення життя дітей-сиріт та
інших дітей, відлучених від своїх батьків».
Благополуччя вразливих дітей по обидва боки лінії зіткнення
заслуговує пильної уваги всіх сторін переговорів, зазначив він.
Посол Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський вважає, що
влада України не повинна була припиняти соцвиплати внутрішнім
переселенцям на час перевірки (Восстановление Донбасса).
Про це він сказав журналістам, коментуючи зустріч з віце-прем'єрміністром Павлом Розенко.
«Зустріч відбулася на моє прохання, тому що я хотів дізнатися у віцепрем'єр-міністра, як український уряд виконує свої зобов'язання з виплати
пенсій та соціальних допомог для своїх громадян, незалежно від того, де
вони живуть. Українські громадяни, які проживають на які не
контролюються урядом територіях, точно так же, як і інші, мають право на
отримання пенсій та допомог».
Управління звільненими територіями
Кабінет міністрів України виділяє 10,2 млн гривень на
функціонування Міністерства з питань тимчасово окупованих територій
і внутрішньо переміщених осіб. Відповідний законопроект схвалено на
засіданні уряду (Восстановление Донбасса).
Міністр фінансів України Олександр Данилюк:
Дані кошти будуть реорганізовані з витрат, які раніше передбачалися
на утримання Державної служби з питань Автономної Республіки Крим та
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міста Севастополя − 3 млн. гривень, а також Державного агентства з питань
відновлення Донбасу − 7,2 млн гривень .
Пропоновані зміни враховані в межах коштів, передбачених на
утримання органів виконавчої влади в державному бюджеті, є повністю
збалансованими і не вимагають додаткових витрат з бюджету.
Заступник керівника МінАТО Георгій Тука заявив про
необхідність створити в зоні АТО посаду омбудсмена, який би був
відповідальним за дотримання прав людини (Восстановление Донбасса).
Він додав, що це питання обговорить з уповноваженим Верховної Ради
з прав людини Валерією Лутковською.
«Крім того, будемо і надалі розвивати діяльність комітету по
боротьбі з корупцією, який був створений в Луганській області напередодні
мого повернення до Києва».
22 травня у місті Сєвєродонецьк 147 патрульних поліцейських
склали Присягу на вірність українському народу; уже ввечері 18
патрульних екіпажів вийдуть на патрулювання вулиць міста (МВС
України).
В урочистостях взяли участь міністр внутрішніх справ України Арсен
Аваков, глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе, народний
депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм, керівництво Головного
управління Національної поліції в Луганській області, представники ЗСУ,
силових структур та виконавчої влади.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У Луганській області ведуться ремонтні роботи водогону, який
забезпечує водою смт. Петрівка і частину окупованого міста Луганська
(Общественно-политический обозреватель «Трибун»).
Місія ОБСЄ спостерігала за проведенням ремонтних робіт на водогоні,
який подає воду з насосної станцій в підконтрольному урядові смт Петрівка
(27 км на північ від Луганська) в р. Луганськ і його околиць.
У найближчі дні планується продовження ремонтних робіт.
У Лисичанську 20 травня в центральній бібліотеці відкрився
Пункт європейської інформації (Лисичанск как он есть).
Пункт відкритий завдяки перемозі центральної бібліотеки у
Всеукраїнському конкурсі «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в
пунктах європейської інформації в бібліотеках» за підтримки програми
Євросоюзу імені Жана Моне «Еразмус+» (ERASMUS+) та Української
бібліотечної асоціації.
«Лисичанська Центральна бібліотека» перша бібліотека в Луганській
області, яка стала переможницею за проектом Української бібліотечної
асоціації в рамках програми Європейського Союзу «Еразмус+».
Швейцарія відправила на Донбас гуманітарну допомогу –
вантажівками і залізницею (Мариупольские Новости).
Так, у Донецьк в неділю вранці вирушив потяг з хімікатами і
вантажівки з медикаментами (такі, як запасні частини для рентгенівської
машини). До речі, залізниця для перевезення допомоги використовується
вперше.
Ще 14 вантажівок везуть в Красноармійськ 245 т хімічних речовин для
очищення води і медичний вантаж. Конвої супроводжують сім швейцарських
представників дирекції розвитку та співробітництва, корпусу гуманітарної
допомоги та посольства Швейцарії в Києві.
Волонтери привезли в Станицю будматеріали для відновлення
пошкоджених від обстрілів шкіл (City News).
Благодійна допомога у вигляді утеплювальних та будівельних
матеріалів надана НВО «Global Synergy Foundation» в рамках проекту
технічної допомоги «Розвиток чистої енергії, пом'якшення змін клімату,
екологічна освіта».
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Проект здійснюється спільно з Норвезьким союзом охорони природи
Naturvernforbundet за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії.
Народний депутат України Віталій Курило повідомив, що у
Луганській області запустять приміський дизель-поїзд (Общественнополитический обозреватель «Трибун»).
До запуску пасажирського приміського поїзда від станції
Кондрашевська до Лантратовки – все готове і вже на наступному тижні
дизель-поїзд повинен бути запущений.
«Днями повинні зайти локомотиви, пару днів на тестування та їх
запустять. Всі питання щодо відновлення руху дизель-поїзда вирішені.
Наступного тижня приміський пасажирський поїзд повинен бути
запущений».
Для запуску поїзда доставили рухомого складу через територію Росії.
Були доставлені дизель-поїзда ДПЛ1 І ДТЛ1, які раніше обслуговували цей
напрямок.
На Тернопільщині працевлаштували 196 переселенців (Сайт
Тернопільської обласної державної адміністрації).
До центрів зайнятості Тернопільської області у пошуках роботи
звернулись 464 особи з числа тих, які отримали довідки про взяття їх на облік
як таких, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та
районів проведення АТО.
За сприяння обласної служби зайнятості вдалося працевлаштувати 196
переселенців, ще 36 осіб пройшли професійне навчання, 42 були охоплені
тимчасовою зайнятістю.
Зараз у місцевих центрах зайнятості на обліку продовжують
перебувати як безробітні 30 внутрішньо переміщених осіб. Для них
продовжується пошук підходящої роботи.
Начальник тендерного управління Михайло Івченко заявив, що
Маріуполь на третьому місці серед великих міст по тендерним
закупівлям в системі Prozzorro (ilich.in.ua).
«З початку поточного року економія коштів міськбюджету в
Маріуполі склала понад 14 млн грн., що становить 16 %. За підсумками за 3
місяці Маріуполь посідає 6 місце в Україні по тендерним закупівлям, а серед
великих міст України – на третьому місці».
За його словами, тільки за квітень місяць через систему електронних
закупівель укладено 1271 договір, при цьому реальна економія фінансів
склала 7,64 млн грн.
«Це реальні гроші, які сьогодні залишилися в міській казні і ми можемо
їх витратити на інші потреби».
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Він також зазначив, що найбільш ефективні закупівлі були здійснені
управлінням транспорту, економія досягла 36,4 %. Найбільше тендерів
провів Департамент РЖКИ − укладено 198 договорів.
Понад 13 тис. переселенців проживає на Черкащині – ДСНС (УННЦентр).
На сьогодні у Черкаській області проживає 8,3 тис. сімей і близько
5 тис. самотніх переселенців – це понад 13 тис. осіб офіційно зареєстрованих
в єдиній базі. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі Черкаської
ДСНС.
З них 361 особа переїхала з АР Крим та 13024 зі Сходу України. Всі
переселенці розселені по території області.
За весь час з території області вибуло більш ніж 3 тис. переселенців.
Начальник ГУНП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін,
заявив, що нове відділення поліції може з'явитися в смт Очеретине і буде
обслуговувати прифронтовій Ясинуватський район; його частина
перебуває в «сірій зоні», постійно поліції тут немає, територія
обслуговується іншими підрозділами, які знаходяться на відстані 50 і
більше км, що впливає на швидкість реагування (DDK.dn.ua).
«Назріла необхідність значно збільшити присутність поліції в
Ясинуватському районі і надавати якісну допомогу жителям віддалених
селищ. Ми повинні забезпечити швидке реагування на кожне повідомлення,
організувати тут потужну оперативну і превентивну роботу».
Проблема полягає в тому, що в даний час немає єдиного «центру»,
який
координував
би
роботу
поліції
на
цій
території.
Основне навантаження по обслуговуванню Ясинуватського району і,
зокрема, Очеретине припадає на Дружківське відділення поліції. З початку
року тут зареєстровано 307 повідомлень від громадян, з них кожне 7 −
надходила з Ясинуватського району. Переважна більшість злочинів, з
приводу яких зверталися жителі, − це крадіжки.
Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дружківського ВП
Дмитро Носов:
Поліцейські намагаються забезпечити оперативне реагування на
виклики навіть у віддалених населених пунктах і допомогти всім жителям.
Керівництво проводить виїзні прийоми, коммандирует групу дільничних
офіцерів, які працюють з людьми.
Що стосується некомплекту − всього штат підрозділу повинен
становити 56 поліцейських, зараз в наявності − лише 38. В Авдіївському ВП
працюють 7 слідчих. Щомісяця вони направляють до суду в середньому 16
справ. Матеріали доводиться направляти в інші міста − Селидове та
Добропілля. Це забирає час та ресурси. До речі, адміністративну будівлю, де
розташовувався Авдіївський міський суд, пошкоджено, його вдалося
вберегти від мародерів.
Регіональні ініціативи
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Міськрада Маріуполя виділила додаткові 200 тисяч гривень на
відновлення мікрорайону «Східний» (Репортер − Новости Донецка и
региона).
Гроші будуть видані жителям в якості матеріальної допомоги на
відновлення будинків і квартир, які постраждали під час обстрілу. Таке
рішення одноголосно прийняли депутати Маріупольської міськради.
Кошти виділять з бюджету міста, передбачених на соціальний захист
населення.
На ремонт доріг в Слов'янську в цьому році витратять
2,5 мільйона гривень (Репортер − Новости Донецка и региона).
На ці гроші планується відремонтувати 23 вулиці міста.
За даними відомства, передбачений ямковий ремонт доріг. Він
почнеться з центральних вулиць міста. При цьому в ЖКГ зазначають, що
список доріг, запланованих до відновлення, не остаточний і в нього можуть
бути внесені корективи.
Керівник Луганської області Юрій Гарбуз приїхав з візитом в місто
Щастя, де обговорював проблеми і перспективи міста («Трибун»
Луганск).
Губернатор
обговорив
проблеми
прифронтового
міста
з
представниками громади. На зустрічі піднімалося питання про доцільність
створення в р. Щастя військово-цивільної адміністрації (ВГА).
«Хочу порадитися з вами, чи потрібно це робити зараз, як це
допоможе місту? Якщо так, то я чекаю від вас пропозиції щодо кандидатів
на цю посаду. Це має бути така людина, яка зможе керувати містом, з яким
вам буде комфортно працювати».
Було прийнято рішення про те, що створення ВГА в місті Щастя є
доцільним. Також Юрій Гарбуз відвідав місцеву лікарню, де лікар показав
губернатору нове обладнання і як проходить ремонт будівель лікарні, які
були пошкоджені під час бойових дій.
18 травня, відомий український поет і артист Сергій Жадан разом з
групою волонтерів привіз в Лисичанськ спеціальний автомобіль для
медиків центральної міської лікарні ім. Титова (ОстроВ).
Машина хоч і не нова, але при правильному обслуговуванні зможе
працювати і рятувати людей.
Автомобіль розрахований на одного носилочного хворого і двох
постраждалих, яким носилки не потрібні. Носилки в машині спеціальні —
трансформери.

Регіональні ініціативи

93

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 − 25 травня 2016 р.

20-28 лютого 2015
НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Німецька компанія буде залучена до будівництва доріг в Луганській
області.
Сьогодні, 25 травня, під час зустрічі керівництва області з
представниками німецької будівельної компанії Intercon обговорювалося
питання участі компанії у відбудові доріг Луганщини.
Основною місією компанії є будівництво якісних і довговічних доріг у
всьому світі.
Генеральний директор компанії Intercon Ігор Спірідонов:
Ми готові взяти участь у тендері на будівництво доріг у Луганській
області на загальних умовах. Наша компанія використовує нову технологію з
будівництва доріг та інших несучих ґрунтових основ. У ній поєднується
якість і довговічність, що, безумовно, важливо для споживача. Ми даємо
гарантію 10 років на нашу роботу. Крім того, наші дорожні смуги будуть
підходити і для великовантажного військового транспорту.
На зустріч було обумовлено участь компанії у будівництві двох
ділянок доріг державного значення протяжністю 7,2 і 8 км. Для їх побудови
компанія готова надати свій асфальтобетонний завод, техніку та розробити
проектну документацію (Луганська обласна державна адміністрація).
До Верховної ради України подали законопроект про заборону виборів
на непідконтрольному Донбасі (Восстановление Донбасса).
Візит членів парламентського комітету з питань свободи слова та
інформаційної політики в зону АТО запланований на 6-7 червня і охопить
ряд міст Луганської та Донецької областей (Новости Луганска).
Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський:
В області постійно тривають роботи з розміновування територій. Земля
просто нашпигована небезпечними предметами. За минулі вихідні
піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій обстежили сільгоспугіддя
в Ясинуватському районі поблизу населених пунктів Первомайське і
Карлівка. У 2014-му тут точилися запеклі бої. На площі 160 гектар виявлено
цілий арсенал, що залишили по собі рашистські терористи: більше 120
боєприпасів різного призначення та калібру, 44 кг тротилу, 600 патронів.
Частина снарядів залишилась нерозірваною, але узбіччя та підходи до
посадки ретельно заміновані. Страшно уявити наслідки, якби в поле вийшли
фермери (Павло Жебрівський).
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У Сєвєродонецьку пройшли заходи з нагоди Дня Європи в Україні.
Під час заходів відбулося засідання новоствереної координаційної ради
з питань реалізації у Луганській області проектів, програм та ініціатив
Європейського Союзу, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй,
інших міжнародних організацій.
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик:
Новостворена Координаційна Рада сприятиме поглибленню взаємодії з
донорськими організаціями, консолідації спільних зусиль задля розвитку та
підвищення стандартів життя наших громадян.
Тільки за останній рік на території Луганської області реалізовано
більше 200 проектів із залученням міжнародної технічної та гуманітарної
допомоги, що значно активізувало розвиток будівельної діяльності та
відновлення інфраструктури регіону (протягом січня-березня поточного року
підприємства області виконали будівельні роботи на суму 62,1 млн грн, що
на 23% більше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року),
суттєво сприяло створенню нових робочих місць, розвитку малого
підприємництва, а також дозволило покращити деякі інші соціальні та
економічні показники регіону (Луганська обласна державна адміністрація).
На Луганщині нові патрульні поліцейські присягнули на вірність
народу України.
Сьогодні, 22 травня, у Сєвєродонецьку 147 патрульних поліцейських
склали присягу на вірність українському народу. Серед них 27 жінок, 20
учасників бойових дій, 2 учасника АТО. Середній вік поліцейських – 27
років.
Церемонія прийняття присяги відбулася за участю Міністра внутрішніх
справ України Арсена Авакова, глави Національної поліції України Хатії
Деканоідзе, голови Луганської облдержадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза, народного депутата України
Мустафи Найєма, керівництва Головного управління Національної поліції в
Луганській області, представників ЗСУ, силових структур та інших.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков:
Сьогодні ввечері ви вперше вийдете на патрулювання вулиць ваших
міст. З цього дня ви будете служити цим людям: там, де потрібно –
допомагати, там, де потрібно – бути суворими. Але головне – це забезпечити
спокій та порядок.
Голова Луганської облдержадміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз:
Моє завдання – боротися за мир, а ваше – зробити так, щоб було
спокійно, комфортно та впевнено нашим землякам. Я хочу побажати
здоров’я, удачі, порозуміння всім нам. Дійсно потрібно допомогти, бо ці
молоді хлопці роблять сьогодні дуже серйозний крок і ми впевнені, що у вас і
у нас все вийде. Хай береже вас Господь, а ви бережіть наші території
(Луганська обласна державна адміністрація).
Новини з соціальних мереж
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Голова облдержадміністрації – керівник обласної військовоцивільної адміністрації Юрій Гарбуз взяв участь у нараді під головуванням
Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі
України Степана Кубіва, проведеній за дорученням Прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана.
Однією з найактуальніших проблем, про які говорили високопосадовці,
стало відключення від електропостачання установ соціальної сфери та
житлового сектору в містах і районах області.
Під час наради з метою позитивного вирішення зазначеної проблеми з
представниками ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» підписано
протокол про врегулювання ситуації на енергоринку області, завдяки якому
Державне казначейство України розблокувало банківські рахунки ТОВ
«ЛЕО».
«Я відстоюватиму інтереси Луганщини на всіх рівнях та забезпечу, як
керівник області, належні умови для розвитку регіону.
Сподіваюсь, що відтепер відключень від електроепостачання
державних, комунальних і будь-яких інших підприємств і об’єктів не
відбуватиметься» (Луганська обласна державна адміністрація).
У Луганській області на магістральному водогоні насосна станція
«Петрівська» – «Луганськ» діаметром 900 міліметрів сталася аварія. У
результаті Луганськ та ще низка міст залишилися без водопостачання. Аварія
сталася на дюкері, який пролягає по дну річки Сіверський Донець у
Станично-Луганському районі на лінії розмежування.
Для проведення відновлювальних робіт українською стороною
проведено попереднє узгодження з моніторинговою місією ОБСЄ, у той же
час місія інформує про відмову допуску працівників водопостачальних
підприємств на протилежному боці річки Сіверський Донець.
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Юрій Гарбуз:
Для ремонту потрібно перейти на запасний дюкер, який також
проходить по дну річки. Ремонтним бригадам для робіт потрібен доступ до
берегової лінії по обидва боки річки. Один берег контролюють українські
війська, а інший – терористи. Погодження на ремонт від незаконних
збройних формувань українська сторона так досі не отримала (Луганська
обласна державна адміністрація).
З метою сприяння консолідації суспільства, піднесення патріотичного
духу громадян, розвитку волонтерського руху, розвінчування міфів
російської пропаганди, активізації міжрегіонального співробітництва,
зокрема, з реалізації культурних, освітніх та інформаційних проектів,
спрямованих на налагодження діалогу та зміцнення взаєморозуміння жителів
різних регіонів держави, Президентом України Петром Порошенком
Новини з соціальних мереж
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підтримано проведення Всеукраїнської акції «Потяг Єднання України
«Труханівська Січ», ініційованої низкою громадських та волонтерських
організацій.
Під час поїздок у рамках акції об’єднана команда волонтерів, освітян,
журналістів, документалістів, митців, громадських діячів, військових на
зупинках у населених пунктах планує провести різноманітні заходи:
мистецькі акції, лекції, тренінги та майстер-класи, фестивалі, обмін
культурними й творчими надбаннями.
Перший рейс потяга відбувся 20-29 квітня 2016 року до Донецької
області.
До Луганської області «Потяг Єднання України «Труханівська Січ»
прибуде 22 травня до м. Рубіжного, 23-24 травня – до м. Лисичанська, 25
травня – до м. Сватового (Луганська обласна державна адміністрація).
Уряд ЄС висловив стурбованість ситуацією з виплатами пенсій і
соцвиплат переселенцям.
Як повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні Ян
Томбінський закликав віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка
забезпечити законні соціальні виплати і пенсії всім внутрішньо переселеним
особам в Україні.
Зустріч відбулася 17 травня за ініціативи Томбінського, який хотів
отримати від Розенко інформацію про те, яким чином український уряд
дотримується своїх зобов'язань по виплаті пенсій і соціальної грошової
допомоги українським громадянам, які проживають як на контрольованих
України територіях, так і не контрольованих.
В ході зустрічі «Томбінський наполегливо закликав Розенко не
порушувати процес виплати платежів і не брати велику групу внутрішньо
переселених осіб в заручники через деяких імовірних порушень».
В офіційному повідомленні прес-служби наголошується, що
«українські громадяни, які живуть в непідконтрольних уряду районах, мають
право отримувати свої пенсії і соціальні виплати так само, як і інші
громадяни».
Посол ЄС підкреслив, що перевірка справжнього місця проживання
цих осіб може бути зроблена без припинення відповідних платежів.
Реакція віце-прем'єр-міністра, якщо вірити прес-службі представництва
ЄС, була передбачувана − по суті Томбінський міг просто переглянути будьякий виступ п. Розенко, аргументи стабільні до оскоми: відбувається
перевірка місця проживання переселенців в Україні для того, щоб усунути
можливі зловживання з системою платежів, висока ймовірність, що велика
кількість людей отримують фінансову підтримку без відповідних прав,
виплата платежів на непідконтрольних територіях не є можливою через
відсутність банківських установ, суми грошових коштів накопичуються на
банківських рахунках для тих осіб, які проживають на непідконтрольною
території (Донбасс SOS).
Новини з соціальних мереж
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(Аналітична служба новин)
Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера:
Проводити вибори на окупованій території Луганської та Донецької
областей можна буде не раніше, ніж через два роки.
Вже протягом двох років на окупованих територіях не функціонує
Державний реєстр виборців. Крім того, невідомо, в якому стані перебувають
приміщення, лінії зв'язку.
Важливо створити надійний захист від будь-якого стороннього
втручання в роботу автоматизованих систем. В один момент це не відновити.
Виборцям потрібно гарантувати право на вільний та поінформований
вибір (…).
(Укр Медіа)
Координатор виборчих програм громадської мережі Опора,
експерт політичної підгрупи тристоронньої контактної групи по Донбасу
Ольга Айвазовська:
Щоб було зрозуміло: існує тристороння контактна група, в якій
Україну представляє тільки одна людина − це Леонід Кучма . В структурі цієї
групи є чотири підгрупи − політична, економічна, з питань безпеки та
гуманітарна. Згідно з нотою Міністерства закордонних справ України я
офіційно працюю в політичній підгрупі в якості експерта.
Моє завдання одночасно і просте, і складне. Реагуючи на аргументи
різних сторін, потрібно підготувати пропозицію щодо позиції України щодо
процедур і форм реалізації питань демократичних виборів на тимчасово
окупованих територіях.
Моє завдання − забезпечувати планку підготовки виборчого процесу,
що може бути нам корисний тоді, коли він буде організований. Але це не
означає, що моя участь там прискорює або наближає вибори. Швидше,
навпаки. Адже коли дискусія ведеться мовою політики − це одна ситуація.
Але коли дискусія переходить на експертний рівень, що передбачає
поглиблення практики проведення виборів, прив'язку тих чи інших ідей навіть опонентів − до законодавства України, то це навпаки конкретизує, а,
значить, і ускладнює процес.
Але вибори можуть бути організовані лише тоді, коли будуть
реалізовані всі передумови, в тому числі і в частині безпеки (фізичної,
інформаційної і політичної).
(…) Є перелік умов, без виконання яких до виборів ми не перейдемо −
зараз процес виконання цих умов навіть не розпочався, це потрібно визнати.
В цьому році немає ніяких перспектив організувати там вибори, а що
Експертний погляд
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стосується 2017 року, то складно говорити, тому що є багато
непросчітиваемих складових. Держреєстр, списки виборців, повернення
українських партій і ЗМІ на тимчасово окуповані території. Рішення кожного
з аспектів має свої тимчасові рамки. Наприклад, якщо ми говоримо про ЗМІ,
то крім політичної волі тут є ще і технічна складова. Необхідно відновити
інфраструктуру, яка б забезпечувала поширення українського сигналу. І якщо
ми хоча б гіпотетично можемо прорахувати, скільки потрібно місяців або
років для того, щоб відновити цю інфраструктуру, але зовсім не можемо
прогнозувати, яким чином наші опоненти будуть протистояти цьому
процесу.
Ми не будемо міняти закон про політичні партії та про об'єднання
громадян. Також не будемо коригувати законодавство в питаннях реєстру
виборців та ЦВК. Поступок у цих питаннях не буде, так як вони не включені
в мінські угоди, як і ряд інших
(…) Наше завдання − організувати процес таким чином, щоб вибори і
їх результати були визнані політиками світового рівня з різних країн, у тому
числі і США. Але варто уточнити, що для цього повинні пройти вибори, а не
використовуватися подвійні стандарти. Але це означає і те, що якщо немає
передумов, Україні не варто гратися з вогнем.
Різниця у баченні української сторони і опонентів в мінському процесі
у тому, що українська сторона чітко вербалізує: вибори − це лише етап
реінтеграції наших територій. Вони повинні відбутися тільки тоді, коли
будуть виконані всі умови та створено передумови. І ці вибори повинні
пройти за українським законодавством з гарантією того, що забезпеченням і
адмініструванням виборів на цих територіях займається виключно держава
Україна. Ми не будемо міняти закон про політичні партії та про об'єднання
громадян. Також не будемо коригувати законодавство в питаннях реєстру
виборців та ЦВК. Поступок у цих питаннях не буде, так як вони не включені
в мінські угоди, як і ряд інших (…).
Загальний рівень добробуту більшості внутрішньо переміщених
осіб в Україні знаходиться на низькому рівні, навіть на харчуванні
змушені економити 42% людей (Восстановление Донбасса).
Ще у 37% переселенців коштів вистачає тільки на харчування, а ось
нагальні потреби забезпечують лише 19%. Такі дані в новому звіті
призводить Міжнародна організація з міграції спільно з Українським
центром соціальних реформ за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Лише 0,7% опитаних переселенців мають хоч якісь заощадження.
Автори звіту також навели дані про рівень доходів тих, кому довелося
покинути свої будинки і поселитися на новому місці.
Середній дохід у 59% опитаних внутрішньо переміщених осіб
становить до 1330 грн. на одного члена сім'ї, в 28% − 1331-2500 грн, в 13% −
більш 2501 грн.
Експертний погляд
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Найважливішим джерелом доходу, за даними опитування, є соціальна
допомога і виплати на переселенців. Заробітна плата і пенсія також
залишаються важливим джерелом надходжень.
Майже половина літніх людей не виїхали з зони конфлікту на
Донбасі, тому що просто «не мали можливості або не було куди». Про це
свідчать дані звіту міжнародної організації із захисту прав літніх людей Help
Age (Восстановление Донбасса).
«Згідно з опитуванням міжнародної організації із захисту прав літніх
людей Help Age, 47% літніх людей із зони бойових дій на сході України
сказали, що з початком конфлікту вони нікуди не переїхали, тому що або« не
мали можливості », або« їм не було куди ». В Україні в опитуванні брали
участь жителі Донецька, Горлівки, Краматорська, Червоного Лиману,
Макіївки, Слов'янська, Кремінній, Лисичанська, Сєвєродонецька, Луганська
віком старше 60 років», − сказано в повідомленні.
За даними Help Age, головна проблема людей похилого віку в зоні
конфлікту − стан здоров'я і ціни на ліки. 66% опитаних в Україні літніх
людей сказали, що ніхто, крім Help Age, не цікавився їх потребами.
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що на мирну
деокупацію Донбасу Україна має 5 років (Пента).
Голова правління Центру прикладних політичних досліджень
«Пента» Володимир Фесенко:
У мене зустрічне запитання до Туки: а чому не 10 років, не 7, 2 або 3
роки? Чому саме 5 років потрібні на мирну деокупацію? В даному випадку я
просто не розумію методику розрахунку цієї цифри. Звідки були взяті ці п'ять
років? На мій погляд, поки не буде вирішено питання про те, як будуть
реалізовуватися Мінські угоди або що буде замість них, ні про яку мирну
деокупацію Донбасу не може бути й мови.
У нинішній ситуації те, що ми бачимо на Донбасі, нагадує не
Придністров'я, а Карабах, хоча всі чомусь дуже люблять порівнювати Донбас
саме з Придністров'ям. А у нас зовсім інша ситуація, яка куди більше нагадує
Карабах. А в Карабасі конфлікт існує вже 20 років. Так, він нібито
заморожений, але ми всі прекрасно бачимо чергові спалахи військових дій.
Так і у нас: конфлікт не заморожений, можливо, він наполовину буде
заморожений, можливо, його заморозять тільки частково. Скільки триватиме
така ситуація, зараз ніхто не скаже. Я заявляю абсолютно відповідально як
політолог: ніяких методик оцінки ситуації і чіткого прогнозування, скільки
це може тривати, немає в природі. Саме тому я і здивований заявою, що для
деокупаціі знадобиться 5 років (…).
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(Апостроф)
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і
внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука:
Метою реінтеграції є відновлення цивільного способу життя, як на
контрольованих, так і на неконтрольованих територіях, поновлення
української влади, повернення місцевих цивільних мешканців до
нормального способу життя. Це вимагає певних зусиль, як від влади, так і від
міжнародної спільноти.
Слід також зазначити, що за досвідом міжнародних центрів, які
займаються вивченням збройних конфліктів, якщо протягом п’яти років не
відбувається процес реінтеграції території, то практично цей процес вже не
відбувається ніколи.
(…) Вибори – це останній крок. Перед тим, як проводити вибори, треба
здійснити низку заходів, які забезпечать законність виборів, їх відповідність
українському законодавству, участь усіх політичних партій, безпеку
виборчих комісій, безпеку засобів масової інформації.
(…) Таких підрахунків (вартості реінтеграції, − ред.) немає. По-перше,
нашому міністерству лише два тижні і воно складається з трьох осіб. Подруге, Україна не має об’єктивної інформації щодо ушкоджень на
непідконтрольній їй території.
Реінтеграція звільнених територій передбачає декілька напрямків
роботи. Один із них – це відбудова зруйнованої і пошкодженої
інфраструктури, ліній електропстачання, водопостачання, ремонт і
відновлення роботи медичних закладів, шкільних закладів. Дуже великий
перелік того, що треба зробити.
Окрім того, треба створювати нові робочі місця, бо зараз, на жаль,
проблема безробіття дуже нагальна на сході, і цю проблему має вирішувати в
тому числі і держава з залученням міжнародних донорських організацій і
наших українських вітчизняних підприємців. Бо ніхто за нас створювати
додаткові робочі місця не буде.
(…) В нас немає можливості дослідити соціально-економічний стан
окупованої території. Ми наразі не маємо об’єктивної інформації про те,
скільки зараз там людей проживає, хто ці люди, хто з них має отримувати які
виплати. Інформації наразі уряд України не має (…).
(Аналітична служба новин)
Політолог, завідувач кафедри політології Національного
університету України «Києво-Могилянська академія» Олександр
Дем'янчук:
Проведення виборів на Донбасі можливо тільки за умови виведення
російських військ з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської
областей. Якщо проводити вибори раніше, то це буде просто пародією.
Всім зрозуміло, що вибори на Донбасі можуть проводитися тільки в
тому випадку, коли територію буде повністю звільнено від російських військ.
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Тому вони будуть проведені, коли буде відновлено контроль над територією,
над кордоном. Тоді тільки можна буде щось робити. У найближчому
майбутньому я не бачу можливостей для проведення виборів. Якщо вони
будуть проведені, то це буде пародія, цирк, а не вибори.
(Центр Разумкова)
Разумкова Людмила

Директор соціальних програм Центру
Шангіна:
Наше законодавство передбачає, що соцiальнi виплати повиннi
отримувати всi без винятку громадяни України. Однак Кабмiн своєю
постановою за 2014 рiк визначив, що проживання на неконтрольованiй
територiї Донбасу є пiдставою для припинення виплат. Зрозумiло, що закон є
вищим за постанову уряду. Та чиновники кажуть, що, поки цю постанову не
оскаржили в судi, вона може дiяти. До речi, для України це типова схема: у
нас десятки законiв не виконують i перетворюють на непотрiб шляхом видачi
пiдзаконних актiв, які блокують їхню дiю. А наскiльки перспективна
боротьба в українських судах, думаю, i пояснювати не варто.
Вважаю неправильним залишати регулювання цього питання у
ручному режимi, як це фактично робив попереднiй уряд. На територiї країни
де-факто триває вiйна, а не АТО. Якщо так, то ми нарештi повиннi це
офiцiйно визнати (має бути вiдповiдне рiшення парламенту) і за допомогою
мiжнародних механiзмiв покласти вiдповiдальнiсть за громадян, якi
опинилися на окупованiй територiї, на агресора. Це передбачено правилами
ООН. Тодi окупант зобов'язаний утримувати цих людей, i нiяких юридичних
претензiй до держави Україна вони мати не можуть. Але якщо влада каже,
що в нас АТО, а територiї Донбасу не визнанi офiцiйно окупованими, то
формально це нашi громадяни, перед якими ми де-юре зобов'язанi
виконувати всi зобов'язання держави, зокрема й у питаннi соцiального
забезпечення.
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Прогнози
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія
Ковалів повідомила, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України прогнозує зростання внутрішнього валового продукту у
2017 році на рівні 3,5%, а не 4%, як озвучувалося раніше (Економічна
правда).
«Хочу уточнити: 3,5% наше очікування зростання ВВП на наступний
рік».
Ковалів додала, що зростання ВВП прогнозується за рахунок
збільшення споживання та зростання промвиробництва.
«Зростатиме споживання − ми підвищили з 1 травня соціальні
стандарти, пізніше їх буде підвищено ще на 10%, скасовано оподаткування
пенсій... крім того, ми бачимо за результатами трьох місяців зростання
промвиробництва на 3,7%, чого не було протягом двох років».
Експерт Atlantic Council Андрес Аслунд пише, що Україна повинна
зробити пріоритетними сім ключових елементів: фінансова стабільність,
доступ до ринків ЄС, свобода від віз в межах Європи, приватизація і
дерегуляція, політична реформа та реформування держави, реформа
юстиції і вступ в Євросоюз в 2030 році (Європейська правда).
«Після Революції гідності Україна зробила серйозні політичні і
економічні кроки вперед. Сьогодні саме час оцінити, що вже зроблено і чого
Україні треба досягти протягом наступних 15 років. Нація повинна
поставити перед собою амбітні цілі, такі як досягти щорічного
економічного зростання на рівні 6-7%. Таке економічне зростання цілком
можливе, оскільки Україна дуже відстає від своїх сусідів».
Автор зазначає, що в минулому році державні витрати були скорочені з
53% від ВВП до 44% і радить продовжити скорочення до 35% від ВВП, як у
Литві та Румунії.
Експерт зауважує, що непомірний податок на заробітну плату в розмірі
45% був зменшений до 22%. Річний показник інфляції вже опустився нижче
10%, а Нацбанк почав скорочувати свої відсоткові ставки.
«Коли вони зменшаться до 20% на рік, це дозволить пожвавити
інвестиції».
Аслунд зазначає, що найбільша проблема для боротьби з корупцією в
Україні – це корумпована система правосуддя, ключовими елементами якої є
прокуратура і суди.
«Східна Німеччина, Естонія і Грузія досягли значного успіху у реформі
системи юстиції. Вони просто звільнили всіх старих суддів і прокурорів, а
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потім найняли абсолютно нових. І Україні варто зробити так само. Більш
складний і довгий шлях – це створити окремі антикорупційні служби, як в
Румунії. Звичайно, румунський рецепт спрацював, але він зайняв більше часу.
І для цього знадобиться серйозний тиск з боку ЄС».
Аслунд вважає, що якщо Україна досягне успіху на цьому шляху і
побудує вільні і чесні економічну, політичну і юридичну системи, тоді країна
буде готова подати заявку на членство в ЄС у 2020 році, як заявляв президент
Петро Порошенко, і зможе приєднатися до об'єднання в 2030 році.
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія
Ковалів повідомила, що у цьому році в Мінекономіки очікують
триразового зменшення інфляції (Корреспондент).
«Ми очікуємо в цьому році зростання економіки України, також
очікуємо в цьому році значного − в три рази − зменшення інфляції та в 2017
році ми також прогнозуємо зростання економіки України не менш ніж на
4%».
Ключовим драйвером зростання української економіки є інвестиції,
переважно приватні.
Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна може
отримати третій транш кредиту обсягом 1,7 млрд доларів від ключового
кредитора країни − Міжнародного валютного фонду за програмою
співпраці EFF, затвердженої в березні минулого року, відразу після
засідання Ради директорів Фонду в липні (Економічна правда).
«У липні можуть прийти гроші. У нас були дуже конструктивні
переговори, ми дуже успішно їх провели. Є довіра до уряду».
Перший віце-прем'єр − міністр економічного розвитку і торгівлі
Степан Кубів сподівається, що Україна отримає транш кредиту від МВФ
на початку липня (Аналітична служба новин).
«У другій половині червня − на початку липня ці кошти будуть
отримані Україною, я на це сподіваюся».
Керівник аналітичного підрозділу групи ICU Олександр
Вальчишен заявив, що зростання ВВП України в поточному році може
перевищити два відсотки (businessua.com).
За його словами, був скоригований прогноз щодо економічного
зростання в Україні за сукупністю деяких факторів, які зовсім недавно
стримували економічне зростання в країні. Мова йде про консервативну
фіскальну політику, а також про низький попит на експорт з України. Раніше
експерти прогнозували зростання ВВП на 2,6 відсотків. Однак, незважаючи
на негативне коригування прогнозу, фахівці не сумніваються в тому, що
подальші перспективи зростання економіки виглядають дуже позитивно.
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Економіка відновлюється швидкими темпами, і бюджет поповнювався
з профіцитом у першому кварталі цього року. Зовсім скоро, на думку
аналітика, почне оживати і приватний сектор, оскільки знижується рівень
інфляції, і за цим послідує пом'якшення монетарної політики. Підприємства
відродяться за рахунок більш доступних кредитів, зазначає експерт.
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