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Головні новини тижня
Період 26 травня − 01 червня 2016 року позначився кількома
важливими подіями.
Навколо співпраці з МВФ виникли суперечки щодо непрозорості
підготовки тексту меморандума із Фондом. Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман заявив:
«Колли з'явиться проект Меморандуму, його опрацюємо з точки зору
структурних реформ, які необхідно буде зробити, і вийдемо до суспільства і
чесно скажемо, що буде зроблено, в який спосіб, за який період часу».
Міністр економіки Степан Кубів підтвердив, що переговори з
Міжнародним валютним фондом тривають, а угода ще не підписана.
У сфері боротьби з корупцієї відбулась гучна подія: колишній перший
заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак передав
Національному антикорупційному бюро документи, що підтверджують
незаконні виплати Партією регіонів готівки ряду колишніх і нинішніх
високопоставлених чиновників.
Йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів із
загальними виплатами на суму близько 2 млрд дол.
Глава НАБУ Артем Ситник підтвердив, що в його відомство надійшли
зазначені документи.
Водночас, народний депутат Мустафа Найєм не впевнений в тому, що
слідчим і оперативникам вдасться домогтися кримінальної відповідальності
по відношенню до фігурантів цих списків, але переконаний в неминучості
політичної відповідальності.
Народний депутат Антон Геращенко підтверджує, що факту підпису в
деякому списку під одержанням коштів з «чорної каси», швидше за все, буде
не достатньо для судової перспективи справи.
Директор компанії персонального та стратегічного консалтингу Berta
Communications Тарас Березовець висловив сумнів стосовно того, що так
званої чорної бухгалтерії Партії регіонів узагалі не існує в природі.
«По-перше, невідомо, що це за списки, чи реальні вони взагалі. Цілком
можливо, що це просто форма тиску і шантажу. Чому про ці списки
згадали саме зараз?».
Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону
про судоустрій і статус суддів. Він закликав народних депутатів підтримати
зміни до Конституції в частині судової реформи.
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Глава держави назвав ці зміни революційними, адже вони
передбачають реальне перезавантаження судової системи.
«Судова реформа − це реформа реформ. Це захист прав громадян на
справедливість, на правду».
Президент зазначив, що реформою передбачається кардинальна зміна
системи суддівського імунітету з повного до виключно функціонального, що
дасть можливість ефективно притягувати до відповідальності суддівкорупціонерів, які викривлюють систему правосуддя.
Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що у Ради є фактично один з
останніх шансів реформувати судову систему.
Європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства
Йоганнес Ган заявив про важливість змін до Конституції України у частині
правосуддя.
Представник України у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко
вважає, що цей законопроект має бути першочергово направлений до Ради
Європи для аналізу його експертами Венеціанської комісії, допоки він не
став законом. Це дало б можливість доопрацювати його положення і
прийняти якісний закон, який відповідав би європейському законодавству у
сфері правосуддя.
Терміни отримання Україною безвізового режиму досі невідомі.
Позитивним сигналом є те, що глава представництва ЄС в Україні Ян
Томбінський заявив, що ЄС не збирається відкладати рішення про безвізовий
режим для України (АСН).
Однак, джерело в Брюсселі повідомило, що країни ЄС не мають наміру
захищати Україну і Грузію від дії адаптованого механізму тимчасової
відмови від безвізового режиму.
Інші події тижня:
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що у 2016 р. на реалізацію інвестпроектів у
Донецькій області ДФРР передбачено 239,5 млн гривень.
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Аналітичний коментар
М. Кушнарьова,
н.с. ФПУ,
канд. філос. наук
Україна і безвізовий режим: довгий шлях назустріч
Хтось колись сказав, що Михайло Жванецький − не гуморист, а
«філософ на естраді», хоча, мабуть, правильніше би було назвати його
російською «мыслитель». Серед багатьох афоризмів та розлогіших висловів
− перлів та перлинок, що ними він обдарував публіку, яка його слухала,
дивилася та читала, є відоме зауваження з його твору про кіно: «Не
получается фраза «Мне в Париж по делу, срочно!». Написаний цей твір ще за
часів СРСР і тоді ця фраза викликала сміх якщо не крізь сльози, то гіркий,
адже тоді за кордон їздили хіба що неодноразово перевірені КДБ передовики
виробництва та виконавці класичного мистецтва на кшталт Ріхтера та
Гілельса або Нурієва, Баришнікова та Годунова. Усім іншим залишалися
французькі та італійські фільми, «Международная панорама» чи «Клуб
путешественников». Зараз згадана фраза Жванецького свою гостроту дещо
втратила, оскільки період відносної стабілізації, а також численні туристичні
фірми разом з курортами Туреччини та Єгипту свою справу зробили, втім,
для переважної більшості населення ідея з’їздити до Мюнхена на
Октоберфест чи до Арени ді Верона на «Аїду» виглядає ще надто
претензійно, а можливість легко і невимушено перетинати кордони
продовжує бути ознакою життя хіба що українських олігархів та пересічних
європейців. І якщо переважна більшість українців зрозуміла, що членства в
ЄС нам чекати ще дуже довго, то можливість їздити до Європи «просто так»,
тобто те, що офіційною мовою називається «безвізовий режим», два роки
тому здалася метою цілком досяжною.
Почасти це сталося через легкість і невимушеність заяви Президента
Петра Порошенка у його інаугураційній промові 7 червня 2014 року, тобто
саме два роки тому: «Ми не маємо права зволікати із підписанням
економічної частини угоди. Те ж саме стосується і якнайшвидшого
запровадження безвізового режиму для України з ЄС. Ми завершили перший
етап і дуже швидко зможемо завершити другий, щоб вже з січня 2015 року
українці мали можливість подорожувати без віз» (Збірник промов
Президента України Петра Порошенка).
Те, що видавалося простим і таким, що забере небагато часу, виявилося
складним і довгим. Україна в особі Верховної Ради змушена була прийняти
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низку змін до найрізноманітніших законодавчих актів для того, щоб довести
Європі, точніше, Євросоюзу, що ми, тобто громадяни України, гідні того,
щоб нам дозволили їздити до Європи «по делу» та не тільки і що від нашої
присутності там Європі та європейцям погано не буде.
«Час рікою пливе», як писав класик. Два роки збігло і ось, здається,
безвізова епопея нарешті вирулила на фінішну пряму. 20 квітня Єврокомісія
внесла у Європарламент пропозицію щодо візової лібералізації для України.
Доповідачем із візової лібералізації для України призначили представницю
Болгарії Марію Ґабріел, яка зазначила: «Комісія ЄС нам каже, що всі критерії
Україною були виконані. Тепер ми в нашій компетентній Комісії з
громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ ретельно
проаналізуємо це досьє. (…) Як доповідач я готую звіт, далі буде його
обговорення, внесення змін, поправок. Потім, після остаточного голосування,
починається так званий «трилог» (узгодження остаточного документа
Єврокомісією, Європарламентом та Радою ЄС – ред.), який є останньою
фазою» (Радіо Свобода). В Європарламенті з його принципом кваліфікованої
більшості за це рішення мають проголосувати 55% країн, що представляють
65% населення. На рішення щодо безвізового режиму для українців можуть
накласти вето щонайменше чотири країни, які представляють 35% ЄС. Після
рішення Ради ЄС має пройти ще 20 днів, щоб воно набуло чинності і режим
запрацював (ВВС.com).
Нібито, на перший погляд, все має бути добре, принаймні формальні
вимоги наша держава виконала. Принаймні, Міністр закордонних справ
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр не бачить причин сумніватися в
тому, що питання про лібералізацію щодо України буде вирішено позитивно:
«Ми сподіваємося, що необхідні рішення будуть ухвалені після виконання
всіх умов. Берлін зацікавлений у тому, щоб цей шлях пройшов, і
дотримуватиметься своїх політичних обіцянок у цьому питанні» (Espreso.tv).
Схожу заяву зробив і посол ЄС в Україні Ян Томбінський: «Зараз нам
потрібно, щоб європейські лідери прийняли це рішення. І я впевнений, це
рішення відповідатиме тому, що було озвучено лідерами Європейського
Союзу на адресу України. Тобто що це буде негайно і ніхто не буде це
відкладати в часі» (Європейська правда).
Загалом ніби справа справді рухається, але не так швидко, як можна
було би очікувати.
На заваді стали події, які, на перший погляд, не мають дотичності до
України. Події на Близькому Сході, зокрема, у Сирії, та в Європі, зокрема, у
Парижі, Кельні та Брюсселі, спричинили помітну різнорівневу кризу в
самому Євросоюзі: внутрішню, зовнішню і навіть аксіологічну, у такий
спосіб поставивши під знак питання базові для цього об’єднання речі.
Оскільки кризу спричинили неочікувані потоки мігрантів (до Європи
прибуло близько 1,5-2 мільйонів нелегальних мігрантів, а ще понад
2,7 мільйона біженців із Сирії, за різними підрахунками, перебуває на
території Туреччини), зрозуміло, що саме ці питання є надзвичайно
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болючими для Європи тепер. Держсекретар Бельгiї з питань надання
притулку та мiграцiйної полiтики Тео Франкен: «З нинiшньою кризою
притулку, найбiльшою з часiв Другої свiтової, лiбералiзацiя вiзового режиму
не була б найрозумнiшим кроком. Є критерiї, i є час. А час у полiтицi дуже
важливий» (Expres.ua).
Пізно, але не зовсім запізно, в Євросоюзі виникла ідея запровадження
механізму призупинення дії безвізового режиму з будь-якою країною у
випадку виникнення якихось складних ситуацій. Урядовців Євросоюзу
зрозуміти можна: оскільки на черзі стоїть розгляд надання безвізового
режиму відразу чотирьом країнам (Україні, Туреччині, Грузії, Косово) і всі ці
країни є доволі складними і можуть бути навіть небезпечними для
Євросоюзу з огляду на їхній стан та географічне розташування як джерела
потенційної неконтрольованої міграції, Європа вирішила себе убезпечити.
Віце-прем’єр-міністр із питань євроатлантичної інтеграції України Іванна
Климпуш-Цинцадзе не дуже вдало приховує роздратування: «Якщо тепер всі
у ЄС будуть зосереджені на механізмі призупинки безвізових режимів, то це
може зайняти невідомо скільки часу, перед тим, як надати безвізовий режим
Україні» (Радіо Свобода). Втім, іншу думку висловлює Марія Ґабріел,
доповідач із візової лібералізації для України: «Я не думаю, що «механізм
призупинки» та його нинішній перегляд можуть пригальмувати процес,
пов’язаний з візами. Зрозуміло, що нині ми постали перед міграційними
викликами. Європарламент має докласти зусиль для швидкого впровадження
цього механізму, мати обмін інформацією та здатність реагувати в кризових
ситуаціях. Цей механізм не є негативним, а навпаки, покращить нашу
здатність реагувати на виняткові ситуації чи кризи. Не думаю, що його прямо
пов’язуватимуть з «українським досьє». Ці два досьє йдуть паралельно, а
Європарламент робитиме свою роботу: і покращуватиме цей механізм, і,
водночас, візовий процес для України триватиме» (Радіо Свобода). Уявний
диспут двох урядовців розв’язує посол ЄС в Україні Ян Томбінський: «Ці
питання не пов'язані безпосередньо з Україною. Бо це загальний інструмент
країн Європейського Союзу» (Європейська правда).
Наступною перешкодою на шляху візової лібералізації стала
перспектива пакетування, тобто розгляду одним списком усіх чотирьох
країн, що претендують на безвізовий режим (вже згадані Україна, Туреччина,
Грузія, Косово). Марія Ґабріел у цьому випадку дивує однозначністю: «у
нашій методології ми чітко визначили: кожна країна розглядається
індивідуально на базі виконаних критеріїв. Тож не має бути сумніву в тому,
що ці два досьє (Україна і Туреччина, – ред.) поєднані не будуть» (Радіо
Свобода). Безумовно, «фізично», «під однією обкладинкою», їх не
поєднуватимуть, але інстинктивно, якщо дозволено так висловитися, їх не
можуть не поєднувати: і Грузія, і Україна, і Туреччина – це проблеми для
Євросоюзу, а до проблемних ситуацій ставляться обережно, тому в Брюсселі,
як і обіцяли, обговорили надання безвізового режиму для Грузії, проте не
прийняли ніякого рішення через те, що Німеччина і Франція виступили
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проти надання безвізового режиму Грузії. Мова нібито «не йде про зупинку
всього процесу, а про те, щоб проявити обережність. ЄС може повернутися
до даного питання на наступному тижні, до проведення обговорення більш
суперечливого випадку щодо України. Європейські дипломати відзначили,
що Туреччині, Україні та Косово також слід очікувати затримок з введенням
безвізового режиму з ЄС через зростання нелегальної міграції в Європу»
(УНІАН).
Отже, маємо ще одну причину для затримки. Перспектива отримання
безвізового режиму стає дещо туманною, тому постає питання «коли?»
Найвищі урядовці України мріють про червень-липень, але оскільки серпень
– сезон відпусток і своєрідний антракт політичного сезону, то, якщо не в
липні, тоді у вересні, але навіть вересень виглядає проблематичним, згадана
Марія Ґабріел дипломатично зауважила: «Тут я не можу взяти на себе
відповідальність» (Радіо Свобода). А якщо не у вересні, тоді – у 2017 році,
принаймні, саме таку версію запропонувала народний депутат України Ганна
Гопко: «Орієнтовно це має відбутися до кінця червня, всі ці процедури. І тоді
ще займає певний проміжок часу, тобто найбільш оптимістичний сценарій –
це осінь. Реалістичний сценарій – це зима 2017 року» (РБК-Україна).
Таким чином, січень 2015 за початковою версією Порошенка
перетворився на січень 2017 року. Це викликає двоїсту реакцію різних кіл
українського суспільства. Український політикум, причому його вищий
ешелон, нервується і вже ледве стримує роздратування, зокрема, згадана
Віце-прем’єр-міністр із питань євроатлантичної інтеграції України Іванна
Климпуш-Цинцадзе категорично заявила: «Київ хоче, аби процес ухвалення
рішення щодо лібералізації візового режиму для України не мав штучних
затримок і завершився найпізніше – на початку осені, інакше і уряд, і самі
українці будуть дуже розчаровані» (…) (Радіо Свобода). Вiце-спiкер
українського парламенту Iрина Геращенко йде ще далі і вважає, що
вiдтермiнування безвiзового режиму може стати однiєю з найбiльших
помилок Європи: «Заяви деяких нiмецьких i французьких урядовцiв про те,
що безвiзовий режим не на часi i що ще потрiбно чекати, нагадують менi
2008 рiк, коли саме позицiя Нiмеччини та Францiї заблокувала надання
Українi Плану дiй щодо членства в НАТО. Це була найбiльша можлива
помилка, яка зробила можливою агресiю проти Грузiї влiтку 2008-го i проти
України навеснi 2014-го» (Expres.ua). Навіть Верховна Рада проявила
нехарактерну для неї одностайність, зібраність, змобілізувалася та ухвалила
постанову «Про звернення до Європейського Парламенту, Ради
Європейського Союзу, Європейської Комісії, парламентів та керівництва
держав-членів ЄС щодо запровадження Європейським Союзом безвізового
режиму для громадян України» (№4730). У зверненні Верховна Рада
наголошує, що запровадження Європейським Союзом безвізового режиму
для українських громадян має стати довгоочікуваним кроком ЄС у відповідь
на рішення України щодо запровадження безвізового режиму поїздок для
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громадян держав-членів ЄС, яке було ухвалено у 2005 р.» (Європейська
правда).
При цьому громадяни не проявляють, принаймні, видимого
незадоволення, не помітно ніяких протестів, пікетів під посольствами та
представництвами, інших подібних акцій.
Це є очікуваним з огляду на результати опитування, проведеного
групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту
США. Опитування проводили у кінці лютого 2016 року. 49% опитаних
відповіли ствердно на питання, чи важливе для них отримання Україною
безвізового режиму з країнами шенгенської зони. Для меншої кількості
людей це питання зовсім не актуальнее: 19% українців вважають безвізовий
режим для себе неважливим, а ще 27% – зовсім неважливим (BBC.com).
(Слово і діло)
Постає питання: чому? Чому людей, які здивували світ своєю
відданістю ідеалам демократії та європейським цінностям так не цікавить
доля безвізового режиму? По-перше, стрімке падіння рівня життя упродовж
останніх двох років зробило ідею поїздки до Європи для переважної
більшості населення, м’яко кажучи, примарною, принаймні саме у такому
дусі висловлюються на різноманітних форумах: «Куди наш бідний народ
може поїхати за ті копійки, що отримує?» (Західна інформаційна корпорація).
Людей набагато більше цікавлять ціни на продукти, товари першої
необхідності та комунальні тарифи, ніж можливість з’їздити за кордон. Подруге, велика кількість населення, особливо та, що «народжена в СРСР» і
вихована в традиціях зневаги до панських витребеньок та забаганок, вважає,
що, як казав герой одного відомого радянського мультфільму, «Нас і тут
неплохо кормят» і нема чого їхати світ за очі, щоб побачити Ейфелеву вежу:
відкрий книжку (чи інтернет) та подивися. З ними запекло дискутують ті, хто
встиг відчути Європу на смак та на запах і стверджує: «53 євро з моєї кишені
на візу і послуги візового центру – це денні витрати на відпочинок в
європейському місті і мінус втрачені кілька днів і 200-300 грн на поїздки по
посольствах! Хто хоче їздити по світу, той і цього полегшення радий! А хто
не їздив і не збирається – чого хвилю ганять!», «Особисто я вітаю безвізовий
режим і вважаю що це велике досягнення держави для нормальних людей»
(Західна інформаційна корпорація).
На жаль, через демонстративно посилену увагу українських урядовців
до перспективи візової лібералізації та неодноразове пролонгування періоду,
потрібного на її отримання, безвізовий режим в очах (і вухах) певної частки
населення перетворився на своєрідну заїжджену платівку: «Мова (…) про
локшину, яку нам вішають на вуха, весь час говорячи про реформи і не
даючи навіть натяків на чітку стратегію розвитку країни» (Західна
інформаційна корпорація).
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З одного боку, справді, більшості населення зараз не до Європи,
зрештою, фінансові можливості багато що вирішують. З іншого – все
набагато складніше і глобальніше. Легкість і доступність пересування світом
дає людині можливість цей світ побачити, зрозуміти, прийняти, а це, у свою
чергу, змінює світогляд людини, робить її толерантнішою, більш схильною
до зіставлення, отже, до аналізу, до самостійного мислення. Заступник
міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, який, як
відомо, до цього був головою Луганської військово-цивільної адміністрації,
вважає, що в цьому регіоні – ті самі українці, «просто там багато людей –
жертви пропаганди з приводу «карателів», «бандерівців», «фашистів»,
«розіпнутих хлопчиків» та іншого подібного марення. У чому причина, я
зрозумів, коли побачив результати одного дослідження: 84% жителів області
ніколи за все своє життя не покидали територію компактного місця
проживання, а 93% ніколи не виїжджали за межі України. Ми живемо в
суспільстві, розбитому на безліч дрібних закритих спільнот. А ними досить
легко маніпулювати» (Українські реалії). Тож безвізовий режим насправді є
життєво необхідним нашій країні, якщо вона хоче створити найнадійнішу
броню для свого населення у добу гібридних війн.
На жаль, внутрішня ситуація в Україні, політичні чвари, псевдоборотьба з корупцією не додають європейським парламентарям мотивації для
пришвидшення вирішення цього «довгограючого» питання, адже Ян
Томбінський недаремно зауважив: «Ми ще чекаємо на те, щоб Національне
агентство з питань протидії корупції практично почало працювати»
(Європейська правда). І хоча поважний український високопосадовець,
заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв авторитетно і
дуже ефектно заявив, що у ситуації навколо безвізового режиму «М'яч
знаходиться на полі Євросоюзу» (Новое время), з ним важко погодитися
повністю: дивно, але частково, в певному розумінні, він продовжує лежати на
нашому полі і, як і раніше, його подальша доля залежить від України. І доля
подій, що відбуватимуться 14 червня, а саме на цей день призначено розгляд
питання надання безвізового режиму Україні, все одно залежить від нашої
держави.
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Блогосфера
Дмитро Добродомов, народний депутат, Секретар Комітету з
питань запобігання і протидії корупції:
«Реформувати не можна залишити як є», – де поставити кому в
цьому реченні ще цієї сесії має визначитись Парламент. Адже у
понеділок Президент вніс до ВРУ нову редакцію Закону України «Про
судоустрій і статус суддів». І тепер дискусія щодо судової реформи з
теоретичної площини переходить у цілком практичну.
Те, що змін до Конституції (у частині правосуддя) не достатньо, аби
реформувати нинішню судову систему, було очевидно від початку. Адже
норми, передбачені змінами до КУ (N3524), по суті змінюють лише назви
судових органів, а не запроваджують механізм заміни суддів (які власне і є
головною причиною відсутності в судах правосуддя).
Тому намір влади до ухвалення конституційних змін, вдосконалити
галузеве законодавство, що стосується судів – швидше плюс, ніж мінус.
Щоб зараз не перетворювати дискусію про надважливу реформу в
черговий фарс, хочу викласти те, як ми з колегами з «Народного контролю»
бачимо зміст фінальної редакції законопроекту «Про судоустрій і статус
суддів» (і яку готові підтримувати). Перше − двохетапна переатестація всього
суддівського корпусу.
І етап – електронне тестування (це унеможливить втручання людського
фактору і мінімізує можливість маніпуляцій із результатом тестування);
ІІ етап – незалежна перевірка відповідності рівня життя офіційним
доходам суддів (проводитиме НАЗК та громадський орган).
Друге − закріплення норми, за якою повноваження суддів, котрі
протягом року ухвалили понад 30% рішень, які потім скасували суди вищої
інстанції – припинятимуться автоматично. Це дасть змогу викорінити
корупцію із судів першої інстанції.
Третє − зменшити вплив Президента у процесі призначення суддів. Ми
наполягаємо, щоб у разі, якщо Глава держави у 30-денний термін не видає
указ про призначення судді на посаду (на підставі подання ВРП), право
підписати такий указ отримує голова Вищої ради правосуддя. Це дасть змогу
уникнути того колапсу, що є зараз, коли за два роки Президент не призначив
жодного нового суддю (попри всі розмови в АП щодо важливості оновлення
складу суддівського корпусу).
Четверте − створення Антикорупційного суду (як вищого
спеціалізованого), який розглядатиме справи за результатами розслідувань
новостворених антикорупційних органів. У протилежному випадку є ризик,
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що ТОП-корупціонери так і не опиняться за ґратами, якщо їхню долю
вирішуватимуть такі суди як, наприклад, сумнозвісний Печерський.
П'яте − доцільно позбавити Всеукраїнську конференцію прокурорів
права обирати своїх членів Вищої ради правосуддя, і передати його з'їзду
представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
Саме таким чином вдасться зменшити вплив заполітизованої і
недореформованої прокуратури на судову систему.
Якщо ж ці норми будуть якісно імплементовані в Законі «Про
судоустрій і статус суддів», то навіть з тією недолугою редакцією змін до
Конституції (в яких, слава Богу, вдалося відвоювати норму про призначення
Генпрокурора Парламентом, а не Президентом) – ми нарешті зрушимо з
мертвої точки та почнемо перезапуск системи правосуддя. Відтак зможемо
змусити «слуг Феміди» служити Закону, а не «портретам президентів» на
доларових банкнотах (Як не перетворити судову реформу на фікцію? П'ять
пропозицій «Народного контролю»).
Денис Марчук, експерт із питань аграрної політики, місцевого
самоврядування, адміністративно-територіальної реформи, розвитку
сільських територій:
На черзі реформа системи шкільної освіти. За словами міністра
освіти і науки Лілії Гриневич її початок має закласти ухвалення
нинішньою сесією парламенту нового Закону «Про освіту». Зазначимо,
що відповідний законопроект, над яким законодавці працювали разом із
експертами та працівниками освіти уже пройшов кілька обговорень в
Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти і
рекомендований до першого читання. Однак, незважаючи на тривалі
дискусії, пропоновані у законопроекті нововведення викликають
серйозні зауваження зі сторони громадськості і в експертних колах.
В самому міністерстві освіти і науки фундаментальні зміни в системі
науки обіцяли вже з 2017-го − перехід на 12-річне навчання та поділ на
початкову, середню й старшу школи. Тепер обережно говорять про 2018-й
рік. Як пояснюють в уряді, законотворчий процес затягнувся, оскільки його
учасники намагаються знайти компроміс, який би задовольнив і вчителів, і
керівників вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації, яких найбільше
зачепить реформа старшої школи.
Головною особливістю пропонованої реформи є запровадження
дванадцятирічної повної загальної середньої освіти, яка для початкової
освіти розпочнеться – з 1 вересня 2018 року; для базової середньої освіти – з
1 вересня 2022 року; для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2018 року.
Ця ідея для України не нова. Нагадаємо, запровадження 12-річки в Україні
вперше було заплановано ще в 2001 році. Проте, в липні 2010 року Верховна
Рада ухвалила новий закон про шкільну освіту, яким повернула 11-річну
систему навчання у школах. Окрім цього, нова система освіти передбачала,
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що діти віком у 5 років мають обов`язково здобути дошкільну освіту в
дитсадках. Тож реформа так і не була запроваджена: перший випуск учнів
після 12-річного навчання мав відбутися в 2013 році.
Автори реформи звертають увагу, що запровадження 12-річки – це
крок назустріч європейським стандартам. До того ж за сучасними вимогами
школярі фізично не можуть освоїти необхідну кількість знань за 11 років
навчання.
Щодо структури системи шкільної освіти, то школа як і сьогодні буде
розділена на 3 ступені: перший – початкова школа; другий – базова школа;
третій – профільна школа, яка зазнає найбільших змін. Тож після 9 класу
абітурієнт зможе обрати собі майбутній напрямок розвитку: загальноосвітній
або професійний. Останній передбачатиме 3-річне навчання в професійних
ліцеях, коледжах, після яких учні зможуть отримати певну професійну
кваліфікацію. Тоді як загальноосвітній напрямок на думку авторів реформи
стане більш поглибленим рівнем профільної підготовки абітурієнта до
майбутнього вступу до університету за певною спеціальністю.
Натомість, критики запровадження 12-річки вказують на те, що сама
суть освітнього процесу не зміниться, але збільшиться термін перебування
учня в школі, що не матиме жодної користі для його майбутнього
становлення як спеціаліста. Щоб зменшити навчальне навантаження, учням
потрібно давати менше теорії і побільше практичних знань. Крім того,
збільшиться вартість самого процесу навчання. Відтак, професійна якісна
освіта буде не по кишені дітям із малозабезпечених сімей.
Як бачимо, позиція як прихильників, так і критиків пропонованої
реформи підкріплена серйозною аргументацією і потребує компромісного
рішення. При цьому зосереджуючи ключову увагу на питанні терміну
навчання ми ризикуємо потрапити в ситуацію коли «за деревами лісу не
видно».
Реформа освіти за своєю суттю одна із найскладніших. Адже при її
проведенні недостатньо розуміння сучасних реалій, а необхідно враховувати
прогноз розвитку економічної та демографічної ситуації на десяток років
вперед. До того ж реформу системи шкільної освіти потрібно проводити
разом із реформою вищої школи, яка в свою чергу повинна орієнтуватися на
потреби ринку праці. Також шкільну реформу не можна проводити окремо
від реформи місцевого самоврядування, бюджетної реформи тощо.
Очевидно, що втілення будь-яких ідей пов'язане з ризиками.
Проблемою може стати формальний підхід до запровадження 12-річки, при
якому відбудуться тільки зовнішні зміни. Відтак, щоб не проводити реформу
заради реформ, введення 12-річки краще відтермінувати. Для початку
необхідно зосередитись на питаннях матеріально-технічного забезпечення
шкіл, запровадженні сучасних методик опанування знань, підвищенні
престижу професії педагога, збалансуванні навчальних програм
(Дванадцятирічна школа: за і проти).
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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
172 патрульні склали присягу на вірність Українському народові в
Маріуполі!
Конкурс був традиційно високим – майже 17 осіб на місце. Ми
отримали 3139 анкет. І кандидатів відбирали суворіше суворого, з
урахуванням особливого статусу цього загону патрульної поліції. Хлопців
навчали кращі тренери за посиленою програмою на базі спеціально
створеного Маріупольського навчального центру підготовки поліцейських.
У патрульній поліції 9 начальників регіональних управлінь (Львів,
Одеса, Дніпропетровськ, Черкаси, Чернівці, Рівне, Краматорськ-Слов'янськ,
Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне, Маріуполь) і начальник Департаменту
патрульної поліції НПУ – учасники бойових дій, які проявили мужність і
героїзм на фронті, мають державні нагороди. Це наш стандарт!
Маріуполь невипадково обраний фінальним пунктом першого і
показового етапу реформи. Це знакове, особливе для України місто, що
перше на Донеччині повернулося з полону, пережило страх і нелюдяність цієї
дикої гібридної війни. Тому для нас це визначне свято. Служити в поліції
Маріуполя – особлива честь і особлива відповідальність. Служіть із честю та
по совісті, хлопці!
Ми запросили до Маріуполя наших друзів і соратників, представників
тих країн, які повірили в нашу реформу і допомагають нам на кожному етапі
як порадою, так і досвідом, експертами й ресурсами.
Сьогодні ми відкрили 28-е Управління патрульної поліції. У цілому
патрульні обслуговують 31 місто України.
Тепер будемо працювати над підвищенням якості, проведемо додаткові
набори, у перспективі – оголосимо набір і відкриємо патрульну поліцію ще у
двох містах (Бердянськ та Мелітополь), візьмемо під контроль нової поліції
всі траси, завершимо формування КОРДА і компоненти захисту свідків.
Почнемо реформу служби дільничних поліцейських. Приступимо до
реформування кримінального блоку, слідства й інших підрозділів Нацполіції.
У найближчих планах – стратегічна реформа Держслужби з
надзвичайних ситуацій. Днями за підтримки Кабміну вдалося радикально
підняти рівень грошового утримання працівників Держприкордонслужби.
Зовсім скоро зустрічайте нові сервісні центри.
Уже ввечері 22 екіпажі патрульної поліції Маріуполя заступлять на
перше чергування. І наша команда повертається до Києва з тим, щоб знову,
роз'їхавшись по країні, крок за кроком продовжувати реформу (Маріуполь!
Ми виконали план створення Твоєї патрульної поліції. І йдемо далі!).
Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби:
Поступово і виважено ми продовжуємо впроваджувати нові та
вдосконалювати наявні електронні сервіси.
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У 2015 році нам вдалося:
• спростити процес укладання Договору про визнання електронних
документів, Договорів лише за основним місцем обліку в електронному
вигляді та надає право подавати податкові документи до будь-якого органу
ДФС.
• запровадити новий електронний сервіс «Управління ЕЦП», для
керівників підприємств, установ та організацій, які надають своїм
працівникам право підпису податкових документів, а також на тимчасове
виконання обов`язків керівників чи бухгалтерів.
• скоротити з 2-х днів до 2-х годин взяття на облік платників податків в
органах ДФС та з 1-го дня до 1-єї години взяття на облік рахунків платників
податків відкритих у фінансових установах;
• впровадити низку електронних сервісів, які дають можливість
отримати інформацію з системи електронного адміністрування ПДВ. Мова
йде і про запит/витяг щодо суми; отримання реквізитів електронного рахунку
та залишку коштів на такому рахунку.
Хотів би поділитися приємною статистикою. На сьогодні з початку
2016 року на запити платників сформовано та надіслано 6 млн. витягів,
тоді як за аналогічний період минулого року їх було усього 500 тис.
Мова цифр не є голослівною, тому з упевненістю можна сказати, що ми
на правильному шляху.
Електроні сервіси надають можливість платникам економити свій
час, отримувати необхідну інформацію, не відвідуючи органи ДФС.
Це може бути інформація про зареєстровані/скасовані реєстратори
розрахункових операцій та книги обліку розрахункових операцій; відомості
про доходи з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків в
електронному вигляді; перевірка за номерами банківських рахунків
інформації про перебування волонтера у Реєстрі волонтерів АТО, що
мінімізує випадки шахрайства під час здійснення благодійних заходів, тощо.
Не зупиняючись на досягнутому, у лютому ми поставили собі за мету
модернізувати «Електронний кабінет платника» (ЕКП).
Вперше в режимі он-лайн через електронний сервіс «Електронний
кабінет платника»:
− запроваджено оприлюднення інформації з реєстрів ДФС (дані про
взяття на облік платників; дані реєстру платників ПДВ; дані реєстру
страхувальників; дані реєстру платників єдиного податку; інформація про
РРО; інформація про книги ОРО; дані реєстру платників акцизного податку з
реалізації пального; реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами);
− впроваджено електронне листування з органами ДФС;
− надано доступ до особистої інформації (індивідуальний календар,
реєстраційні та облікові дані, дані щодо розрахунків з бюджетом, перелік
отриманих документів та поданої звітності платника податків);
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− забезпечено можливість користування сервісами системи
електронного адміністрування ПДВ (перегляд реєстру операцій та реєстру
трансакцій) та системи електронного адміністрування реалізації пального
(перегляд реєстру операцій обсягів пального та реєстру сум акцизного
податку);
Є можливість сплатити податки, збори, платежі, єдиний внесок (для
фізичних осіб).
Можна отримати відомості про отримані доходи та утримані
податки з ДРФО, заповнити та надіслати декларацію про майновий стан і
доходи фізичних осіб.
Подати декларацію платника єдиного податку - фізичної особи підприємця в електронному вигляді.
Також платник має можливість надіслати запит на отримання
інформації, заяву на реєстрацію платником окремих податків,
зареєструвати податкові накладні та/або розрахунок коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних, скористатись іншими
електронними сервісами та отримати корисну інформацію.
В рамках компаній декларування доходів громадян та електронного
декларування доходів державних службовців фізичним особам через
електронний сервіс «Електронний кабінет платника» надано можливість
отримати відомості про отримані доходи та утримані податки з ДРФО,
заповнити та надіслати декларацію про майновий стан і доходи фізичних
осіб. Подати декларацію платника єдиного податку – фізичної особи підприємця в електронному вигляді.
Приємно також, що українці не проігнорували наші нововведення, а
навпаки активно користуються ЕКП. Станом на 26 травня кількість
зареєстрованих користувачів складає 403 тис. осіб, а переглянутих сторінок
більше 2,2 млн.
Варто також виокремити роботу ДФС в контексті впровадження
електронного адміністрування реалізації пального. Зокрема, створено Реєстр
платників акцизного податку з реалізації пального, в якому вже
зареєструвалося 3,6 тис. платників, Єдиний реєстр акцизних накладних
(ЄРАН) та систему електронного адміністрування реалізації пального (далі –
СЕАРП).
Впровадження нових та вдосконалення наявних електронних сервісів,
створення комфортних умов для платників є одним з пріоритетних напрямів
роботи у розвитку партнерських стосунків між органами ДФС та платниками
(Електронні сервіси: що потрібно знати).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив,
що Польша зацікавлена в тому, щоб був введений безвізовий режим з
Україною і Грузією (Wschodnik, Польша).
«Багато європейських країн, в тому числі і Польша, стверджують, що
обіцяло цим країнам візову лібералізацію після виконання відповідних вимог.
Необхідно дотриматись даного слова».
Посол США в Україні Джеффрі Пайєт заявив, що Сполучені
Штати вітають перші кроки Юрія Луценка на посаді генерального
прокурора України (Voice of America, США).
«Я був приємно вражений першими кроками нового генпрокурора Юрія
Луценка. Ми вітаємо його кадрові рішення. Те, що звільнено посадовців, які
дискредитували себе. Нас також тішать деякі нові призначення. Є надія,
що вони почнуть процес розбудови прокуратури, якій довірятимуть люди.
Крім того, мене порадувало, що новий генпрокурор переглянув погані рішення
своїх попередників, включно з абсурдним кримінальним переслідуванням
активістів Центру протидії корупції, та вирішив повернути до ГПУ деяких
ключових фігур».
Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо закликав народних
депутатів України від всіх політсил проголосувати за зміни до
Конституції в частині судової системи для запуску ключовий для країни
реформи (SWI swissinfo.ch, Швейцарія).
«Я щиро сподіваюся, що Верховна Рада продемонструє політичну
зрілість і відповідальність, і що короткострокові політичні інтереси не
будуть перешкоджати прийняттю реформи, яка має важливе значення.
Без цієї реформи Україна не може стати державою, де панує
верховенство права і яка відповідає моделі європейських демократій. Ця
реформа давно назріла і обговорюється вже протягом багатьох років. І вже
не час обговорювати деталі.
Проект поправок повністю відповідає європейським стандартам. З
цієї причини я звертаюся без найменших вагань до Верховної Ради із
закликом прийняти ці зміни в Конституцію якомога швидше».
Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт
закликав Україну прийняти в другому читанні зміни до Конституції в
частині судової реформи (Avvenire.it, Італія).
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«Під час мого нещодавнього візиту до Києва я запевнив українську
владу про незмінну підтримку Асамблеєю процесу реформ. ПАРЄ
неодноразово наголошувала, що реформа судової системи необхідна і для
зміцнення верховенства права в Україні, і для зміцнення демократичних
інституцій країни. Її успіх має важливе значення для ефективного
завершення реформ в інших секторах, а також відновлення довіри
громадськості до роботи суддів і судів».
Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що на
посаді радника Президента України докладе зусилля до зміцнення
контактів з Євросоюзом (Грузія online, Грузія).
«Я буду докладати всіх зусиль для забезпечення безпеки і
впровадження реформ в Україні, а також для посилення контактів з ЄС.
Україна повинна імплементувати надзвичайно важливі реформи,
включаючи посилення боротьби проти корупції. У цьому контексті
посилення зв'язків з Євросоюзом є надзвичайно важливим».
Комітет Громадянських Свобод, Юстиції та Внутрішніх Справ
європарламенту провів перше обговорення заяви Європейської Комісії
щодо надання Україні безвізового режиму (Wschodnik, Польша).
Представник Європейської Комісії Гаєга Касільда:
Україна виконує всі необхідні вимоги.
Слід звернути особливу увагу на прогрес, якого досягла Україна з
моменту прийняття заяви в грудні минулого року. Потім там були дії,
пов'язані з впровадженням пропонованим вимогам. Слід додати, що Комісія
продовжує моніторинг дій.
Депутат Європейської Комісії Міхал Боні (Польща) сказав, що
підтримує будь-які зусилля з лібералізації візового режиму для України.
«Це дуже важливо для нашої безпеки, і з політичної точки зору.
Виконання всіх критеріїв, пов'язаних із лібералізацією візового режиму буде
важливим для українців, і для соціального клімату. Це також буде корисно в
реалізації майбутніх реформ»
У заключній декларації лідери «Великої сімки» окремо наголосили
на позитивних результатах енергетичних реформ, які було здійснено в
Україні упродовж останніх двох років попереднім урядом (Deutsche Welle,
Німеччина).
«Ми вітаємо серйозні реформи енеретичної політики, які
відбуваються в Україні, і наполегливо закликаємо її поглибити ці реформи.
Ми також закликаємо до інтенсивнішої співпраці між оператором
газотранспортної системи України та відповідними компаніями в інших
країнах».
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Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що Україні потрібен
подальший прогрес у реалізації реформи правосуддя для досягнення
стабільності в країні та відновлення суспільної довіри до судової системи
(Deutsche Welle, Німеччина).
«Судова реформа є попередньою умовою для успішного проведення
реформ в інших секторах, зокрема для економічного зростання та
перспектив іноземних інвестицій.
Водночас є прогрес у розробці оновленої нормативно-правової бази для
судової системи та ухвалення нових законів про прокуратуру і боротьбу з
корупцією».
Голова європарламенту Мартін Шульц заявив, що підтримує
питання швидкого надання безвізового режиму для України (Wschodnik,
Польша).
«Розгляд законодавчих пропозицій європейською Комісією на користь
лібералізації візового режиму з Україною буде мати місце в Європейському
Парламенті 26 травня. Ми будемо робити все можливе, щоб прискорити
реалізацію цього процесу».
25 травня рівно два роки з тих пір, як Українці обрали Петра
Порошенка главою держави (Wschodnik, Польша).
В цей час на Україні було проведено одну з найбільш прозорих
парламентських виборчих кампаній, було підписано угоду про асоціацію з
ЄС, і, врешті-решт, дотримувалися всі вимоги для отримання безвізового
режиму з Європейським Союзом.
Міжнародна діяльність Петра Порошенка є однією з найсильніших
його якостей. Цифри підтверджують його міжнародну активність:
Порошенко 46 разів виїжджав з України з офіційними візитами. Такого
результату не досяг жоден з його попередників.
Аналіз напрямків відвідувань показує, що серед пріоритетів президента
− столиця ЄС, Німеччина і США. Президент 81 днів провів за межами
України. Найбільше часу був у США − дев'ять днів, в Німеччині − вісім, а в
Швейцарії і Бельгії − по сім. При цьому Порошенко найчастіше прямував до
столиці Європейського Союзу Брюсселя − шість окремих візитів в два роки.
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна концепція реформування та її реалізація
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з
Головою Сейму Литовської Республіки Лоретою Граужинене та
Маршалком Сенату Республіки Польща Станіславом Карчевським 31
травня (Урядовий портал).
Сторони обговорили перспективи співпраці держав, а також хід реформ
в Україні та ситуацію на Донбасі.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поінформував
співрозмовників про плани щодо проведення реформ у країні. Серед
пріоритетів Уряду – макроекономічна стабілізація, ефективна боротьба з
корупцією, продовження дерегуляції та призначення якісного менеджменту
державних підприємств, проведення публічної приватизації. Також на
порядку денному – структурні реформи у сферах освіти та охорони здоров'я,
конституційна та судова реформи, реформи у сфері національної безпеки і
оборони та продовження реформи енергетичного сектору.
«З 1 травня Уряд розпочав масштабну реформу державної служби, а
також встановив єдину ринкову ціну на газ. До кінця серпня заплановане
запровадження електронного декларування державних службовців».
Окремо Прем'єр-міністр акцентував увагу на питанні упровадження
безвізового режиму Європейським Союзом для України.
«Україна виконала усі вимоги, і ми би дуже хотіли, щоби найближчим
часом рішення Європейського Парламенту було ухвалено так, як це і було
передбачено Планом дії щодо лібералізації візового режиму Європейським
Союзом для України. Це є дуже важливо, оскільки будь-які зміни у цьому
рішенні будуть дуже поганим сигналом для українського суспільства».
Також Володимир Гройсман закликав представників Литви та Польщі
докласти усі можливі зусилля для якнайшвидшого процесу ратифікації Угоди
про Асоціацію України з Європейським Союзом.
Маршалок Сенату Республіки Польща Станіслав Карчевський
офіційно запросив Прем'єр-міністра взяти участь у зустрічі Прем'єр-міністрів
країн «Вишеградської четвірки», яка відбудеться 7−8 вересня у Криниці.
Володимир Гройсман прийняв пропозицію.
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що
спекуляції навколо переговорів України з Міжнародним Валютним
Фондом − це фейк та спроба поставити під загрозу економічну
стабільність країни (Урядовий портал).
Оприлюднений деякими політиками так званий Проект Меморандуму
про взаємодію із Міжнародним Валютним Фондом не є реальним
документом і поширюється з єдиною метою − дискредитувати взаємодію
України з МВФ та поставити під загрозу економічну стабільність країни.
«Я взагалі не розумію, хто і що опублікував. Те, що опубліковано, для
мене є величезною незрозумілістю, тому що я таких документів в очі свої не
бачив. Більше того, там немає жодних підписів. Я вважаю, що це спроба
дискредитувати нашу взаємодію з Міжнародним Валютним Фондом. Я
вважаю, що це спроба поставити під шалену загрозу економічну
стабільність в нашій країні і вважаю, що це повна безвідповідальність.
Такого документу не існує.
Коли з'явиться проект Меморандуму, ми його опрацюємо з точки зору
структурних реформ, які необхідно буде зробити, і вийдемо до суспільства і
чесно скажемо, що буде зроблено, в який спосіб, за який період часу».
Володимир Гройсман підкреслив, що взаємодія з Міжнародними
Валютним Фондом дає можливість проведення структурних реформ в
Україні.
За його словами, завдання Уряду в тому, щоби національна економіка
почала розвиватися, а у сфері державних фінансів було ліквідовано
марнотратство. Крім того, потрібно створити якісну систему освіти, охорони
здоров'я та забезпечити соціальну справедливість у країні.
«Для Уряду сьогодні є два завдання − економічне зростання:
стабільність роботи у людей, стабільність заробітної плати, стабільність
курсу національної валюти. І з іншого боку, те, що напрацює національна
економіка, дасть нам можливість забезпечити соціальну справедливість».
Володимир Гройсман зазначив, що Україні потрібно відійти від
сировинної економіки та стати країною з економікою з високою доданою
вартістю. Зокрема, за його словами, в Україні є перспективними сектори ІТ,
аграрна сфера, металургія. Уряд буде усе робити для того, щоби розвивати
виробництво у всіх сферах, сприяти тому, щоби усі обмеження, регуляції
були знищені.
Міністр економіки Степан Кубів запевнив, що всі домовленості з
Міжнародним валютним фондом будуть базуватися на прописаних в
коаліційній угоді положеннях (Українські реалії)
«Переговори з Міжнародним валютним фондом тривають, угода ще
не підписана».
Кубів запевнив, що всі домовленості з МВФ будуть базуватися на
прописаних в коаліційній угоді положеннях.
Офіційна інформація
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Президент ЄБРР Сума Чакрабарті заявив, що Європейський банк
реконструкції і розвитку (ЄБРР) в цьому році виділить Україні менше
коштів через політичну безвихідь, в якій опинилася країна (АСН).
«У цьому році, я не думаю, що наблизимося до суми в 1 млрд євро, тому
що, чесно кажучи, політична ситуація в країні в першому кварталі цього
року продемонструвала відсутність прийняття рішень, і тільки зараз деякі
процеси починають рухатися».
Уряд України затвердив план першочергових дій, покликаний
«забезпечити зростання рівня і якості життя людей» (АСН).
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман:
Наше головне завдання − забезпечення зростання рівня і якості життя
людей через зростання економіки. У липні кожне міністерство звітуватиме,
які цілі було поставлено і як вони виконуються.
Основними завданнями Кабінету Міністрів цього року, за словами
прем'єра, є макроекономічна стабілізація, підвищення якості державного
управління та державних послуг, встановлення верховенства права та
протидія корупції, забезпечення безпеки громадян і створення сприятливих
умов для розвитку бізнесу.
Співголова групи стратегічних радників в уряді, радник
Президента Лешек Бальцерович заявив, що за два роки в Україні
зроблено чимало на шляху реформ, однак зараз необхідно
прискорюватися (АСН).
Радник Президента акцентував увагу на істотному просуванні України
шляхом реформ за останні два роки, але вказав на необхідність їхнього
прискорення.
Також він зазначив, що зроблено дуже багато для макрофінансової
стабілізації, проведення реформи в НАК «Нафтогаз України», радикально
зменшено залежність України від імпорту російського газу, відбувається
диверсифікація зовнішньої торгівлі України, а в умовах агресії і торгової
блокади з боку Росії зростає експорт українських товарів.
Перший заступник голови Адміністрації Президента Віталій
Ковальчук заявив, що на майданчику Нацради реформ треба
сформувати незалежну моніторингову експертну групу, яка
проводитиме на постійній основі аудит стану виконання плану дій уряду
(АСН).
За його словами, зараз в Україні сформувалося потужне експертне
співтовариство, яке здатне неупереджено і кваліфіковано оцінити результати
проведення міністерствами реформ.
«Пропоную створити на майданчику Національної ради реформ
незалежну моніторингову експертну групу, яка проводитиме на постійній
основі аудит стану виконання плану дій уряду».
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Він також висловив упевненість, що зі свого боку Кабмін повинен раз
на місяць заслуховувати результати цього моніторингу та приймати
оперативні рішення для виправлення проблемних питань.
Конституційна реформа
В Україні проводиться конституційна реформа, яка передбачає
конституційні зміни в 3-х напрямках: права людини; децентралізація;
реформа правосуддя (Центр політико-правових реформ)
Також у Парламенті зареєстровано Законопроект «Про внесення змін
до статті 78 Конституції України щодо створення політичних передумов для
стабільної та ефективної роботи Кабінету Міністрів України» № 4357, який
внесений 169 народними депутатами. Законопроект не є результатом роботи
Конституційної Комісії – спеціально створеного дорадчого органу при
Президентові для розробки конституційної реформи. Законопроект
передбачає точкову зміну, яка дозволяє народним депутатам суміщати
представницький мандат з діяльністю на посаді Прем’єр-міністра України,
членів Кабінету Міністрів України. Зміна до статті 78 Конституції зумовлена
тимчасовим політичним інтересом та не ґрунтується на комплексному
підході розробки конституційних змін щодо посилення парламентаризму в
контексті вдосконалення форм правління. Експерти ЦППР і групи
«конституційна реформа» РПР вважають, що посилення парламентаризму
має ґрунтуватися на комплексних змінах розділів «Верховна Рада України»,
«Президент України», «Кабінет Міністрів України» та «Конституційний Суд
України» Конституції. Реформа повинна стосуватися балансу гілок влади в
межах змішаної форми правління, скасування імперативного мандату,
удосконалення законотворчої процедури тощо.
1. Права людини
Конституційною комісією до цього часу не підготовлено остаточного
варіанту конституційних змін щодо прав і свобод людини та громадянина.
Триває неактивна фаза громадських обговорень щодо підготовки
конституційних змін у цій частині, яка необґрунтовано розтягнута в часі.
2. Децентралізація
Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади) дотепер очікує розгляду Парламентом. Нагадаємо, що
цей Законопроект було внесено до Парламенту Президентом та попередньо
схвалено Парламентом VIII скликання 31 серпня 2015 р. на другій сесії, а
Постановою Верховної Ради «Про порядок денний четвертої сесії Верховної
Ради України восьмого скликання» № 974-VIII було включено до порядку
денного Парламенту. 18 березня Конституційний Суд України офіційно
оприлюднив Висновок, у якому зазначив про відповідність запропонованих
конституційних змін статтям 157, 158 Конституції.
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Експерти ЦППР і групи «конституційна реформа» РПР застерігають
від порушення конституційної процедури при внесенні змін до Конституції
щодо децентралізації. Незважаючи на Рішення Конституційного Суду 15
березня 2016 р. № 1-рп/2016, яке дозволяє Парламенту самостійно
вирішувати, на якій сесії має бути остаточно ухвалений закон про внесення
змін до Конституції, експерти дотримуються позиції, що відповідно до ст.
155 Конституції для внесення змін до Конституції потрібні дві послідовні
чергові сесії Парламенту. Положення Конституції є однозначними – стаття
155 Конституції України чітко встановлює часовий проміжок зміни
Конституції – це мають бути дві послідовні сесії Парламенту. Експерти
наполягають на попередній практиці внесення змін до Конституції та
правовій позиції Конституційного Суду. У Рішенні від 17 жовтня 2002 р.
(справа № 1-6/2002) Конституційний Суд звертав увагу, що «з сесійним
характером роботи Верховної Ради України Конституція України пов’язує й
певні особливості здійснення її повноважень … Питання про внесення змін
до Конституції України має бути розглянуте і вирішене на двох чергових
сесіях Верховної Ради України послідовно (стаття 155 Конституції України)»
(п. 3 мотивувальної частини Рішення).
3. Судова реформа
Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя) наразі опрацьовується в профільному комітеті. Нагадаємо, що 2
лютого 2016 р. Парламент його попредньо схвалив та включив до порядку
денного четвертої сесії Парламенту. Голова Парламенту з ініціативи та за
підтримки Президента України спрогнозував розгляд законопроектів,
пов’язаних із внесенням змін до Конституції, 2 червня. При цьому
Генеральний секретар Ради Європи заявив про підтримку України на шляху
реформ і закликав ухвалити проект змін до Конституції у частині правосуддя
як рішучий та суттєвий крок до успішної реформи.
Експерти ЦППР і групи «конституційна реформа» РПР вважають, що
проведення конституційної реформи в частині правосуддя є необхідним для
виконання рекомендацій органів Ради Європи в судовій системі. Без цих змін
неможливо, зокрема, забезпечити функціонування незалежного від
виконавчої та законодавчої влади органу, який би відповідав за призначення
та кар'єру суддів і виконати багато інших рекомендацій.
30 травня Президент України вніс до Парламенту розроблену
відповідно до конституційних змін нову редакцію Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» (законопроект зареєстровано за № 4734).
Законопроект не відповідає очікуванням суспільства щодо проведення
повноцінної судової реформи, оновлення суддівського корпусу та
забезпечення незалежності суддів.
При цьому експерти ЦППР та РПР схвалюють прийняття
конституційних змін щодо правосуддя, яке супроводжується пакетом
імплементаційних законопроектів, які визначать окрім порядку і строків
створення нових судів, добору суддів у них, й питання адвокатури, доступу
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до правничої професії, конкурсного добору Генерального прокурора і суддів
Конституційного Суду. Експерти звертають увагу на відсутність інших
імплементаційних законів та необхідність розгляду нової редакції Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» відповідно до законодавчої
процедури, встановленої у Конституції та Регламенті Парламенту, з метою
доопрацювання його в аспекті забезпечення проведення успішної для
суспільства судової реформи.
Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо
недоторканності народних депутатів України та суддів) № 1776 очікує
розгляду Парламентом. Цей законопроект стосується депутатського та
суддівського імунітету. Питання суддівського імунітету врегульовано у
комплексному законопроекті щодо правосуддя.
ЦППР і група «конституційна реформа» РПР вважають, що
депутатський імунітет треба звузити, проте не можна ліквідовувати інститут
депутатського імунітету, як це передбачено у Законопроекті № 1776.
Депутатський імунітет є невід'ємною ознакою парламентаризму.
Оновлення влади та антикорупційна реформа

Голова НАБУ Артем Ситник заявив, що колишній заступник
голови Служби безпеки України Віктор Трепак передав Національному
антикорупційному бюро «чорну бухгалтерію» Партії регіонів за 2008 –
2012 роки (Українська правда).
Всього до НАБУ передано 841 аркуш – за період 2008–2012 роки. Суми
вказані різні, є мільйонні суми, є по 5 доларів. Жодних інших документів
НАБУ не отримувало.
Дані документи можуть мати доказову базу, але після ретельних
слідчих дій. Наразі відбувається ідентифікація записаних осіб. Також Ситник
розповів, що детективи НАБУ та антикорупційної прокуратури допитали вже
Трепака і планують 3 червня допитати депутата від БПП Сергія Лещенка,
який у вівторок оприлюднив частину записів за 2012 рік.
Національне антикорупційне бюро України почало розслідування
на підставі заяви Віктора Трепака. Про це повідомляє прес-служба
Національного антикорупційного бюро (АСН).
У понеділок, 30 травня, відповідні відомості до Єдиного реєстру
досудових розслідувань були внесені детективами Бюро за попередньою
правовою кваліфікацією за ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України
(пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).
«Разом з тим слід зазначити, що публічна заява колишнього першого
заступника голови СБУ В. Трепака позбавила Бюро певних оперативних
можливостей. Також викликає здивування той факт, що відповідну заяву і
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наявні у нього документи В. Трепак оприлюднив ЗМІ ще до звернення в
НАБУ», − йдеться в повідомленні.
Колишній перший заступник голови Служби безпеки України
Віктор Трепак передав Національному антикорупційному бюро
документи, що підтверджують незаконні виплати Партією регіонів
готівки ряду колишніх і нинішніх високопоставлених чиновників (АСН).
Йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів із
загальними виплатами на суму близько 2 млрд дол.
«Це − великий масив документів, які підтверджують тотальну
корумпованість влади. Значна частина цих матеріалів − «комірна книга»
корупційних виплат, які систематично здійснювалися за рахунок «общака»
або «чорної каси» Партії регіонів. Уперше в поле зору правоохоронних
органів потрапляє масив матеріалів, які стосуються не одного чи кількох
злочинів, а системної, багаторічної корупційної діяльності організованої
структури, яка діяла на базі відомої політичної партії і мала на меті
незаконне захоплення влади і її протиправне використання».
За словами Трепака, в матеріалах згадуються посадові особи
найвищого рівня, однак він відмовився називати їхні імена і прізвища.
Глава НАБУ Артем Ситник підтвердив, що в його відомство
надійшли зазначені документи.
Лідери «великої сімки» закликали Україну активізувати зусилля в
боротьбі з корупцією, йдеться в підсумковій декларації саміту, що триває
в японському Ісе-Сіма (Українські реалії).
Учасники саміту також підтримали подальші кроки українського
керівництва щодо реформи судової системи.
«Ми підтримуємо кроки, які здійснює Україна, щоб реалізувати
структурні політичні та економічні реформи, і закликаємо Київ
продовжувати і активізувати цей процес», − йдеться в документі.
G7 також наполягає, щоб Україна консолідувалася в боротьбі з
корупцією і при проведенні судової реформи, включаючи реформу
Генпрокуратури. «Ми підтверджуємо нашу довгострокову підтримку цих
зусиль», − сказано в декларації.
Директор НАБУ Артем Ситник розповів, що третю хвилю
конкурсу на посади детективів Національного антикорупційного бюро
України буде оголошено влітку (АСН).
За словами Ситника, набір буде оголошено після обрання в червні
нового складу Ради громадського контролю при НАБУ.
«Сподіваюся, за результатами третьої хвилі конкурсу штат
детективів НАБУ буде повністю укомплектовано».
На сьогодні за результатами відкритих конкурсів у НАБУ на посади
детективів обрано 181 особу.
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Децентралізація та реформа державного управління

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування та
територіальної організації влади Мінрегіону України Сергій Шаршов
повідомив, що об'єднані громади вже мають 175 інфраструктурних
проектів, які можуть реалізовувати за рахунок державної субвенції
(Урядовий портал).
30 травня у Мінрегіоні розглянули ще 79 заявок на інфраструктурні
проекти, які реалізуватимуться за рахунок державної субвенції, від 18
об’єднаних громад. На ці проекти планується спрямувати 97 млн грн
державної підтримки.
«Загалом 37 об’єднаних громад вже мають 175 затверджених
Комісією заявок на інфраструктурні проекти, які будуть реалізовуватися за
рахунок відповідної субвенції, на загальну суму 209 млн грн. До деяких заявок
Комісія має як суттєві, так і технічні зауваження. Усі неточності
технічного характеру повинні бути виправлені за лічені дні. Отже, громади
вже найближчим часом зможуть почати впроваджувати необхідні для
поліпшення послуг на місцях проекти».
За його інформацією, на другому засіданні Комісія розглянула заявки
на проекти від об’єднаних громад з 10 областей: Дніпропетровської,
Донецької, Закарпатської, Запорізької, Луганської, Одеської, Сумської,
Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської.
Підвищення спроможності громад до розвитку – основні
пріоритети співпраці Мінрегіону з міжнародними партнерами у 2016
році (Урядовий портал).
Директор департаменту з питань місцевого самоврядування та
територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку
будівництва та житлово-комунального господарства України Сергій
Шаршов:
Цього року основним завданням Уряду України спільно з
міжнародними партнерами, які виявили готовність сприяти впровадженню
реформи місцевого самоврядування та децентралізації, є підтримка процесу
добровільного об’єднання громад і міжмуніципального співробітництва,
підвищення спроможності громад до розвитку, а також доопрацювання
відповідного законодавства.
Успіхи, яких вдалося досягти у реформуванні місцевого
самоврядування в Україні, не були б настільки виразними без експертної,
консультативної, донорської допомоги і політичної підтримки міжнародних
партнерів.
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За сприяння Європейської Комісії, USAID, Ради Європи,
Швейцарського бюро, Уряду Республіки Польща, Посольства Франції,
Німеччини та інших наших європейських партнерів в Україні активно
впроваджуються заходи з децентралізації влади, реформи місцевого
самоврядування, управління регіональним розвитком: у регіонах
систематично проходять тематичні консультації, роз’яснювальна робота,
навчання, заходи з підвищення кваліфікації представників місцевої влади
всіх рівнів тощо.
Ця робота для нас дуже важлива, бо в нових умовах управління
територіями представникам місцевої влади потрібно вміти стратегічно
мислити і планувати, складати бюджети, проводити моніторинг і аудит,
організовувати контроль, впроваджувати сучасні технології, вміти говорити з
людьми, вести за собою. Такого досвіду дуже бракує на місцях, і ним готові
ділитися наші міжнародні партнери. Завдяки цій підтримці вдається значно
підвищити спроможність наших громад до розвитку.
Керівник Департаменту демократичних інститутів та врядування
Генерального директорату з питань демократії Генерального
секретаріату Ради Європи Альфонсо Зарді зазначив, що підтримка
децентралізації залишається одним з головних пріоритетів діяльності
проектів Ради Європи в Україні на найближчі роки.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, що у 2016 році очікуємо
до 200 нових ОТГ, зростання надходжень до місцевих бюджетів до
110 млрд грн (Урядовий портал).
Уряд ухвалив План пріоритетних кроків Уряду на 2016 рік. У фокусі
уваги Мінрегіону − продовження реформи децентралізації та підвищення
енергетичної незалежності України.
«Продовження реформи децентралізації: очікуємо до 200 нових ОТГ,
зростання надходжень до місцевих бюджетів до 110 млрд грн.
Енергоефективність у Плані дій Уряду 2016: продовження програми
«теплих кредитів», удосконалення законодавчої бази, створення Фонду
енергоефективності».
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко провів зустріч із
Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні пані Ізабель
Дюмон (Урядовий портал).
Під час зустрічі Віце-прем’єр-міністр та пані Посол обговорили хід
децентралізації у соціальній сфері, сфері охорони здоров’я та напрямки
майбутньої співпраці урядів України та Франції щодо реалізації спільних
проектів. Зокрема, сторони обмінялися думками щодо можливості залучення
французьких фахівців до навчання представників органів місцевого
самоврядування та лідерів об’єднаних територіальних громад.
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Податкова реформа
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вже цього літа
Державна фіскальна служба буде оптимізована до 41 тисячі чоловік
(АСН).
За його словами, є кілька законопроектів, які дозволять змінити
систему ДФС.
«Я думаю найближчим часом, влітку, ми завершимо дискусії і
зможемо створити якісну систему, причому оптимізувати структуру ДФС
і довести її до 41 тисячі чоловік».
Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
Посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський просить Верховну
ради невідкладно ухвалити законопроект про Національну комісію в
сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із нормами, що
відповідають європейському законодавству (Західна інформаційна
корпорація).
Посол просить спікера звернути увагу на важливий законопроект, який
вже тривалий час обговорюється у ВР та був запланований до розгляду
протягом поточного пленарного тижня. За даними на офіційному сайті ВР,
цей проект внесений в порядок денний на четвер, але немає певності, чи
дійде до нього розгляд.
Томбінський наголошує, що законопроект у нинішній редакції
відповідає міжнародним зобов’язанням України в рамках Енергетичного
співтовариства.
«Він має бути ухвалений в пріоритетному порядку вже зараз, оскільки
існуюча ситуація явно суперечить цим вимогам».
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук заявив, що
населення продовжує активно утеплюватися за підтримки Уряду
(Урядовий портал).
У травні цього року населення взяло 17 522 «теплих» кредитів на суму
більше 290 млн гривень. Це майже той об’єм коштів, який залучався у
жовтні-листопаді минулого року, у пік популярності програми.
«Така статистика дає підстави бути впевненими у тому, що
програма діє і набирає обертів, населення довіряє Уряду і вже у травні
активно скористалося державною підтримкою на утеплення».
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Так, за минулий тиждень, з 23 по 29 травня, населенням залучено 3586
кредитів на суму 60,7 млн гривень. З них 3429 кредитів на суму 57,4 млн грн
оформлено на енергоефективні матеріали та обладнання. Ще 150 кредитів
сумою 2,7 млн грн взято для заміни газових котлів.
За тиждень учасниками програми стали ще 7 ОСББ, які взяли кредитів
на суму 576 тис. грн для проведення загальнобудинкових енергоефективних
заходів.
Активну участь у програмі беруть і малозабезпечені родини. Так, за
тиждень видано 2981 кредит на суму 44,4 млн грн для субсидіантів.
За весь період дії програми населенням та ОСББ отримано більше 110
тисяч кредитів на суму більше 1,8 млрд гривень.
Загалом, до програми долучилося більше 130 тисяч українських родин.
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик
заявив про намір України повністю перейти на газ власного видобутку і
відмовитися від імпорту (Українські реалії).
«Ми маємо намір вийти з цієї петлі, закінчивши все тим, що ми не
будемо імпортувати газ за 4,5 роки».
За словами Насалика, видобуток газу до 2020 року має збільшитися не
менш ніж на 7,5 мільярда кубометрів.
Реформа системи національної безпеки та оборони
Головний сержант Стратегічного командування НАТО з операцій
сержант-майор Девор Петек заявив, що в Україні суттєво покращився
процес підготовки молодших командирів (АСН).
В рамках зустрічі гостя з першим заступником начальника
Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Ігорем
Колесником обговорювалися питання розвитку професійного сержантського
і старшинського складу Збройних Сил України і впровадження стандартів
НАТО в систему їхньої підготовки.
Іноземні гості в рамках п'ятиденного візиту відвідали 197-й центр
підготовки сержантського складу в Чернігівській області, 184-й навчальний
центр на Львівщині і коледж підготовки сержантського складу, де зустрілися
з інструкторами та слухачами Об'єднаної багатонаціональної тренувальної
групи.
Реформа правохоронної системи
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що
МВС ініціюватиме створення Інституту детективів (МВС України).
Офіційна інформація
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За його словами, найскладнішою і масштабною стане саме реформа
кримінального блоку.
«Скоріш за все, ми пропонуватимемо парламенту дати згоду на
створення у цій структурі інституту детективів, тобто об'єднання в одній
особі слідчого і дізнавача.
Ми будемо просити парламентаріїв ухвалити відповідний закон. За
дрібні злочини не потрібно буде у райвідділі заводити справи, збирати
талмуди, а потім їх закривати».
Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір переглянути
результати конкурсу в місцеві прокуратури (АСН).
За його словами, буде переглянуто рішення щодо призначення
регіональних і місцевих прокурорів.
«Я не припускаю, щоб із 3388 кандидатів ззовні, які балотувалися на
конкурсах у місцеву прокуратуру, дійшло до посад аж двоє, при 180 місцевих
прокуратурах. Таким чином, цю роботу буде переглянуто, і кожна вакансія
буде заповнюватися професійними людьми, які пройдуть конкурс».
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що у
цьому році у МВС планують завершити перехід від МРЕВ (міжрайонний
реєстраційно-екзаменаційний відділ) до сервісних центрів (МВС
України).
«Досі тривало «генеральне прибирання» − когось виганяли, вивчали всі
схеми тощо. Зараз ми сконцентруємося і дамо по них «залповий постріл».
За його словами, сервісний центр нового типу вже влітку відкриється у
столиці.
Арсен Аваков сказав, що сервісний центр не тільки видаватиме права,
довідки про несудимість і реєструватиме машини, а й отримає нову функцію
– реєстрація зброї, якщо парламент підтримає відповідний закон.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що
переатестація «відсіває» до 30 % керівного складу поліції (МВС України).
За його словами, статистика переатестації по Україні наступна – з
керівництва поліції переатестацію не проходять 25−30 % співробітників, з
рядового – 12−15 %.
«Після цього люди атестуються на посаді поліцейського і їм
дозволяють надіти нову форму. Саме за нею, за нашим задумом, люди мали
вирізняти поліцейського, який пройшов атестацію».
Він додав, що важливо розуміти, якщо ми хочемо мати нову поліцію,
то на це треба виділяти кошти, інакше реформа приречена.
«Ми відчутно підняли зарплату поліцейським, але у нас є ситуації, коли
лейтенанти вже отримують належну зарплату, а на вищий командний
склад не вистачає коштів. Кого ми обманюємо? Що, полковник житиме на
Офіційна інформація

34

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

26 травня − 01 червня 2016 р.

20-28 лютого 2015
4 тис. гривень, розуміючи складність ситуації, в той час, коли його підлеглий
отримує 6 тисяч, і героїчно терпітиме?»
Міністр повідомив, що у цьому році МВС звертатиметься до уряду із
проханням про виділення додаткового фінансування у розмірі 2 млрд
гривень, щоб забезпечити адекватні заробітні плати і обмундирування всьому
особовому складу поліції, який пройшов переатестацію.

Судова реформа
Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що у Ради є фактично
один з останніх шансів реформувати судову систему (Цензор.НЕТ).
«Це фактично один з останніх шансів реформувати судову систему,
тому що 25 років робили імітацію цієї системи з однією метою − взяти під
контроль суддів, судовий корпус у політичних цілях... Те, що зараз є в
парламенті, пакет законів, дає можливість і шанс зробити персональне
очищення та зміну тих людей, які працюють у правосудді».
За словами міністра юстиції, зміни до Конституції щодо судової
реформи дають шанс отримати оновлений Верховний суд, а також апеляційні
суди.
«Ті зміни, які вніс Президент України − і імплементаційний закон, і
зміни до Конституції − я просто обережно стримано оптимістичний, бо
насправді всі ці зміни з певними недоліками, які поправить парламент, але
вони самі по собі дають шанс, що ми отримаємо оновлений Верховний суд
повністю, отримаємо оновлені апеляційні суди й ми зможемо отримати
близько 1800 районних суддів, які пройдуть через публічний конкурс».
Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що в результаті
судової реформи в Україні будуть люстровані понад 1800 суддів (Західна
інформаційна корпорація).
800 суддів, які призначалися протягом останніх п'яти років, у тому
числі більшість із них призначалися колишнім президентом Януковичем,
повинні бути відправлені парламентом на волю і ми повинні відкрити 800
вакансій для публічних конкурсів на посади суддів місцевих судів.
Петренко наголосив, що робоча група, яка розробляла зміни до закону
про судоустрій, дослухалася до ініціативи Мін'юсту.
«І мова вже йде не про 800 суддів, а про 1800».
Міністр юстиції додав, що зміни, які зараз пропонуються,
передбачають, що ці судді не можуть бути автоматично призначені на
безстроковий період.
«А по позиціях і по вакансіях, які будуть відкриті, ми отримаємо
конкурси публічні, на якіх можуть прийти на ці посади представники не із
системи. Тобто ми можемо отримати одразу оновлення судової системи.
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Якщо ми говоримо про 1800 суддів, це 30 % тільки загального судового
корпусу може бути оновлено на рівні місцевих судів».
Європейський комісар з питань розширення та політики
добросусідства Йоганнес Ган заявив про важливість змін до Конституції
України у частині правосуддя (Західна інформаційна корпорація).
«Україна: зміни до Конституції щодо судової реформи – суттєві
кроки для майбутнього України. Верховенство закону має вирішальне
значення для побудови відкритого і динамічного українського суспільства і
економіки».
Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону
про судоустрій і статус суддів (АСН).
Як сказано в пояснювальній записці, проект закону України «Про
судоустрій і статус суддів» розроблено для розвитку конституційних норм
для забезпечення незалежності судової влади, зокрема шляхом її
деполітизації, посилення відповідальності судової влади перед суспільством,
а також впровадження належних механізмів кадрового оновлення
суддівського корпусу.
Президент України Петро Порошенко закликав народних
депутатів підтримати зміни до Конституції в частині судової реформи та
нову редакцію Закону «Про судоустрій та статус суддів» (Президент
України Петро Порошенко).
Глава держави назвав ці зміни революційними, адже вони
передбачають реальне перезавантаження судової системи.
«Судова реформа − це реформа реформ. Це захист прав громадян на
справедливість, на правду».
Президент констатував, що попередні «косметичні» зміни, починаючи
від зміни процедури переобрання і закінчуючи зміною процедури
переведення суддів, які до цього часу пропонувалися, ситуацію у судовій
сфері не виправляють.
Петро Порошенко висловив вдячність тим, хто проголосував за зміни
до Основного Закону України в частині правосуддя у першому читанні.
«Це відкрило нам унікальну можливість доопрацювати цю позицію і
забезпечити три кити, на яких має стояти незалежна система правосуддя.
Це є незалежність судової гілки влади, деполітизація, ефективна
відповідальність судової гілки влади і перезавантаження та оновлення
суддівського корпусу».
Президент зазначив, що реформою передбачається кардинальна зміна
системи суддівського імунітету з повного до виключно функціонального, що
дасть можливість ефективно притягувати до відповідальності суддівкорупціонерів, які викривлюють систему правосуддя.
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Глава держави висловив переконання у доцільності ухвалення, разом зі
змінами до Конституції в частині правосуддя, нової редакції закону про
судоустрій.
Він підкреслив, що новим законом передбачаються рішучі кроки з
деполітизації судової системи, а також мінімізується вплив на судову
систему політичних органів. Всі питання суддівської кар’єри вирішуватиме
незалежний орган – Вища рада правосуддя. За Президентом залишається
лише церемоніальна роль при призначенні судді, рішення щодо якого
приймає Вища рада правосуддя, що відповідає сталим європейським
практикам та рекомендаціям міжнародних інституцій. Також скасовується
процедура призначення суддів на п'ятирічний термін.
Крім того, ліквідуються вищі спеціалізовані суди, створюється єдина
касаційна інстанція − новий Верховний суд, а при Вищій кваліфікаційній
комісії суддів працюватиме Громадська рада доброчесності, яка
забезпечуватиме реальний вплив громадськості на прозорість конкурсу і
кандидатури.
Президент акцентував на тому, що проект змін до Конституції в
частині правосуддя отримав повну підтримку з боку партнерів України керівництва Єврокомісії, керівників країн-партнерів Європейського Союзу,
Сполучених Штатів Америки, Ради Європи, Венеціанської комісії,
рекомендації якої були повністю враховані.
Глава держави звернувся до народних депутатів з проханням «зробити
все можливе, щоб ми забезпечили результативне голосування». Спроба
зруйнувати прийняття цих змін надовго законсервує існуючу систему
судоустрою, наголосив Петро Порошенко, адже згідно з чинною
Конституцією парламент зможе розглядати зміни до Основного Закону не
раніше, ніж через рік.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав народних обранців
до максимальної відповідальності під час голосування за зазначені зміни.
«Ми маємо унікальний історичний шанс здійснити судову реформу. Усі
інші реформи − правоохоронних органів, антикорупційні, будь-які інші, вони
в кінці-кінців розбиваються, як хвилі об скелю, об корумповані суди.
Є ті питання, які треба поставити за межі політичних дискусій. Ми
можемо без перебільшення сказати, що можливо в нас найближчі кілька
місяців більше не буде шансу на такий рішучий крок, адже ми всі знаємо
специфіку роботи парламенту, ми всі знаємо як важче буде в липні і в червні
зібрати депутатів. Ми можемо мати шанс цього четверга зробити цей
рішучий крок».
Генеральний секретар Європейської ради Турбйорн Ягланд
заявив, що проведення реформ в Україні слід розпочати саме з судової
реформи (Українські реалії).
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«Судова реформа є попередньою умовою для успішного проведення
реформ в інших секторах, зокрема для економічного підйому і перспектив
іноземних інвестицій».
У той же час Ягланд підкреслив, що бачить прогрес у розробці
нормативно-правової бази для судової системи.
Програма розвитку українського експорту
Експортовано майже 36,5 млн тонн зерна (Урядовий портал).
Cтаном на 31 травня фактичні обсяги експорту зерна складають 36459
тис. тонн, з яких: пшениці – 15514 тис. тонн; кукурудзи – 16431 тис. тонн;
ячменю – 4298 тис. тонн та інших зернових – 216 тис. тонн.
Завантажено на судна – 324 тис. тонн.
Таким чином, обсяги експортованих та підготовлених до експорту
зернових складають 37180 тис. тонн (пшениці – 16094 тис. тонн, ячменю –
4303 тис. тонн та кукурудзи – 16563 тис. тонн).
Китай зацікавлений у розширенні та збільшенні експорту
української сільськогосподарської продукції, а також у можливостях
виробляти продукцію в Україні (Урядовий портал).
Про це йшлося під час зустрічі Міністра аграрної політики та
продовольства України Тараса Кутового із делегацією провінції Шаньдун на
чолі з Віце-губернатором провінції Ван Шуаном. Зокрема, сторони
обговорили можливість експорту соняшникового шроту, жмиху та сорго.
Також представники китайської делегації висловили зацікавленість у
можливостях вирощувати та переробляти продукцію в Україні.
Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий заявив,
що Україна зацікавлена у збільшенні експорту власної продукції із доданою
вартістю. Адже розвиток фермерських господарств допоможе перетворити
сільське господарство України із сировинної галузі – на переробну. Це – одна
з головних цілей стратегії реформ «3+5», розробленої командою
Мінагрополітики.
«Збільшення аграрного ринку приведе до попиту у суміжних галузях:
обладнанні, сільгосптехніці, засобах захисту рослин, добрив. Вважаю, що у
китайської сторони сьогодні є гарні можливості взяти участь у зростанні
цього ринку в Україні».
В порівнянні з першим кварталом 2015 року цьогоріч Україна
експортувала до Європейського Союзу на 60,5 млн дол. США менше
товарів. При цьому імпорт товарів із ЄС відтоді зріс майже на 11 млн дол.
(Слово і Діло).
Якщо поглянути на динаміку змін торгового балансу між окремими
країнами ЄС та Україною, то можна побачити, що найбільше в процентному
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відношенні впав експорт до таких країн, як Кіпр (55,3%), Люксембург
(43,2%), Латвія (27,9%), Італія (24,5%), Греція (20,7%).
Проте сказати, що ЗВТ між Україною та ЄС – це гра в одні ворота, на
щастя, теж не можна: за рік активізувався експорт у Хорватію (140%),
Фінляндію (120%), Естонію (78,2%), Францію (37,4%), Ірландію (36,6%),
Румунію (31,6%). Українські товари також почали потроху освоювати ринки
Данії, Німеччини, Швеції.
Своєю чергою, в Україні відчутно побільшало товарів з Австрії,
Франції, Італії, Швеції, Данії, Латвії. Відкрили для себе український ринок
підприємці з Ісландії, Португалії, Словаччини й Нідерландів.
У той же час, невпинно падає товарообіг із пострадянськими країнами,
у першу чергу – з державами-членами Митного Союзу. Загалом, за перший
квартал 2016 року експорт українських товарів до СНД впав на 40%
порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше за рік упав
експорт до Росії – на 38%, і це при тому, що в 2015 році торгово-економічні
стосунки між країнами уже пішли на спад.
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв
повідомив, що у Брюсселі 27 червня відбудеться зустріч-консультації за
участю вищого керівництва України та Євросоюзу (Корреспондент).
«Ми очікуємо, що в цих консультаціях візьмуть участь три лідери ЄС президент Європейської Ради Дональд Туск, президент Єврокомісії ЖанКлод Юнкер і президент Європарламенту Мартін Шульц».
За словами Єлісєєва, одним з ключових завдань зустрічі стане
«звіряння годинників» в проходженні в інституціях ЄС процедури
безвізового режиму для України.
Консультації відбудуться напередодні засідання Європейської Ради, на
якій будуть обговорюватися питання санкцій проти Російської Федерації у
зв'язку з агресією проти України.
«І ми хочемо використати цю можливість для того, щоб сприяти
досягненню єдності країн ЄС і добитися продовження секторальних санкцій
проти Росії».
Крім того, майбутні консультації стануть підготовкою до проведення
офіційного саміту Україна-ЄС восени цього року.
Кабінет міністрів Нідерландів ухвалив рішення про підтримку
надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом (Європейська правда).
Відповідна постанова ухвалена минулої п’ятниці і базується на
висновках робочої групи з оцінки пропозиції Єврокомісії.
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З досягнутого прогресу щодо цільових показників, представлених на
розсуд комісії, можна зробити висновок, що Україна все умови Плану дій
візової лібералізації. Уряд також виступає на користь цієї пропозиції.
В той же час уряд Нідерландів вважає необхідним, щоб Єврокомісія
продовжувала стежити за досягнутими контрольними показники.
Доповідач Європарламенту з питання лібералізації візового
режиму з Україною Марія Габріель пояснює, що потрібна серйозна
робота, щоб ЄП дав «сильний сигнал» (Європейська правда).
«Як доповідачі, ми завжди прагнемо того, щоб наші звіти під час
голосування отримали якомога більшу підтримку. Саме тому потрібен
розгляд усіх вимог, і має бути зроблена серйозна робота, щоб переконатися,
що Європейський парламент може дати сильний сигнал на користь
лібералізації візового режиму з Україною та на користь українців, без будьяких сумнівів або другої думки, які могли б послабити таке важливе
рішення».
При цьому Габріель зауважила, що робота буде зроблена належним
чином, без будь-яких непотрібних затримок і враховуючи інтереси громадян
як Європи, так і України, які першими отримають переваги звільнення від
віз.
«Україна давно прямує європейським шляхом. Ми тут для того, щоб це
підтримати і заохотити. Звільнення від віз для громадян України є
конкретним кроком у цьому напрямку».
Глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що
ЄС не збирається відкладати рішення про безвізовий режим для України
(АСН).
«За оцінкою ЄК та експертів, усі положення плану дій щодо візової
лібералізації було в Україні виконано. Наразі очікується, щоб Національне
агентство з питань протидії корупції почало практично працювати. Це
останній елемент усіх тих заходів, які Україна вже виконала. Зараз нам
необхідно, щоб європейські лідери прийняли це рішення».
Також він висловив упевненість у тому, що рішення відповідатиме
тому, яке було озвучено лідерами Євросоюзу на адресу України.
«Ніхто не відкладатиме це у часі».
Представники Уряду та ВРУ домовилися активізувати роботу з
офіційними представниками ЄС щодо низки питань (Урядовий портал).
30 травня Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася із групою
народних депутатів України, які відповідають за міжпарламентські зв'язки з
державами-членами Європейського Союзу, та членами комітетів Верховної
Ради у закордонних справах та з питань європейської інтеграції.
Офіційна інформація
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Метою зустрічі було повідомити народним депутатам про результати
візиту української делегації на чолі з Віце-прем'єр-міністром до Брюсселя
22−25 травня, зокрема про питання, які потребують інтенсифікації спільних
зусиль виконавчої та законодавчої влади.
Представники Уряду та ВРУ домовилися максимально активізувати
роботу з офіційними представниками ЄС у питаннях візової лібералізації,
продовження та посилення санкцій проти Росії, повного набрання чинності
Угоди про асоціацію, звільнення українських політв’язнів та порушення прав
людини у Криму.
Євродепутат від Болгарії Марія Габріель, яка призначена
доповідачем з українського питання в профільному комітеті, обіцяє не
зволікати з підготовкою своєї доповіді (Українські реалії).
Євродепутат пообіцяла в бесіді з журналістами, що з її боку не буде
ніяких зволікань, а також заявила, що перспектива надання Україні
безвізового режиму «до початку осені є досить реальною».
«Тепер ми (Європарламент, − ред.) залучені в процес, який я, забігаючи
вперед, розцінюю позитивним. Те, що ми вже досягли цієї стадії, свідчить,
що українці доклали зусиль, ці зусилля цінують, що була констатація
реального прогресу».
Вона також пояснила, чому ставила жорсткі питання до Єврокомісії
щодо готовності України до скасування віз.
«Ми розглянемо це (українське) досьє, знайдемо відповіді на питання,
щоб вони не виникали після і щоб не було непорозумінь. І нехай наш сигнал
буде потужним і об'єднаним».
Джерело в Брюсселі повідомило, що країни ЄС не мають наміру
захищати Україну і Грузію від дії адаптованого механізму тимчасової
відмови від безвізового режиму (Українські реалії).
Країни-члени Євросоюзу мають намір поширити, в тому числі на
Україну і Грузію, дію адаптованого до нинішньої міграційної кризи в ЄС
механізму тимчасового припинення дії безвізового режиму з третіми
державамі.

Пенсійна реформа
Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Міжнародний
валютний фонд (МВФ) не вимагає піднімати пенсійний вік в Україні
(Західна інформаційна корпорація).
«Що стосується пенсійної реформи... це неприпустимо, коли у нас
пенсійний фонд незбалансований, ми його дотуємо. Ми що, своїми грошима
його дотуємо? Ми його дотуємо грошима платників податків, ми фактично
Офіційна інформація
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ведемо країну до банкрутства, тому ми повинні повести збалансовану
пенсійну реформу.
МВФ просить, щоб провели збалансовану пенсійну реформу,
справедливу, щоб ті, хто не має права на пенсію, не отримували її».
Міністр запевнив, що про підвищення пенсійного віку поки мова не
йде.
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявивв, що Уряд не
планує відкликати законопроект про накопичувальну систему
пенсійного забезпечення (Урядовий портал).
Кабінет Міністрів України продовжить роботу щодо реформування
пенсійної системи України, зокрема щодо запровадження накопичувального
рівня пенсійного забезпечення.
«Уряд не буде відкликати внесений до Верховної Ради України
законопроект №4608. Необхідність запровадження накопичувальної
системи – це принципова позиція Уряду».
Віце-прем’єр-міністр також зазначив, що наразі триває робота над
законопроектами, які спрямовані на наведення порядку в солідарній
пенсійній системі та звільнення Пенсійного фонду від невластивих йому
видатків.
Пенсійний фонд завершує інтеграцію усіх пенсійних баз даних в єдину
систему.
«Думаю, протягом двох місяців ця робота завершиться. Така єдина
централізована база дасть змогу людям звертатися за призначенням чи
перерахунком пенсії у будь-якому відділенні Фонду та дозволить проводити
верифікацію та контроль за пенсійними виплатами у постійному режимі».
За словами Віце-прем’єра, у подальшому інтегрована база Пенсійного
фонду стане основою для створення єдиної бази отримувачів усіх соціальних
виплат.
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко провів зустріч з
бізнес-омбудсменом Альгірдасом Шеметою (Урядовий портал).
Одним із ключових під час обговорення стало питання пенсійної
реформи, та, зокрема, розвитку недержавного пенсійного страхування.
«Ми ініціюємо комплексну пенсійну реформу, яка передбачає
запровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення. Законопроект
про накопичувальну систему вже внесений до Парламенту і зараз спільно з
МВФ та Світовим банком ми розробляємо законопроект щодо наведення
порядку у солідарній системі. Думаю, до вересня він буде готовий і вже
восени представлений на розгляд народних депутатів».
Віце-прем’єр-міністр та бізнес-омбудсмен також обговорили
необхідність удосконалення чинного законодавства України щодо
недержавного пенсійного страхування, зокрема посилення захисту пенсійних
внесків громадян.
Офіційна інформація
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Під час зустрічі Альгірдас Шемета розповів, що підприємці очікують
подальшого реформування податкового законодавства, а також
реформування прокуратури і судової системи.
Віце-прем’єр-міністр своєю чергою наголосив, що Уряд і далі
працюватиме над зменшенням податкового, фінансового, фіскального тиску
на бізнес.
«Підвищення економічної активності, покращення бізнес-клімату,
залучення інвестицій та виведення української економіки з кризи – це
сьогодні питання номер один для Уряду. Ми відкриті до діалогу та співпраці.
Ми і далі рухатимемося до зменшення податкового, фінансового,
фіскального тиску на бізнес, таким чином запускаючи нашу економіку».
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Агенцію регіонального розвитку створять на Київщині (Офіційний
веб-сайт Київської обласної державної адміністрації).
Процес утворення нових територіальних громад активно проходить по
всій Київській області. Наразі вже функціонують дві об’єднані територіальні
громади: Калитянська в Броварському районі та Пісківська – в
Бородянському. А для реалізації реформ регіональної політики на місцях
створюється Агенція регіонального розвитку Київської області.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Співзасновниками Агенції стануть громадські та наукові організації,
фінансування здійснюватиметься за рахунок міжнародного технічного
партнерства.
Агенція буде центром реалізації питань децентралізації та розробником
Стратегії розвитку Київщини.
Крім того, потужні самостійні об’єднані громади здатні реалізувати
велику кількість проектів, залучити інвестиційні кошти, модернізувати або
відкрити профільне виробництво, визначитися зі стратегією розвитку
власних територій. Агенція регіонального розвитку має підтримати такі
перші кроки, надати консультативну допомогу, допомогти у формуванні
«дорожньої карти» для кожної громади.
Завдяки «ProZorro» на черкаських закупівлях зекономили
2,21 млн грн (УНН-Центр).
На Черкащині з початку реалізації пілотного проекту «ProZorro» вже
оголосили 853 закупівлі на суму 51,16 млн грн. Із них 306 вже завершили,
зекономивши при цьому 2,21 млн грн. Про це УНН-Центр повідомили у
прес-службі Черкаської ОДА.
Директор Департаменту регіонального розвитку ОДА Роман
Карманнік:
Лише у квітні через систему «ProZorro» в області оголошено 204
закупівлі, а в травні — 184.
Економія по закупівлях у середньому складає 15 %. Позитивні
приклади проведення закупівель свідчать, що можна заощадити навіть
більше 50 %. Так, у травні «Черкаський навчально-реабілітаційний центр
ЧОР» закупив комплектуючих до комп’ютера, зекономивши 11,4 тис. грн
тобто 56,9 % від ціни в 20 тис. грн. Канівська загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів придбала тарілок, заощадивши 40,4 %, тобто
8,1 тис. грн від 20 тис. грн. І таких яскравих прикладів є ще чимало».
Регіональнініціативи
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Ще не всі райдержадміністрації та міськвиконкоми приєдналися до
електронної системи «ProZorro». Так, у Катеринопільскому, КорсуньШевченківському, Смілянському, Тальнівському районах, містах Умань та
Ватутіне ще не ведуть «прозорих» закупівель.
30 травня у Седневі пройшла сесія селищної ради, на якій було
прийнято рішення розпочати процес об’єднання в рамках
децентралізації і утворення об'єднаних територіальних громад (Інтернетпортал «Сіверщина»).
На сесії були присутні консультанти Офісу реформ у Чернігівській
області, які ознайомили всіх присутніх з процесом об’єднання. Так,
консультант з бюджетних питань Микола Силенко розказав як живуть
вже новостворені об’єднані територіальні громади Чернігівської області, які
бюджетні переваги вони отримали. Окремо експерт зупинився на питанні
субвенції на розвиток інфраструктури, яку отримують громади області вже в
цьому році. Консультант з юридичних питань Ірина Кудрик розказала про
етапи, які має пройти громада на шляху об'єднання.
31 травня у громадському прес-центрі «Ініціатива» відбулась пресконференція представника Чернігівської обласної громадської
організації «Центр політичних студій та аналітики» Сергія Старченка
(Інформ-агенція «Чернігівський монітор»).
Темою заходу стало підбиття підсумків програмної ініціативи
«Громадське здоров'я» в рамках проекту «Місцеві бюджети під контролем
громадських і пацієнтських організацій».
Представник Чернігівської обласної громадської організації
«Центр політичних студій та аналітики» Сергій Старченко:
Мета нашої діяльності максимально збільшити вплив громади на
медичну галузь. Лише спільними зусиллями влади, медиків і громади ми
зможемо вирішувати нагальні питання у сфері медицини, а їх, як відомо
наразі велика кількість.
Говорячи про успіхи медицини на Чернігівщині, можемо згадати про
відкриття бази наявних препаратів у чернігівських лікарнях, збільшення
виділених коштів на профілактику туберкульозу у дітей в 5 разів в
порівнянні з минулим роком та скасування добровільних внесків у дитячих
поліклініках.
В цьому році, для розвитку медицини на Чернігівщині було зроблено,
як ніколи багато. Особливо це стосується сфери боротьби з такою
соціальною хворобою, як туберкульоз. Не примножуючи своїх досягнень,
адже в першу чергу це щоденна праця лікарів, хотілось би зазначити, що
значна заслуга тут є і зі сторони громадськості, яка ці всі питання піднімала.
А взагалі тільки разом: лікарі, громадськість та депутати, тільки працюючи в
тандемі зможуть вирішити будь які питання в сфері медицини.
Регіональнініціативи
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Методи ефективного використання ресурсів 30 травня обговорили
під час семінару «Енергоефективне майбутнє – можливості доступні вже
сьогодні» (Інформ-агенція «Чернігівський монітор»).
Місцевий координатор житлово-комунальних та енергетичних
програм Громадянської мережі ОПОРА Наталя Висіканець повідомила,
що не тільки поводження в побуті впливає на кількість спожитих ресурсів, а
й вид обладнання. Учасники дізналися, що існує 7 класів енергоефективності
приладів залежно від використання електроенергії. Позначають їх літерами
латинського алфавіту від A до G, де А++ свідчить про найвищу
енергоефективність, G – найнижчу.
«Більшість мешканців багатоповерхових будинків не замислюється, як
багато ресурсів ми можемо витрачати, коли вони нам непотрібні. Якщо
слідкувати за користуванням води та мити посуд у закритій раковині з
пробкою, можна знизити споживання у 3-5 разів. І це тільки один яскравий
приклад. Звичайні енергоефективні заходи дозволяють значно знизити
витрати кожного мешканця на оплату послуг в будинку».
Щоб детально проаналізувати отриману інформацію всі учасники
отримали інформаційні матеріали, підготовлені за підтримки Проекту USAID
«Муніципальна енергетична реформа в Україні».
Прикарпатці налагоджують співпрацю з Норвегією для
енергонезалежності держави (Івано-Франківська обласна державна
адміністрація).
На базі Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу відбувся семінар-зустріч представників нафтогазової виробничої
та наукової спільноти України з делегацією нафтогазових експертів з
Норвегії з метою налагодження співпраці між підприємствами нафтогазового
сектору та науковою спільнотою Королівства Норвегії та України.
Співорганізаторами зустрічі є Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу та Норвезько-Українська торговопромислова палата (NUCC) за сприяння Посольства Королівства Норвегії в
Україні.
Норвезька делегація мала змогу поспілкуватися в університеті із
членами студентського відділення міжнародної організації SPE.
Обидві сторони зустрічі залишились задоволеними безпосереднім
спілкуванням, що прокладає місток до подальшої співпраці між науковцями
та промисловцями обох країн у такій важливій для України галузі, яка
спроможна забезпечити енергонезалежність держави.
30 травня керівник Офісу реформ у Миколаївській області В. А.
Бойко на запрошення Криничанського і Улянівського сільських голів
зустрівся з робочою групою, яка створена в процесі об`єднання
улянівської і криничанської громад (Миколаївська обласна державна
адміністрація).
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Предметом обговорення були питання щодо роз’яснення подальших
дій на шляху до об`єднання.
Ситуація доволі непроста. Вже не один раз за участі влади і Офісу
реформ збиралася громада, депутатський корпус, лідери села. Річ у тому, що
серед людей немає одностайності у визначенні адміністративного центру
майбутньої ОТГ. Нагадаємо, згідно з Перспективним планом формування
територій громад Миколаївської області передбачається об`єднання
населених пунктів трьох сільських рад – Степівської, Криничанської,
Улянівської у складі Степівської об’єднаної територіальної громади з
адміністративним центром у с. Степове.
Всі три громади підтримують такий пазл, однак яблуком розбрату став
майбутній адміністративний центр: Степове чи Улянівка?
Робочу групу цікавили підстави для отримання повноважень міста
обласного значення в тому випадку, якщо люди підтримають свій варіант
об`єднання – наразі у складі лише двох сільських рад – Криничанської та
Улянівської з тим, щоб адміністративним центром стала Улянівка. Присутні
ставили до керівника Офісу реформ-експерта з правових питань Валентина
Бойко численні запитання стосовно отримання державної субвенції,
формування бюджету, стосунків з сусідньою Степівською громадою. Також
під час зустрічі порушувались питання щодо повноважень виконавчих
органів поєднаної територіальної громади, люди цікавились структурою
виконавчих органів ОТГ
адля виконання повноважень, делегованих
державою.
Робоча група повідомила, що залишає за собою час для прийняття
рішення. Свою остаточну думку вона збирається повідомити на широкий
загал під час підсумкової зустрічі з громадою.
30 травня відбулося перше засідання спільної робочої групи з
питань децентралізації та доопрацювання перспективного плану
формування територій громад Одеської області (Сайт Одеської
облдержадміністрації).
На порядку денному розглядалися переважно організаційні питання.
Зокрема,
співголова
робочої
групи,
керівник
апарату
облдержадміністрації Вадим Грузин поінформував присутніх про те, що
робоча група повинна стати тим координаційним центром, який повинен
доопрацювати перспективний план формування територій громад Одеської
області, враховуючи вимоги законодавства та особливості регіону.
Керівник Офісу реформ з питань децентралізації в Одеській
області Юлія Молодожен поінформувала присутніх про поточний стан
процесу об’єднання територіальних громад та правові підстави
доопрацювання перспективного плану.
За підсумками засідання було в цілому визначено підходи до
затвердження графіку консультацій з представниками районів, міст
обласного значення та об’єднаних територіальних громад, обговорено
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підготовчі заходи до організації роботи спільної робочої групи тощо. З
матеріалами засідань робочої групи можна буде ознайомлюватись на сайті
Офісу реформ з питань децентралізації в розділі «Перспективний план».
Президент Петро Порошенко повідомив, що в Одесі буде створено
спеціальний підрозділ Антикорупційного бюро (ИА «Вiкна-Одеса»).
Він також відзначив необхідність «завершити у стислі терміни»
будівництва нового митного терміналу. П. Порошенко назвав успішними
«трансформації, які пройшла Одеська митниця за останній рік».
Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив,
що Дніпропетровська ОДА запустила он-лайн карту витрат на ремонти
(Урядовий портал).
«Цьогоріч ми виділили з обласного бюджету 1,5 млрд грн на
реконструкцію дитячих садків, шкіл, лікарень, будівництво водоводів та
доріг. Для того, щоб кожен міг побачити, куди підуть гроші, ми разом з
волонтерами розробили он-лайн карту. На цю карту вноситься інформація
про всі об’єкти, які ремонтуємо цьогоріч за кошти обласного бюджету».
Щодня на електронну карту вносять нові об’єкти. Наразі їх вже більше
220. Це водоводи, дороги, дитячі садки, школи, лікарні, театри, спортивні
зали тощо.
Всі об’єкти розділено за тематикою. Кожна з тем, має своє позначення
та фільтр. Щоб дізнатися інформацію про об’єкт на нього достатньо
натиснути мишкою. Після цього поруч з’являться дані − замовник робіт, їх
вартість, початок та завершення робіт, розробник проекту, технічний нагляд.
Цьогоріч на Дніпропетровщині планують збудувати та реконструювати
близько тисячі інфраструктурних об’єктів.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Міністр юстиції Павло Петренко:
Мін’юст спільно з Мінекономіки на найближчому засіданні Уряду
ініціюватиме затвердження дорожньої карти реформ для спрощення ведення
бізнесу в Україні.
Ми маємо мету, про яку неодноразово заявляли в Кабміні, - до 2018
року увійти в топ-50 країн в загальному рейтингу легкості ведення бізнесу
Doing Business.
Минулого року ми вже зробили серйозний крок у цьому напрямку. За
оцінками експертів у цьогорічному рейтингу Україна має піднятися з 83 до
65 позиції.
Визначальна роль у цьому зростанні належить саме Міністерству
юстиції. У напрямку «Реєстрація бізнесу» завдяки запровадженим змінам
очікується зростання з 30 до 16 місця. У напрямку «Реєстрація власності» – з
61 позиції до 34.
Немає завдань, які не можна виконати. Немає неможливих речей, коли
ти націлений на реальні зміни.
Однак жодні реформи не будуть мати результату доти, доки в країні не
буде проведена найважливіша для країни реформи – реформа судової
системи. Якщо інвестор не матиме впевненості, що держава захистить його
право власності і особисті права через судові інститути, він ніколи не
вкладатиме кошти в таку державу (Павло Петренко).
Віце-прем’єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко:
Презентували міжнародним партнерам, представникам донорських
організацій та банківських установ концепцію та План створення Фонду
Енергоефективності. Це ключовий інструмент реформи енергоефективності,
який дозволить залучити до фінансування проектів щодо енергоефективних
заходів міжнародні та державні кошти. Так ми покращимо житлові умови
громадян, знизимо споживання газу та їхні рахунки, зробимо крок до
енергетичної незалежності України (Геннадій Зубко).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Керівники структур, які мають за законом перейти з 1 серпня на роботу
по державних закупівлях через ProZorro, але цього не зроблять, маюь бути
звільнені. А їхні імена − оприлюднені. Маємо знати! (Ukraine Reforms
Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ).
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Верховна Рада України сьогодні б’є рекорди – депутати підтримали
одразу три важливих законопроекти!
Такого насиченого для української економіки дня не було вже давно.
№2763 (прийнято) − скасовування обов’язкової реєстрації іноземних
інвестицій
№4591 (прийнято в першому читанні) – законодавче врегулювання
інституту бізнес-омбудсмена
№4484 (за основу та в цілому) − дерегуляція ринку лікарських засобів
Що цей день означає для українців?
1) №2763 закон максимально спростить залучення інвестицій в
економіку України, шляхом запровадження заявницького принципу їх
державного обліку
2) №4591 – Установа бізнес-омбудсмена вже сьогодні демонструє
величезний ефект від роботи. Майже рік Business Ombudsman Council Ukraine працює в Україні на підставі рішення КМУ. За цей час було
розглянуто 856 скарг, з яких успішно вирішено 366. Кумулятивний
фінансово-економічний ефект від діяльності бізнес-омбудсмена в Україні
складає 3,4 млрд грн
3) №4484 – зменшення ціни на лікарські засоби, збільшення
асортименту, доступ до тих лікарських засобів, яких до сьогодні не було в
Україні.
Неймовірний початок парламентського тижня. Чекаємо не менш
бурхливого продовження. Нагадаємо, що цього тижня в порядку денному:
№3062 (з пропозиціями Президента України) – завершення реформи
корпоративного управління в держаних та комунальних компаніях. Робимо
діяльність підприємств прозорою та ефективною!
№2498а (друге читання) − скасування 6 зайвих ліцензій для
українського бізнесу. Скасовуємо зайві адміністративні бар’єри для
пожвавлення міжнародної торгівлі.
№3153 (друге читання) − ведення обмеження на перевірки бізнесу
контролюючими органами. Захищаємо бізнес від надмірної ―уваги‖ від
державних органів.
№2418а (друге читання) – впровадження реформи державного
контролю (нагляду). Кардинально змінюємо підхід до контролю бізнесу.
№2531а (друге читання) − впровадження реформи державного
контролю (нагляду). Введення інтегрованої електронної бази всіх перевірок в
Україні.
№3132 (перше читання) − підвищення ефективності процедур
банкрутства. Черговий крок до зміцнення позицій України в рейтингу
DoingBusiness (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).
Богдан Гаврилишин – видатний економіст, людина, яку часто
називають найвідомішим українцем в академічному світі – заходив на
трав’яний чай до Іванни Климпуш-Цинцадзе.
Новини з соціальних мереж
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У розмові з віце-прем’єром Богдан Гаврилишин зауважив, що як
економіст помічає позитивні зміни в Україні: похвалив Система публічних
електронних закупівель ProZorro, дерегуляцію та введення електронного
врядування.
Разом з тим, за якого словами, до Революції Гідності ми втратили
багато часу і для швидкої трансформації країни на державній службі має
почати працювати критична маса ПКП (патріотичних, компетентних і
порядних) людей.
Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла професору, що саме з вірою в цю
ідею взяла під опіку реформу державної служби України.
Як результат, Богдан Гаврилишин пообіцяв розповсюдити серед
випускників своєї програми «Молодь змінить Україну» інформацію про
можливості на оновлюваній державній службі та допомогти залучити до
державного апарату ПКП молодих людей (Офіс віце-прем'єра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції).
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе:
Тиждень тому під час візиту до Штаб-квартири НАТО в Брюсселі
сфотографувалася біля відомої зірки Альянсу. Вже сьогодні, коли матиму
зустріч з Генеральним Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, зірки на
тому місці не буде − її демонтують, переноситимуть на інше місце до нових
офісних приміщень Штаб-квартири. Альянс реагує на нові виклики,
вдосконалює свої процедури, мобілізовує ресурси, активно працює для
забезпечення як обороноздатності, так і розвитку країн-членів. Сподіваюся,
що за наявності відданих зусиль та копіткої роботи з нашого боку, і ми
достойно пройдемо шлях, який приведе нас в кінцевому підсумку до
членства в Альянсі (Ivanna Klympush-Tsintsadze).
День контраверсійного позитиву: Верховна Рада суттєво знизила
ставки акцизів на б/в автівки, скоротила процедуру реєстрації ліків та
відмінила обов’язкову реєстрацію іноземних інвестицій. Але, водночас,
прокотила законопроект, який має змінити підходи до корпоративного
управління та функціонування ринку газу (Ukraine Reforms Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ).
Міністр юстиції Павло Петренко:
Щойно завершився круглий стіл, де разом з громадськістю, експертами
та представниками суддівського корпусу обговорювали реформу судової
системи.
Перше. Судова реформа має буде проведена радикально та
якнайшвидше. Ми рухаємося в правильному напрямку. І головним
свідченням цього є те, наскільки палко представники судової системи, яка
будувалася протягом багатьох років як "каста недоторканих", критикують
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запропоновані зміни до Конституції та імплементаційний закон. Сама себе
судова система ніколи не реформує.
Друге. Зараз настав момент істини, який продемонструє чи справді
депутати, які йшли до Парламенту з гаслами проведення реформ і
забезпечення справедливості для громадян, готові своїми голосуваннями
підтвердити цю позицію.
Основна мета судової реформи − щоб українські громадяни нарешті з
гордістю називали суддів «Ваша честь» (Павло Петренко).
Цей пленарний тиждень у Верховній Раді надважливий для України:
зміни в конституцію для судової реформи та низка економічних законів
(VoxUkraine. Українська Версія).
На засіданні Ради з питань судової реформи під головуванням
Президента Петра Порошенка обговорили проект змін до Конституції
України в частині проведення судової реформи, а також проект нового
закону «Про судоустрій та статус суддів».
Президент України Петро Порошенко:
Сьогодні відбувається деполітизація судочинства. Верховна Рада,
політичні партії нарешті не матимуть жодного впливу при призначенні
суддів. Президент теж позбавляється цього права. У нього залишаються лише
церемоніальні функції.
Я впевнений в тому, що для суддів, які успішно пройдуть
кваліфікаційне оцінювання, а також тих, які будуть набрані за новим
конкурсом, проект закону передбачає суттєве підвищення посадових окладів.
Це також дуже важлива складова цієї реформи. Щоб ми не наразилися на
граблі попередніх помилок, коли оголошується чесний конкурс, намагаючись
набрати місцевих прокурорів із зарплатою у 1800 гривень, а потім дивуємося
чому адвокати, провідні юристи не беруть участь у тому конкурсі.
Глава держави пропонує, щоб судова реформа була проголосована вже
у червні (Адміністрація Президента України).
Президент України Петро Порошенко:
Новий закон про «судоустрій та статус суддів» дозволить відновити
довіру до судової влади, побудувати в Україні незалежну судову систему,
зробити фундаментальну реформу і здійснити мрію і надію мільйонів
українців про відновлення справедливості
Сподіваюсь, що судова реформа буде проголосована Верховною Радою
вже у червні.
Ми це робимо не для європейців, безвізового режиму, МВФ, не заради
кредитів. Ми це робимо для України (Петро Порошенко).
Ми наполягаємо, аби парламент прийняв у другому читанні Закон
«Про службу у місцевому самоврядуванні». Згідно Європейської хартії
Новини з соціальних мереж
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місцевого самоврядування громада має право визначати рівень фінансової
винагороди, менеджеру який працює на її інтереси. Цей принцип закладено у
згаданому законопроекті. І таким чином ми стимулюємо залучення
професійних кадрів в органи місцевого самоврядування (Геннадій Зубко).
Участь у програмах міжнародної допомоги дає можливість отримати
досвід, знання та кошти для фінансування успішної бізнес-моделі, що може
стати запорукою зростання й конкурентоспроможності бізнесу за кордоном.
Але абсолютна більшість керівників підприємств, які були опитані в
листопаді 2015 року, не знають про діяльність міжнародних організаційдонорів та існування численних програм підтримки − таких 91% опитаних
(VoxUkraine. Українська Версія).
Президент України Петро Порошенко:
Новий закон про «судоустрій та статус суддів» дозволить відновити
довіру до судової влади, побудувати в Україні незалежну судову систему,
зробити фундаментальну реформу і здійснити мрію і надію мільйонів
українців про відновлення справедливості
Сподіваюсь, що судова реформа буде проголосована Верховною Радою
вже у червні.
Ми це робимо не для європейців, безвізового режиму, МВФ, не заради
кредитів. Ми це робимо для України (Петро Порошенко).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(ЛИГА.net)
30 травня 2016 року Президент України вніс у Парламент нову
редакцію Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
Представник України у Венеціанській комісії Володимир
Пилипенко:
Сказати, що ідеї, закладені в цій редакції, абсолютно нові і новаторські,
не можна, оскільки левова частка норм цього проекту є аналогічною з тими,
що вже викладені у проекті Закону «Про внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення окремих положень законодавства з питань
судоустрою і статусу суддів» (реєстр. № 4180). Адже в обох проектах йдеться
про подання суддями та кандидатами на посади суддів декларацій
доброчесності і родинних зв’язків, передбачається створення громадської
ради доброчесності, пропонується передбачити вкрай обмежений перелік
підстав для оскарження рішень про відмову в рекомендації особи на посаду
судді.
Також варто відзначити, що нова редакція Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» була розроблена на основі положень проекту
Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя)», адже всі запропоновані зміни до Основного Закону були
втілені в нормах законопроекту.
Незважаючи на певне дублювання, щось нове у ньому таки
спромоглися дописати. І саме ці нововведення пропоную розглянути
детальніше.
У новій редакції Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
запропоновано створити два вищі спеціалізовані суди, а саме: Вищий суд з
питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд. Такі суди
мають розглядати у першій інстанції справи, віднесені до їх юрисдикції
процесуальним Законом.
Щодо Вищого суду з питань інтелектуальної власності, то тут відразу
варто сказати, що необхідності у його створенні немає взагалі, зважаючи на
ту незначну кількість справ у сфері інтелектуальної власності, яка
розглядається судами сьогодні.
Щодо ідеї запровадження Вищого антикорупційного суду, варто
зазначити наступне. Кількість органів, які сьогодні займаються боротьбою з
корупцією в Україні, стрімко зростає. Однак коефіцієнт корисної дії від усіх
цих структур не високий, а відповідно, і кількість справ, переданих до суду за
звинуваченнями в корупції також не значна. Таким чином, місцеві суди
цілком справляються з їх розглядом, було б що розглядати.
Експертний погляд
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Тому ідея Президента щодо створення окремого Вищого
антикорупційного суду нічим не обґрунтована. З огляду на це, складається
враження, що гасло «боротьба з корупцію» сьогодні ввійшло в моду, тому всі
намагаються бути «в тренді» і пропонують власний, унікальний спосіб
боротьби з цим негативним явищем, який в один момент має стати панацеєю
від усіх бід.
Такі пропозиції лише вказують на те, що зміни пропонуються лише
заради самих змін, через відсутність системного бачення всього процесу
реформування системи правосуддя.
Відповідно до розробленої Президентом нової редакції Закону України
«Про судоустрій і статус суддів», Верховний Суд України, Вищий
адміністративний суд України, Вищий спеціалізований суд України з
розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України
підлягатимуть ліквідації після створення Верховного Суду, який буде
виступати касаційною інстанцією щодо всіх категорій справ.
(…) Варто також зазначити, що пропозиція ліквідувати Вищий
адміністративний суд України прямо не узгоджується із позицією експертів
Венеційської комісії. У своєму висновку щодо запропонованих змін до
Конституції України в частині правосуддя вказано, що «Венеціанська комісія
раніше наголошувала на необхідності уніфікувати систему судів загальної
юрисдикції й трансформувати вищі спеціалізовані суди в підрозділи
Верховного Суду України, за винятком Вищого адміністративного суду
України». Як далі зазначено, «з позиції прав людини, адміністративна
юстиція є важливим елементом у процесі контролю за ефективністю
державного управління». Більш того, експерти в процесі дебатів з
українською владою навіть рекомендували підсилити роль адміністративної
юстиції та пропонували створити Верховний адміністративний суд
паралельно із уже існуючим Верховним Судом. Все це свідчить про важливе
місце адміністративної юстиції в країнах Європи. Природно, що українська
влада виступає проти адміністративної юстиції, − адже саме суди цієї
спеціалізації захищають громадян від свавілля тієї ж влади.
З огляду на важливість та контроверсійність запропонованих змін,
вважаю, що цей законопроект має бути першочергово направлений до Ради
Європи для аналізу його експертами Венеціанської комісії, допоки він не
став законом. Це дало б можливість доопрацювати його положення і
прийняти якісний закон, який відповідав би європейському законодавству у
сфері правосуддя. Відсутність такого кроку означатиме бажання влади
прийняти вигідний саме їй закон, який би давав змогу впливати на систему
правосуддя, і просто заплющити очі на стандарти Ради Європи, що вже мало
місце із Законом про «партійну диктатуру».
(Новое время)
Глава Ради Фонду соціальної ринкової економіки Людвіга
Ерхарда, Член ради ТПП України Олег Лиховид:
Експертний погляд
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Перша ключова проблема експорту − неповернення НДС. Масштаб цієї
проблеми важко перебільшити, і це зрозуміло. Який же це бізнес, коли з
кожної експортної угоди підприємство недоотримує в залежності від галузі
від 3% до 12% виручки, так званого неповерненого ПДВ.
Неповернення ПДВ − проблема тільки для бізнесу. А для тих, хто
рулить поверненням, вона − вирішення багатьох їхніх особистих проблем.
Тепер моє запитання: як скоро такі його змінять? До речі, не варто
спокушатися, що, змінивши їх на нових, вдасться змінити стан речей. Уявіть
пріоритети будь-якої людини на місці, яке приносить мільйон в день.
Насправді рішення дійсно нескладне, тільки ось реалізувати його
складно. Це єдина інформаційна система комп'ютерного обліку ПДВнакладних. І цілком можна обійтися без ПДВ-рахунків, через які триває
вимивання оборотних коштів підприємств. З їх допомогою держава законно і
безкоштовно займає ці кошти у підприємств.
Зараз платник податку вводить в систему свої накладні через єдино
можливий для нього портал своєї податкової. Тобто податкова контролює
цей вхід, а значить, має можливість маніпулювати ним. І випадки
використання цієї можливості для впливу на терміни повернення
підприємству ПДВ є не одиничними.
Тому у системи не повинно бути єдиного входу для платника податків.
Будь-яке підприємство повинно мати можливість подати декларацію там, де
це йому зручно. Все одно всі ці декларації автоматично сквітовиваются в
єдиній системі. Крім того, адмініструвати таку систему повинна не фіскальна
служба, у якій завжди буде спокуса рулити системою в ручному режимі.
Адміністратором на умовах аутсорсингу, очевидно, має виступати будь-яке
авторитетне бізнес-об'єднання, що має представницькі відділення по всій
країні. А фіскальна служба матиме можливість інформацію тільки
отримувати з системи, але не впливати на її внесення.
(...) Правди заради слід сказати, що процес пішов. Не тільки високочолі
експерти висувають проекти необхідних змін. Підприємці, нарешті,
усвідомили необхідність власних дій. Провідні експерти та бізнес-асоціації
активно збирають сили для підтримки рекомендацій цих експертів. Тобто
підприємці, як сама зацікавлена сторона, нарешті зрозуміли, що, за великим
рахунком, тільки вони можуть забезпечити надійний повернення ПДВ.
(Голос Столиці)
Відповідно до останніх змін до Закону України «Про Національну
поліцію» поліцейські будуть займатися оперативно-розшуковою
діяльністю.
Полковник поліції, заступник начальника Департаменту карного
розшуку, начальник управління по боротьбі з організованою
злочинністю Олексій Харкевич:
Я хочу наголосити, що 7 листопада 2015 року вступив в силу ЗУ «Про
Національну поліцію», який є базовим законодавчим актом, що врегульовує
Експертний погляд
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правовий статус Національної поліції України. Однак, в статті 23 цього
закону, якою визначені основні повноваження Нацполіції, була відсутня
норма, що поліція відповідно до покладених на неї завдань здійснює
оперативно-розшукову діяльність. Тому внесення зміни до статті 23 Закону
України «Про Національну поліцію» забезпечить можливість практичної
реалізації підрозділами кримінальної та спеціальної поліції завдань та
повноважень, закріплених нормами закону про оперативно-розшукову
діяльність.
Згідно статті 13 ЗУ «Про Національну поліцію» в системі Нацполіції
функціонує спеціальна поліція і кримінальна поліція, які займаються
оперативно-розшуковою діяльністю. В склад кримінальної поліції входять
департаменти: департамент карного розшуку, департамент протидії
економічній злочинності, департамент протидії незаконному обігу
наркотиків, департамент по боротьбі з кіберзлочинністю. Це окремі
структури, які займаються певними завданнями.
В статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» була відсутня
норма, що поліція відповідно до покладених на неї завдань здійснює
оперативно-розшукову діяльність. Тому внесення змін до статті 23 Закону
України, де було би прописано, що поліція відповідно до покладених на неї
завдань здійснює оперативно-розшукову діяльність, забезпечить можливість
практичної реалізації підрозділами кримінальної та спеціальної поліції
завдань та повноважень, закріплених нормами закону про оперативнорозшукову діяльність.
Будь-яке законодавство з часом потребує вдосконалення та
коригування. Тому, я думаю, що законодавство з часом треба коригувати і
вдосконалювати.
Голова Громадської ради при МВС України Володимир
Мартиненко:
Я хотів би наголосити, що вчора був прийнятий законопроект щодо
деяких положень відносно того, що тепер поліція може займатись
оперативно-розшуковою діяльністю. До цього поліція оперативнорозшуковою діяльністю займатись не могла.
Оперативно-розшуковою діяльністю до цього часу займались органи
прокуратури. Вони могли давати доручення органам поліції. А взагалі
поліція цим займалась, але в такому варіанті до вчорашнього дня, що не
зовсім у форматі закону про Нацполіцію.
Тепер вони вже можуть займатись оперативно-розшуковою діяльністю.
Раніше органи міліції могли займатись оперативно-розшуковою діяльністю.
Але в законі про Нацполіцію про оперативно-розшукову діяльність не
написано. Був правовий нігілізм. Зараз всі ці норми приведені у
відповідність. ВР проголосувала і тепер очікуємо підписання цього закону
президентом і опублікування для того, щоб він вступив в дію.
Я думаю, що це дасть результат досить скоро, бо на сьогоднішній день
поліція не могла проводити оперативно-розшукову діяльність. Тепер це
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можна робити. Як швидко це дасть результат? Я думаю, що в найкоротші
терміни вже побачимо наочно. Закон прийнятий ВР, але він ще на
сьогоднішній момент не підписаний президентом, тобто він ще в дію не
вступив.
(Голос Столиці)
Верховна Рада вннесла зміни в Закон України «Про Національну
поліцію». Після ліквідації Головного управління по боротьбі з
організованою злочинністю (УБОЗ), його повноваження передали
поліцейським.
Експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук:
В лютому 2015 року був ухвалений закон, яким передбачалася в тому
числі ліквідація як окремого підрозділу УБОЗів. Вони просто були
підпорядковані кримінальній міліції. І з ухваленням нового закону
автоматично перейшли, і є зараз підрозділ «кримінальна поліція». Тобто,
вони ведуть оперативну роботу.
Була проблема в чому? Що до 7 листопада 2015 року, з ухваленням
Закону України «Про Національну поліцію», були автоматично всі прийняті
на посаду «слідчий міліції», переведені. І вони за наказами були
виконуючими обов'язки слідчих Національної поліції. Тому що вони
переатестацію не пройшли. Тобто це інший підрозділ, ніж кримінальна
поліція, про який ми говорили. І тому деякі суди виправдано говорили, що
КПК регулює порядок розслідування, він не передбачає такої посади як «в.о.
слідчого», має бути слідчий. І тому була ситуація, що прокурорам потрібно
було всі документи оформляти. Не слідчим, а прокурорам. Тобто, всі дії,
фактично, робили і документи оформляли слідчі, оперативники поліції, а
прокурори просто підписували і подавали їх суду. А третій блок — це те, що
вчора було ухвалено закон, яким, фактично, передбачили зміни до Закону
України «Про Національну поліцію», що поліція має право здійснювати
оперативно-розшукову діяльність. Та кримінальна поліція. Але навіть без
цього, в законі самому «Про оперативно-розшукову діяльність» були
повноваження, і передбачено було, що національна поліція виконує ці
функції. Але насправді жодного дня держава не залишалася без оперативної
діяльності, без діяльності слідчих і прокуратури.
Вчора закон доповнив п. 26 до ст. 23 Закону України «Про Національну
поліцію», називається ця стаття «повноваження національної поліції», де
визначено, що «національна поліція уповноважена здійснювати оперативнорозшукову діяльність». Крапка. Навіть якби цього закону не було, в самому
ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» уже зараз передбачено з
минулого року, що національна поліція, а саме підрозділи кримінальної і
підрозділи досудового розслідування, кримінальна поліція Національної
поліції здійснюють і реалізовують положення закону про оперативнорозшукову діяльність. Це просто приведення у відповідність закону про
Нацполіцію, закону про оперативно-розшукову діяльність. Ухвалення цього
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закону, хоча про нього говорила і Хатія Деканоідзе, воно, що є, що немає.
Тобто це більше виглядало як певна відмазка з боку поліції, що ми не
можемо реалізовувати певні повноваження, бо в нашому профільному законі
цього немає.
Ефективна боротьба з організованою злочинністю — це не закони, це
насправді люди. І все залежить від того, наскільки вони навчені оцінювати
обстановку, наскільки вони знають, які є організовані злочинні угрупування
на територіях того чи іншого району чи регіону, і які заходи
застосовуватимуться цими ж підрозділами, для того, щоб протидіяти їм.
Тобто ніхто не може сказати, ми чомусь не можемо, наприклад, крадіїв
автомобілів виявляти, тому що в нас закон не дозволяє.
Зараз як такого окремого підрозділу в УБОЗ немає. Вони всі є
підрозділами кримінальної поліції. І відповідні підрозділи кримінальної
поліції на місцях там і працюють. Питання в тому, що в процесі переатестації
певна частина з них, звичайно, відсіюється. Просто цей процес не пройшов
повністю по всій країні. Але там, де відбувається цей процес, в цьому є
проблема. В Києві, я думаю, проблема була, наприклад, з ефективною
протидією організованим злочинним угрупуванням, в тому числі щодо
викрадення автомобілів, в тому що, прийшли, фактично, нові люди. І,
звичайно, для того, щоб оцінити оперативну обстановку, їм потрібен час. В
тому числі керівник поліції в місті Києві Андрій Крищенко, ми розуміємо,
що це патріотична людина, і мені здається, що доволі професійна. Але
завжди в цій роботі потрібен час.
(…) Середній відсоток звільнень по всіх органах — це 10%. Звичайно,
переважна більшість, знов ж, 90% залишилося.
Потрібно, звичайно, дві речі. Перше — це знання і вміннякомпетенція, і друга річ — це бажання. Тому якщо ці дві риси притаманні
будуть цьому підрозділу кримінальної поліції, і людям, поліцейським, які там
працюють, то, звичайно, можна боротися. А якщо в когось чогось немає,
тобто, достатніх знань немає, то звичайно, нічого не буде. А якщо є політика
певна всередині, наприклад, що тих ловимо, а тих не ловимо, тому що там є
друзі або якісь зв'язки, то тоді також не буде ефективної боротьби.
(Радіо Свобода)
Президент України Петро Порошенко запропонував зміни до
Конституції в частині судової реформи.
Експерт «Центру політико-правових реформ» і «Реанімаційного
пакету реформ» у галузі судоустрою Роман Куйбіда:
Поки що впевнено можна говорити тільки про внесення змін до
Конституції, тому що зміни до закону про судоустрій поки що не внесений
до парламенту. Принаймні, на сайті парламенту його немає. Загалом зміни до
Конституції дають шанс для нормальної судової реформи. Так, там є деякі
речі, які викликають заперечення, але переважно шанс для оновлення для
судової системи і для зміцнення незалежності суддів ці зміни дають.
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Я не кажу про зміну суддів, це оновлення суддівського корпусу. Це
означає, що ті судді, які працювали доброчесно, повинні залишитися на
посадах, а також на вакансії повинні бути дібрані нові люди.
Завжди політики, різні політичні сили, спрямовують багато зусиль на
те, щоб пропхати своїх людей на ці посади. Але якби вони змінили трохи
свою тактику, наприклад, обрали тактику не допустити на посади людей, які
пропихають інші політичні сили, це б дало дуже гарний результат. Тут дуже
важлива участь громадськості в процесах добору, щоб такого не було, що
якісь політичні сили пропихають своїх якихось судів на ці посади.
За імплементаційним законопроектом, який поки що тільки
розглядався на Раді з питань судової реформи, не знаю, чи в тому вигляді він
буде внесений до парламенту, – там передбачено створення громадської ради
доброчесності. Це представники фахової громадськості, які зможуть робити
висновки стосовно того, що той чи інший суддя, який працював на тій чи
іншій посаді, відповідає критеріям доброчесності чи ні. І ті висновки будуть
обов’язкові для розгляду кваліфікаційної комісії суддів.
Йдеться про створення одного антикорупційного суду як суду першої
інстанції. Скарги апеляційні переглядатиме новий Верховний суд, тобто
йдеться про дворівневу систему антикорупційних судів. Цим
імплементаційним проектом, який розглядала Рада з питань судової реформи,
передбачено таку модель. Єдине, там остаточно не було визначено механізм
формування антикорупційного суду.
(Радіо Свобода)
Доповідач із візової лібералізації для України та член Комітету
Європейського парламенту з громадянських свобод, правосуддя і
внутрішніх справ Марія Ґабріел:
Коли йдеться про візову лібералізацію, то одразу наголошую: йдеться
про громадян, про найконкретніший сигнал. Тобто, Україна – це партнер
Євросоюзу, ми взяли на себе зобов’язання, серед яких є конкретний
результат, а саме: скасування віз. Тепер починається робота, і вперше ми
вислухали представника Єврокомісії, який нас поінформував щодо того, як
просувається справа.
Комісія ЄС нам каже, що всі критерії Україною були виконані. Тепер
ми в нашій компетентній Комісії з з громадянських свобод, правосуддя та
внутрішніх справ ретельно проаналізуємо це досьє. Мається на увазі, ми
проводимо обговорення, адже питання віз може лякати, викликати різні
реакції… Для мене як доповідача важливо переконатися, що всі вимоги
дотримані, безпека й справи, пов’язані з міграцією, та всі необхідні реформи
зроблені. Адже тут ідеться також про безпеку нашого партнерства.
Отже, процедура така: як доповідач я готую звіт, далі буде його
обговорення, внесення змін, поправок. Потім, після остаточного голосування,
починається так званий «трилог» (узгодження остаточного документа
Єврокомісією, Європарламентом та Радою ЄС, – ред.), який є останньою
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фазою. Тепер ми залучені в процес, який я вже тепер, забігаючи вперед,
розцінюю як позитивний. Адже те, що ми вже досягли цієї стадії, свідчить,
що українці доклали зусиль, що ці зусилля цінують, що була констатація
реального прогресу. Тож нині розгляньмо це досьє, знайдімо відповіді на
питання, щоб вони не виникали після, і щоб не було непорозумінь. І хай наш
сигнал буде потужним і об’єднаним.
Ми в Європарламенті робитимемо все, аби процедура йшла
нормальним шляхом, а рішення не було затриманим без причини. З моменту,
коли ми бачимо, що критерії виконані, відданість України справі безвізового
режиму є реальною, що всі реформи здійснені й цей процес триває, немає
жодної перешкоди, яка може внести затримки у процедуру.
Ми, європарламентарі, будемо за цим стежити: щоб все йшло своїм
шляхом, щоб не додавалося жодних нових вимог, адже вже видно, що все
між ЄС та Україною було виконане. Процес триває.
Як доповідач я мушу у будь-якому разі підготувати звіт, який буде
обговорений, і тільки на третій зустрічі буде голосування Комітету, і це
надасть дозвіл розпочати «трилог» з Єврокомісією та Радою ЄС.
Я не думаю, що «механізм призупинки» та його нинішній перегляд
можуть пригальмувати процес, пов’язаний з візами. Зрозуміло, що нині ми
постали перед міграційними викликами. Європарламент має докласти зусиль
для швидкого впровадження цього механізму, мати обмін інформацією та
здатність реагувати в кризових ситуаціях.
Цей механізм не є негативним, а навпаки, покращить нашу здатність
реагувати на виняткові ситуації чи кризи. Не думаю, що його прямо
пов’язуватимуть з «українським досьє». Ці два досьє йдуть паралельно, а
Європарламент робитиме свою роботу: і покращуватиме цей механізм, і,
водночас, візовий процес для України триватиме. Ми бачимо, що критерії
виконані, і як тільки це буде засвідчено, безвізовий режим буде наданий.
Я говорю як доповідач та представник Європейської народної партії: у
нашій методології ми чітко визначили: кожна країна розглядається
індивідуально на базі виконаних критеріїв. Заслуга держави мати позитивний
результат визначається на основі її прогресу та засвідченого нею бажання
дотримуватися своїх зобов’язань.
Якщо Україна свою роботу зробила, то зробить свою і Європарламент.
Я не думаю, що будуть якісь прямі «пакетування», хай громадяни у цьому
будуть впевнені.
За умови, що процедура йде, як передбачалося, ми можемо розуміти,
що влада України дає такий сигнал, інформуючи населення. Це добре.
Водночас, будьмо відвертими, пояснюючи, для кого саме будуть скасовані
візи, адже це не стосується тих, що шукають заробітку, а тривалість поїздок
обмежена 90 днями.
Водночас, гадаю що українська влада гарно працює, дає добрий сигнал,
кажучи своїм громадянам: «якщо ми виконуватимемо наші зобов’язання, то
Експертний погляд

61

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

26 травня − 01 червня 2016 р.

20-28 лютого 2015
очевидно, що такі терміни стають все більш виправданими. Євросоюз ніколи
не «вставлятиме палиці в колеса».
Не будемо забігати вперед, але все може відбутися дуже швидко, якщо
наше партнерство з Україною буде таким, як ми того хочемо: справжнє
стратегічне партнерство, якому ми дійсно віддані. Чим більше ми будемо йти
в цьому напрямку, тим більше буде обміну інформацією, тим очевиднішими
будуть результати. Для затримки процесу немає підстав.
(Новое время)
Народний депутат Мустафа Найєм:
Вирішив зібрати підписи у Верховній Раді під вимогою до СБУ та
НАБУ опублікувати всі наявні матеріали так званої чорної бухгалтерії Партії
регіонів.
Адже найгнітючіше в цій історії полягає в тому, що поки журналісти
публікують наявні у них фрагменти на відкритих ресурсах, офіційні органи
сором'язливо натякають на існування ще більших архівів, але мовчать. І
давайте скажемо чесно: це мовчання більше схоже на запрошення
підозрюваних до торгу, ніж на боротьбу з корупцією.
Не впевнений в тому, що слідчим і оперативникам вдасться домогтися
кримінальної відповідальності по відношенню до фігурантів цих списків, але
переконаний в неминучості політичної відповідальності. Мені здається, після
всього, що сталося в країні з вини цієї партії, ця інформація не може
залишатися закритою і повинна бути розголошена.
Я дуже обережно дозволю собі нагадати, що, наприклад, в період
декомунізації Інститут національної пам'яті Польщі домігся публікації
списків громадян, які співпрацювали з органами держбезпеки, включаючи
агентурні клички і подробиці їх діяльності. І, власне кажучи, в цьому списку,
крім інших, опинилися президент та прем'єр Польщі − брати Качинські, судді
і спікери Верхньої і Нижньої палат парламенту.
У декомунізації ми вже маємо деякі успіхи. Але я б не зміг відповісти,
що важливіше: перейменовувати старі вулиці або зробити все, щоб в Україні
не було майбутнього у політиків, які можуть привести до появи вулиць ім.
Януковича, Чечетова та Єфремова.
(Новое время)
Член Групи підтримки України при Європейській комісії Саймон
Нотт:
Українському бізнесу потрібні хороші системи аудиту і
бухгалтерського обліку. Підприємцям необхідно знати, що вони приймають
правильні рішення при розподілі ресурсів і плануванні роботи компанії на
майбутнє. У них повинна бути можливість довести банкам, що їх компаніям
можна видати кредит, а також переконати потенційних клієнтів, що їх
фінанси в порядку. Високоякісні аудиторські перевірки також важливі для
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державних підприємств, особливо для тих з них, які можуть бути
приватизовані.
Прозорі та надійні фінанси – ключ до розкриття ринкового потенціалу
багатьох українських підприємств. Вони сприяють створенню здорової
ділового середовища, що стимулює розвиток інновацій і дозволяє Україні
конкурувати на світових ринках.
Забезпечення надійності фінансової звітності вимагає міцної
регуляторної бази, яка б відображала міжнародні стандарти та передовий
досвід. Без такої регуляторної бази, потенціал українського бізнесу не зможе
реалізуватися повною мірою, що негативно позначиться на економіці і
суспільстві. Крім того, будуть страждати репутація та положення аудиторів і
бухгалтерів.
Світова фінансова криза показала, наскільки важливий надійний аудит
і бухгалтерський облік. Багатьом компаніям було важко працювати зі
складними балансовими відомостями та звітами. Масштабні скандали
викликали сумніви щодо того, чи можна довіряти фінансовим фахівцям і
установам. Необхідно було вжити заходів для відновлення довіри до звітів
компаній і професіоналізму аудиторських і бухгалтерських фірм.
Крім того, стало ясно, що виконання складних вимог щодо обліку та
звітності було занадто обтяжливим для малих підприємств. Потрібен був
більш пропорційний підхід, який би співвідносив рівень вимог з розмірами
компаній. Малий і середній бізнес не повинен обтяжуватися звітністю такого
ж рівня складності, як фінансові установи або великі публічні компанії. Для
України це так само актуально, як і для ЄС.
Відновлення довіри до професії аудитора вимагає сильної та
заслуговуючої довіри системи нагляду. Недостатньо покладатися лише на
саморегулювання, навіть якщо воно представляється добре функціонуючим.
Тільки система незалежного громадського нагляду усуне всі сумніви щодо
правомірності та потенційних конфліктів інтересів. В Україні така реформа
сильно запізнюється.
ЄС вже усвідомив необхідність реформ. Було прийнято нове
законодавство як в сфері аудиту, так і в сфері бухгалтерського обліку. У
центрі цих реформ - прозорість, ефективність та справедливість. Професійна
чесність і незалежність також грають в них ключову роль. Багато хто з
сусідів ЄС провели аналогічні реформи.
Уряд України за підтримки ЄС розробив власні пропозиції щодо
реформ і відповідні законопроекти. Але, незважаючи на численні
консультації, просування цих пропозицій зазнавало труднощів та невдач.
Створенню незалежного суспільного нагляду за аудиторською професією
опираються ті, хто, скоріше всього, кровно зацікавлений у збереженні статускво. Це поганий сигнал.
Український бізнес повинен мати можливість покладатися на
фінансових фахівців, які б виконували свою роботу за найвищими
стандартами і були незалежними від недоречного впливу. В умовах
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обмежених фінансових ресурсів інвестиції варто розподіляти більш
ефективно, щоб отримувати максимальну віддачу. Фінансова прозорість
може допомогти підприємствам залучити необхідні інвестиції.
Крім того, оскільки українські компанії прагнуть конкурувати на
світових ринках, їм вкрай необхідні визнані на міжнародному рівні системи
обліку, що забезпечують прозорість і зрозумілість, а також сприяють
розвитку міжнародної торгівлі і відкриття доступу до ринків.
Україна повинна прийняти найкращі міжнародні практики у сфері
бухгалтерського обліку та аудиту так само, як вона реалізує реформи в
багатьох інших областях, борючись із корупцією і прагнучи забезпечити
економічне і соціальне відродження країни.
Настав час аудиторській професії в Україні відповісти на виклик, що
встав перед нею, і показати, що вона готова зайняти місце поруч з найбільш
авторитетними міжнародними аудиторськими фірмами. Цього можна досягти
шляхом прийняття необхідності реформи і демонстрації чіткої прихильності
найкращим міжнародним практикам. Мова йде про створення фінансового
середовища, якому бізнес і суспільство могли б довіряти. Це частина більш
широкої картини реформ в Україні, а також необхідний крок на шляху
створення більш сильних економіки і суспільства, вільних від корупції і
таких, що довіряють своїм інституціям.
(АСН)
Народний депутат Антон Геращенко:
Факту підпису в деякому списку під одержанням коштів з «чорної
каси», швидше за все, буде не достатньо для судової перспективи справи.
Для Антикорупційного бюро тепер є гарний привід як мінімум
допитати кожного фігуранта цього списку, особливого високих державних
чиновників, членів ЦВК та народних депутатів, і покласти тим самим
початок справжньому, а не імітованому розслідуванню політичної корупції в
Україні.
Глава Національного банку України Валерія Гонтарева 26 травня
заявила про те, що НБУ знижує облікову ставку рефінансування для
комерційних банків. У січні відсоткова ставка була на рівні 22%, згодом її
знизили до 19%, а 26 травня − до 18%. Економічні експерти впевнені, що
новина від НБУ ніяк не вплине на банківську систему, проте зниження
ставки свідчить про позитивний сигнал для економічних агентів (Центр
Разумкова).
Директор економічних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин:
Знижуючи облікову ставку, НБУ дає сигнал про те, що
макроекономічна ситуація в Україні налагоджується.
Зниження вказує на те, що центробанк вважає, що макроекономічна
ситуація стабілізується і високі ставки, які часто приймаються як антикризові
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інструменти, можуть бути знижені. Це ніяк не вплине на банківський сектор
чи об'єм і вартість кредитів.
Наш Центр недавно проводив соціологічні дослідження, які показали,
що населення не довіряє Національному банку, а водночас, на жаль, і
банківській системі. Поки не буде довіри населення до банків, а у банків −
довіри до влади, я не думаю, що є сенс чекати істотного пом'якшення
ситуації.
(АСН)
Директор компанії персонального та стратегічного консалтингу
Berta Communications Тарас Березовець:
Можливо, що так званої чорної бухгалтерії Партії регіонів узагалі не
існує в природі.
По-перше, невідомо, що це за списки, чи реальні вони взагалі. Цілком
можливо, що це просто форма тиску і шантажу. Чому про ці списки згадали
саме зараз? Це виглядає так: багато нинішніх депутатів раніше були в
опозиції, інформацію, що з'явилася, використовують для тиску на них. По
суті, їх шантажують: мовляв, «якщо ви не погодитеся на щось, ми
опублікуємо цю інформацію про вашу співпрацю з Януковичем, коли він був
президентом». Варто зазначити, що немає гарантій, що документи було
реально одержано. Зараз іде хвиля інформації про регіоналів - не випадково
Ландик заявив, що готовий дати свідчення проти Єфремова. Систематично
зливається інформація. Якщо ці записи взагалі існують у природі, то вони не
могли з'явитися без сприяння людей з керівництва Партії регіонів. Тобто це
був цілеспрямований злив. Я не виключаю, що відбувається боротьба між
колишніми регіоналами, частина яких зараз у «Волі народу» і «Відродженні».
Сьогодні є проблеми в Опозиційному блоці, і їхні колишні однопартійці з
«Відродження» або «Волі народу» хочуть, грубо кажучи, їх втопити. Це може
бути елементом брудної боротьби.
Документів «чорної каси» ми можемо так і не побачити. Насторожує
те, що про них згадали лише через два роки після втечі Януковича.
Це нагадує кампанію тиску на політиків, суддів (…).
(АСН)
Політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва
Володимир Горбач:
«Чорна каса» Партії регіонів − це інструмент, який може багато чого
змінити в сучасній українській політиці.
Чому саме зараз все це з'явилося − треба запитати у того, хто надав ці
документи. Ще б знати, хто йому їх надав, якими міркуваннями керувалася
ця людина? А взагалі, це тягне на дуже велику сенсацію і, можливо,
потенційно може змити весь політичний клас України з політичної сцени. Не
всіх, але, можливо, більшість. Оскільки названа сума в два мільярди гривень
означає, що кількість людей, які отримували ці кошти, має бути дуже велика.
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(…) Це розкриє багато випадків парламентської корупції, бо раніше в
експертному і журналістському середовищі було багато інформації про
переходи з фракції у фракцію в обмін на якісь суми (…).
(Новое время)
Видавець журналів Business Ukraine і Lviv Today, редактор The
Odessa Review Пітер Дікінсон:
Чи має Україна якісь шанси стати членом Європейського Союзу?
Сказати точно неможливо, проте більшість оглядачів сходяться на думці, що
така перспектива є маловірогідною. ЄС занадто роздутий, Україна занадто
велика, а Росія занадто російська.
Відсутність перспективи членства в Євросоюзі часто називають
психологічним бар'єром, що стоять на шляху проведення глибоких реформ,
яких так потребує Україна. У цьому твердженні, звичайно, є частка правди −
будь-хто, хто бачив, як українці мобілізуються, щоб укластися у
встановлений термін до великого національного свята, підтвердить, що чітка
і послідовна мета може мати позитивний ефект в цій країні. Цей пережиток
авторитарних звичок радянської епохи цілком зрозумілий, однак не завжди
корисний. Занадто часто відсутність конкретної дати або контрольного
списку може служити виправданням бездіяльності.
Не маючи на горизонті дорожньої карти вступу в ЄС, політичному
керівництву України, напевно, було б краще взагалі не говорити про
членство і зосередитися на набагато більш підходящій меті − побудові
сучасної європейської держави. Зрештою, виявляючи підтримку
європейському майбутньому, українці не згадують про складну бюрократію
Брюсселя, дивуючись чудесам Єдиної сільськогосподарської політики ЄС.
Для середньостатистичного українця Європа − не більше ніж
уособлення тієї «нормальної країни», про яку вони мріють. Тобто, «Європа»
служить таким собі напівміфічним місцем, де все працює так, як потрібно. Це
узагальнюючий синонім демократії, рівних можливостей і верховенства
закону. Створення такого суспільства в Україні, безсумнівно, є складним
завданням. Але, щоб спробувати це зробити, чекати зелене світло з Брюсселя
не варто.
Більш того, невідомо, чи дійсно членство в ЄС відповідає
національним інтересам України. Вільна торгівля і свобода пересування,
звичайно, мають очевидну привабливість, але ставши повноправним членом
Євросоюзу, Україна, потенційно, не зможе використовувати ті природні
переваги, які дає їй статус світового прикордоння. Хоча термін «буферна
держава» по праву сприймається як зневажливий і принизливий, географічне
положення і історична спадщина сучасної України роблять її ідеальною для
ролі комерційного і дипломатичного моста між Європою, Євразією та
Близьким Сходом.
Дебати про політичну стратегію України, безсумнівно, будуть вестися
протягом багатьох років. Оскільки ця розмова продовжує розвиватися,
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аргументи за і проти членства в ЄС не варто плутати з набагато більш
очевидним європейським цивілізаційним вибором країни.
Присутність прапорів ЄС на Майдані стало свідченням того, що
переважна більшість українців ідентифікували себе з Європою, але успіх або
провал революції залежить не від членства в ЄС. Мільйони українців, які
вийшли на вулиці під час Євромайдану і вступили в боротьбу проти
гібридної війни Путіна, зробили це тому, що хотіли жити в суспільстві,
сформованому на основі європейських цінностей. Цього можна досягти і без
плану дій з Брюсселя.
(АСН)
Політолог Сергій Таран:
Поки немає конкретної інформації про структуру фінансової поліції,
про її функції і керівництво − неможливо оцінити необхідність такого органу.
Втім варто зазначити, що податкову міліцію треба однозначно
розформовувати, а фінансова поліція повинна мати обмежені функції.
Нічого не зміниться, якщо просто називати один орган іншою назвою.
Ми нічого не знаємо про повноваження, про те, що вони мають на увазі, коли
говорять про ліквідацію одного органу задля створення іншого. Не йдеться ні
про функції, ні про відповідальність, ні про обрання керівництва, ні про
структуру. Це все тільки слова. Тому, поки ми не будемо мати більше
інформації, коментувати нічого. Це як поліцейська місія ОБСЄ на Донбасі:
одна фраза, а що за нею стоїть − кожен розуміє по-своєму. У будь-якому
випадку така фінансова поліція повинна мати обмежені функції. Взагалі зараз
стратегією для українського уряду має бути дерегуляція української
економіки. Чим менше контролю, тим краще. Зараз відсутність свободи для
українського ринку набагато серйозніша загроза, навіть ніж корупція. У
будь-якому випадку новий орган повинен мати мінімум повноважень.
Відпустити ринок − це повинно бути основним завданням для уряду.
Розформування податкової міліції навіть не обговорюється − це треба
було давно зробити. Один із найважливіших напрямів − спрощення
адміністрування податків. Вони у нас меншими навряд чи стануть, бо нам це
МВФ не дозволить. Вони кажуть, «якщо ви знизите податки, то як будете
гроші віддавати і чому ми повинні за це платити?». Але, крім того, нам ці
податки потрібні на армію. Тому податки не будуть знижуватися, а от
спрощення адміністрування податків має стати завданням для уряду.
(АСН)
Кость

Голова правління Інституту української політики
Бондаренко:
В Україні має бути лише одна структура, яка б займалася
розслідуванням економічних злочинів. Розкидати функції по різних
відомствах немає сенсу. Гроші на структуру можна отримати, скориставшись
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традиційним європейським шляхом: зробити так, щоб її фінансування
безпосередньо залежало від кількості розслідуваних справ.
У будь-якому разі ця структура має бути одна. Її функції не повинні
дублюватися різними відомствами. Також я вважаю, що необхідна дискусія з
фахівцями з приводу того, в якому відомстві її має бути створено: або в
системі Міністерства фінансів, якому має підкорятися податкова, або ж у
системі розслідування правопорушень, але це тільки після реформи
правоохоронної системи.
Кошти під створення нової структури можна легко знайти після
ліквідації дублюючих один одного відомств.
Якщо скоротяться видатки на утримання дублюючих органів, то гроші
з'являться. Тим паче що в бюджеті прописані кошти на функціонування
податкової міліції. Нехай ідуть європейським традиційним шляхом у цій
ситуації: зміст цієї структури має напряму залежати від кількості
розслідуваних справ і від кількості податків, які надходять до державної
скарбниці. Якщо надходять податки до бюджету, відповідно, необхідно,
виходячи з показників податків, і визначити суму, яку буде виділено на
роботу фінансової поліції.
(АСН)
Головний експерт Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції
в Україні» з питань протидії корупції Міка Аалто:
Концентрація адміністративних і слідчих функцій під дахом одного
відомства дозволить ефективніше вести розслідування фінансових злочинів.
Саме така система працює в Німеччині.
З іншого боку, функції фінансової поліції Італії перетинаються з
іншими правоохоронними органами, від чого точно страждає їхня
ефективність.
Концепція фіскальної поліції реалізована небагатьма країнами −
членами Європейського Союзу.
Коли заходить мова про створення спеціалізованого суду з фінансових
справ, то зазвичай мається на увазі орган, у якому судді надаватимуть
висококваліфіковану експертизу щодо складних правових обставин. Однак
цього можна досягти тільки за допомогою призначення добре підготовленої
групи суддів.
Спеціалізовані суди самі по собі не є рішенням, хоча було б бажано
створити спеціальні палати або департаменти в рамках судової системи.
Наприклад, в Україні можна було б створити спеціалізовану судову палату
для розслідування фінансових злочинів.
26 травня на черговому засіданні Цільової команди реформ з
антикорупції обговорювався статус за ключовими показниками
реформи з НАБУ, САП, НАПКА і неурядовими організаціями (Українські
реалії).
Експертний погляд

68

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

26 травня − 01 червня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова:
Був презентований проект Антикорупційної комунікаційної стратегії.
Відповідно до цієї стратегії, в суспільстві існує різне сприйняття
корупції. З 91% українців тільки 63% бачать реальну проблему корупції, в
той час як 4% не бачать жодної проблеми у хабарництві. Решта 28%
вважають рівень таким, що становить проблему. Повідомляється також, що
кожен десятий житель країни стикається з проявом корупції в тому чи
іншому вигляді щомісяця.
Згідно з опитуванням респондентів, найменше корупції спостерігається
в новій поліції і в середніх і початкових навчальних закладах, в той час як
найбільш корумпованими, на їхню думку, є органи прокуратури, попередня
поліція, суди і митниця.
Більшість опитаних, тобто 61%, вважають, що влада нічого не робить
для запобігання корупції.
Українці, найбільше схвалюють церкву і армію. Позитивну оцінку
також отримали Нацгвардія, Організація громадянського суспільства, міські і
центральні ЗМІ, поліція.
В цілому громадяни ставляться схвально до антикорупційних реформ,
але також не варто забувати про комунікації з суспільством, тому як через те,
що українці занадто часто стикаються з проявом корупції, то часом не
усвідомлюють випадків звинувачення їх у протизаконній діяльності.
Громадянське суспільство і неприбуткові організації повинні зіграти
важливу роль у проведенні пропагандистських кампаній. Ці групи можна
використовувати в боротьбі зі скептичними настроями жителів, оскільки
вони (організації) не наділені політичним характером і не відносяться до
державних організацій.
(АСН)
Народний депутат, секретар Комітету ВР з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко:
Фінансова поліція повинна бути окремим незалежним органом у
структурі Кабінету міністрів, а не входити до складу Національної поліції або
Державної фіскальної служби. На сьогодні у нас занадто багато
департаментів у різних відомствах, які займаються схожою діяльністю.
Коли працював уряд Арсенія Яценюка, то розробляли подальші дії
щодо зниження тиску на підприємництво і упорядкування роботи
правоохоронних органів, пов'язаних із боротьбою з економічними
злочинами. Як одна з таких пропозицій був варіант змінити законодавство,
щоб вивести зі структури Національної поліції службу по боротьбі з
економічними злочинами, об'єднати її з податковою міліцією. А її в свою
чергу вивести з-під Міністерства фінансів і фіскальної служби і зробити
окремий незалежний орган, який би займався тільки економічними
розслідуваннями. Як у США, там є окреме агентство, яке займається саме
питаннями фінансових злочинів − ухилення від сплати податків, різного роду
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шахрайство тощо. У нас сьогодні СБУ займається економічними злочинами,
податкова міліції, департамент по боротьбі з економічними злочинами в
Нацполіції і раніше було ще, на додачу до всього, УБОЗ. Тобто у нас дуже
багато людей: на одного з сошкою − семеро з ложкою. Для створення
фінансової поліції потрібна політична воля для зміни законодавства. Якби це
сталося, то в Україні залишилося б лише дві структури, які займалися б
розслідуванням економічних злочинів − це департамент СБУ з розслідування
злочинів, що стосуються державних інтересів, і єдина структура, яка б
займалася боротьбою з несплатою податків і питаннями, пов'язаними з
різного роду економічними махінаціями, шахрайством тощо.
Новий орган повинен переслідувати осіб, які ухиляються від сплати
податків, притягати їх до кримінальної відповідальності. Але він не повинен
бути в одній структурі з фіскальною службою, тільки окремо.
Фіскальна служба не каральний орган, а статистичний, вона перевіряє
підприємців. Якщо підприємець не платить і є склад злочину, то зараз голова
фіскальної служби телефонує начальнику податкової міліції і каже:
«Займіться цією справою». В такому випадку є певна залежність, яка не
надто хороша з точки зору демократії. А має бути так, що фіскальна служба
направляє в інший незалежний орган свої дані. Цей незалежний від
фіскальної служби орган приймає рішення, чи є тут факт ухилення від
податків, або це не факт ухилення, а спроба необґрунтованого тиску. Йдеться
про те, що це обов'язково має бути окремий орган. Він повинен бути окремо
в структурі Кабінету міністрів і не під Міністерством фінансів. Для країни це
було б правильно. Але поки це тільки проект.
(АСН)
Експерт з питань податкової та митної політики, кандидат
економічних наук Володимир Орлов:
Бездумне ставлення до питання персоналу і кадрові чистки в
Державній фіскальної службі призводить до «витоку мізків».
Про це свідчить той факт, що ініціатива про запровадження принципу
«єдиного вікна» виходила не від ДФС, а від Міністерства фінансів, як, втім, і
ініціатива про розробку й ухвалення нормативної бази щодо уповноважених
економічних операторів.
Скорочувати теж потрібно з розумом, приділяючи максимальну увагу і
дбайливо ставлячись до «мізків» − аналітичних підрозділів. Крім того,
потрібно посилити оперативні підрозділи, при цьому, можливо, провівши
ревізію служб, які мають значення забезпечення.
Індекс іMоРе свідчить, що у другій половині травня реформи в
Україні перейшли з маленьких кроків до мізерних крочків (VoxUkraine).
Друга декада травня не була обтяжена реформами. Загалом експерти
оцінили шість подій, а Індекс моніторингу реформ при цьому сповільнився
до одного з найнижчих значень: +0,4 бала. Єдиною подією, оцінка якої трохи
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перевищила 1, стала лібералізація ринку авіаперевезень. З іншого боку, все
частіше в опитуваннях стали з’являтись суперечливі й негативні події.
Зокрема, цього разу експерти зовсім неоднозначно оцінили зміни щодо
Закону про Генеральну прокуратуру України. Зате швидкість прийняття
цього закону була просто блискавичною. Шкода, що більш прогресивні
реформи не приймають так само швидко, а, навпаки, вони часто вкриваються
пилом на полицях.
Сумнівний прогрес
1) Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
діяльності Генеральної прокуратури України: 0,0 балів
Загальна оцінка цього закону – 0, при цьому окремі оцінки експертів
коливались від -2 до +1 балу. Даним законом (1355-VIII від 12.05.2016) було
скасовано вимогу щодо юридичної освіти Генерального прокурора
(залишено вимогу щодо вищої освіти), а вимогу щодо стажу роботи
прокурором замінено на стаж роботи у галузі права.
Іншим суттєвим аспектом стали зміни щодо заочного розслідування.
Відтепер міжнародний розшук не є обов’язковою вимогою для заочного
розслідування. Спеціальне досудове розслідування можна застосовувати і у
випадку, якщо особа понад шість місяців переховується від органів слідства
та/або перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території або
в зоні АТО, але не оголошена у міжнародний розшук. Остання зміна
стосується перш за все розслідування справ проти колишнього президента та
його поплічників.
Загалом, найбільше критики отримав той факт, що закон було
розроблено під конкретного кандидата на посаду Генерального прокурора. А
швидкість прийняття, підписання та публікації закону разом із призначенням
нового Генпрокурора лише підвищила рівень обурення як громадськості, так
і експертів.
Співробітник Університету Піттсбурга Тимофій Милованов:
Цей закон розрахований на призначення конкретної людини в
конкретну установу. Це є порушенням фундаментального принципу рівних
правил для всіх і зобов’язання дотримуватись цих правил, незважаючи на
політичний тиск і корисливі міркування.
Експерт Київської школи економіки Ілона Сологуб:
Позитивний момент таких змін до закону – можливість призначення
людей «з-поза системи‖» (внаслідок скасування вимоги щодо досвіду
прокурорської роботи). Негативний – процедура прийняття закону, зокрема
те, що він був виписаний під конкретну особу.
Позитивні нововведення
1) Державіаслужба України спростила доступ до ринку авіаперевезень:
+1,5 бала
Державна авіаційна служба України внесла зміни (наказ 222 від
04.04.2016 ) до Авіаційних правил України щодо Порядку надання і
анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній.
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Зміни спрямовані на лібералізацію ринку авіаперевезень, створення
рівних умов для всіх учасників ринку, розвиток конкуренції. Зокрема новим
порядком скасовано дискримінаційну норму, коли для отримання права на
міжнародні повітряні перевезення авіаперевізник мав виконувати регулярні
рейси в межах України протягом не менше року.
Окрім того, скасовано дублювання перевірки осіб, яким належать
переважне володіння та фактичний контроль над авіаперевізником при
отриманні права на експлуатацію повітряної лінії – адже авіаперевізник
проходить таку перевірку при отриманні ліцензії. А також обов’язковою для
отримання прав на експлуатацію повітряних ліній стала оплата в повному
обсязі державних зборів, передбачених Повітряним кодексом України.
В той же час, сьогодні відповідний наказ оскаржується в суді.
Експерт Інституту економічних досліджень та політичних
консультацій Вероніка Мовчан:
Це рішення дуже важливе для стимулювання конкуренції в галузі, а
отже – для зниження ціни та підвищення якості авіаперевезень. Головне, щоб
судові позови його не заблокували, особливо відмову від вимоги досвіду
роботи на внутрішньому ринку як передумови виходу на зовнішній.
(Українські реалії)
Доктор економічних наук, професор, академік НАН України, ексміністр економіки Богдан Данилишин:
Відсутність корупції, проведення ефективних політичних і
економічних реформ в Україні зроблять українську економіку зрозумілою
нерезидентам. Бізнес-процеси стануть протікати в Україні безпроблемно і
швидко, що критично важливо для прийняття рішень нерезидентами в
сучасній економіці, названої за її швидкість турбокапіталізмом.
Чи вигідно це нам, українцям? Безумовно. Так як їм краще споживати
якісні товари та послуги, безвідносно від місця виробництва. Тим більше, що
наші олігархи нічому доброму не вчаться і продовжують зберігати архаїчний
рівень технологій. І основною причиною цього є не їх дурість, а той факт, що
їх інвестиції в виробництво, будь вони зроблені, окупилися б не скоро. А так
як вони не пов'язують свою долю з Україною, то й інвестувати в
модернізацію виробництва не будуть. Зберігаючи закритий характер
української економіки, цілком навіть інстинктивно, і саботуючи політичні та
економічні реформи, українські олігархи таким чином захищають свої
бізнеси, і поводяться в якійсь мірі логічно: у відкритій економіці вони
програють конкурентну боротьбу за український ринок іноземного капіталу.
Ось чому у наших західних партнерів уривається терпець. Немає
ніякого прогресу в питанні проведення реформ. Такий цікавий і
перспективний ринок, як український, для Заходу просто пропадає марно.
Якщо ситуацію не переламати, цілком можливий зворотний дрейф України
на Схід, в зону російського впливу. Для України ця ймовірна подія може
стати катастрофою. Путін не втрачає надій на це. Бліцкриг 2014 роки йому не
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вдався. Тепер він набрався терпіння і, ведучи світову гібридну війну, чекає,
поки дозріє плід його зовнішньополітичних зусиль.
Роздратування від відсутності реформ проникає на Заході як в маси
(голландський референдум), так і в середовище європейських політичних
маргіналів − партій правого спрямування. І без того мало оптимістична
ситуація може різко погіршитися. Наприклад, в Австрії президентом країни
мало не став, вперше з часів війни, праворадикальний політик. Якщо ми
будемо продовжувати далі тягнути з реформами, ми цілком можемо і
дочекатися приходу до влади таких політичних сил в Європі, які зроблять і
без того малоймовірну інтеграцію України в ЄС неможливою в принципі. Як
би там не було, такий результат − прихід до влади в ключових європейських
державах політиків вкрай правого спрямування − не можна виключати. Втім,
і респектабельні європейські політики вже починають вагатися щодо
українського питання.
(Ukraine Crisis Media Center)
регулювання (BRDO) Олексій

Голова Офісу ефективного
Гончарук:
Серед позитивних змін, які вдалося досягти, − поліпшення захисту
міноритарних акціонерів і реформа податкової сфери − поліпшення ситуації
зі сплатою ЄСВ. Протягом найближчих 4 місяців українські фахівці будуть
працювати з фахівцями Світового банку, оцінюючи здійснені реформи
дерегуляції. За цей час Україна має шанс просунутися в рейтингу Doing
Business ще на кілька позицій за рахунок імплементації вже прийнятого
законодавства.
Офіс ефективного регулювання спільно з партнерськими громадськими
організаціями починає комунікаційну кампанію в регіонах. Ми переконані,
що, комунікуючи потребу впроваджувати кращі регуляторні практики в
Україні, спільними зусиллям ми збільшимо шанси не тільки отримати хороші
показники в міжнародних рейтингах, а реально поліпшити і спростити життя
бізнесу в Україні.
Проектний менеджер реформи дерегуляції Національної ради
реформ Дмитро Романович:
З понад 20 законопроектів, підготовлених в рамках «дорожньої карти»
запровадження кращих дерегуляційні практик, більшість досі не розглянули.
Зараз у Верховній Раді зареєстровано 13 законопроектів, реєструються або в
процесі узгодження − ще близько 10. Ці законопроекти вже тривалий час або
не потрапляють до порядку денного, або до них не доходить черга. Частково
це було обумовлено політичною кризою і перезавантаженням уряду, певною
мірою − нестачею політичної волі.
Хотів би ще раз підкреслити, що рейтинг Doing Business не є
самоціллю. Це важливо, але важливіше − зміни, які тягнуть за собою ці
законопроекти. Можливо, в червні-липні зможемо організувати Національну
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раду реформ, присвячену дерегуляції і в такому форматі вийде домовитися
про спільну взаємодію між усіма гілками влади і зрушити це з мертвої точки.
(Центр Разумкова)
Науковий консультант Центру Разумкова з економічних питань
Володимир Сіденко:
Місія МВФ приїжджала до України з черговою перевіркою того, як
виконуються урядом умови надання кредиту.
Є просування вперед, але чи достатньо цього, щоб прийняти позитивне
рішення, сказати складно. Є ціла низка інституційних моментів, пов'язаних з
рівнем корупції в Україні, з тим, наскільки ефективно використовуються
міжнародні фінансові кошти. Чи сприяли вони стабілізації макроекономічної
ситуації? Починаючи з лютого, з'явилися показники зростання ВВП, але вони
явно не на тому рівні, щоб говорити про подолання Україною дна кризи і
становлення на шлях виходу з кризи. Поки що економіка, як і раніше
знаходиться в депресивному стані.
У нинішній системі пенсійного забезпечення МВФ бачить серйозний
дестабілізуючий чинник і може зажадати ухвалення реформи у такому
вигляді, яка навряд чи сподобається нинішнім пенсіонерам. Наскільки
можливий компроміс між вимогами фонду і бажаннями літніх українців,
сказати складно.
Швидше за все, Україна все-таки отримає кредит, тому що навряд чи
керівництво фонду братиме на себе відповідальність за зрив програми
фінансування, вона і так достатньо довго знаходиться в замороженому стані.
Але ми повинні розуміти: якщо гроші не виділять влітку, то програма просто
помре.
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
30 травня перебуваючи з робочою поїздкою у місті Києві голова
Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз узяв участь у
консультаційному засіданні щодо майбутньої структури Цільового
фонду багатьох партнерів для розбудови миру та відновлення в Україні
(Луганська обласна державна адміністрація).
Захід проходив з ініціативи новоствореного Міністерства з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України з
метою створення Цільового фонду, який дозволить оперативно та ефективно
здійснювати заходи з розбудови миру та відновлення територій, що зазнали
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту.
На зустрічі обговорювалися питання розробки механізмів
функціонування
фонду,
взаємодії
між
двома
«вікнами»,
що
адмініструватимуться Світовим банком та ООН, визначення повноважень
виконавчого органу, потенційних напрямів та видів діяльності, що
здійснюватиметься в рамках Цільового фонду.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що у 2016 р. на реалізацію
інвестпроектів у Донецькій області ДФРР передбачено 239,5 млн гривень
(Урядовий портал).
«Станом на сьогодні, до проекту розпорядження щодо розподілу
коштів Державного фонду регіонального розвитку включено 36 проектів по
Донецькій області».
Також він повідомив, що у 2015 році за рахунок коштів ДФРР у місті
Маріуполь було реалізовано 4 проекти.
«Це проекти, які дозволили відремонтувати та термомодернізувати
будівлі Міської психіатричної лікарні, Міського міжрайонного онкологічного
диспансеру, Станції переливання крові та Перинатального центру».
Народний депутат Надія Савченко хоче створити міжнародний
комітет з окупованих територій і політв'язнів (АСН).
За її словами, доки вона перебувала в російській в'язниці, вона
отримала безліч листів, у тому числі від світових політиків, після чого у неї
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виникла ідея створити міжнародний комітет, який би займався окупованими
територіями та політичними в'язнями.
Заступник глави Мінаті, екс-губернатор Луганщини Георгій Тука
вважає за необхідне скласти своєрідний «план Маршалла» для Донбасу
(Восстановление Донбасса).
«Подумав про те, що, можливо, варто від вирішення нагальних
болючих питань (війна, переселенці, занепад) піднятися трохи на інший
рівень, на рівень стратегії. Спробував дати собі відповідь на питання, куди
ми йдемо і яку країну ми будуємо. Що ми хочемо побачити через 10-20
років?».
За його словами, разом з колегами він буде ініціювати процес
створення так званого «плану Маршалла» для непідконтрольних територій.
«Вирішив порадитися з колегами щодо створення своєрідного «плану
Маршалла» для тих територій, якими я займаюся. Тобто вивести себе на
процес відновлення і розвитку не як на вирішення низки окремих питань
(ремонт дороги від Сєвєродонецька до Станиці Луганської, ремонт школи в
Бахмуті і ремонт Попаснянського водопроводу), а подивитися на цю
територію як на одне ціле, на один єдиний об'єкт».
Заступник міністра впевнений, що без такого плану відновлення
непідконтрольних територій не відбудеться в державному масштабі.
Віце-прем'єр-міністр України − міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко
повідомив, що японський уряд додатково виділить на підтримку
постраждалих в результаті збройного конфлікту в Донецькій і
Луганській областях $ 13,6 млн. (Восстановление Донбасса).
«Надаючи нову допомогу на суму $ 13,6 млн., Японія забезпечить
гуманітарну допомогу і підтримку для соціальної стабілізації в східній
частині України, що передбачає, зокрема, на відновлення інфраструктури,
надання обладнання для медичних установ, постачання гуманітарних запасів
до районів, неконтрольованих урядом , що буде здійснюватися за допомогою
дев'яти міжнародних організацій ... відновлення об'єктів інфраструктури,
відновлення соціальних об'єктів − це школи та дитячі садки ... Безпосередня
допомога тим сім'ям, які сьогодні потребують матеріальної допомоги і
гуманітарної допомоги, безпосередньо те, що стосується комунальних
підприємств, водопостачання і водовідведення».
Він також додав, що в майбутньому координацією всіх спільних
проектів з гуманітарної допомоги, державних субвенцій і співпраці з
міжнародними фінансовими організаціями буде займатися МінАТО.
«Сьогодні ми можемо показати − вже за минулий рік відновлені
проекти за допомогою тих засобів, які надходили від японського уряду, інших
урядів, а також ті проекти, які були підтримані за рахунок гуманітарної
допомоги ЄС».
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Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України
Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо
переміщених осіб Георгій Тука повідомив, що повної економічної
блокади Донбасу немає і ніколи не було (Цензор.НЕТ).
«Щодо торгівлі з ОРДЛО. Повної блокади немає і ніколи не було.
Товарообмін здійснюється за умови дотримання низки умов, передбачених
певними документами (Кабінету Міністрів України, СБУ). Усі суб'єкти
повинні бути зареєстровані на території України, сплачувати податки
Україні (в тому числі військовий збір)».
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявила, що
випускники із зони АТО зможуть вступати до українських вишів за
допомогою вступних іспитів, а не ЗНО (Восстановление Донбасса).
«Мова йде про випускників, які живуть на непідконтрольній території
і вчаться вже де-факто за російською програмою, і тих, які навчаються в
зоні розмежування. Такий перелік населених пунктів буде чітко визначено.
І тільки випускники цих територій зможуть скористатися
додатковим правом надходити саме по моделі вступних іспитів, а не ЗНО».
Міністр підкреслила, що в евакуйованих вищих навчальних закладах
будуть відкриватися освітні центри «Донбас-Україна», в яких випускники
зможуть представляти свою освітню декларацію, здавати державну
підсумкову атестацію з української мови та історії України. Там же вони
зможуть здавати вступні іспити.
«Але на цих випускників не надається додаткова квота державного
замовлення».
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко провів зустріч із
Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні пані Ізабель
Дюмон (Урядовий портал).
Павло Розенко та Ізабель Дюмон обговорили проблеми вимушено
переміщених осіб. Йшлося про соціальні виплати, працевлаштування та
забезпечення житлом переселенців. Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що на
сьогодні всі, хто переїхав на підконтрольну українській владі територію в
повному обсязі отримують пенсії та соціальні допомоги.
Управління звільненими територіями
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Донецьк,
Горлівка, Луганськ, Сімферополь, Севастополь і Ялта − шість міст
України, де працюватиме нова патрульна поліція (Цензор.НЕТ).
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Патрульна поліція з'явиться в окупованих містах Донбасу і в Криму.
«Донецьк, Горлівка, Луганськ, Сімферополь, Севастополь і Ялта −
шість міст України, де, за нашим планом розвитку, працюватиме нова
патрульна поліція! Ще не визначилися з датами запуску, але дислокацію і
розрахунки готуємо».
Європейський Союз та Програма розвитку Організації Об'єднаних
Націй (ПРООН) виділили 10 млн. євро на відновлення ефективної
роботи органів місцевої влади Донецької і Луганської областей
(Восстановление Донбасса).
Виділені кошти планується направити на будівництво центрів надання
адміністративних послуг та на заходи щодо децентралізації.
Документ підписали голова Донецької обласної державної військовоцивільної адміністрації Павло Жебрівський, заступник голови Луганської
обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, директор
ПРООН в Україні Янтомас ХІМБУД і голова відділу співробітництва ЄС
Беренд де Грут.
Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло
Жебрівський в Краматорську презентував Стратегію розвитку
Донецької області до 2020 року спільної делегації Швейцарської
Конфедерації та Представництва ПРООН (Восстановление Донбасса).
Документ спільно розроблявся фахівцями Донецької ОГВА і ПРООН
за підтримки урядів Швеції і Швейцарії.
Голова облдержадміністрації висловив сподівання, що завершення
роботи над документом − лише перший етап співпраці обласної влади з
представниками міжнародних організацій. Він наголосив на важливості
Стратегії, тому що програми, які вона передбачає, будуть втілюватися з
урахуванням децентралізації.
«Демократизація і побудова громадянського суспільства − важливі
етапи нашої роботи. Ці процеси повинні бути незворотними, і тоді
Донецька область стане не тільки де-юре, але і де-факто частиною
України».
Під час зустрічі Павло Жебрівський ще раз наголосив на необхідності
стажування місцевого керівництва в східноєвропейських країнах, де вони
змогли б перейняти досвід роботи. Крім цього, він нагадав гостям, що в
середині липня в Маріуполі має запрацювати перший Центр надання
адміністративних послуг. Зараз в області триває робота зі створенням
ЦНАПів в 9 громадах.
Павло Жебрівський також запросив учасників делегацій долучитися до
роботи Агентства регіонального розвитку, яке має стати єдиним замовником
по відновленню Донецької області.
«9 з 12 членів Наглядової ради повинні представляти міжнародні
структури. Зараз з UNDP ми узгоджуємо кандидатуру директора
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Агентства. Ми хотіли б стати прикладом для всієї України, що гроші
можна використовувати прозоро».
Координатор проектів Шведського агентства міжнародного
розвитку та співробітництва Ірина Скалій:
З 2016 року Європейський Союз починає велику програму з
розширення підтримки процесів децентралізації в Україні. Крім розвитку
здатності місцевого самоврядування громад, увага приділятиметься
створенню і повноцінному функціонуванню ЦНАПів. Ця робота буде
довірена представникам уряду Швеції в Україні.
Заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ
Олександр Хуг заявив про готовність СММ сприяти нормалізації
ситуації у єдиного пункту пропуску між непідконтрольною Україні
територією т.зв. ЛНР і Україною в Станиці Луганській (Восстановление
Донбасса).
«Оскільки це єдиний пункту пропуску між тим боком і цією стороною,
він повинен бути як мінімум безпечним. Ми даємо інформацію про порушення
Мінських угод на цьому мосту і будемо продовжувати це робити. В
кінцевому підсумку обидві сторони повинні домовитися між собою про
відведення озброєння, і ми готові сприяти цьому. Ми згодні спостерігати і
допомагати це втілювати в життя».
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Зступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо
переміщених осіб Георгій Тука заявив, що буде набагато простіше
повернути луганську частину Донбасу, ніж донецьку (Цензор.НЕТ).
У Луганській області люди в цілому краще ставляться до України і
нинішньої влади, ніж у Донецькій.
«Жителі Луганської області такі ж українці і настільки ж українці, як
і кияни. Я упевнений, нам буде набагато простіше повернути луганську
частину Донбасу, ніж донецьку. Тому що, люди в Луганській області до
української влади ставляться лояльніше».
Співробітники департаменту праці та соціального захисту
населення Луганської облдержадміністрації взяли участь в тренінгу з
навчання роботі з Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо
переміщених осіб (Восстановление Донбасса).
Тренінг проходив в Києві з з ініціативи Міжнародної організації з
міграції (МОМ) та за підтримки Мінсоцполітики України.
В ході тренінгу була представлена Єдина інформаційна база даних
внутрішньо переміщених осіб.
Метою заходу стало отримання практичних рекомендацій щодо її
вдосконалення.
Учасники вчилися створювати і реєструвати заявки про постановку на
облік, обробляти їх, видавати і припиняти дію довідки.
Найближчим часом заплановано апробація бази в одному з регіонів
України.
Учасники розглянули питання адміністрування системи, створення
користувачів, розмежування прав доступу. З метою вироблення максимально
об'єктивних рекомендацій щодо налагодження роботи бази прийнято
рішення про необхідність її тестування працівниками міських та районних
управлінь соціального захисту населення, які безпосередньо працюють в
даному напрямку.
На окупованій території Донецької області 450 випускників
зважилися здавати іспит з української мови (ОстроВ).
Чотириста п'ятдесят випускників 9-х та 11-х класів на окупованій
території Донецької області висловили бажання здавати українську мову в
ході так званої «державної підсумкової атестації».
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На Київщині говоритимуть про переселенців інвалідів літнього
віку (Соцпортал).
2 червня 2016 року о 12:00 у м. Бровари (Київська область) відбудеться
благодійна акція «Дарунок досвіду» на підтримку переселенців похилого віку
та з інвалідністю. Акцію організовано Агентством ООН у справах біженців
та Громадською ініціативою «Крим SOS» у рамках «Програми з підтримки
громадських ініціатив внутрішньо переміщених осіб».
В Київській області знайшли притулок близько 17 тис. внутрішньо
переміщених осіб похилого віку і людей з інвалідністю. Безпосередньо в
місто Бровари і Броварський район розмістили 471 літніх людейпереселенців.
У Краматорську колегія Донецької обласної військово-цивільної
адміністрації затвердила Стратегію розвитку Донецької області до 2020
року (Українські реалії).
Під час її презентації в залі були присутніми представники ПРООН, які
спільно з фахівцями ОДА й громадськістю працювали над створенням
оновленого документа.
На колегії зазначили, що попередня стратегія втратила свою
актуальність, оскільки в Донецькій області з'явилися нові пріоритети безпеки
й змінилося соціально-економічне становище.
В прийнятій стратегії було обрано чотири головних мети: економічний
розвиток і підвищення зайнятості населення, підвищення здатності місцевого
самоврядування, розвиток і надання якісних соціальних послуг і вирішення
питань ВПО, а також побудова безпечного суспільства.
Пенсії внутрішньо переміщеним особам здійснюються виключно
через рахунки «Ощадбанку» (Восстановление Донбасса).
Змінами, внесеними до Постанови Кабінету Міністрів України від
14.03.2016 №167 з пунктом 1 Постанови Кабінету Міністрів України від
05.11.2014 № 637 визначено, що виплати (поновлення, продовження) пенсій
внутрішньо переміщеним особам), здійснюються виключно через рахунки і
мережу закладів і пристроїв ПАТ «Державний ощадний банк України.
В зв'язку з цим з 1 липня 2016 припинено виплату пенсій внутрішньо
переміщеним особам, яка перераховувалася на поточні рахунки інших
банківських установ.
Кіровоградщина: гуртожиток для переселенців у Новгородці буде
готовий уже восени (Златопіль).
27 травня у Кіровограді розпочалось не лише зі свята Останнього
дзвоника, а й з семінару «Адаптація внутрішньо переміщених осіб в місцевій
громаді смт Новгородка», котрий наразі триває в приміщенні обласної
Торгово-промислової палати.
Регіональні ініціативи
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Ремонт 5-ти поверхового гуртожитку, розрахованого на 150 сімей,
виходить на фінішну пряму. Усі необхідні комунікації до приміщення
підведені, крім того розробленим проектом передбачено максимально зручна
для пожильців система обрахування вартості спожитих послуг – кожна
кімната буде обладнана власним лічильником опалення. Будуть у гуртожитку
й лічильники на електроенергію та воду. Приємною дрібницею стане й те, що
у порівнянні з тим самим Кіровоградом, ціна на водопостачання та
водовідведення у Новгородці значно дешевша. Передбачено у проекті й
декілька вільних приміщень на першому поверсі котрі, за бажанням, можна
буде взяти в оренду чи навіть викупити, обладнавши невеличкий приватний
бізнес – перукарню чи швацьку майстерню.
На Дніпропетровщині в смт. Софіївка відбулося відкриття
гуртожитку для переселенців (Путеводитель по Днепропетровщине).
Житло для переселенців і постраждалих від військових дій − в нових
стінах і з чистого аркуша. У відреставроване приміщення під гуртожиток
заселилися чотири сім'ї та одна сім'я військового АТО. Гуртожиток в
Софіївці − вже п'ятий за рахунком і останнім в рамках проекту співпраці ЄС,
програми розвитку ООН і місцевої влади. На ремонт було витрачено майже
півтора мільйона гривень.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Мешканці будинку №17 у Лисичанську отримують компенсації.
Сьогодні, 1 червня, за участю заступника голови облдержадміністрації
Сергія Хлякіна, відбулося засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, що сталася у місті Лисичанську Луганської області внаслідок
руйнування житлового будинку № 17, кварталу Східного (Жовтневої
революції).
Учасники заходу обговорили низку питань, зокрема хід виплати
матеріальної компенсації жителям аварійного будинку, створення безпечних
умов на території виконання запланованих демонтажних робіт, додержання
запланованих строків їх виконання, додержання чинного законодавства під
час робіт.
За словами Сергія Хлякіна, із 108 майновласників будинку №17, 44
особи − вже отримали матеріальну компенсацію. Розглядається аналогічна
виплата ще 16 особам (Луганська обласна державна адміністрація).
У Києві відбулося засідання Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, з приводу
затвердження тарифу на воду для комунального підприємства
«Попаснянський водоканал».
Більш ніж два роки, підприємство не отримує коштів за
водозабезпечення значної кількості міст на окупованій території. Борг
абонентів перед підприємством становить більше 100 млн гривень.
Комісія прийняла позитивне рішення по тарифу для «Попаснянського
водоканалу» і передала його на громадські слухання.
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Юрій Гарбуз:
Після встановлення тарифу ми розраховуємо на вирішення на
Мінському рівні питання про сплату за воду абонентами на непідконтрольній
території області. Тариф на воду для абонентів по обидва боки лінії
розмежування буде однаковим (Луганська обласна державна адміністрація).
У Луганській облдержадміністрації пройшла зустріч керівництва
області з представниками ООН в Україні.
Помічник Генерального Секретаря ООН з прав людини Іван
Шимонович розповів про принципи діяльності організації, та зазначив що
моніторингова місія працює в Україні з 2014 року. Основна задача місії –
проведення моніторингу та написання звітів стосовно ситуації з додержання
прав людини як на території, підконтрольній українському Уряду, так і в
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окремих районах Луганської та Донецької областей, а також у Автономній
Республіці Крим.
«Головною метою знаходження місії в регіоні є об’єктивний та
неупереджений моніторинг ситуації, запобігання розповсюдження
неправдивої інформації, а також оцінка можливого возз’єднання регіону».
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій
Клименко розповів представникам делегації про поточну ситуацію з
дотриманням прав і свобод в регіоні та про труднощі з якими стикаються
люди, які проживають вздовж лінії розмежування (Луганська обласна
державна адміністрація).
Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло
Жебрівський:
Міжнародне партнерство в дії! Сьогодні Донецька та Луганська ОДА
підписали угоду з Представництвами Євросоюзу та ПРООН в Україні.
Території, постраждалі внаслідок кризи, отримають 10 млн євро на
відновлення ефективного управління та розвитку громад, а також на
побудову нової інфраструктури (Павло Жебрівський).
27 травня в Донецькій обласній державній адміністрації проведена
відкрита церемонія підписання угоди щодо спільного фінансування між
ПРООН/ООН жінки та Європейським Союзом загальним бюджетом 10
мільйонів євро. ЄС долучилася до проекту «Відновлення врядування та
примирення в охоплених конфліктом громадах України», який є частиною
Програми ПРООН з відновлення та розбудови миру.
Специфіка Луганської області в тому, що з початку збройного
конфлікту на Луганщині на підконтрольну її територію переїхало багато
жінок з дітьми. Саме вони складають значну частину внутрішньо
переміщених осіб. При відсутності чоловіків, які залишилися на
непідконтрольною території, виконуючи ролі як глави сім'ї, так і матері,
жінки живуть в емоційній напрузі і потребують додаткових можливостей для
змістовного дозвілля та саморозвитку. До конфлікту діяв Луганський
обласний центр роботи з жінками, який займався реалізацією на
регіональному рівні державної політики забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків. Через вакуум, який сформувався в результаті
відсутності установи подібного спрямування в області, необхідно
відновлення роботи установи, однак, вирішення питання ускладнюється
відсутністю оптимального приміщення.
З метою руйнування стереотипів, що існують в суспільстві в сфері
гендерних відносин, а також інформування населення з проблематики
гендерної рівності, формування гендерної чутливості на постійній основі
проводиться
інформаційно-роз'яснювальна
робота.
Так,
облдержадміністрація і, зокрема, Департамент соціального захисту населення
ОДА, з 2015 беруть участь в засіданнях саб-кластера Фонду народонаселення
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ООН в Україні з питань протидії гендерно зумовленого насильства. У
листопаді 2015 року в облдержадміністрації за участю представників
Мінсоцполітики України презентовано проект «Протидія гендерно
зумовленого насильства на сході України». В рамках проекту в області (в
містах Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а також в Кремінському,
Новоайдарському та Станично-Луганському районах) працюють п'ять
мобільних бригад у складі психологів і соціальних працівників з надання
допомоги постраждалим в результаті гендерного насильства та проведення
профілактичних заходів.
На даний час в Луганській області вже працює проект «Відновлення
врядування та примирення в охоплених конфліктом громадах України», який
є частиною Програми ПРООН з відновлення та розбудови миру, та
фінансується урядом Швейцарії та Швеції. Він охоплює декілька міст, серед
яких Лисичанськ, Сватове, Попасна, Щастя, смт. Новопсков, смт.
Білокуракине. Для Луганської області цей проект є надзвичайно важливим та
актуальним в цей непростий час, залучення ЄС до цього проекту дасть змогу
покращити спроможність уряду на регіональному та місцевому рівнях,
враховуючи гендерні аспекти та проблематику конфлікту та у відповідності
до процесу децентралізації та реформ місцевого врядування (Луганська
обласна державна адміністрація).
Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло
Жебрівський:
Сьогодні справді важливий день. Після місяців кропіткої роботи,
публічних обговорень і консультацій з міжнародними партнерами Донеччина
нарешті отримала Стратегію розвитку до 2020 року. Це не черговий
шаблонний документ. Це справжня візія − якою бути області через кілька
років. Ми повинні вийти на європейську модель життя. Фінансовий ресурс
для цього залучаємо максимально можливий, у тому числі донорський.
Справа за бажанням, відповідальністю і наполегливістю. Вірю, що для
Донбасу немає нічого неможливого (Павло Жебрівський).
Експерт ВООЗ з реагування на невідкладні стани в громадському
здоров'я Михайло Післа:
Військовий конфлікт, який стався в Молдові тривав всього пів року,
однак і через 20 років ми дозволяємо наслідки цієї війни.
Робота з мінної безпеки − це інвестиція в розвиток людства. Вона
сприяє формуванню мирного суспільства, в якому нужденні можуть
отримати допомогу (Восстановление Донбасса).
29 травня в Луганській області відбудеться запуск довгоочікуваного
поїзда «Кіндрашівська – Лантратівка».
Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник
обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз спільно з
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Укрзалізницею сприяв запуску довгоочікуваного потягу в Луганській області
Кіндрашівська – Нова – Лантратівка. Це буде перший рейс після його відміни
у 2014 році. Локомотив для потягу і два вагони доставлено на станцію
Кондрашівська у Станично-Луганському районі через територію Російської
Федерації (Луганська обласна державна адміністрація).
Експерт ВООЗ з реагування на невідкладні стани в громадському
здоров'я Михайло Післа:
У світі кожні 20 хвилин від хв хтось гине або травмується. Якщо 100
років тому 80% постраждалих від хв були військові, то зараз 80%
постраждалих − мирні жителі.
ООН визначила для себе 70 напрямків діяльності. Одне з них − це
розчищення територій від протипіхотних мін. Цей напрямок включає в себе 5
пунктів: очищення територій, знищення запасів мін, надання допомоги
постраждалим (від лікування до реабілітації), інформування про мінну
безпеку та підтримка всіх рухів за повну заборону застосування
протипіхотних мін (Восстановление Донбасса).
Сьогодні, 26 травня, голова Луганської обласної державної
адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій
Гарбуз здійснив робочу поїздку до Краматорська й взяв участь у міжнародній
бізнес-конференції «Формування нової економіки Донбасу: орієнтованої на
експорт та дружньої до середнього і малого бізнесу».
Метою конференції є сприяння економічному зростанню та розвитку
бізнес-середовища Донбасу шляхом обміну досвідом із східноєвропейськими
країнами, впровадження економічних реформ, інтеграції у світові ринки,
розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу.
Учасниками конференції є представники центральних та обласних
органів влади, бізнес-структур, міжнародних організацій, дипломатичних
місій, громадського суспільства, членських бізнес-асоціацій та інших
інституцій.
Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник
обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз:
Я хотів би подякувати всім підприємствам, що, не дивлячись на два
роки війни, зуміли зберегти робочі місця та свій бізнес і не опустили руки у
такий важкий час. Наша задача з головою Донецької області знайти
можливість підняти і малий, і середній бізнес на новий щабель. Сьогоднішня
конференція саме і є таким щаблем. Наша мета показати, що не потрібно
боятися – потрібно брати кредити і шукати можливість брати участь у
грантах. Низький уклін усім міжнародним організаціям, які підставляють нам
своє плече у такий непростий час (Луганська обласна державна
адміністрація).
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На Луганщини розпочали будівництво вузла обліку, що буде рахувати
воду, яка постачається на окуповану територію.
Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник
Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз взяв
участь у церемонії початку будівництва та заклав «перший блок» майбутньої
будівлі вузла обліку води, яку постачає Попаснянський водоканал на
окуповану територію. Монтаж вузла обліку на лінії розмежування дозволить
забезпечити прорахунок питної води, що подається на територію ОРЛО, а
також дозволить КП «Попаснянський районний водоканал» отримувати
оплату за послуги з централізованого водозабезпечення від абонентів на
непідконтрольній території Луганської області. Дані заходи є частиною
Мінських домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Сході
України.
«Вже протягом довгого часу ми подаємо воду на непідконтрольну
українському Уряду територію на безоплатній основі. Адміністрацією,
районним водоканалом, представниками Міжнародного Комітету
Червоного Хреста було вирішено цю проблему й сьогодні розпочалася робота
з будівництва вузла-лічильника для проведення оплати. На сьогодні
заборгованість за воду складає більше 100 млн гривень. Я сподіваюсь, що
сьогоднішній захід вирішить цю проблему. Вода є одним із джерел життя і
саме таким чином ми показуємо, що територія не покинута і ми шукаємо
варіанти для того, щоб наблизити якнайшвидше мир і війна закінчилася. Я
маю надію, що завдяки мудрості ми знайдемо шляхи повернення миру на
Донбас».
Директор Попаснянського районного водоканалу Іван Вілков:
Тариф для абонентів на окупованій території буде такий же, як і для
мешканців підконтрольної українському Уряду території.
Будівництво вузла обліку профінансовано Міжнародним Комітетом
Червоного Хреста (Луганська обласна державна адміністрація).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(Новое время)
Політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента»
Володимир Фесенко:
Ключові питання щодо безпеки в зоні конфлікту в Донбасі досі
залишаються невирішеними: це передача російсько-українського кордону під
контроль ОБСЄ та встановлення перемир'я. Очевидно, що до забезпечення
сталого перемир'я ні про які вибори на окупованих територіях Донбасу не
може йти мови.
(…) Ще один момент – законопроект про вибори. Наскільки я знаю,
робота над ним вийшла на фінішну пряму. Але в останні тижні російська
сторона почала дуже активно висувати контрпропозиції щодо виборів у
Донбасі: як на зустрічі в Берліні в середині травня, так і на переговорах у
Мінську. (…)
Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо
переміщених осіб Георгій Тука заявив, що владі доведеться поступово
знімати економічну блокаду з Донбасу (Восстановление Донбасса).
«Говорячи про реінтеграцію, нам доведеться поступово відкривати
торгові шлюзи і знімати блокаду, а також додатково боротися і з рублем».
Заступник міністра зазначив, що рішення про блокаду Донбасу було
справедливим на короткостроковому етапі, але перетворилося в «дурість і
недалекоглядність» в перспективі.
«Розум так і не взяв гору. Емоції розгубленої держави, що не
трансформувалися в довгострокову стратегію ... (…) Ми не зробили
обов'язковий другий крок − не відкрили закупорений вентиль, не дали
зрозуміти людям, що вони нам потрібні, вони наші, і ми будемо їх годувати і
піклуватися про них».
Він підкреслив, що ні про яке «відсікання» непідконтрольних територій
не може бути й мови.
(Новое время)
Академік НАН України Богдан Данилишин:
Мінські угоди наказують нам прийняти ОРДЛО назад, відповідним
чином змінивши нашу політичну систему. Однак приймати цього
«троянського коня» зараз не можна. На це Путін і розраховує. Це, як зараз
модно говорити, його «многоходовочка», його таємний задум: зруйнувати
українську державність зсередини.
Не приймати ОРДЛО, загалом, теж не можна. Політичний Захід турбує
збереження ще одного острівця нестабільності в Європі, при тому, що їм
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своїх внутрішніх проблем з мігрантами вистачає. А ці проблеми будуть
тільки наростати, оскільки викликані вони не тільки війною на Близькому
Сході, але і серйозними кліматичними змінами, що відбуваються там
внаслідок глобального потепління. Вже до 2035-2040 років на Близькому
Сході буде вкрай складно жити через очікувану до того часу небачену в
цьому регіоні раніше спеку (…).
Зараз економічно ми нічим не можемо допомогти ОРДЛО. Тільки з
великою напругою для себе надавати їм гуманітарну допомогу. Бо як ОРДЛО
− це економічна «чорна діра». Та й по-справжньому ми зможемо допомогти
тільки тоді, коли самі станемо економічно розвиненими. Тому і реформи нам
потрібні ще й для того, щоб відновити свою територіальну цілісність. Як
ніхто не говорив в НДР свого часу, що їм треба приєднуватися до ФРН. Всі
мешканці НДР просто це знали за замовчуванням. І це сталося. Те ж саме
буде і з жителями ОРДЛО. Якщо Україна стане швидко розвиватися
економічно, при тому, що в донбаському анклаві такий розвиток
неможливий, то перелом настроїв жителів ОРДЛО щодо питання реінтеграції
з Україною неминуче станеться (…).
(День)
Офіцер ЗСУ, екс-мер Олександрівська Луганської обл. Микола
Грєков:
Щодо так званої реінтеграції Донбасу, то мені смішно, коли люди, які
фактично не мають жодного відношення до нашого регіону, не знають
достеменно всіх його особливостей, дозволяють собі говорити про такі речі,
як «реінтеграція» окупованої території. Якщо ми говоримо про мирні кроки з
мирного урегулювання процесу на Донбасі, то цими кроками має займатися
держава і РФ як суб’єкт, який фактично зайняв цю територію. Але в жодному
разі ці питання не можна обговорювати з терористичними організаціями.
Окрім того, обов’язковою умовою цих переговорів має бути участь у них
представників територіальних громад тих територій, які відстоюють закони і
Конституцію України. Адже виходить так, що створено міф, начебто Донбас
− це виключно проросійська територія. Це не вірно. Поки територія частини
Донбасу окупована, то ніяких розмов про її реінтеграцію бути не може. Так
само як і про вибори там не можна навіть говорити, адже це нонсенс (…).
(Новое время)
Координатор робочої групи з підтримки бізнесу в зоні АТО
Європейської бізнес асоціації Євгенія Лугановська:
Навесні цього року увага до Східного регіону країни значно
збільшилася. Починаючи з призначення віце-прем’єр-міністра і міністра з
питань тимчасово окупованої території та ВПО, активного проведення
форумів і конференцій, та закінчуючи активними дискусіями на тему
можливостей для бізнесу на Сході. Зокрема, найбільш популярними наразі
темами є вихід на європейський ринок та залучення інвестицій до регіону.
Хотілося б детальніше зупинитися саме на залученні інвестицій.
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Перш за все, хочеться сказати, що вести бізнес у прифронтовій зоні
дуже некомфортно, зважаючи на усі існуючі ризики: територіальні зміни
лінії розмежування, систематичні обстріли, можливі захоплення підприємств
та інші подібні перешкоди. Тож, на практиці мало хто в принципі
наважується інвестувати в регіон, де присутні стільки вагомих бар’єрів.
По-друге, окрім військових ризиків, інвестиціний клімат в Україні все
ще лишається на достатньо низькому рівні. Зокрема компанії продовжують
скаржитися на важкі умови ведення бізнесу, високий рівень корупції,
несвоєчасне повернення ПДВ тощо. Тож ми маємо загальні проблеми
залучення іноземних інвестицій в країну, а тим більше до Східного регіону.
На додачу, хотілося б зазначити, що наразі так і не відбулося тих
необхідних змін, котрі якимось чином полегшили б умови ведення бізнесу в
регіоні. Навіть найнеобхідніші реформи, на жаль, так і не втілено в життя.
Таким прикладом може бути звільнення сплати податку за нерухоме майно
приватної власності. Комунальне та державне майно було звільнено від
сплати податку на території проведення АТО, проте не приватну власність.
Такі очевидні речі досі не були врегульовані, тому у бізнесу відсутнє
бажання вкладати кошти та розгортати нові проекти на Сході країни.
Звичайно, регіон потребує допомоги, відновлення, розбудови, проте
необхідно тверезо оцінювати ситуацію. Хочеться вірити в економічний
розквіт Донбасу, і саме економічне зростання зможе стимулювати
реінтеграцію непідконтрольних територій. Однак тут має бути побудований
логічний ланцюжок: полегшення ведення бізнесу в регіоні (а бажано в країні
в цілому) від держави – залучення інвестицій – економічне зміцнення регіону
– повернення та повноцінна реінтеграція всіх непідконтрольних територій.
Це найбільш успішна послідовність для відновлення Донбасу, а як це буде
відбуватися − покаже час.
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Прогнози
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик
заявив, що протягом п'яти років Україна зможе повністю відмовитися
від імпорту газу (Аналітична служба новин)
За його словами, цього можна буде досягти завдяки нарощуванню
власного видобутку, а також заходам із енергоефективності.
«Саме через п'ять років − з 2016 по 2020 рік − ми можемо перейти до
позиції, і я глибоко переконаний, що перейдемо: ми завершимо процес
імпорту газу з території інших держав».
Він також зазначив, що пропоновані міністерством заходи допоможуть
за цей період наростити видобуток газу на 7-7,5 млрд куб. м на рік.
Візи українцям мають бути скасовані без зволікань та без
«пакетування» українського досьє із досьє з візової лібералізації інших
країн, на кшталт, Туреччини, Грузії чи Албанії. Таке сподівання
висловлюють представники уряду України, зокрема, віце-прем’єр-міністр із
питань євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе (Радіо
Свобода).
Політолог (Центр східних досліджень, Варшава) Войцех Конончук:
Якщо Україна не отримає вчасно безвізового режиму, то це вдарить по
репутації Євросоюзу серед українців. Особливо, з огляду на те, що
Єврокомісія багато разів обіцяла: виконайте всі вимоги й критерії й протягом
кількох наступних місяців ви отримаєте скасування віз. Тож, якщо якісь
держави ЄС змінять думку чи спробують заблокувати це рішення, імідж
об’єднаної Європи в Україні буде дуже негативним.
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що орієнтовно у вересні
2016-го отримаємо безвізовий режим із ЄС (Радіо Свобода).
«Ми не розраховуємо все ж таки на 2017-й. Ми орієнтуємося на 2016
рік. Тому зими чекати не будемо у цьому контексті.
Дійсно, було активне намагання, по-перше, з боку кількох країн
об’єднати процес розглядання надання безвізового режиму України, Грузії і
додати туди, в пакет розглядання стосовно такого ж надання безвізового
режиму, Косово і Туреччині. І, наскільки я розумію, все-таки нам вже
вдалося, тобто і нам, і завдяки зусиллям окремих політиків в ЄС, цей процес
розділити. І є розуміння того, є усвідомлення того, що все-таки кожна
країна має оцінюватися, якій буде надаватися безвізовий режим, саме по
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тому, як вона безпосередньо виконала ті чи інші зобов’язання, які вона брала
в рамках надання безвізового пакету (…).
І знову ж таки ми розраховуємо (я мала зустріч так само і з колегами
з Європарламенту за цей час), що всі наші пояснення, всі наші аргументи, всі
наші представлені досягнення у ключі тих відповідальностей, тих обов’язків,
які ми брали на себе в рамках безвізового діалогу, ми все виконали. І саме на
основі цього мало би бути прийняте позитивне рішення.
Я розраховую на те, що так і буде. Приблизно Європарламент має
мати вісім тижнів для того, щоб розглянути це питання. Це звичайна,
нормальна процедура – близько восьми тижнів».
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Інфографіка
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України)
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(VoxUkraine)

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

(VoxUkraine)

Графік 4. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій
протягом 9 – 22 травня 2016р.
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