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Аналітичний коментар
В. Волковинська
н.с. ФПУ,
канд. філос. наук
Безвізовий режим під знаком запитання
В «Стратегії 2020», яку представив Президент Петро Порошенко у
2014 році, описано 62 реформи. Серед них 10 визначено в якості основних.
Але існує один напрям роботи президента та уряду, який викликає дійсно
небайдуже ставлення українців. Це – робота над встановленням безвізового
режиму України з ЄС.
Представники ЄС неодноразово зауважували, що саме антикорупційна
політика України стоїть на заваді подальшого прогресу отримання країною
візової лібералізації. У вівторок, 10 листопада, ВРУ провела «безвізовий
день»: були розглянути законопроекту із так званого «безвізового пакету».
Низка законопроектів, що стосуються посилення боротьби з корупцією, була
прийнята парламентом. Кожен із них практично одразу «обріс»
різноманітними коментарями. Директор Інституту євроатлантичного
співробітництва Олександр Сушко повідомив, «більшість з них
(законопроектів «безвізового пакету» – ред.) змінили настільки, що залишили
лише
красиві
назви
зі
спотвореним
змістом
(http://znaj.ua/news/reforms/29131/ukrayina-rizikuye-ne-vstignuti-vikonati-vsiumovi-dlya-bezvizovogo-rezhimu-ekspert.html. – 2015. – 17.11). Так, депутати
прийняли закон з «безвізового пакету», який дозволяє арешт майна, що може
бути знаряддям, доказом злочину або отриманого злочинним шляхом. Спікер
ВР Володимир Гройсман одразу повідомив, що до законопроекту звикати не
варто: «За наявності зауважень з боку ЄС до прийнятого законопроекту
парламент його перегляне» (http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/10/7088
166/. − 2015. – 10.11). Міністр юстиції Павло Петренко також висловив
занепокоєння, що законопроект у редакції комітету до другого читання
погіршить ситуацію щодо розслідування корупційних злочинів і накладення
арешту на майно корупціонерів (http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/10/
7088166/. − 2015. – 10.11). Зрозуміло, що закон про арешт корупційного
майна обов’язково повністю повинен відповідати європейським директивам,
інакше його ухвалення втрачає сенс.
Крім того, Верховна Рада проголосувала за створення Агентства з
повернення та управління активами, нажитими незаконним шляхом, у
другому читанні підтримано законопроект, в якому регулюється процедура
спецконфіскації майна. Останній здійняв хвилю критики. Політолог Гліб
Каневський наголошує, що даний законопроект, можливо, і наблизить
українців до безвізового режиму, але навряд чи наблизить до того
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повернення вкраденого майна. Він звертає увагу на ті поправки нардепів, які
були внесені у законопроект. «Річ у тім, що дані закони вже викликали
широку хвилю обурення у міжнародних експертів, у громадськості, тому що
вони фактично були продавлені владою кулуарно та без урахування всіх
напрацювань
експертів»
(http://www.slovoidilo.ua/2015/11/10/pogljad/polityka/zakon-prospeczkonfiskacziyu-faktychno-blokuye-vidnovlennya-donbasu-ekspert. – 2015.
10.11), – розповідає експерт. Голова правління Центру протидії корупції
Віталій Шабунін також застерігає, що законопроекти щодо процедур арешту
та конфіскації активів «в редакції правоохоронного комітету ускладнюють
стандарти доказування та вимагають, аби на початку розслідування слідство
мало повну доказову базу. На початковій стадії розслідування такої бази
доказів не може бути апріорі» (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/
11/10/7040553). − 2015. – 10.11).
12 листопада депутати ухвалили проект закону №3442 «Про внесення
змін до Кодексу законів про працю України (щодо гармонізації
законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом
Європейського Союзу)». Цією поправкою до Трудового кодексу
забороняється дискримінація працівників залежно від раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності,
сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження
(http://asn.in.ua/ua/news/news/20839-parlament-prinjal-popravki-v-trudovojjkodeks-otno.html. – 2015. – 12.11). Ця подія викликала цілий шквал критики з
боку захисників традиційних цінностей. Немає потреби пояснювати, що
«антидискримінаційна правка» якщо і стосується цінностей, то тільки
цінності особистої свободи та толерантності. Проте, Віце-спікер Верховної
ради України Оксана Сироїд зазначає, що не бачить сенсу у прийнятті цього
документу: «Верховна Рада прийняла в першому читанні новий Трудовий
кодекс. Після другого читання (а це можливо впродовж місяця) старий
кодекс втратить чинність. «Недискримінаційна» поправка, яка викликала
таке бурхливе обговорення, вноситься в радянський кодекс»
(http://nv.ua/opinion/syroid/%C2%ABnediskriminatsionnaja%C2%BBpopravka-absurd-i-zdravyj-smysl-79441.html. − 2015. − 12.11). Мабуть,
депутати поспішали показати свою готовність до подібного типу норм у
Трудовому кодексі. Хоча далось їм це не легко, з огляду на те, що проект
закону №3442 змогли прийняти не з першого разу.
Реакція Європи не забарилась. Так, в день голосування за «безвізовий
пакет» оприлюднено заяву Посла ЄС в Україні Яна Томбінського, у якій він
наголосив, що урядовий пакет законопроектів відповідав мінімальному рівню
вимог ЄС. «Пакет законодавства щодо повернення та конфіскації,
запропонований урядом – а саме законопроекти № 2540а, 2541а, 3040 –
можна вважати конструктивною законотворчою базою, яка забезпечує повну
відповідність європейським стандартам» (http://www.eurointegration.com.ua/
news/2015/11/10/7040567/. − 2015. – 10.11), – запевняє Посол. Тут слід
звернути увагу на ремарку про «мінімальний рівень вимог». Чи означає це,
Аналітичний коментар

3

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

12 – 18 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
що ЄС йде на зустріч Україні та припускає, що дані вимоги так і будуть
виконані на мінімальному рівні? З іншого боку, йдеться саме про
законопроекти представлені урядом. Ці ж документи, але із правками
депутатів, можуть не відповідати і мінімальним вимогам.
Цікаву версію щодо цієї заяви Томбінського висловлює Сергій
Сидоренко, редактор «Європейської правди». Вона стосується критики
депутатів, які стверджували, що урядові законопроекти пропонують надто
широкі повноваження для арешту активів. Томбінський переконує, що це не
так. «ЄС, погоджуючи текст заяви між різними інстанціями в Брюсселі,
запізнився рівно на один день, – впевнений Сергій Сидоренко. – Ця заява
мала з’явитися напередодні голосування. Вона мала стати "атомною зброєю"
в руках тих, хто стверджував, що саме урядові версії виконують вимоги ЄС.
Але, схоже, в Брюсселі знову щось загальмувало, і заяву, написану
"майбутнім часом", опублікували… за кілька хвилин після того, як
голосування
завершилося»
(http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/11/10/7040587/. – 2015. –
10.11). Таким чином те, що мало стати моментом переконання для
українських парламентаріїв, перетворилось на схвалення їх діяльності.
До голосування за «безвізовий пакет» законопроектів була прикута
увага всієї країни. ЗМІ тиражували новини про те, що саме від цього
голосування залежить доля безвізового режиму. Однак, представник України
у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко розповів, що насправді це не
зовсім так. За його словами, план дій щодо лібералізації ЄС візового режиму
для України містить чотири блоки. Блок 1 – безпека документів, включаючи
біометрику – в межах цього пункту Україна мала внести зміни до
законодавства, які б забезпечували можливість видачі біометричних
закордонних паспортів і поступове вилучення з обігу паспортів попереднього
зразка. Блок 2 стосується нелегальної імміграції. В п’ятій доповіді
Європейської комісії щодо прогресу України у виконанні Плану зазначалося,
що Україна має забезпечити наявність на пропускних пунктах обладнання,
яке забезпечувало б сканування відбитків пальців. Блок 3 – громадський
порядок та безпека. Для виконання цього зобов’язання було необхідно
прийняти концепцію боротьби з організованою злочинністю, не тільки
створити єдиний та незалежний антикорупційний орган (НАБУ), а й
забезпечити його ефективну роботу. У блоці 4 йдеться про зовнішні
відносини та фундаментальні права. У цей блок і входить норма про
заборону дискримінації. Однак, нинішній радянський Трудовий кодекс, який
діє в Україні, містить норму про заборону будь-якої форми дискримінації.
Тому, робить висновок Володимир Пилипенко, «доцільність виконання саме
цього пункту Плану дій явно не є вирішальною в питанні лібералізації
візового режиму з ЄС» (http://ukrreal.info/statti/item/65844-shcho-naspravdiperedbachaie-plan-dii-dlia-bezvizovoho-rezhymu. – 2015. – 10.11). Кожен і
перерахованих блоків містить низку вимог, що стосуються не тільки самого
законодавства, але й сутнісних змін у країни. Із загальних формулювань
вимог ЄС та самого набору цих блоків стає зрозуміло, що в цілому ЄС
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«відкриє двері» для громадян країни, що може гарантувати їх ідентифікацію
(що важливо для безпеки ЄС), захистити (знову ж таки, ЄС) від хвилі
неконтрольованої міграції, поширення злочинності, корупції та
дискримінації. Тобто, ЄС дбає про якомога більшу адекватність тих, хто в
перспективі може потрапити за кордон.
Не так давно, на початку листопада, Міністр закордонних справ Павло
Клімкін розповідав про шанси отримати безвізовий режим і серед необхідних
кроків назвав прийняття законів щодо удосконалення законодавства у сфері
міграції та притулку. Міністр окремо відзначив, що важливість цього блоку:
«Це просто питання удосконалення правових основ для біженців, для їх
утримання. Це питання на фоні того, що відбувається у Європейському
Союзі, є критичним» (http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/2/7087214/. −
2015. – 02.11). Про яких сам біженців йдеться, – Павло Клімкін не сказав,
однак зрозуміло, що йдеться про створення бар’єру від їх напливу до ЄС.
Крім зазначених вимог, в перелік законів, що має ухвалити ВРУ,
входять і зміни до Конституції щодо скасування недоторканності депутатів
та суддів (законопроект №1776). Зазначається, що Цей закон навіть
теоретично не зможуть ухвалити до кінця року, адже для внесення змін до
Конституції потрібні дві сесії (http://ukrreal.info/statti/item/66476-krok-dobezvizovoho-ale-shche-ne-peremoha-realii-ta-mify-pro-skasuvannia-shenhenu. –
2015. – 12.11). Втім, можливо, що існують попередні домовленості стовно
того, що даний пункт плану дій із візової лібералізації може бути не
принциповим для ЄС. Можливо, цей пункт нам «вибачать». Але у таких
речах ніколи не можна бути впевненими.
На розпливчатість домовленостей щодо безвізового режиму вказує
народний депутат, член комітету з питань запобігання і протидії корупції
Ігор Луценко. За його словами, те, який законопроект є «безвізовим», який ні,
формально визначає саме українська сторона. Відбувається так тому, що
«Немає алгоритму «ви робите те і те, а ми – вводимо безвізовий режим». Є
лише розпливчаті переговори, в яких ніхто, ніхто нам нічого не обіцяє»
(http://zik.ua/ua/news/2015/11/11/igor_lutsenko_u_pytanni_viz_golovnoyu_dlya
_yes_ie_bezpeka_z_yakoyu_u_nas__povnyy_proval_641639. – 2015. – 11.11).
Водночас, Ігор Луценко вважає, що справді важливим питанням для ЄС є
питання безпеки (в контексті військових та кримінальних подій на Донбасі).
Не варто нагадувати, безпека кого тут мається на увазі.
Питання застосування режиму візової лібералізації загострюється у
зв’язку із проблемами, з якими стикається сам ЄС останнім часом. Наплив
біженців із Сирії, теракти у Парижі, – всі ці події створюють реальні
передумови для прийняття політичного рішення закриття кордонів з боку
ЄС. Хоча цей крок може стати лише крайньою мірою. Голова Європейської
ради Дональд Туск на саміті ЄС − Африка в Мальті заявив, що Шенгенська
зона
перебуває
на
межі
краху
через
міграційну
кризу
(http://ukrreal.info/politika/item/66404-tusk-shenhenska-zona-ie-na-mezhikrakhu. − 2015. – 12.11). Для ЄС крах Шенгену буде означати крах його
самого як ідеї існування спільного відкритого європейського простору. Саме
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тому всі міграційні проблеми ЄС буде вирішувати непрямим способом. «До
краху Шенгенської зони не дійде. Це один з основоположних принципів ЄС»,
– пояснив керівник Інституту міжнародної політики Ростислав Томенчук
(http://www.slovoidilo.ua/2015/11/12/pogljad/polityka/krax-shenhenskoyi-zonyoznachatyme-zanepad-yes-yak-proektu-ekspert. − 2015. – 12.11). В будь-якому
випадку, сирійське питання вплине на рішення ЄС щодо України. Ймовірно –
це рішення буде відтерміновуватись до настання мінімальної рівноваги в
Європі.
Українські експерти все ще зберігають оптимістичне бачення проблеми
безвізового режиму. Так, Владимир Фесенко, голова Центру прикладних
політичних досліджень «Пента», впевнений, що ЄС може авансом надати
Україні безвізовий режим (http://penta.org.ua/expert_comments/2906/. − 2015.
− 12.11). Тобто, Європа може бути настільки зацікавлена в Україні, що не
буде чекати на виконання всіх вимог та піде на компроміс. Однак,
покладатись на такий варіант розвитку подій не варто, адже в такому випадку
доля безвізового режиму залежатиме від макрополітичної ситуації. З іншого
боку, хоч як часто представники ЄС повторюють, що наразі справа у
виконанні технічних вимог, все одно безвізовий режим між Україною та ЄС –
це політичне рішення.
Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що політичні
перепони для запровадження безвізового режиму вже зняті. Проблемні
моменти із змістом «безвізових законів» він вважає технічними моментами,
які Україна «виправить» на вимогу ЄС, якщо така буде. «І у нас є всі шанси в
наступному році отримати безвізовий режим з Євросоюзом»
(http://24tv.ua/ru/rada_gotova_peregolosovat_vse_bezvizovye_zakony__ministr_
n630397. − 2015. − 13.11), – наголосив міністр. Цю оцінку підтверджує
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. «Я абсолютно впевнений, –
стверджує він, – що реально отримати його влітку – на початку осені (2016
року, – ред.), але для цього ми реально повинні виконати те, що повинні
виконати:
прийняття
законів
і
виконання
цих
законів»
(http://ukrreal.info/politika/item/66596-klimkin-nazval-sroki-polucheniyaukrainoj-bezvizovogo-rezhima-s-es. − 2015. – 13.11). В один голос із чинними
міністрами висловлюється колишній міністр закордонних справ Володимир
Огризко. Він повністю підтверджує наявність шансу отримати безвізовий
режим у 2016 році (http://24tv.ua/ru/grozjat_li_ukrainskorossijskie_granicy_
bezvizovomu_rezhimu_s_es_n630289. − 2015. – 13.11).
Однак, шанс – це ще не гарантія. «На Раді Європи, можливо, ми
почуємо якийсь термін, який буде навряд чи раніше 2018 року», – прогнозує
директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан
Бортник. Він вказує на те, що перед Україною стоїть 56 завдань для
досягнення безвізового режиму. Наразі в процесі виконання – 17
(http://24tv.ua/ru/grozjat_li_ukrainskorossijskie_granicy_bezvizovomu_rezhimu
_s_es_n630289. − 2015. – 13.11).
Журналіст Віталій Портніков слушно зазначає, що «Ми продовжуємо
сприймати європейську інтеграцію не як сутнісні зміни в нашій країні, а як
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якийсь рівень комфорту, якого необхідно досягти за допомогою
Європейського
Союзу
та
у
співпраці
з
ним»
(http://ukrreal.info/statti/item/65763-zal-ozhidaniya-kak-evrointegratsiyupodmenili-bezvizovym-rezhimom. – 2015. – 10.11). Безвізовий режим – це
можливість отримати цей комфорт в поїздках в омріяну Європу замість того,
щоб досягати також рівня розвитку всередині країни. Тут слід згадати
результати дослідження, які наводили у ЗМІ наприкінці жовтня: «сьогодні
кожен третій українець прагне виїхати за кордон. (…) За останній час
кількість людей, які хочуть виїхати на територію ЄС, зросла на 20-25%. За
даними опитування, проведеного цього року, близько трьох млн планують
знайти роботу за кордоном вже найближчим часом, а ще 34% жителів
України не проти працевлаштуватися за кордоном, але детально про це ще не
думали» (http://zik.ua/ru/zmi/bbc/2015/10/24/151024_ru_s_ukr_press_12350. –
2015. – 24.10). Частково, ці результати можна пояснити теперішньої кризою
та військовим конфліктом на сході країни. Однак, трудова міграція – не
новина для України. Фактично, це – той вихід, який завжди здається
найпростішим для українців в складні часи. Схоже, що і зараз це залишається
одним із головних мотивів згоди виконувати вимоги ЄС стосовно
запровадження безвікого режиму.
Віталій Портніков наголошує, що отримання безвізового режиму не
повинно бути самоціллю. «Безвізовий режим з Шенгенською зоною – це,
звичайно, добре і зручно. Але прагнути жити в цивілізованій країні –
набагато важливіше. (…) Сама ідея, що ми міняємо цю країну не для себе, а
для інших, щоб ці інші дали нам безвізовий режим, фінансову допомогу,
поліпшили можливості для ввезення наших товарів – безглузда»
(http://ukrreal.info/statti/item/65763-zal-ozhidaniya-kak-evrointegratsiyupodmenili-bezvizovym-rezhimom. – 2015. – 10.11), – вважає він. Європейські
лідери також не втомлюються повторювати, що реформи перш за все повинні
бути потрібними самій Україні, а не для виконання чиїхось вимог чи для
отримання підтримки з боку іноземних партнерів.
Піднесення досягнення візової лібералізації з ЄС до статусу головної
мети розвитку країни є помилковим. Можна прагнути стати такою країною, з
якою Європа сама хотіла б встановити вільний режим кордонів, але не
вирвати цей привілей будь-якою ціною. Справа в тому, що привілеєм ще
потрібно вміти скористатись. Ускладнюють сприйняття даної проблеми і
завищені очікування. Так, глава Центру прикладних політичних досліджень
«Пента» Володимир Фесенко зауважує, що угода про асоціацію з ЄС може
принести перші позитивні результати не раніше ніж через 3-5 років. Завищені
очікування характерні не тільки для України, але для інших країн, що вже
пройшли шлях асоціації. «Там теж були розчарування і певне зростання
європесимізму через те, що присутність в ЄС не принесло цим країнам
негайне
підвищення
рівня
життя»
досліджень
(http://penta.org.ua/expert_comments/2908/. − 2015. – 16.11). Очевидно, що
підвищення рівня життя не може відбуватись автоматично після асоціації з
ЄС. Це – шанс, можливість, яку необхідно вміти і хотіти правильно
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використати. А таке вміння фактично буде результатом того розвитку країни
в бік забезпечення безпеки, економічного розвитку, зменшення рівня
корупції (в тому числі і політичної), якого вимагає ЄС для безвізового
режиму. Тому, навіть якщо ЄС надасть його Україні «авансом», всі ці речі
необхідно буде надолужувати. При чому не у вигляді прийнятих законів, а в
якості реальних змін у країні.
Для досягнення безвізового режиму Україна повинна виконати ряд
вимог. Жодна з цих вимог не є «технічною», адже Європу цікавить не
наявність певних законів, а їх дія. Без втілення в життя жоден закон не
переконає ЄС у тому, що Україна гідна стати частиною європейського
простору. Політичне рішення про безвізовий режим було прийняте разом із
підписання угоди про асоціацію, але реальне його впровадження залежить
від того рівня безпеки, який може забезпечити Україна. Крім того, існують
макрополітичні фактори, які можуть вплинути на прийняття цього рішення.
Однак, ніхто не може передбачити, у який бік хильнуться ваги: чи буде
Європа ризикувати і відкривати кордони нереформаваній країні заради
«великої гри» та уникнення ще більших небезпек, чи, навпаки, ризики
переконають її зачекати. І потім − ще зачекати. В будь-якому випадку,
головне для країни − можливість ствердити, що ми зробили все, що від нас
залежить у цьому питанні. Позитивні наслідки обов’язково будуть − у
вигляді безвізового режиму, чи у вигляді розвитку правової, безпечної
держави. Останнє, мабуть, навіть важливіше.
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Блогосфера
Антон Геращенко, народний депутат Украины:
Сегодня в Киеве началась беспрецедентное по своим масштабам в
истории Украины тестирование сотрудников бывшей милиции, которые
хотят доказать своими знаниями, что они достойны работать в
Национальной полиции.
За сегодняшний день планируется протестировать 1300 кандидатов в
полицию из Киева и Киевской области.
До середины декабря тестирование должны пройти более 12 тысяч
кандидатов в Национальную полицию по Киеву и Киевской области.
Тот из бывших милиционеров, кто не захотел проходить тесты и
собеседования – навсегда теряет возможность перехода в Национальную
полицию.
Впервые в истории Украины переаттестация госслужащих,
работников правоохранительных органов, проходит не формально или по
блату, а по настоящему с использованием современных компьютерных
технологий.
Тот, кто был начальником, по итогам тестов и собеседований, может
оказаться полной бездарностью.
И наоборот, простой опер или следователь, показав высокий уровень
знаний и профессионализма, сможет претендовать на занятие руководящих
должностей.
В ближайшее время, также будет объявлен сбор информации о
правонарушениях со стороны руководящих сотрудников милиции, чтобы во
время собеседования с ними вся эта информация была использована и те, кто
грабил и нарушал права граждан – не будут переназначены в Национальную
полицию.
Нельзя будет договориться или попросить чтобы позвонили сверху и
замолвили словечко.
Все по-честному!
Так, как мы все мечтали, когда шли на Майдан (Мечты сбываются! //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/gerashchenko/564c5bc42784c/. – 2015. –
18.11).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Сегодня глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе начала
процесс реальной переаттестации в Киеве и Киевской области.
Повторяю вновь и вновь: переход от милиции к полиции не будет
формальностью!
Пройдет время и новая полиция мало чем будет напоминать вам ту
милицию, к которой все привыкли за десятилетия. Структурные и кадровые
изменения приведут нас к новому качеству. Просто надо идти – не болтать, а
Блогосфера
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делать. Шаг за шагом – ОТСЕКАТЬ ОБРЮЗГШЕЕ И УРОДЛИВОЕ
ПРОШЛОЕ – выстраивая новый, сильный современный стержневой
механизм на службе общества!
Сегодня же Хатия объявила о нашей программе переходного этапа в
ПОЛИЦИИ – 100 дней. Впереди много работы:
КОНЦЕПЦІЯ «100 ДНІВ ЯКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
УКРАЇНИ»
Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади,
який відповідно до Закону України «Про Національну поліції» почав свою
роботу 7 листопада 2015 року.
Основною метою на сьогодні є створення нового органу, здатного
надати якісний правоохоронний сервіс у відповідності з вимогами
суспільства.
В рамках досягнення зазначеної мети Національна поліція проводить
глобальну переатестацію своїх співробітників.
Починаючи з першого дня служби робота працівників, які пройшли
атестацію, буде піддана оцінки згідно з методикою «100 днів якості
Національної поліції».
Оцінка якості роботи співробітників буде дана незалежно від їх посад,
звань, а також територіального та структурного підпорядкування.
Ми розглядаємо ці 100 днів як перехідний період для адаптації всіх
підрозділів і співробітників Національної поліції до нового стандарту якості
та оцінки результатів своєї роботи.
По закінченні 100 днів будуть прийняті кадрові рішення щодо
керівного складу територіальних та структурних підрозділів Національної
поліції.
Основні проекти, які будуть реалізовані в рамках Концепції:
І. КАРДИНАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ
РОБОТИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ – З КІЛЬКІСНИХ НА ЯКІСНІ.
Національна поліція України відмовляється від статистичних методів
оцінки роботи підрозділів і співробітників. Для нас важливі не кількісні, а
якісні показники роботи співробітників поліції.
Протягом 100 днів всі структурні підрозділи Національної поліції по
всій країні двічі пройдуть перевірку якості своєї роботи.
Кінцева оцінка Якості роботи територіальних та структурних
підрозділів Національної поліції, а також їх керівників і рядових
співробітників буде дана з урахуванням наступних показників:
А) Результати зовнішнього соціологічного опитування населення;
B) Результати оцінки ефективності роботи поліції бізнес-середовищем;
C) Результати внутрішнього опитування співробітників Національної
поліції;
D) Оцінка результатів виконання пріоритетних завдань.
А) Результати зовнішнього соціологічного опитування населення

Блогосфера

10

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

12 – 18 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
Найближчим часом Національною поліцією для проведення
соціологічних досліджень думки населення про роботу поліції будуть
залучені незалежні соціологічні служби.
Ключовими показниками стануть:
– динаміка довіри населення до територіальних управлінь Національної
поліції;
– оцінка громадянами почуття власної безпеки в районі проживання;
– оцінка рівня корупції у підрозділах поліції;
– рівень задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції
при їх виклику і первинному контакті на місці події;
– оцінка оперативності реагування поліції на повідомлення про
злочини, ефективності роботи з протидії злочинності.
B) Результати оцінки ефективності роботи поліції бізнес-середовищем
Національною поліцією розробляється методика оцінки якості роботи
територіальних органів поліції регіональними бізнес-спільнотами.
Зазначені дослідження також будуть здійснюватися незалежними
соціологічними службами у фокус-групах за різними напрямками:
– оцінка роботи поліції приватними підприємцями;
– оцінка роботи поліції малим і середнім бізнесом;
– оцінка роботи поліції великим бізнесом та іноземними компаніями.
Ключовими показниками роботи поліції з бізнес-середовищем стануть:
– динаміка довіри до територіальних управлінь Національної поліції;
– оцінка ефективності роботи поліції;
– наявність фактів втручання в роботу комерційних структур;
– оцінка сприйняття рівня корупції в підрозділах поліції;
C) Результати внутрішнього опитування співробітників Національної
поліції
Внутрішнє опитування співробітників також здійснюватиметься
незалежними соціологічними службами.
Ключовими факторами вивчення стануть:
– оцінка роботи колег у рамках підрозділу за ключовими параметрами
– ініціативність, оперативність, відповідність цінностям тощо;
– оцінка роботи вищого керівництва структурних та територіальних
підрозділів, їх зусиль по забезпеченню нормальних умов роботи
поліцейських;
– оцінка рівня співпраці структурних підрозділів поліції;
– оцінка мотивації співробітників.
Результати внутрішнього опитування, поряд з інформацією
Департаменту внутрішньої безпеки, будуть використовуватися при прийнятті
ключових кадрових рішень, зокрема – щодо заохочень та просування по
службі всередині всіх без винятку структурних підрозділів Національної
поліції.
D) Оцінка результатів виконання пріоритетних завдань
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Протягом «100 днів якості» завдання підрозділів будуть розподілені за
пріоритетами. Завдання, виділені із загального масиву, отримають статус
першочергових або пріоритетних.
Оцінка ефективності виконання цих завдань буде покладена на
керівників структурних підрозділів апарату Національної поліції за
відповідними напрямами.
Звіти про виконання цих завдань братимуться до уваги при прийнятті
кадрових рішень у територіальних органах Національної поліції.
ІІ.
КЕРІВНИКИ
ТЕРИТОРІАЛЬНЫХ
ПІДРОЗДІЛІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ
ПОСТУПОВО
МАЮТЬ
СТАТИ
МЕНЕДЖЕРАМИ
Згідно з концептуальним рішенням керівництва Національної поліції, зпід впливу керівників територіальних органів Національної поліції виведені
ряд ключових структур.
Зокрема, Кримінальна поліція і Патрульна поліція.
У рамках Кримінальної поліції вертикальне підпорядкування
реалізовано в:
– Поліції захисту економіки;
– Кіберполіції;
– Поліції по боротьбі з наркозлочинністю.
Всі ці структури вертикально інтегровані і безпосередньо
підпорядковуються Центральному органу управління Національної поліції.
З урахуванням цих структурних і функціональних змін, вплив
керівника територіального управління Національної поліції безпосередньо на
оперативну діяльність поліції зменшиться і значно зросте його роль як
менеджера.
У зв'язку з цим Національна поліція кардинально змінює принцип
призначення керівників територіальних органів.
Відбір, тестування і підготовка нових керівників територіальних
органів Національної поліції буде проходити в рамках проекту «Лицарі
честі», розробленого спільно українськими та іноземними експертами за
підтримки міжнародної місії технічної допомоги ICITAP та інших донорів.
ІІІ. ПРОЕКТ «ЛИЦАРИ ЧЕСТІ»
Основне завдання проекту «Лицарі честі» – виявлення, оцінка і
підготовка нових лідерів і професіоналів, здатних посісти керівні посади в
територіальних органах Національної поліції України.
Розробляючи проект, ми виходили з того, що у зв'язку із
запровадженням нової структури Національної поліції України, керівники
територіальних підрозділів, поряд з професійним досвідом, мають також
володіти:
– високими лідерськими якостями;
– менеджерськими навичками;
– навичками управління персоналом;
– мати хорошу ціннісну підготовку.
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Керівник територіального підрозділу повинен подавати особистий
приклад своїм співробітникам і демонструвати високий рівень своєї ціннісної
підготовки та участі у підвищенні якості роботи поліції в цілому.
Він повинен бути обізнаний про всі проблеми та потреби як своїх
підлеглих, так і жителів підопічного йому регіону. Саме він задає тон роботи
підрозділу.
Крім цього, керівники головних управлінь у регіонах повинні
відігравати ключову роль у професійному і технічному розвитку
підпорядкованого органу і бути здатними:
– чітко сформулювати завдання;
– формувати політику підпорядкованого органу;
– дотримуватися стандартів якості роботи своїх підлеглих;
– забезпечити публічну безпеку і порядок у регіоні.
Проект «Лицарі честі» буде проходити у чотири етапи:
А) Відбір кандидатів на участь у проекті;
В) Тестування потенційних учасників;
С) Курси підготовки лідерів;
D) Фінальне тестування і розподілення.
A) Відбір кандидатів
Відбір кандидатів буде здійснюватися підрозділами внутрішньої
безпеки Національної поліції на підставі результатів внутрішнього
опитування співробітників територіальних підрозділів.
Відбір майбутніх учасників відбуватиметься за такими критеріями:
– авторитет колег із профільних підрозділів;
– лідерські якості;
– відсутність відомостей про причетність до корупційних чи інших
незаконних схем, негативних фактів і записів під час служби.
В) Тестування учасників проекту
Відібрані кандидати пройдуть ретельне тестування і співбесіду з
Центральною атестаційною комісією Національної поліції України.
Зокрема, кандидатам буде запропоновано пройти наступні тести:
– GST (General Skills Test – Тест загальних навичок);
– Спеціалізований тест за відповідним напрямком;
– MIDOT (Тест оцінки благонадійності і професійної етики).
Учасниками проекту стануть кандидати, які набрали максимальну
кількість балів по результатах усіх тестів і пройшли співбесіду з
Центральною атестаційною комісією Національної поліції України.
С) Курси підготовки лідерів
Головним завданням проекту є системна підготовка майбутніх
керівників Національної поліції на всіх рівнях. Ми твердо переконані, що в
нових реаліях керівник органу або підрозділу Національної поліції в першу
чергу повинен бути лідером.
Курс підготовки буде спрямований на забезпечення майбутніх
керівників Національної поліції України знаннями і навичками, необхідними
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для ефективного управління територіальними органами и структурними
підрозділами Національної поліції.
Окремий акцент у проекті буде зроблено на підвищення лідерських
якостей учасників, а також їхньої ціннісної і етичної підготовки.
Безпосереднім керівником курсу навчання стане Глава Національної
поліції України.
Програма навчання буде проходити за наступними напрямами:
– Курс лідерства;
– Стратегічний менеджмент в структурах НПУ;
– Професійна підготовка по лініях діяльності поліції (слідство,
оперативно-розшукова діяльність, охорона публічної безпеки та порядку);
– Управління ресурсами бюджетної організації;
– Управління персоналом;
– Загальна концепція реформування НПУ;
– Територіальні органи поліції у системі державних органів;
– Правові аспекти роботи керівника територіального органу НПУ;
– Вивчення специфіки роботи поліції з урахуванням демографічних,
політичних і культурних особливостей регіонів;
– Етичний кодекс співробітників поліції і керівників НПУ;
– Публічна комунікація, робота зі ЗМІ і репутаційний ризикменеджмент.
У ході підготовки учасники будуть здавати проміжні тести.
D) Фінальне тестування і розподіл
За підсумками курсу підготовки буде проведено фінальне тестування з
усіх дисциплін, результати яких враховуватимуться при прийнятті
подальших кадрових рішень.
Кадрові рішення щодо чинних голів територіальних управлінь
Національної поліції будуть прийматися з урахуванням результатів «100 днів
якості».
Звільнені посади будуть запропоновані випускникам проекту «Лицарі
честі».
ІV. РЕКРУТИНГОВИЙ ЦЕНТР
Паралельно з реалізацією проекту «Лицарі чести» за підтримки місії
міжнародної технічної допомоги та інших донорів ініціюється проект
створення Рекрутингового центру.
Основною метою Рекрутингового центру, у структурі якого будуть
функціонувати регіональні представництва, є відбір кандидатів на службу до
Національної поліції і технічна допомога у проведенні їх атестації.
Рекрутинговый центр буде незалежною структурою, яка не входить до
складу Національної поліції, а також поза политичним та іншим впливом.
Методологія відбору персоналу буде максимально прозорою,
відповідатиме вимогам Закону України «Про Національну поліцію» і
втілюватиметься професіоналами високого рівня.
V. КАР'ЄРНИЙ РІСТ: ЯК ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ НАЧАЛЬНИКИ
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Нова кадрова політика Національної поліції виключає автоматичне
призначення міліцейських керівників на керівні посади в поліції.
Кар'єрний ріст в поліції буде обумовлений чіткими правилами і
порядком.
Зокрема, кандидати на керівні посади, запропоновані регіональними
головними управліннями поліції, повинні будуть пройти:
– Тести:
• GST (General Skills Test – Тест загальних навичок);
• Спеціалізований тест за відповідним напрямком;
• MIDOT (Тест оцінки благонадійності і професійної етики).
– Поліграф;
– Погодження з Департаментом внутрішньої безпеки.
VI. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ
У структурі апарату Національної поліції створено підрозділ
внутрішньої безпеки, із принципово новою філософією діяльності.
Поряд з відходом від каральних функцій основними завданнями
Департаменту буде:
– моніторинг ризиків і загроз у поліцейській діяльності;
– контроль за дотриманням законності у повсякденній діяльності
поліції;
– забезпечення зв'язку апарату Національної поліції із суспільством,
зокрема – шляхом функціонування «гарячої лінії».
Реалізація Концепції дозволить створити Національну поліццію як
якісно новий правоохоронний орган, незалежний від політичних впливів, в
якому кожен поліцейський професійно і чесно служитиме українському
народу (Хатія Деканоідзе: 100 ДНІВ ЯКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
УКРАЇНИ // http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/564cefc6b8aa2/. –
2015. – 18.11).
Руслан Демчак, народний депутат України:
Напевно такої колосальної корупції, яка існує на українській
митниці, немає в жодній іншій сфері. Наразі Уряд України, у
відповідності з міжнародним досвідом, має намір укласти угоду терміном
на 2-3 роки з однією з європейських компаній, якій передадуть для
спільного управління українські митниці. Тобто буде подвійне
паралельне управління та спільний прозорий аудит.
До кінця тижня мають бути оголошені тендер та критерії, за якими
буде запрошена іноземна компанія до співпраці. Найбільш ймовірним
партнером по даній реформі може стати британська компанія Crown
Agents, яка працює з клієнтами в більш ніж 100 країнах. Її управлінські
компетенції полягають в широкому діапазоні секторів, забезпечуючи
управління державними фінансами, гуманітарній та антикризових заходах,
банківській справі та управлінні інвестиціями, закупівлями і логістикою,
продовольчою безпекою, спрощення процедур торгівлі, охорони здоров’я,
ІТ-консалтинг і навчання.
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Необхідно зазначити, що співпраця Crown Agents із українськими
чиновниками і управлінцями триває понад десять років. Спеціалісти
британської компанії надають консультації в різних галузях та проектах.
Наприклад, із останніх це – реалізація проекту «Гармонізація системи
державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС», основною метою якого
є реформа системи державних закупівель відповідно до принципів ЄС.
Вартість проекту становить 4 млн. євро.
Реформування митниць має всесвітні приклади по Латвії, Болгарії,
Албанії, Індонезії, Південному Судану, Мозамбіку. Діяльність міжнародних
експертів направлена від початкових консультацій до повного управління
всіма митними операціями в країні.
Наголошую, в Україні дана співпраця не означає повного управління
іноземною компанією українською митницею. Мова йде насамперед про
надання консультаційних послуг із побудови ефективного кадрового
потенціалу, автоматизації процесів, аналізу законодавчого забезпечення та
моніторингу вантажів у складі спеціальних операційних груп.
Крім того, попередньо наголошувалось, що Кабмін хоче в порядку
експерименту віддати на першому етапі тільки 4 з 25 митниць в управління
іноземній компанії (Закарпатську, Львівську, Волинську та Чернівецьку).
Досвід Болгарії показує, що залучення іноземних експертів протягом 20022010 року сприяло збільшення надходжень до бюджету (на 80%), що в
грошовому еквіваленті становить 2 млрд. євро. За три роки реформування
латвійської митниці, обсяг стягнутих податків і мит зріс за різними
підрахунками на 90%. За словами експертів, абсолютно реально після
проведення тендерних процедур запустити пілотний проект вже з січня 2016
року, а до квітня можливо повністю реалізувати процес залучення іноземців
до спільного управління митницями (Реформування української митниці за
міжнародними стандартами // http://blog.ubr.ua/politika/ruslan-demchakreformuvannia-ukrainskoi-mitnici-za-mijnarodnimi-standartami12366#sthash.tZI9OMvs.dpuf. – 2015. – 18.11).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
До уваги автовласників! З сьогоднішнього дня ми «вбиваємо»
довідку-рахунок – королеву корупції в ДАІ, годувальницю не одного
покоління даїшників – «довідка-рахунок» – наказала довго жити!
Сьогодні, нарешті, склалися усі умови. Ліквідовано ДАІ, МРЕВ –
створені Сервісні Центри МВС, змінено процедури – підготовлено купу
підзаконних нормативних змін... І ось сьогодні вніс Постанову до Кабінету
Міністрів і був активно підтриманий: використання довідок-рахунків при
оформленні автомобілів СКАСОВАНО!
Головна новина: тепер при оформленні автомобіля у Сервісному
Центрі МВС продавцю і покупцю достатньо підписати договір купівліпродажу у будь-якому сервісному центрі України у присутності
адміністратора, який засвідчить особи учасників угоди на підставі їх
документів. Засвідчить – безкоштовно!
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ПАМ'ЯТАЄТЕ ЯК БУЛО? ЯК ЖИЛА ЦЯ ГІДРА, НЕЗВАЖАЮЧИ НА
ПОСТІЙНЕ відрубування голів?!
Я думаю, немає в країні автовласника, який би хоч раз не заплатив у
ДАІ, крім обов'язкових платежів (близько 500 гривень), ще додаткову тисячу
гривень спритній людині (не у формі). Ця людина дивилася документи, що
засвідчують особи продавця і покупця і давала про це заповітну довідку на
номерному бланку встановленого зразка та виготовленого на державному
поліграфкомбінаті. Приватна особа продавала номерну державну довідкурахунок за ринковою ціною, не зазначену в жодному нормативному
документі. Але без неї ДАІ автомобіль не реєструвала!
А знаєте, де приватна особа брала номерні бланки суворої звітності?
Так в ДАІ ж!
ДАІ
замовляло
номерні
бланки
«Довідка-рахунок»
ДП
«Поліграфкомбінат»Україна» і за собівартістю (донедавна – 29 грн.04 коп., а
тепер і зовсім 12 грн) продавало ПРИВАТНИМ фірмам. І все відповідало
законним порядкам і правилам...
Різниця у вартості – прибуток компанії. У компанію, зрозуміло,
входило і ДАІ – по всій вертикалі, оскільки бланки безперебійно і у потрібній
кількості отримували тільки ті фірми, які добре ділилися.
Гугл за 0,39 секунди знаходить 456000 пропозицій оформити довідкурахунок. Вартість – від 599 до 2000 гривень. Час оформлення від 10 хвилин
до півгодини.
Разом в середньому тисячу-півтори гривень З КОЖНОГО бланка!
При цьому, зрозуміло, не всі фірми отримували дозвіл ДАІ на право
займатися цим захоплюючим бізнесом, а тільки «правильні»...
І все відповідало законним порядкам і правилам...
Ми садили у в'язницю, звільняли весь особовий склад МРЕВ – не
допомагало...
Необхідні були тільки системні зміни у порядку – і ось сьогодні – свято
– все готово!
Корупційна можливість обдирати автолюбителів через довідкирахунки – знищена як клас!
Із сьогоднішнього дня для реєстрації автомобіля на нового власника
достатньо:
• Підписати договір купівлі-продажу (дарування) продавцем і покупцем
особисто в будь-якому (!) Сервісному Центрі МВС України у присутності
адміністратора Центру за пред'явленням документа, що посвідчує особу.
Вартість послуги – тільки обов'язкові платежі, встановлені законом.
• Нотаріально засвідчити договір купівлі-продажу та надати його в
будь-який (!) Сервісний Центр України. Оплата обов'язкових платежів плюс
послуги нотаріуса.
• Для покупців нових автомобілів у салонах (в юридичної особи)
достатньо надати в Сервісний Центр договір, засвідчений печаткою продавця
і свої документи. Оплата обов'язкових платежів, встановлених законом.
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І ЦЕ ТІЛЬКИ – ПЕРШЕ! Йдемо далі... (ДОВІДКИ – РАХУНКИ – все!
//
http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/arsen-avakov/spravka-schet-prykazaladolgo-zhyt. – 2015. – 18.11).
Олег Петровець, депутат Київської міської ради:
Днями у Києві пройшла Міжнародна антикорупційна конференція
«Запобігаємо. Боремось. Діємо». Варто визнати, що це справді
наймасштабніший за часів незалежності України публічний захід у сфері
запобігання та протидії корупції.
В ньому взяли участь багато іноземних спікерів з різних країн світу.
Серед них діючі або колишні міністри, голови антикорупційних органів,
прокурори. Конференція мала за мету: стати майданчиком для чесного та
відкритого діалогу держави, бізнесу та громадянського суспільства;
представити найкращий міжнародний досвід з тих країн, які мають практичні
успіхи у запобіганні та подоланні корупції; зібрати разом в одній аудиторії
усі сторони, залучені до антикорупційної реформи: детективів, прокурорів,
суддів, журналістів, громадянських активістів, тощо; підтримати та
замотивувати новостворені державні антикорупційні інституції, надавши їм
необхідну місцеву та міжнародну підтримку задля ефективного виконання їх
функцій та досягнення результату.
Саме після Європейської революції нова влада під тиском
громадськості почала проводити антикорупційні реформи: розроблено
антикорупційну стратегію на 2014 – 2017 роки; Закон щодо визначення
кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів; утворені
нові органи
—
Національне агенство з питань запобігання корупції,
Національне антикорупційне бюро, Бізнес-омбудсмен; триває утворення
Державного бюро розслідувань та антикорупційної прокуратури;
розвивається електронне урядування.
Цей процес інституціонального і законодавчого забезпечення майже
завершений, а відповідно – настав час переходу від теорії до практики. Про
певні дії можна говорити вже сьогодні. У зв’язку з проведенням
антикорупційних реформ відбулись кардинальні зміни у кадровому складі
прокуратури – звільнено 4 тисячі співробітників. Паралельно проводиться
конкурс з обрання 700 місцевих прокурорів.
Створено Патрульну поліцію, кадровий набір якої проводився у доволі
жорсткий спосіб. Необхідно, аби за такою аналогією відбувався і конкурс на
суддівські посади, присяжних, прокурорів. Адже до української судової
системи багато питань.
Утім, іноземні експерти вважають, що наразі Україною зроблено ще
недостатньо для належної боротьби з корупцією. Вони продовжують
ретельно стежити за антикорупційною діяльністю і ми маємо показати
хороший результат, бо інакше залучення інвесторів в країну буде
неможливим, а це, відповідно, унеможливить і успішний розвиток держави.
Та для повного викорінення корупції лише внутрішньої боротьби з цим
ганебним явищем недостатньо. Багато осіб, яких звинувачено у корупції,
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переховуються за кордоном і продовжують вести свою незаконну діяльність
звідти. Цьому треба теж покласти край. Тому я вітаю пропозицію заснувати
на міжнародній основі міжнародну антикорупційну місію та надати їй за
участю ЄС та США можливість відкривати провадження за межами України,
допустивши до баз даних як СБУ, так і Національного антикорупційного
бюро, Державного бюро розслідувань, ГПУ (Боротьба з корупцією перестає
бути міфом // http://blog.liga.net/user/opetrovets/article/19944.aspx. – 2015. –
17.11).
Iрина Курган, аудитор, податковий консультант:
Нарешті дійшла черга до реформи трудового законодавства. На
заміну Кодексу законів про працю, який був прийнятий ще в 70-х роках
минулого століття, прийде новий Трудовий кодекс з абсолютно іншими
ідеологією та філософією.
Верховна рада 05 листопада 2015 року у першому читанні
Законопроектом №1658 прийняла Проект Трудового кодексу України, який
для країни, орієнтованої на європейські інвестиції, має велике значення.
Крім того, в новий Кодекс будуть включені положення Законів «Про оплату
праці», «Про відпустки» та частково «Про охорону праці».
Передбачається, що Трудовий кодекс буде масштабним документом,
що складається з 9-ти книг та 368 статей, який стане своєрідною
трудовою Конституцією. Щодо змін в трудовому законодавстві, то вони
торкнуться буквально кожної людини працездатного віку.
Зокрема:
- введення виключно письмових трудових угод, які буде заборонено
змінювати без згоди працівника, та змінювати розмір заробітної плати в
односторонньому порядку;
- вагітні жінки не відбуватимуть випробний термін при прийомі на
роботу;
- причиною звільнення співробітника може стати розголошення
службової таємниці, грубе порушення правил техніки безпеки, недостатня
кваліфікація (зараз керівник може звільнити співробітника лише за пияцтво,
прогули й злодійство);
- трудовий тиждень не буде перевищувати 40 робочих годин, а при
шкідливих умовах виробництва - 36 годин.
При письмовій згоді співробітника кількість годин може бути
збільшено до 44-х. Але, в такому випадку за кожну годину понаднормової
роботи співробітнику будуть платити в три рази більше (сьогодні
понаднормовий тариф – в два рази вище звичайного).
- При необхідності працювати з 22:00 до 6:00 оплата робочого часу
зросте на 30% (зараз - на 20%);
- Вводиться поняття гнучкого графіка і можливості роботи на дому .
Іншими словами, відпрацьований час все рівно буде фіксуватися, але
основним критерієм за таких умовах стане якісне виконання роботи в строк.
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- Чоловіки і жінки з рівним досвідом роботи і аналогічними
обов'язками отримуватимуть однакові зарплати (Зараз це питання не
регламентується);
- Керівникам дозволять стежити за співробітниками за допомогою
відеокамер (в КЗпП такого не прописано);
При цьому працівники повинні бути попереджені про це, а камери
забороняється встановлювати в приміщеннях, де відеоспостереження може
принизити гідність людини. Наприклад, у вбиральні.
- Щорічну відпустку збільшать з 24-х до 28-ми днів.
- Обідня перерва теж буде регламентована: не менше ніж 30 хвилин,
але не більше двох годин. Крім того, у новому проекті прописано, що
працівник має право на короткі перерви протягом дня.
Також у проекті Трудового кодексу визначено поняття «робоче місце»,
питання правонаступництва щодо трудового законодавства у разі злиття чи
поділу юридичної особи.
Крім того, в ньому прописано право на репатріацію (наприклад, якщо
людина – моряк, роботодавець зобов'язаний повернути його додому після
плавання) і передбачено припинення трудових відносин за умови настання
надзвичайних обставин (стихійного лиха, військових дій і т. д.).
Світ постійно змінюється, все навколо рухається вперед. І той факт, що
трудове законодавство України нарешті буде адаптоване, свідчить лише про
впевнені кроки успішної побудови сучасного ринку праці (Як воно –
працювати
за
новим
Трудовим
кодексом?
//
http://blog.liga.net/user/ikurgan/article/19929.aspx. – 2015. – 16.11).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Їх було 86 – 86 (!) показників ефективності роботи міліцейського
підрозділу. Реєстровані злочини за різними напрямками – кількість,
розкриття, терміни, відносні показники... агрегативні таблиці...
Навіть мені, людині, яка свого часу серйозно займалася математичним
моделюванням – розбиратися довелося довго... Але, як казав мені колись
Генріх Алтунян: «не шукай логіку там, де ти її не клав»:)
Якщо в районі зменшувалась кількість крадіжок, вбивств і
наркоторговців – це за всіма цими показниками, найчастіше, виводило район
на останні місця рейтингу – міліціонерів лаяли, карали і... вимагали
«нормальних» (!) показників.
І розкручувався ідіотський маховик – оперативники та слідчі
«виконували план» – по повіям і кишеньковим злодіям, дорожним аваріям і
розкраданням, маніпулювали розкриттям, вносячи одні й не вносячи інші
злочини в реєстрацію... загалом звичайна пострадянська система.
Але! – Тепер ми все перезавантажуємо. Поліція! Геть архаїзми
пострадянської міліцейської системи!
З метою впровадження ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ПОЛІЦІЇ,
сьогоднішнім наказом – скасував усі 86 обов'язкових оціночних показників.
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Буде впроваджено абсолютно нову модель оцінки ефективності
поліцейської роботи, яка спирається на довіру населення до поліції.
Оцінку ефективності діяльності співробітників Національної поліції
будемо здійснювати за чотирма напрямками:
1) результати зовнішнього опитування;
2) оцінка бізнес-середовищем ефективності поліцейської діяльності;
3) результати внутрішнього опитування;
4) результати виконання пріоритетних завдань.
Так буде правильно! – І ніяких більше паличок, галочок і планових
нормативів за кількістю кишенькових злодіїв і розкрадачів (Новая модель
оценки
эффективности
полицейской
работы
//
http://ru.espreso.tv/blogs/2015/11/13/novaya_model_ocenky_effektyvnosty_polyc
eyskoy_raboty. – 2015. – 13.11).
Валерій Пекар, співзасновник Громадянської Платформи Нова
Країна:
Чергове 14-е засідання Національної ради реформ, що відбулося 9
листопада, було присвячено судовій реформі. Тема гостра, пріоритетна,
знаходиться у фокусі уваги суспільства, але стиль цих нотаток, як
завжди, є безстороннім, репортажним, за випадком особистих
коментарів, поданих [у квадратних дужках].
Отже, у вступному слові президент зазначив, що судова реформа є
найбільш очікуваною у суспільстві, вона пов'язана і з приходом у країну
інвестицій, і з боротьбою з корупцією, і з іншими важливими аспектами
життя. Ми зрозуміли ціну свободи і тепер починаємо розуміти ціну
справедливості, сказав президент, і ця цитата вже була поширена його пресслужбою. [Хоча, зазначу від себе, саме справедливість була першою цінністю
і вимогою Майдану.] Ми маємо надзвичайно позитивний висновок
Венеціанської комісії, підкреслив Порошенко. Стратегія судової реформи
полягає в оновленні суддівського корпусу через персональне оцінювання
суддів, а водночас до цього додаються скасування суддівської
недоторканості, деполітизація, контроль видатків, «подарунків» тощо.
Нездатність пояснити джерела набутого майна стане підставою для
звільнення судді. Розпочинається тривалий процес оцінювання всіх суддів,
що супроводжуватиметься реорганізацією окремих судів. Тестування буде
проходити по процедурі, схожій на поліцейську. На цьому тижні, підсумував
президент, я внесу до Верховної Ради узгоджений законопроект.
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман додав, що планує взяти
проект за основу до кінця року, щоб на наступній сесії прийняти його
остаточно (нижче написано трохи детальніше про складний багатокроковий
процес внесення змін до Конституції).
Доповідь по основному питанню зробив заступник глави
адміністрації президента Олексій Філатов. Він почав з оцінки поточного
стану справ: за даними дослідження, проведеного на замовлення USAID,
рівень довіри до судів становить 5% (що цікаво, серед тих, хто були у
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судовому засіданні, 16%, а серед тих, хто не були, – 4%). Опитування
показують, що 36% громадян виступають за повну заміну держслужбовців та
суддів, 38% за попередню перевірку. Якщо йдеться конкретно про суддів,
49% опитаних підтримують повне оновлення суддівського корпусу, ще 36%
виступають за перевірку всіх суддів, і ще 7% за вибіркову перевірку. Таким
чином, у суспільстві є майже консенсус з цього питання.
Виклики, з якими стикається судова система, не обмежуються
корупцією. До цього додається політичній вплив на суддів, перевантаження
суддів (500-600 справ на рік на кожного) та низька якість правосуддя,
недофінансування, низький рівень правової культури населення.
Реформа судової системи в цілому включає:
- першочергові зміни в законодавстві (вже прийнято Закон «Про
забезпечення права на справедливий суд», яким повністю оновлено Вищу
раду юстиції, частково оновлено Вищу кваліфікаційну комісію суддів
(ВККС), відновлена робота цих двох органів, підготовлено проведення
кваліфікаційного
оцінювання
суддів,
запроваджено
механізми
дисциплінарної відповідальності тощо; окрім того, розроблені проекти змін
до трьох процесуальних кодексів, ухвалено у першому читанні
законопроекти про систему виконання судових рішень, доопрацьовується
проект змін до закону про адвокатуру),
- зміни до Конституції та наступне оновлення законодавства (це в
процесі: 30 жовтня проект змін схвалений Конституційною комісією,
отримані схвальні висновки Венеціанської комісії від 24 липня та 26 жовтня,
опрацьовані численні пропозиції експертів),
- системне оновлення суддівського корпусу.
Зміни в законодавстві торкаються не лише судоустрою та статусу
суддів, але й процесуального законодавства, адвокатури, системи виконання
судових рішень, а також реформи органів кримінальної юстиції.
Але сконцентруємося на ключових конституційних змінах. Вони
включають:
- механізми оновлення суддівського корпусу шляхом проведення
оцінювання всіх суддів та запровадження дієвих підстав для звільнення;
- деполітизацію та забезпечення незалежності (утворення та ліквідація
судів виключно законом, обмеження політичного впливу);
- оптимізація системі судоустрою шляхом переходу до триланкової
системи судів (не буде вищих спеціалізованих судів);
- встановлення антикорупційних запобіжників (непідтвердження
легальності джерел походження майна як підстава для звільнення, прозорий
конкурс на будь-яку посаду, громадський контроль).
Вік призначення судді на посаду збільшується з 25 до 30 років,
мінімально необхідний стаж – з 3 до 5 років, встановлюються додаткові
кваліфікаційні вимоги. Імунітет судді скорочується від повного до
функціонального (тобто суддя може бути притягнутий до відповідальності за
вчинки, які виходять за межі його професійної діяльності, наприклад,
дорожно-транспортні пригоди). Право обрання, переведення та звільнення
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суддів переходить від президента і парламенту до Вищої ради правосуддя.
Чітко врегульовуються підстави для звільнення і припинення повноважень
(виключається «порушення присяги», що неможливо довести і критикується
Венеціанською комісією). Вища рада правосуддя – це новий конституційний
орган, який складається з 21 особи (10 суддів, обрані суддями, 2 від
адвокатів, 2 від науковців, 2 від прокурорів, 2 призначені президентом, 2
парламентом, та голова Верховного суду за посадою). Всі вони мають бути
політично нейтральними. Водночас проект змін до Конституції включає
ключові положення реформи прокуратури (скасування загального нагляду
тощо), адвокатури, Конституційного суду, виконання судових рішень тощо.
В рамках структурної оптимізації судової системи може відбутися
укрупнення окремих судових округів, створення міжрайонних судів. Судді
можуть подати у відставку або взяти участь у конкурсі на нові посади.
Правда, зазначив Олексій Філатов, через позбавлення довічного грошового
утримання судді втратили мотивацію до відставки.
Подальші процедурні кроки наступні: президент вносить проект до
Верховної Ради, яка направляє його до Конституційного суду, той надає
висновок, парламент схвалює у першому читанні не пізніше грудня, схвалює
остаточно не пізніше березня. Далі ВККС проводить кваліфікаційне
оцінювання суддів за підтримки всіх правоохоронних органів. Тим часом
Рада з питань судової реформи завершує підготовку вже згаданих
законопроектів.
В обговоренні заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд
зазначила, що основне завдання змін – відновити довіру, та запропонувала
присвятити судовій реформі окремий день у парламенті, одночасно
розглянувши весь пакет законів (така практика нині себе виправдовує).
Міністр юстиції Павло Петренко відзначив найнижчий рівень довіри
до судів серед усіх країн Європи, підкреслив безпрецедентний характер
співпраці з Венеціанською комісією (для неї захист суддів завжди був
першим пріоритетом, але в нашому випадку комісія зрозуміла, наскільки
Україна потребує перезавантаження системи). Він наголосив на спрощенні
доступу до правосуддя (більшість позовів в європейські суди якраз пов'язана
з неможливістю отримати в Україні судове рішення в розумні строки),
скасуванні вищих спеціалізованих судів (тобто переході до триланкової
системи).
Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергій
Козьяков наголосив на тому, що нормативні документи щодо оцінювання
суддів досі не погоджені Радою суддів (незважаючи на врахування їхніх
пропозицій) – а це означає, що оцінювання не розпочалося, хоча за законом
оцінювання суддів вищих судів мало бути завершено до 28 вересня, тобто
протягом півроку з моменту набрання чинності законом. Так проявляється
спротив суддівського корпусу, і це означає, що доведеться змінювати тактику
реформи, а саме приймати закон про самостійне затвердження процедур
ВККС. Пан Козьяков повідомив про підготовку тисяч суддівських досьє,
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необхідних для оцінювання, а також поділився даними про накопичені за 9
місяців простою скаргами на суддів, персональними справами тощо.
У ході обговорення невелика суперечка відбулася щодо механізмів
захисту прав громадян, які знаходяться у місцях позбавлення волі (кількість
скарг величезна). Президент розкритикував позбавлення прокурорів цієї
функції, але Оксана Сироїд відповіла, що прокуратура є така сама державна
установа, і вона вкрай неефективно виконує цю функцію, краще це зроблять
адвокати та омбудсмен. Павло Петренко зазначив, що знайдений спосіб
покращити цю ситуацію в рамках чинного законодавства: створено
спеціальну комісію з досить широкими повноваженнями, яка проводить
перевірки без попередження, а також поширено на засуджених механізми
безоплатної правової допомоги.
Радник президента Олександр Пасхавер звернув увагу на роль
особистих цінностей в оцінюванні суддів, на що президент похвалився
позитивним досвідом такого ціннісного оцінювання при доборі в поліцію, а
Борис Ложкін – при наймі співробітників АП. [Від себе додам, що сучасна
наука і практика досягли непоганого вміння визначати справжні цінності
особистості шляхом глибокого багатоступеневого тестування.]
Член Конституційної комісії, народний депутат Вікторія Пташник
підкреслила важливість публічної комунікації судової реформи, необхідність
пояснити суспільству простою мовою сутність змін та відновити довіру.
Дмитро Шимків звернув увагу на необхідність перезапуску Міжнародного
комерційного арбітражного суду як механізму надійного і швидкого захисту
інтересів інвесторів. Голова Верховного суду України Мирослав Романюк
зазначив, що судді самі вже зачекалися реформи та стомилися від
невизначеності.
Отже, зрада чи перемога?
Громадська оцінка запропонованих конституційних змін, яку мені
надали колеги з РПР та Нової Країни, безумовно схвалює такі речі:
- створення та ліквідація судів законом,
- перехід до триланкової системи,
- безстрокове призначення суддів,
- вирішення питань суддівської кар'єри та звільнення Вищою радою
правосуддя,
- чисельна перевага у Вищій раді правосуддя суддів, обраних суддями,
- механізм звільнення або участі у конкурсі суддів реорганізованих
судів
та низку інших питань.
Проблемними пунктами, які потребують доопрацювання, є наступні:
- не встановлено чітких строків реорганізації (принаймні судів вищого
рівня),
- попри звуження, імунітет судді залишається досить широким,
- нема представників громадянського суспільства у Вищій раді
правосуддя,
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- не передбачено припинення повноважень діючих суддів, які не
подадуться на конкурс або не пройдуть його,
- не встановлено прозорого порядку добору суддів Конституційного
суду.
Найбільш проблемними є питання збереження на посадах суддів
Конституційного суду, які фактично здійснили конституційний переворот у
2010 році, та суто політичний характер призначення Генерального
прокурора.
Два з цих питань я підняв. Судді Конституційного суду, які у
неконституційний спосіб змінили Конституцію України у 2010 році (брали
участь в ухваленні цього рішення і не висловили окремої думки), мають
припинити повноваження з дня набрання чинності змінами до Конституції.
Водночас, спираючись на рекомендації громадської команди із судової
реформи, я запропонував встановити строк реорганізації вищих судів 1 рік,
апеляційних 2 роки. Президент у різкій формі заперечив обидві пропозиції:
першу він вважає тиском на конституційний процес – звільняти суддів має
суд, а не парламент. [Однак стосовно 7 суддів парламент констатував
порушення присяги, і Верховний Суд навіть це підтвердив щодо одного з
них. Але ситуація зрозуміла: терміново потрібно схвалення Конституційним
судом запропонованого проекту, тому на них не треба зараз нападати.] Друга
пропозиція, на думку президента, не рятує від порушення встановлених
термінів, як не врятували перехідні положення до Конституції своєчасну
реформу прокуратури [хоча це скоріше аргумент на користь встановлення
чітких термінів, бо там їх не було.] Але врешті це може бути врегульоване
законом.
Отже, на думку громадських експертів, проект судової реформи є
досить непоганим, і наразі склався політичний консенсус щодо його
ухвалення. Основні сили треба зараз сконцентрувати на підготовці
імплементаційного законопроекту, щоб передбачити там чіткі строки,
правила конкурсу, ефективне оцінювання тощо (Хроніки Національної ради
реформ.
9
листопада.
Судова
реформа
//
http://blogs.pravda.com.ua/authors/pekar/56459819979f7/. – 2015. – 13.11).
Антон Геращенко, народний депутат Украіни, секретар Комітету з
питаннь законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних
органів:
Только что в парламенте принят важнейший закон номер 2114 о
Государственном Бюро расследований, в соотвествии с которым органы
прокуратуры навсегда теряют право проведения следствия!
Это один из важнейших законов необходимых для наведения порядка в
системе прокуратуры.
Это требование было заложено ещѐ в Конституции Украины в 1996
году. Для его претворения в жизнь понадобилось целых 19 лет!
Теперь, после подписания этого Закона Президентом, у Генеральной
прокуратуры останутся лишь полномочия по надзору за досудебном
Блогосфера
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следствием и представление государственного обвинения в суде, так как это
есть в любом нормальном Европейском государстве!
Сама борьба за кресло Генерального Прокурора теперь станет гораздо
менее ожесточѐнной. Ведь у прокуратуры теперь не будет столько
карательных полномочий под крышей одной организации.
Функции следствия по делам, которые ранее относились к
полномочиям ГПУ будут переданы Государственному Бюро расследований,
директор которого будет назначаться по итогам открытого конкурса и
утверждаться коллегиальным решением Кабинета Министров.
К полномочиям ГБР, в числе прочих, будет относиться следствие по
делам о пытках и расследование правонарушений совершенных
сотрудниками правоохранительных органов – Национальной Полиции,
Службы безопасности, прокуратуры, государственными чиновниками, не
связанные с коррупционными правонарушениями, которыми будет
заниматься Антикоррупционное Бюро Украины.
Это ещѐ один важный шаг по построению в Украине правового
европейского государства!
Осталось только, чтобы Президент не наложил вето на этот закон...
(Государственному бюро расследований Украины – быть! //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/gerashchenko/56448328851fc/. – 2015. –
12.11).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
В прошлом квартале украинская экономика вышла из
продолжавшейся 18 месяцев рецессии и достигла первой вехи на пути к
постепенному восстановлению, на которое рассчитывают власти.
Валовой внутренний продукт вырос в июле-сентябре ориентировочно
на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом под влиянием умеренного
промышленного роста и относительного мира на востоке страны, заявила в
понедельник Государственная служба статистики. Годовой спад,
составлявший во втором квартале 14,6% и 17,2% − в первом, уменьшился до
7%. Это меньше медианного прогноза пяти экономистов, опрошенных
Bloomberg, который составляет 9,5%.
Перемирие, остановившее 19-месячный конфликт с пророссийскими
боевиками, позволило компаниям нарастить производство и ослабило
давление на гривну, которая заняла в этом году четвертое место в мире по
скорости падения по отношению к доллару. Однако, несмотря на попытки
правительства восстановить экономику с помощью кредита от
Международного валютного фонда на сумму 17,5 миллиарда долларов, рост,
как полагает инвестбанк Dragon Capital, в 2016 году может составить не
более 2%.
Главный экономист Dragon Capital Елена Белан:
Потребление, инвестиции и экспорт немного улучаться. Продвижение
реформ в следующем году будет определять будущую украинскую модель
роста − двинется ли Украина по пути устойчивого роста, основанного на
инвестициях, или останется нестабильной экономикой, опирающейся на
потребление и экспорт.
Центральный банк немного оптимистичнее. Он прогнозирует в 2016
году рост экономики на 2,4% после предполагаемого сокращения на 11,5% в
этом году. Светлым пятном выглядит промышленность. Крупнейшая в
стране металлургическая компания «Метинвест» сообщила, что объемы
продукции на ее металлургическом заводе в Мариуполе, на границе с зоной
конфликта, подскочили в третьем квартале на 16% по сравнению с
предыдущими тремя месяцами.
Реформы (в том числе, борьба с коррупцией) остаются ключевым
фактором для притока помощи от МВФ и от союзных стран − таких, как
США и Япония.
Министр финансов США Джек Лью:
Предоставление Украине помощи в форме поручительств по кредитам
будет зависеть от успехов в области реорганизации украинской экономики и
общественных институтов (Украина выходит из полуторагодовой рецессии
и
движется
к
скромному
восстановлению
//
Іnosmi.ru
(http://inosmi.ru/sngbaltia/20151117/231416917.html). – 2015. – 17.11).

Огляд зарубіжних ЗМІ

27

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

12 – 18 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
Прем'єр України Яценюк пропонує створити антикорупційну місію
зі слідчих ЄС та США, яка розслідувала би корупційні справи проти
українських чиновників.
Експерт Організації з Економічної співпраці та Розвитку (ОЕСР)
Руслан Рябошапка:
(…) Ця ідея вже досить довго обговорюється експертами про створення
спільного слідчого органу з Європейським агентством з протидії
хабарництву та шахрайству, який би займався злочинами, пов'язаними з
розкраданням в Україні грошей Євросоюзу та інших міжнародних структур.
(…)
Вся міжнародна допомога, яка надходить в держбюджет, таким чином
буде контролюватися європейськими слідчими, які, за пропозиціями
експертів, матимуть повноваження відкривати кримінальні провадження
проти українських корупціонерів, причетних до розкрадання міжнародних
фінансів, призначених у вигляді допомоги Україні та направляти такі справи
у європейські суди. Клопотанням про створення такої Міжнародної
антикорупційної місії до ЄС, США та української влади ще влітку подавала
організація «Transparency International Україна».
Виконавчий директор «Transparency International Україна»
Олексій Хмара:
За пропозицією премє'ра виходить, що у нас буде створений виїзний
відділ ФБР (…) («План Б»: міжнародні слідчі проти українських
корупціонерів? // Deutsche Welle (http://www.dw.com/uk/план-б-міжнародніслідчі-проти-українських-корупціонерів/a-18855243). – 2015. – 17.11).
Экс-посол США при ООН Томас Пикеринг:
(…) Киев должен сосредоточиться на восстановлении экономики и
борьбе с коррупцией, поскольку у конфликта в Донбассе нет военного
решения. (…)
Мое собственное видение, в чем сейчас нуждается Украина – это
реальные реформы и значительные усилия, прежде всего в сфере экономики
и связанных с ней политических аспектах, которые смогут помочь
восстановить и активизировать эффективную и работающую экономику на
Украине, и своего рода государственное управление.
Украине не помешала бы поддержка со стороны основных финансовых
и политических игроков на международной арене, чтобы помочь справиться
с самыми большими проблемами в экономике страны – начиная от
государственного долга, до коррупции. (…)
Через определенное время Украина могла бы стать страной-мостом как
в плане экономики, так и в более широком понимании. Она не является
частью Европейского союза, но в то же время не принадлежит к сфере
России (Экс-посол США при ООН: Украине нужны реформы, а не деньги
на оружие // RT на русском (https://russian.rt.com/inotv/2015-11-17/Eksposol-SSHA-pri-OON-Ukraine). – 2015. – 17.11).
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Камінь спотикання – антикорупційний прокурор.
Ключовим питанням в боротьбі з корупцією в Україні, експерти
називають призначення в Україні антикорупційного прокурора. Він, в першу
чергу, має виконувати функцію нагляду за діяльністю Національного
антикорупційного бюро, що було створене у квітні цього року. Ці дві
структури займатимуться справами топ-корупціонерів. Нині триває
конкурсний добір на посаду антикорупційного прокурора, який проводить
спецкомісія з семи представників парламенту та чотирьох делегатів
Генпрокуратури.
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін:
(…) Міжнародні слідчі повинні розслідувати не корупцію українських
чиновників за кордоном, як хоче прем'єр-міністр, а працювати всередині
України і чітко відслідковувати, куди топ-посадовці дівають міжнародну
фінансову допомогу, зокрема виділену і на реформування та створення в
Україні незалежної прокуратури («План Б»: міжнародні слідчі проти
українських корупціонерів? // Deutsche Welle (http://www.dw.com/uk/план-бміжнародні-слідчі-проти-українських-корупціонерів/a-18855243). – 2015. –
17.11).
Правительство Украины выступает за проведение радикального
варианта судебной реформы в стране, в ходе которой могут заменить 9
тыс. судей.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк:
Мы как правительство выступаем за самую жесткую и радикальную
судебную реформу. Это означает, что Украина имеет возможности для того,
чтобы набрать новых 9 тыс. судей.
Действующие судьи страны также могут принять участие в этом
конкурсе (Яценюк анонсировал «жесткую и радикальную» судебную
реформу на Украине // Regnum.ru (http://regnum.ru/news/polit/2012864.html).
– 2015. – 16.11).
Американский финансист Джордж Сорос:
Я решительно поддерживаю план министра финансов Украины,
поскольку только он соответствует требованиям МВФ и вводит единый
пропорциональный 20-процентный налог, который заменит действующий
налоговый кодекс, настолько сложный, что он порождает коррупцию.
План принесет дополнительную нагрузку на бюджет объемом 60 млрд
гривен, поскольку МВФ не признает дополнительных доходов от реализации
этого плана реформ, пока они не поступят в бюджет.
Даже МВФ выступает против этого плана на этой стадии, но министр
финансов настаивает на нем, поскольку чувствует призыв общественности к
коренным реформам (Сорос рассказал, почему он поддерживает реформу
Яресько // Fakt-news.ru (http://fakt-news.ru/ukraine/47805-soros-rasskazalpochemu-on-podderzhivaet-reformu-yaresko.html). – 2015. – 14.11).
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Директор украинского Института национальной памяти Владимир
Вятрович:
Целью Майдана была ликвидация тоталитарного наследия Советского
Союза и последствий русификации украинского общества, которая
осуществлялась в советскую эпоху посредством «этнической чистки»
украинцев и геноцида. (…)
Директор Института Кеннана в Украине Катерина Смаглий:
Декоммунизация необходима Украине, однако снос памятников
Ленину и переименование улиц не должны заменить реальные
экономические и политические реформы (…) (Десоветизация и культурная
реформа в Украине // Іnosmi.ru (http://inosmi.ru/sngbaltia/20151113/23136
1893.html). – 2015. – 13.11).
Глава делегації ЄС в Україні Ян Томбінскі:
Україна увійде до зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року, і ця дата не
буде змінена. Всі зміни, які відбуваються в Україні, є важливими, оскільки
вони впливають на ефективність ведення бізнесу. Однак, в даний час 47%
економіки України перебуває у «сірій зоні».
Зона вільної торгівлі є важливою саме для залучення інвестицій, і
перехід до європейських стандартів. Україна на сьогодні, відчуває деяке
розчарування, але ми повинні постійно працювати. Лише за два роки, важко
побачити результати будь-яких змін і реформ. Я дуже оптимістично
налаштований (Przedstawiciel UE: Naszym zadaniem jest promowanie eksportu
na Ukrainę // WSCHODNIK.PL (http://wschodnik.pl/biznes/item/3209przedstawiciel-ue-naszym-zadaniem-jest-promowanie-eksportu-naukraine.html). – 2015. – 13.11).
Українські законодавці прийняли закон, який забороняє
дискримінацію людей за їх сексуальною орієнтацією на роботі –
ключовий елемент законодавства, що має сприяти прокладенню шляху
до безвізового режиму між цією країною та Європейським Союзом.
Парламент, членами якого є 450 законодавців, прийняв цей закон 234
голосами. Президент України петро Порошенко, назвав дії парламенту
історичним кроком, який наближує націю до мети безвізового режиму.
Закон, що забороняє дискримінацію за сексуальною орієнтацією на
робочому місці, був відхилений чотири рази, що відображає спротив тих
парламентарів, хто побачив у документі порушення християнських
православних традицій (Ukraine Moves Closer to Visa-free EU Travel as Gay
Rights Bill Passes // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/
nov/13/ukraine-moves-closer-to-visa-free-eu-travel-as-gay-rights-bill-passes). –
2015. – 13.11).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Президент Украины Петр Порошенко:
На абсолютно новый уровень вышло сотрудничество с нашими
стратегическими партнерами: США, Канадой, Великобританией, другими
странами ЕС, со странами-соседями (Украина вышла на новый уровень
сотрудничества с Канадой, США и странами ЕС, − Порошенко //
Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/361230/ukraina_vyshla_na_novyyi_
uroven_sotrudnichestva_s_kanadoyi_ssha_i_stranami_es_poroshenko). − 2015.
– 18.11).
Глава ВР Владимир Гройсман:
Сегодня в Парламенте зарегистрировано две тысячи законов. В неделю
Верховная Рада − это статистика − принимает около 40-45… Законопроекты
вносятся в повестку по предложению комитетов. За один Согласительный
совет могут внести дополнительно 100-120-150 законов, и, соответственно,
какие-то из них будут проголосованы в первую очередь, какие-то − во
вторую, какие-то – вообще не будут. И это проблема украинского
парламента. Мы проанализировали − с нашими европейскими коллегами −
что обеспечиваем рассмотрение и голосование только 7% законов, 93%
обрабатываются в комитетах и управлениях.
Для того, чтобы система работала, нужен новый Регламент, который
будет достаточно совершенным. Даже наши европейские партнеры, с
которыми мы сегодня работаем, говорят следующее: нынешний Регламент не
регулирует многие важные моменты, вместе с тем, в чем-то он
сверхзарегулирован (…) (В январе будет презентована «внутренняя
реформа» украинского парламента // Інформаційний портал Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/67856-grojsman-pridumal-kak-povysiteffektivnost-vr-video). − 2015. – 17.11).
Уряду України у 2016 році необхідно зосередитися на продовженні
реформування фінансового і енергетичного секторів.
Про це йдеться у звіті Європейського банку реконструкції і розвитку
(ЄБРР).
«Необхідно й надалі посилити банківський нагляд для запобігання
кредитування пов’язаних осіб, продовжити рекапіталізацію банків і
паралельно вибудувати систему врегулювання прострочених кредитів», –
зазначили в ЄБРР.
Крім того, на думку експертів, уряду варто продовжити працювати над
створенням реформістської, консолідованої та сучасної державної служби.
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«Це дозволить впровадити план «чотири Д» президента України Петра
Порошенка, який включає дерегуляцію, дебюрократизацію, деолігархізацію,
децентралізацію», – йдеться в документі (У ЄБРР порадили, як відродити
економіку
України
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/11/16/u_yebrr_poradyly_yak_vidrodyty_ekonomiku_
ukrainy_643185). − 2015. – 16.11).
Комиссар Европейского союза по вопросам торговли Сесилия
Мальмстрем в ходе встречи с премьер-министром Арсением Яценюком
подтвердила
готовность
Евросоюза
продолжать
оказывать
всестороннюю
помощь
Украине
в
реализации
реформ
и
противодействии российской агрессии.
Комиссар Европейского союза по вопросам торговли Сесилия
Мальмстрем:
ЕС готов предоставлять также экспертную поддержку с целью
углубления сотрудничества по линии Украина − ЕС.
Премьер-министр Арсений Яценюк отметил важность помощи,
которую Европейский союз предоставляет Украине и подчеркнул
необходимость сохранения единства ЕС относительно поддержки Украины.
Стороны также обсудили конкретные шаги, направленные на введение
с 1 января 2016 года режима свободной торговли между Украиной и ЕС,
расширение доступа украинских экспортеров на рынки стран Евросоюза, а
также комплекс мер по поддержке экспорта и привлечения прямых
иностранных инвестиций в экономику нашего государства.
Cтороны отметили важность проведения в феврале 2016 года бизнесфорума Украина − ЕС, который будет способствовать налаживанию прямых
контактов между украинскими и европейскими товаропроизводителями.
Также Яценюк и Мальмстрем обсудили перспективы мирного
урегулирования на востоке Украины (ЕС продолжит оказывать
всестороннюю помощь Украине в реализации реформ и противодействии
агрессии
РФ,
−
еврокомиссар
Мальмстрем
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/360572/es_prodoljit_okazyvat_vsestoronnyuyu_pomos
ch_ukraine_v_realizatsii_reform_i_protivodeyistvii_agressii). − 2015. – 13.11).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Зараз всім членам Парламенту, Уряду та Президенту необхідно дуже
відповідально ставитися до виконання економічної програми реформ. Інколи
це складні кроки, але це є єдино правильні кроки для того, щоби світове
співтовариство підтримувало Україну.
Зараз мова йде про наступний 1 мільярд доларів кредитних гарантій від
Уряду США. І тут немає жодної дискусії про те, що Україна повинна далі
продовжувати проведення реформ, в тому числі, які погоджені з нашими
зовнішніми міжнародними кредиторами і повністю відповідають нашому
меморандуму з Міжнародним валютним фондом.
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Надання ще 1 млрд доларів кредитних гарантій Україні, безпосередньо
пов'язане з ефективністю виконання Україною програми з МВФ.
Якщо Україна далі продовжує відповідні економічні реформи,
загальний обсяг (фінансової допомоги, – ред.) буде становити 4 мільярди
доларів США, які складаються з 1,7 мільярда доларів США від МВФ, 1
мільярда кредитних гарантій від Уряду Сполучених Штатів та
макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та інших партнерів.
Нас будуть підтримувати тільки тоді, коли ми і далі будемо
демонструвати послідовну і злагоджену економічну політику країни (…)
(Арсеній Яценюк: При продовженні Україною економічних реформ обсяг
зовнішньої допомоги від США, МВФ та ЄС сягне 4 млрд доларів //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248628004&cat_id=244276429). − 2015. – 13.11).
До України з візитом 7 грудня приїде віце-президент США Джо
Байден.
Віце-президент зустрінеться з президентом Порошенко, прем'єрміністром України Арсенієм Яценюком, членами Верховної ради та
представників організацій громадянського суспільства.
У Києві Байден здебільшого говоритиме з українськими посадовцями
на тему боротьби з корупцією (До України в грудні приїде Бай ден //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/13/
7040735/). − 2015. – 13.11).
12 листопада 2015 року, Верховна Рада України прийняла Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету
України» (реєстраційний номер законопроекту 2102 від 11.02.2015), а
також підтримала у першому читанні законопроекти з реєстраційними
номерами 2431 від 19.03.2015 та 2168а від 25.06.2015.
Зазначений Закон встановлює обов’язок публікації Антимонопольним
комітетом України рішень, прийнятих за результатами розгляду справ про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а також
розгляду заяв та справ про узгоджені дії чи концентрацію.
Прийняття цього Закону відповідає зобов’язанням України щодо
виконання умов статті 256 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на
2014−2017 роки.
Крім того, проект Закону «Про внесення змін до законодавства про
захист
економічної
конкуренції
щодо
визначення
органами
Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення
законодавства про захист економічної конкуренції» (реєстраційний номер
2431 від 19.03.2015) у першому читанні за основу підтримали 267 народних
депутатів.
Також у першому читанні 287 народних депутатів підтримали проект
Закону «Про внесення змін до Закону України «Про захист економічної
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конкуренції (щодо підвищення ефективності системи контролю за
економічними концентраціями)» (реєстраційний номер 2168а від 25.06.2015).
Прийняття законопроектів 2168а та 2431 відповідає наявним
зобов’язанням щодо виконання умов Меморандуму, підписаного 22 травня
2015 року, про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та
Європейським Союзом як Кредитором щодо отримання Україною
макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі 1 млрд 800 млн євро
(Прийнято закон щодо забезпечення прозорості діяльності АМКУ //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248625662&cat_id=244277212). − 2015. – 12.11).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Я звернусь до Генерального прокурора, голови СБУ…, щоб ми в
найкоротші терміни, до кінця поточного тижня мали проект міжвідомчої
угоди про створення Міжнародної антикорупційної місії в Україні на
постійній основі.
На мою думку, це повинен бути постійно діючий антикорупційний
орган, який складається з провідних фахівців західних правоохоронних
органів, які будуть готові приєднатися до великої Антикорупційної місії в
Україні.
Яценюк дав доручення Міністерству юстиції разом з Генпрокуратурою,
СБУ, МВС, Державною фіскальною службою, державною фінансовою
інспекцією та іншими контролюючими та правоохоронними органами
«невідкладно» провести засідання з метою підготовки до підписання із
західними партнерами міжвідомчої угоди про допомогу правоохоронним
органам у боротьбі з корупцією всередині України і можливість порушення
кримінальних проваджень за межами України, якщо злочини, вчинені в
Україні, тягнуть за собою перерахування коштів чи придбання активів за
межами України (Яценюк доручив до кінця тижня підготувати проект
Антикорупційної місії в Україні // Західна інформаційна корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/11/18/yatsenyuk_doruchyv_do_kintsya_tyzhnya_pid
gotuvaty_proekt_antykoruptsiynoi_misii_v_ukraini_644127). – 2015. – 18.11).
Президент України Петро Порошенко взяв участь у роботі
Міжнародної антикорупційної конференції «Запобігаємо. Боремось.
Діємо».
Президент України Петро Порошенко:
Для успішного розвитку держави і залучення інвесторів Україна має
продемонструвати ефективні зусилля із забезпечення миру та ефективні
заходи боротьби з корупцією, раковою пухлиною, на яку 24 роки хворіє
Україна. (…)
Високоповажні громадські авторитети шляхом безпрецедентно
відкритого, прозорого і висококонкурентного конкурсу знайшли директора
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Антикорупційного бюро. Так само на прозорих конкурсних засадах, з
використанням найсучасніших професійних та психологічних тестів,
підбирали кожного детектива з тих 140-ка, які зараз вже відібрані, навчені,
озброєні і чекають спеціалізованої антикорупційної прокуратури як
останнього чинника, який дозволить стартувати цьому процесу.
Конкурсні процедури з формування спеціалізованої антикорупційної
прокуратури так само відбуваються прозоро. З 11 членів спеціалізованої
конкурсної комісії дев’ять представляють громадські організації, лише дві
особи є прокурорами.
Наголошую,
решта
–
громадські
діячі,
правник,
герой
антитерористичної операції, представник наших партнерів зі Сполучених
Штатів Америки з досвідом прокурорської діяльності, правозахисник,
політичний аналітик. (…)
(…) Кардинальні зміни мають відбутися в усіх сферах, де громадяни
зустрічаються з представниками влади, починаючи від дільничного
інспектора і завершуючи центрами надання адміністративних послуг. Має
бути скасована значна частина папірців, які держава видавала, та значна
частина бюрократії має бути звільнена.
Найгірша ситуація – в судовій системі, особливо в частині
незалежності суддів. Пропоновані зміни до Конституції щодо реформи
правосуддя направлені на усунення політичного впливу на суддів та
одночасно зняття недоторканності, розширення переліку підстав для
притягнення суддів до відповідальності та оновлення складу шляхом
незалежного оцінювання.
(…) Дуже важливо, щоб конкурс на суддівські посади, присяжних,
прокурорів був такий самий високий, як конкурс на патрульну поліцію, коли
він починався декілька місяців тому в місті Києві (Президент на
Міжнародній антикорупційній конференції: Без активної участі
суспільства ми не забезпечимо ефективність реформ // Президент
України Петро Порошенко (http://www.president.gov.ua/news/prezident-namizhnarodnij-antikorupcijnij-konferenciyi-bez-a-36316). – 2015. – 16.11).
Президент України Петро Порошенко:
(…) Я наголошую на тому, що 1 грудня комісія має представити
Генеральному прокурору, і Генпрокурор має призначити антикорупційного
прокурора, бо саме з цього дня всі антикорупційні справи мають бути
передані з ГПУ до Антикорупційного бюро.
З 11 членів спеціалізовано комісії по відбору кандидатури прокурора
дев'ять представляють громадські організації, і лише дві особи є
прокурорами, які беруть участь для того, щоб оцінити професійні якості.
Якщо два на два таки чотири, то і дев'ятеро на двох це такий самий
розклад в комісії, який гарантує об'єктивність, неупередженість і оновлення
(Порошенко заперечує можливість зриву запуску антикорупційного бюро
// Insider (http://www.theinsider.ua/politics/564995b596eb0/). – 2015. – 16.11).
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Премьер-министр Арсений Яценюк предложил создать в Украине
постоянную Антикоррупционную миссию, в которую могли бы войти
представители ЕС и США. Об этом Яценюк сказал на международной
антикоррупционной конференции в Киеве.
Премьер-министр Арсений Яценюк:
Речь идет о том, что нам необходимо, чтобы наши партнеры из ЕС и
США на постоянной основе делегировали сюда следователей ФБР,
следователей правоохранительных органов отдельных стран-членов ЕС. Они
взяли бы на себя помощь всем правоохранительным органам Украины в
вопросах организации борьбы с коррупцией, в расследовании тех фактов
коррупционных действий, которые появляются в СМИ, которые появляются
в виде заявлений представителей разных правоохранительных органов. (…)
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем
Сытник:
Создание международной Антикоррупционной миссии в Украине пока
является концепцией, которую нужно изучать и разрабатывать. На данный
момент, по законодательству, Национальное антикоррупционное бюро имеет
право работать в том числе с международными следственными группами.
Таким образом, НАБУ могло бы инициировать создание международной
следственной группы и работать в ее рамках. Это помогло бы частично
выполнить функции, о которых говорил премьер-министр Арсений Яценюк
(Яценюк
предложил
создать
в
Украине
международную
Антикоррупционную
миссию
//
Сегодня.
ua
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/yacenyuk-predlozhil-sozdat-v-ukrainemezhdunarodnuyu-antikorrupcionnuyu-missiyu-667562.html). – 2015. – 16.11).
Премьер-министр Арсений Яценюк:
В Украине необходимо запустить всю правоохранительную систему по
борьбе с коррупцией. Но борьба с коррупцией – это не только сажать за
решетку. Борьба с коррупцией предусматривает несколько элементов.
Первый элемент – это дальнейшее продолжение дерегуляции и уменьшения
влияния государственной власти и органов власти на экономическую,
политическую и социальную жизнь. (…)
Второй вопрос – это оплата труда госслужащих. Если средний размер
зарплаты в государственной службе будет 100 долларов, будет это прокурор,
таможенник или работник фискальной службы, то Украина никогда не
поборет коррупцию. (…)
Именно поэтому, Украина обращается к европейским партнерам, в том
,что нам нужна помощь в том, чтобы искоренить коррупцию. Киеву
необходимо на протяжении двух лет создать фонд стимулирования для
госслужащих, чтобы именно из этого фонда доплачивать прокурорам,
судьям, госслужащим, таможенникам, которые будут реально проводить
реформы и которые не будут задействованы в коррупционных схемах.
Третье – это юридическая и правовая система. (…) Сейчас нам нужно
поддержать предложение президента по внесению изменений в Конституцию
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Украины и провести всецелое, полное и радикальное реформирование
судебной ветки власти (…) (Яценюк рассказал, как искоренить коррупцию
в
Украине:
3
шага
//
Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/yacenyuk-rasskazal-kak-iskorenitkorrupciyu-v-ukraine-3-shaga-667592.html). – 2015. – 16.11).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає за необхідне
звернутися до країн-членів ЄС і США щодо створення в Україні на
найближчих два роки постійно діючої міжнародної антикорупційної
місії.
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Нам необхідно, щоби наші партнери з Європейського Союзу та
Сполучених Штатів Америки на постійній основі делегували сюди слідчих
Федерального бюро розслідувань, правоохоронних органів окремих країнчленів Європейського Союзу, які би взяли на себе допомогу всім
правоохоронним органам України в питанні організації боротьби з
корупцією, а також допомогу в розслідуванні тих фактів корупційних діянь,
які з'являються в засобах масової інформації та у вигляді заяв представників
різних правоохоронних органів. (…)
Створення міжнародної антикорупційної місії дасть Україні змогу,
зокрема, уникнути тих проблем, які були в окремих країнах-членах
Європейського Союзу на першій стадії формування антикорупційних бюро,
коли «директори антикорупційних бюро сиділи в тюрмі.
Для того, щоби пройти цей етап ефективно, нам необхідна міжнародна
підтримка − як по антикорупційній місії, так і по збільшенню соціальних
стандартів і розмірів заробітних плат для тих, хто в Україні бореться з
корупцією і здатний проводити реформи (Арсеній Яценюк пропонує
створити в Україні постійно діючу міжнародну антикорупційну місію //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248632284&cat_id=244276429). − 2015. – 16.11).
Голова конкурсної комісії Катерина Левченко:
На конкурс з відбору кандидатів на зайняття адміністративних посад
було подано 360 заявок, 282 людини були допущені.
Конкурс складався з декількох етапів: тест на знання законодавства і
тест на загальні здібності.
За підсумками цих етапів, до співбесіди було відібрано 128
претендентів на зайняття посад антикорупційного прокурора, його
заступників, а також керівників підрозділів.
Безпосередньо на посаду антикорупційного прокурора претендує 24
особи.
Комісія зробить все можливе, щоб до кінця листопада подати
генпрокурору на затвердження кандидатури на посаду антикорупційного
прокурора (…) (Антикорупційним прокурором хочуть стати 24 людини //
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Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/12/7088481/). −
2015. – 12.11).
Децентралізація та реформа державного управління
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода:
Сьогодні місцевому самоврядуванню бракує досвіду для розробки та
реалізації сучасних проектів регіонального розвитку, на які держава готова
виділяти гроші.
На жаль, в Україні місцеве самоврядування майже ніколи не працювало
з проектами, які можна було б віднести до проектів регіонального розвитку. І
сьогодні, коли держава готова виділяти гроші на регіональний розвиток,
створила відповідний фонд, на місцях не можуть запропонувати якісні
проекти, бо не мають необхідного досвіду і розуміння.
У вирішенні цього питання Уряд розраховує на сприяння працюючих в
Україні міжнародних донорських організацій, які можуть надати допомогу
місцевому самоврядуванню в розробці сучасних проектів регіонального
розвитку за кращими європейськими стандартами.
Місцеве самоврядування має активніше долучатися до таких проектів,
щоб наступного року кошти Державного фонду регіонального розвитку були
використані максимально ефективно – були спрямовані не на латання дір, а
на сталий розвиток громад, і, як наслідок, на поліпшення якості надання
послуг людям (Місцеве самоврядування має бути максимально задіяне у
проектах регіонального розвитку, − В'ячеслав Негода // Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/miscevesamovryaduvannya-mae-buti-maksimalno-zadiyane-u-proektah-regionalnogorozvitku---vyacheslav-negoda-975734/). − 2015. – 13.11).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода:
Сьогодні на районному та регіональному рівні немає дієвого місцевого
самоврядування, яке б мало виконавчі органи і самостійно виконувало свої
самоврядні повноваження. Місцеві державні адміністрації зараз, крім
функцій виконавчої влади, здійснюють більшу частину повноважень,
делегованих їм обласними і районними радами. Час довів, що це дуже
неефективно. Тому, якщо Україна взяла курс на децентралізацію влади,
іншого шляху, крім формування виконавчих органів обласних і районних
рад, з одночасним переведенням місцевих держадміністрацій у статус
префектур, немає.
(…) Запропонована нами модель збалансовує інтереси органів
місцевого самоврядування, бо їм надається автономія у прийнятті рішень
через власні виконавчі органі, і держави, яка у вигляді префектів, матиме
дієвий механізм для збереження унітарності держави, забезпечення
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територіальної цілісності і незалежності України, її суверенітету, захисту
права і свободи громадян.
Основними повноваженнями префекта, згідно з запропонованим
Мінрегіоном законопроектом, є нагляд за додержанням Конституції і законів
України органами місцевого самоврядування, координація діяльності
територіальних органів ЦОВВ, нагляд за додержанням ними Конституції і
законів України; забезпечення виконання державних программ (Якщо країна
взяла курс на децентралізацію, то іншого шляху, крім переведення
місцевих держадміністрацій у статус префектур, немає, − В’ячеслав
Негода // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/yakscho-krayina-vzyala-kurs-nadecentralizaciyu-to-inshogo-shlyahu-krim-perevedennya-miscevihderzhadministraciy-u-status-prefek-604876/). − 2015. – 13.11).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода:
За останні декілька місяців регіональні офіси реформ провели
величезну роботу, допомагаючи об’єднатися громадам, які повірили в
реформу. (…)
Зараз цим громадам непросто, бо вони роблять перші невпевнені
кроки. І ви маєте пильно стежити за цими кроками і бути готовими у будьякий момент скерувати їх у правильному напрямку, надати необхідну
підтримку. І Уряд, і міжнародні донорські організації їм також
допомагатимуть. З 1 січня наступного року максимальна кількість
об’єднаних громад має перейти на прямі міжбюджетні відносини з
центральним бюджетом, мати в наступному році ресурси та інфраструктуру
для надання гідного рівня послуг населенню (Ми взяли на себе
відповідальність за майбутнє об’єднаних громад і маємо зробити їх
успішними, − В’ячеслав Негода представникам офісів реформ //
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (http://www.minregion.gov.ua/news/mivzyali-na-sebe-vidpovidalnist-za-maybutne-obednanih-gromad-i-maemo-zrobitiyih-uspishnimi---vyacheslav-negoda-predstavnikam-o-868395/). − 2015. –
13.11).
Дерегуляція та розвиток підприємництва
Приватний інвестиційний фонд Ukrainian Redevelopment Fund LP
Джорджа Сороса став одним з «якірних» інвесторів нового фонду
прямих інвестицій Dragon Capital New Ukraine Fund.
URF і «Драгон Капітал» стануть якірними інвесторами, департамент
прямих інвестицій компанії «Драгон Капітал» стане генеральним партнером
фонду. Незабаром після першого закриття, яке очікується до кінця 2015 року,
«Драгон Капітал» запропонує увійти в фонд іншим інвесторам.
Офіційна інформація
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Згідно з ним, Dragon Capital New Ukraine Fund буде інвестувати в різні
сектори української економіки, забезпечуючи підприємства фінансової та
управлінської підтримкою для підвищення ефективності, модернізації
технологій, забезпечення довгострокового зростання.
Він має намір зосередитися на наданні фінансування українським
компаніям на етапі зростання.
Прес-секретар Soros Fund Management Майкл Вашон:
Ми вважаємо, що міжнародний приватний капітал у поєднанні з
сильними місцевими управлінськими навичками будуть сприяти
відновленню економіки України, принесуть безперечну користь. Dragon
Capital New Ukraine Fund має все для того, щоб стати одним з перших
успішних прикладів на посткризовому ринку прямих інвестицій в Україні
(Сорос інвестуватиме в Україну через новий фонд // Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2015/11/18/567873/). − 2015. – 18.11).
Голова ДФС Роман Насіров:
Державна фіскальна служба робитиме все необхідне для створення
сприятливих умов для ведення бізнесу. З початку року, з січня по травень,
середньомісячні збори були на рівні 6, 8 млрд грн.
А вже за останні три місяці ці збори, за рахунок всіх дій, які були
зроблені, суттєво зросли до 9 млрд грн. Це приклад того, що близько 2 млрд
грн. з тіньового бізнесу ми змогли перенести до українського бюджету. І ми
реально працюємо над детінізацією в усіх областях.
З початку року зупинено діяльність більше ніж 50 конвертаційних
центрів. І в кожному вилучено від 50 до 70 печаток з фіктивних підприємств.
Також цього року ДФС вилучила багато нелегальних підакцизних товарів,
майже на мільярд гривень. Тільки минулого тижня ми зупинили на одеській
митниці фуру з Туреччини, де було приблизно 2,5 мільйони акцизних марок,
українських. Це дублікати з тими номерами, які дійсно використовуються в
Україні. Якщо б не зупинили, це б завдало шкоди бюджету на 17−18
мільйонів гривень.
Проблеми є, на жаль, майже в кожній сфері. Але взагалі ситуація
покращується і та боротьба, яка ведеться кожного дня з нелегальним
бізнесом, стимулює і юридичних і фізичних осіб працювати легально.
Прийшов час змінювати країну і над цим ми повинні працювати разом.
ДФС робитиме все необхідне для заохочення інвестувати в країну, для
створення сприятливих умов для ведення бізнесу і боротиметься лише з
нелегальними, або фіктивними компаніями. Це, зокрема, стосується і ІТсфери.
ІТ галузь − це така ж важлива галузь, як сільське господарство, як і всі
інші галузі для України. І ми точно робимо зараз все для того, щоб створити
умови для ведення бізнесу в Україні. По-перше створити рівні умови. І це
основне, що ми дуже часто чуємо від бізнесуу всіх галузях. На сьогодні в
сфері ІТ-технологій діє близько 5 тисяч компаній, 700 з яких мають
іноземних акціонерів та іноземні інвестиції.
Офіційна інформація
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Ми хочемо, щоб ІТ-галузь розвивалася, діяла в рамках чинного
законодавства. А українське законодавство дозволяє працювати легально з
меншим податковим навантаженням, ніж в країнах Європи чи Америці
(Роман Насіров: Боротьба з нелегальним бізнесом стимулює юридичних і
фізичних
осіб
працювати
в
рамках
закону
//
Урядовий
портал(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248625077&c
at_id=244276429). − 2015. – 12.11).
Судова реформа
Президент України Петро Порошенко:
На сьогоднішній день існує запит суспільства на перезавантаження
суддівського корпусу. І через конституційну реформу всі мають пройти
процедуру незалежного оцінювання і значна частина суддівського корпусу
буде оновлена.
Для мене дуже важливо, щоби конкурс на суддівські посади, конкурс
на членів присяжних, конкурс на прокурорів був такий самий високий, як на
патрульну поліцію, коли вона тільки починалася в Києві декілька місяців
тому (Порошенко обіцяє оновлення значної частини судів // Insider
(http://www.theinsider.ua/politics/56499733534aa/). – 2015). – 16.11).
Голова Ради суддів Валентина Симоненко:
У Раді суддів констатують, що на даний момент відомо про
люстраційні перевірки близько 4,9 тисячі суддів.
На жаль, на сьогоднішній день висновки про перевірки, позитивні чи
негативні (…) надійшли тільки відносно 4898 суддів. Решта висновків до
теперішнього часу не надійшли (У Раді суддів є люстраційні висновки на
4,9
тисячі
суддів
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/13/7088597/). − 2015. – 13.11).
Податкова реформа
Перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський:
Щодо підготовки державного бюджету на наступний рік і врахування
позицій у ньому щодо оподаткування сільського господарства. Міністерство
фінансів на сьогодні може готувати державний бюджет, виходячи лише з тієї
законодавчої, в тому числі, податкової бази, яка діє на момент підготовки
проекту бюджету на відповідний рік. З іншого боку, і ви це прекрасно знаєте,
цей документ і зобов'язання є публічними. Згідно з нашим меморандумом
між Україною і МВФ, Україна взяла на себе зобов'язання з 1 січня 2016 р. в
сільському господарстві перейти на загальний режим оподаткування.
Переговори і щодо меморандуму, і щодо зобов'язань, і щодо того, яким
чином ми будемо входити в бюджетний процес наступного року, розпочато,
дискусії ведуться, в тому числі представниками (Міністерства) аграрної
політики, Міністерства фінансів, в тому числі в частині даного зобов'язання.
Офіційна інформація
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За результатами ми вийдемо на відповідну спільну позицію як на нашу, так і
Міністерства аграрної політики, так і МВФ (Уряд обговорить з місією МВФ
перехід на загальний режим оподаткування у сільському господарстві –
Уманський // 112 Україна (http://ua.112.ua/ekonomika/uriad-obhovoryt-zmisiieiu-mvf-perekhid-na-zahalnyi-rezhym-opodatkuvannia-u-silskomuhospodarstvi-umanskyi-271861.html). – 2015. – 13.11).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
Програма відшкодування з держбюджету частини суми кредитів,
взятих населенням та ОСББ на енергоефективне обладнання та
матеріали, продовжена на 2016 рік. Про це йдеться у постанові Кабінету
Міністрів України від 11.11.2015 № 929.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Уряд робить все можливе, щоб якомога більше українців долучилися
до впровадження енергоефективних заходів. Відтепер усі охочі зможуть
скористатися державною підтримкою і в наступному році та переконатися у
дієвості та ефективності запропонованого державою механізму.
Ті домогосподарства, які взяли «теплі» кредити наприкінці 2015 року,
обов'язково отримають від держави компенсацію на енергоефективне
обладання та матеріали.
За період з жовтня 2014 року по вересень 2015 року
Держенергоефективності відшкодувало позичальникам 111,7 млн грн за
«теплими» кредитами (Уряд продовжив програму з енергоефективності на
2016 рік // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-prodovzhiv-programu-zenergoefektivnosti-na-2016-rik-957722/). − 2015. – 16.11).
13 листопада 2015 року Голова Держенергоефективності Сергій
Савчук провів зустріч з представниками Міжнародної публічної
компанії «Active Energy Group Plc» (AEG), яка є найбільшим
виробником і експортером продукції з обробленої деревини (у вигляді
деревної тріски) в Україні. Через свій підрозділ AEGCoalSwitch компанія
володіє єдиною у світі технологією збагачення маси, яка дозволяє отримати
біопаливо рівне за своїми характеристиками до кам’яного вугілля (марки Д,
Г).
На обговорення було винесено питання щодо використання в Україні
екологічно безпечного біопалива для виробництва електричної енергії та
тепла.
За результатами зустрічі сторони висловити зацікавленість у подальшій
співпраці. Зокрема щодо обміну досвідом, актуальною інформацією про стан
та розвиток виробництва біопалива в Україні, створення законодавчої бази,
підписання
Меморандуму
про
співробітництво
(У
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Держенергоефективності обговорили стратегію розвитку виробництва
біопалива в Україні // Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/u-derzhenergoefektivnosti-obgovorilistrategiyu-rozvitku-virobnictva-biopaliva-v-ukrayini-596522/). − 2015. – 13.11).
Світовий банк пропонує Україні разом розробити Стратегію
співробітництва банка і нашої держави на 2016−2020 роки. Про це
йшлося під час зустрічі Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Геннадія Зубка з Директором Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові
Чімяо Фаном.
Директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чімяо
Фан:
Світовий банк починає підготовку Стратегії співробітництва з
Україною на найближчі п’ять років. Стратегія ґрунтуватиметься на системній
діагностиці ситуації в Україні, яка у майбутньому допоможе виявити
потенційні напрями для надання допомоги банком.
Зобов’язання України перед Світовим банком щодо вчасного
виконання заходів і закриття Проекту виконані, а заплановані показники
досягнуто.
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Регіональний розвиток це ключовий пріоритет у розробці стратегії
співпраці Світового банку з Україною, який охоплює інвестиції в
енергоефективні заходи, системи життєзабезпечення, місцеві дороги та
інфраструктуру.
Віце-прем'єр-міністр України офіційно передав директору Світового
банку заключний звіт за результатами впровадження проекту «Розвиток
міської інфраструктури» (140,0 млн доларів). У рамках проекту було
здійснено заходи із підвищення енергоефективності, зменшення втрат води,
налагодження цілодобового водопостачання та ін. у Харкові, Черкасах,
Дрогобичі, Калуші, Кам’янці-Подільському, Коломиї, Новій Каховці,
Слов’янську, Борисполі, Новоград-Волинському, Кременчуці, Одесі,
Чернігові та Івано-Франківську.
Геннадій Зубко та Чімяо Фан також обговорили стан виконання
спільних проектів «Другий проект розвитку міської інфраструктури» та
«Підвищення
енергоефективності
в
секторі
централізованого
теплопостачання України».
Зокрема,
в
рамках
проекту
Мінрегіону
«Підвищення
енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» у
8 містах – Вінниця, Дніпропетровськ, Кам’янець-Подільський, Миколаїв,
Херсон, Харків, Тернопіль, Чернігів – буде проведено технічне
переоснащення газових котелень та центральних теплових пунктів, замінені
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та відновлені тепломережі, встановлені індивідуальні теплові пункти та
будинкові лічильники тепла, модернізовані ТЕЦ, встановлені котли, що
працюють на альтернативному паливі, а також установлені когенераційні
станції (Україна і Світовий банк розроблять стратегію співробітництва
на
найближчі
п'ять
років
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248627097&cat_id=2
44276429). − 2015. – 13.11).
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, повідомляє суб’єктів ринку
природного газу про державну реєстрацію в Міністерстві юстиції
України прийнятих на відкритому засіданні Комісії 30.09.2015 постанов
НКРЕКП, спрямованих на реалізацію Закону України «Про ринок
природного газу».
На даний час, нормативно-правові акти готуються до опублікування в
офіційних друкованих виданнях.
Разом з тим, Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, продовжує плідну роботу та
співпрацю із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та суб’єктами
ринку природного газу для успішної реалізації реформи ринку природного
газу.
Постанови НКРЕКП від 30.09.2015:
− № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи»
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №
1378/27823;
− № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №
1379/27824;
− № 2495 «Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з
якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу
або режим регульованого доступу» зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 06 листопада 2015 року за № 1380/27825, № 1381/27826;
− № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №
1382/27827;
− № 2497 «Про затвердження Типового договору транспортування
природного газу» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада
2015 року за №1383/27828;
− № 2498 «Про затвердження Типового договору розподілу природного
газу» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року
за № 1384/27829;
− № 2499 «Про затвердження Типового договору зберігання
(закачування, відбору) природного газу» зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1385/27830;
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− № 2500 «Про затвердження Типового договору постачання
природного газу побутовим споживачам» зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1386/27831;
− № 2501 «Про затвердження Типового договору постачання
природного газу постачальником «останньої надії» зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1387/27832;
− № 2517 «Про затвердження Методики визначення та розрахунку
тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок
виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання» зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1388/27833
(НКРЕКП інформує про виконання вимог Закону України «Про ринок
природного газу» в частині державної реєстрації вторинного
законодавства // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248627615&cat_id=244277212). − 2015. – 13.11).
Реформа правохоронної системи
Глава Нацполіції Хатія Деканоідзе:
До Національної поліції набиратимуть через рекрутинговий центр. На
його рішення ніхто не матиме впливу.
У Нацполіції буде відкрито проект «Лицарі честі», в якому матимуть
змогу взяти участь претенденти з усієї країни. Переможці конкурсу стануть
«золотим резервом», з якого відбиратимуть керівників для підрозділів
Нацполіції.
Крім того, при Нацполіції створять call-центр для звернень громадян і
рекрутинговий центр – для набору кандидатів на службу в НПУ. На рішення
працівників рекрутингового центру ніхто не матиме впливу.
Поліція буде вільною від політики (…) (До Національної поліції
набиратимуть через рекрутинговий центр, − Хатія Деканоідзе //
міністерство вніутрішніх справ України (http://www.mvs.gov.ua/mvs/
control/main/uk/publish/article/1714129;jsessionid=FFAE39483655369A9B3C4
730A812B9A3). − 2015. – 18.11).
Народні депутати схвалили у другому читанні створення
Державного бюро розслідувань (ДБР).
Законопроект покладає на ДБР повноваження виявляти, розкривати та
розслідувати факти особливо тяжких насильницьких злочинів, а також
тяжких злочинів, пов'язаних з діяльністю злочинних організацій, тероризмом.
Крім того, ДБР займатиметься розкриттям та розслідуванням злочинів,
скоєних слідчими (детективами) Національного антикорупційного бюро
України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ та прокурорами
(Рада підтримала створення Державного бюро розслідувань //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/20871-radapodderzhala-sozdanie-gosudarstvennogo-bjuro-r.html). – 2015. – 12.11).
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Глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе поставила
перед керівниками територіальних підрозділів НПУ вимогу провести
якісний підбір особового складу, а також забезпечити прозорість та
ефективність процесу переатестації працівників міліції, які виявили
бажання продовжити службу у підрозділах поліції.
12 листопада, відбулася відеоселекторна нарада за участю керівництва
Нацполіції та її структурних підрозділів, а також керівників територіальних
підрозділів НПУ в областях.
Глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе:
Ефективність керівників обласних підрозділів НПУ полягає, перш за
все, в тому, аби вибудувати нову структуру правоохоронного органу. Ще
одним ефективним кроком має стати припинення спроб з боку
недобросовісних працівників тиснути на бізнес. При цьому кожен керівник
обласного главку поліції нестиме персональну відповідальність у разі
виявлення корупційних діянь з боку його підлеглих.
Приховувати злочини і показувати «хорошу» статистику – це
«радянський підхід», від якого слід відмовлятися і відходити. Відтак, у
відомстві жорстко припинятимуться спроби маніпулювання статистикою та
приховування злочинів.
Ви всі маєте показати, що структурні зміни йдуть від вас. Статистика –
не головне. Головне – вибудувати систему, в якій поліція ефективно
виконуватиме свої функції. Зараз готуються нові інструкції щодо роботи
органів поліції та оцінки їхньої діяльності.
Весь особовий склад обов'язково пройде переатестацію, і цей процес
має бути прозорим і неупередженим («Ми не змінюємо поліцію, ми будуємо
її заново», − Хатія Деканоідзе // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=248625028&cat_id=244277212). − 2015. –
12.11).
Реформа освіти
18 листопада 2015 року у Міністерстві освіти і науки України
відбувся круглий стіл з питань планування розвитку дошкільної освіти
у 2016 році.
Начальник відділу дошкільної освіти Тамара Панасик повідомила
про основні нововведення у переліку нормативно-правових актів, що
регулюють розвиток дошкільної освіти, у тому числі інклюзивної. У
Міністерстві фінансів залишаються ще зміни до штатного розпису
дошкільних навчальних закладів, якими передбачено введення посади
асистента вихователя в контексті впровадження інклюзивної освіти (У МОН
обговорили питання розвитку дошкільної освіти у 2016 році // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248639000&
cat_id=244277212). − 2015. – 18.11).
Програма розвитку українського експорту
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Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України −
Торговий представник України Наталія Микольська:
Ринок Китаю представляє для України один з основних інтересів. КНР
є стратегічним партнером України, виходячи з сьогоднішніх пріоритетів
пошуку нових ринків збуту для вітчизняної продукції.
З урахуванням підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС і
створення в подальшому зони вільної торгівлі з Євросоюзом, Україна
отримує додаткові переваги та напрями співпраці з КНР.
Нашим завданням є створення майданчику для спілкування бізнесу з
бізнесом за підтримкою Уряду. Чергові наші плани – провести бізнес-захід у
рамках 3-го засідання Комісії зі співробітництва між Урядом України та
Урядом Китайської Народної Республіки, яке планується у грудні 2015 року
у м. Київ (…) (Ми налаштовані на інтенсифікацію відносин з Китаєм,
який є стратегічним партнером України, − Наталія Ми кольська //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248633300&cat_id=244277212). − 2015. – 16.11).
Єврокомісар з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом:
Ми будемо говорити із міністром аграрної політики та продовольства
України щодо пришвидшення реформ. З нашого боку ми готові надавати
допомгу і експертну підтримку. До того ж з першого січня, коли зона вільної
торгівлі буде запроваджена між Україною та ЄС, аналогічні можливості
відкриються для всіх категорій товарів.
Незаповненими наразі залишаються квоти ЄС для України на експорт
м’яса птиці, свинини та яловичини через невідповідність санітарних вимог.
Найближчим часом ведення додаткових квот на експорт українських
товарів до ЄС не планують.
Збільшення експорту з України до ЄС вже відбулося у тій групі
товарів, де були запроваджені автономні торгові преференції. Тим не менше,
в цілому український експорт до ЄС за перше півріччя поточного року
знизився до 35% (Українські продукти придатні для експорту за умов
дотримання
санітарних
норм,
–
Єврокомісар
//
Insider
(http://www.theinsider.ua/politics/5645e7ca93fdb/). – 2015. – 13.11).
За фінансової підтримки Представництва ЄС в Україні
опубліковано нову електронну книгу, що допоможе українському бізнесу
у знаходженні партнерів в ЄС, започаткуванні або нарощуванні експорту
власних товарів і використанні можливостей ЗВТ, яка запрацює з 1
січня 2016 року.
Очікується, що книга заповнить критичні прогалини у знаннях
підприємців стосовно того, що є необхідним для експорту на ринки
розвинених країн і зокрема на ринок Європейського Союзу.
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Видання базується на кращих міжнародних та українських практиках і
пропонує системний виклад питань експортного планування, каналів
експорту, експортного маркетингу та брендингу.
Воно також описує комбіновані методи виходу на іноземний ринок,
схеми роботи з іноземними приватними марками і надає важливу культурну
інформацію щодо ведення бізнесу з країнами Європейського Союзу.
Окрім того, книга описує можливості отримання підтримки
українськими експортерами від українських та міжнародних інституцій.
Посол ЄС в Україні Ян Томбінський:
Після запровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС стосовно вільної торгівлі, український бізнес увійде в європейський
економічний та регуляторний простір і почне працювати у новому
конкурентному середовищі. Це створить виклики, але також і нові
можливості для тих, хто сповнений підприємницького духу і постійно шукає
нових можливостей для розвитку свого власного бізнесу (Представництво
ЄС видало книгу порад для українських експортерів // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/13/7040711/). − 2015. –
13.11).
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов:
Представники країн-учасниць Комітету з державних закупівель
Світової організації торгівлі (СОТ) погодили приєднання України до «Угоди
про державні закупівлі» (Agreementon Government Procurement, GPA).
Схвальне рішення було прийнято в Женеві після тривалих перемовин із
представниками закордонних делегацій.
Угода GPA поширює головний принцип СОТ − рівний доступ до
ринків − на сферу державних закупівель. Іноземці матимуть повний доступ
до українських державних тендерів так само, як українці − до закордонних.
Але, якщо іноземні компанії вже давно можуть брати участь у публічних
закупівлях в Україні, законодавство встановлює рівні умови участі для
національних та іноземних постачальників, то для українських компаній
приєднання до Угоди означає відкриття глобального ринку, який для них був
повністю закритий. (…)
Приєднання до GPA − це ще й знак якості держави для іноземних
інвесторів. Це позитивний сигнал та доказ того, що Україна переймає
найкращі практики та отримує схвалення від провідних країн світу.(…)
Міністерство планує запустити спеціальний веб-сайт, де автоматично
будуть збиратися всі актуальні заявки державних закупівельників з-за
кордону.
Верховна Рада може ратифікувати Угоду GPA ще до кінця 2015 року.
Директор департаменту регулювання державних закупівель
Мінекономрозвитку Олександр Стародубцев:
Після приєднання до GPA життя тільки починається. Українському
бізнесу потрібно активно допомагати: вчити подавати пропозиції на іноземні
Офіційна інформація

48

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

12 – 18 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
тендери, консультувати стосовно регулювання в різних країнах, допомагати з
оскарженням і таке інше. Українські юристи, консультанти, бізнес-школи
зараз активно включаються у цей процес. Основний же фокус нашого
департаменту буде зосереджено на зборі всієї наявної інформації про тендери
країн-учасниць GPA на одному он-лайн ресурсі, а також зручне надання цієї
інформації бізнесу (…) (Український бізнес найближчим часом отримає
доступ до ринку державних закупівель країн-учасниць GPA // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248626815&
cat_id=244277212). − 2015. – 12.11).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Замглавы администрации президента Константин Елисеев:
До 15 декабря Европейская комиссия собирается представить доклад
по выполнению украинской стороной Плана действий о либерализации
визового режима с ЕС.
Будем активно взаимодействовать с ЕК для содействия подготовке
положительных выводов в соответствующем докладе, который будет
представлен странам-членам ЕС и Европарламенту до 15 декабря.
Надежда на положительное решение ЕС о визовой либерализации
существенно укрепилась после того, как Верховная Рада успешно
проголосовала за так называемый «безвизовый пакет» законопроектов.
Теперь мы должны за то время, которое осталось, принять некоторые
документы ведомственного характера и попытаться запустить механизм
имплементации принятых решений. В частности было бы хорошо в проекте
госбюджета на 2016 год предусмотреть расходы на функционирование
созданных структур и агентств (АП: До 15 декабря ЕК доложит о
готовности Украины к безвизовому режиму, надежда на положительное
решение
существенно
укрепилась
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/361265/ap_do_15_dekabrya_ek_dolojit_o_gotovnosti_
ukrainy_k_bezvizovomu_rejimu_nadejda_na_polojitelnoe_reshenie). − 2015. –
18.11).
Глава МЗС України Павло Клімкін:
А ось і ще один крок вперед: Парламент Греції сьогодні ратифікував
законопроект щодо Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (Парламент
Греції ратифікував угоду про асоціацію Україна-ЄС // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/18/7040954/). − 2015. –
18.11).
Президент України Петра Порошенко:
Європейський Союз поінформував українську владу про свою
готовність до запровадження зони вільної торгівлі з Україною з 1 січня 2016
року.

Офіційна інформація

49

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

12 – 18 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
Тепер жодних перешкод немає. З нового року починаємо (ЄС готовий
до зони вільної торгівлі з Україною з 1 січня – Порошенко // Українська
правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/17/7089100/). − 2015. –
17.11).
Голова Європарламенту Мартін Шульц:
Хороші новини від Верховної Ради щодо ухвалення необхідних законів
для лібералізації візового режиму. Сподіваюся, що Україна здолає решту
перешкод вчасно (Голова Європарламенту привітав рішення Верховної
Ради,
які
стосуються
безвізового
режиму
//
Zaxid.net
(http://zaxid.net/news/showNews.do?golova_yevroparlamentu_privitav_rishenny
a_verhovnoyi_radi_yaki_stosuyutsya_bezvizovogo_rezhimu&objectId=1372836).
− 2015. – 13.11).
Міністр закордонних справ Павло Клімкін:
Україна вже виконала третину рекомендацій Єврокомісії щодо
виконання плану дій з лібералізації візового режиму.
Станом на 12 листопада з 54 рекомендацій Європейської комісії
повністю виконано 18 рекомендацій, у стані виконання перебувають 36, і в
нас немає невиконаний рекомендацій, усі знаходяться в процесі виконання.
На сьогодні ми виконали всі рекомендації і практично закрили блок
управління кордонами.
Для забезпечення блоку «безпека документів» нам необхідно
врегулювати остаточно на законодавчому рівні питання первинної
ідентифікації і видачі ID-карток – і це буде справжньою заміною
сумнозвісних паспортів радянського зразка.
На завершальній стадії перебувають виконання рекомендацій за блоком
«міграція і притулок». Виконання цього блоку залежить від прийняття у
другому читанні законів №3154, №3155 і №3159.
Дуже важливим було ухвалення змін до трудового законодавства. Уряд
найближчим часом прийме план заходів з реалізації національної стратегії у
сфері прав людини.
Критично важливі для ЄС були кроки парламенту з розмежування
підслідності слідчих органів та прийняття закону про Державне бюро
розслідувань України. Вирішальним було і ухвалення закону про
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів.
Нам потрібно отримати остаточні висновки як Європейської комісії,
так і GRECO (Group of States against Corruption, − ред.), і щодо процедури
вдосконалення арешту та конфіскації майна нам потрібні висновки не тільки
Європейської комісії і GRECO, а й, звичайно, FATF (Financial Action Task
Force).
Для європейських партнерів важливо, яким чином буде запускатися
робота Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції, і
процес створення в Україні спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Попередньо ми запланували на 24 листопада засідання старших
посадових осіб з безвізового діалогу, де ми обговоримо наш прогрес з метою
підготовки доповіді, яка має бути оприлюднена 15 грудня.
Це буде шоста доповідь. І всі ми сподіваємося, що вона буде
позитивною і дозволить нам розпочати процес практичної підготовки до
отримання безвізового режиму (…) (Клімкін: Україна виконує всі
рекомендації з лібералізації візового режиму // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/13/7088555/). − 2015. – 13.11).
Голова комітету з питань прав людини і національних меншин
Григорій Немиря:
Зустріч старших посадових осіб з питань лібералізації візового режиму
з ЄС, яка була відкладена, відбудеться 24 листопада.
Офіційно ця зустріч, як правило, не анонсується, оскільки засідання
СПО, як правило, не має повноважень ухвалювати жодні зобов'язуючі
рішення.
Водночас українські дипломати стверджують, що саме там ЄС має
повідомити Україну про своє принципове рішення − чи буде готова
Єврокомісія визнати виконання Україною «безвізового плану» (Порошенко
має ветувати «безвізові закони» – якщо ЄС потрібен зміст, а не
«шашечки» // Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/
experts/2015/11/10/7040587/). − 2015. – 12.11).
Реформа охорони здоров’я
Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України (щодо видатків на охорону здоров’я)».
Законопроектом пропонується законодавчо дозволити здійснювати
додаткове фінансування медичних закладів за кошти місцевих бюджетів, тоді
як наразі Бюджетний кодекс передбачає, що таке фінансування має
здійснюватися виключно за кошти цільової субвенції з державного бюджету.
Кабмін своєю постановою №11 від 23 січня 2015 року вже передбачив,
що місцеві ради мають право додатково понад обсяги субвенції планувати та
здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних і капітальних видатків
закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я. Тому
запропоновані законодавчі зміни покликані усунути суперечність між
постановою Кабміну та Бюджетним кодексом (Рада дозволила фінансування
закладів охорони здоров'я з місцевих бюджетів // Аналітична служба
новин (http://www.theinsider.ua/business/564476501603b/). – 2015. – 12.11).
Реформа трудових взаємовідносин
Депутати ухвалили проект закону №3442 «Про внесення змін до
Кодексу законів про працю України (щодо гармонізації законодавства у
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сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського
Союзу)» за основу і в цілому. За це рішення проголосували 234 депутата.
Таким чином, забороняється дискримінація у сфері праці залежно від
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та
іноземного походження.
Також забороняється дискримінація залежно від віку, стану здоров'я,
інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та
майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у
професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку,
звернення або наміру звернення до суду або інших органів за захистом своїх
прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за
мовними або іншими ознаками, не пов'язаним з характером роботи або
умовами її виконання (Парламент ухвалив поправки до Трудового кодексу
щодо
дискримінації
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/20839-parlament-prinjal-popravki-v-trudovojjkodeks-otno.html). – 2015. – 12.11).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Рада голів державних адміністрацій у рамках співпраці з
Американською Комерційною Службою Посольства Сполучених Штатів
Америки в Україні і Програмою SABIT, яку спонсорує Міністерство
Торгівлі США, інформує про відкриття нової програми бізнесстажування для фахівців з України за напрямом «Енергоефективність і
відновлювальні джерела енергії у цивільному і комерційному
будівництві».
Програма стажування розроблена для фахівців у галузі цивільного і
комерційного будівництва. Кандидати на участь у Програмі мають займати
посади із значним рівнем відповідальності та мати досвід роботи у даній
галузі. Програма буде проходити англійською мовою з перекладом на
російську. Учасники повинні вільно володіти або англійською, або
російською
мовою
(Американська
програма
бізнес-стажування
«Енергоефективність і відновлювальні джерела енергії» // Oфіційний
сайт київської обласної державної адміністрації (http://www.kyivobl.gov.ua/news/article/amerikanska_programa_biznes_stazhuvannja_energoefe
ktivnist_i_vidnovljuvalni_dzherela_energiji) – 2015. – 17.11).
Банки Рівненщини видали населенню кредитів на суму близько 39
мільйонів гривень на впровадження енергоефективних заходів.
Зокрема, за сім мільйонів гривень жителі області придбали 385
«негазових» котлів. А майже 1800 осіб взяли позики на суму 30 мільйонів
гривень, аби купити енергоефективне обладнання. Також за кредитами
звернулися 2 ОСББ. На утеплення своїх багатоповерхівок вони позичили по
50 тисяч гривень.
Кредитування діє у рамках Державної програми стимулювання
населення
до
впровадження
енергоефективних
заходів
шляхом
відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання
енергоефективного обладнання та матеріалів. Аби нею скористатися
потрібно звернутися до місцевого відділення «Ощадбанку», «Укргазбанку»
та «Укрексімбанку».
Перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Юрій
Приварський:
(…) Приємно відмітити, що до цієї ініціативи долучаються і райони
Рівненщини. Так, аналогічні програми підтримки населення із впровадження
енергоефективних заходів розроблені на Здолбунівщині та Дубенщині
(Рівненчани позичили 39 мільйонів на впровадження енергоефективних
заходів // Інформаційно-аналітичний портал «Четверта влада»
(http://4vlada.com/rivne/46084). – 2015. – 17.11).
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Власне
бачення
«податкової
лібералізації»
презентували
вінничани. Представники малого та середнього бізнесу області, громадські
діячі передали свої пропозиції змін до законопроекту столичним експертам,
які вже у 2016 році пропонують здійснити «революцію» у системі сплати та
адміністрування податків.
Народний депутат України Сергій Кудлаєнк:
Ми вирішили започаткувати дискусію, щоб заздалегідь вивчити
недоопрацювання у законопроекті. Очікуємо від бізнесу пропозицій, щоб
врахувати їх в процесі розгляду документу у Парламенті. (…)
Перший заступник голови Вінницької обласної адміністрації
Андрій Гижко:
Питання податкової реформи вже має від дискусії перейти до реальних
результатів. Сьогодні ми говоримо про реформу яка полегшить роботу
малому і середньому бізнесу. Бізнес налаштований до простих, зрозумілих
правил (Законотворцям запропонували «податкову лібералізацію» повінницьки // Vinnytsia PressPoint (http://vn.presspoint.in.ua/2015/11/17/41634).
– 2015. – 17.11).
Директор департамента экономического развития Одесского
горсовета Дмитрий Радулов 16 ноября, представил отчет о ходе
выполнения плана действий по реализации Стратегии экономического и
социального развития города Одессы
Директор департамента экономического развития Одесского
горсовета Дмитрий Радулов:
(…) В качестве достижений при выполнении плана в начале
деятельности Одесского городского бизнес-инкубатора по принципу
«коворкинг», который обеспечивает 21 представителю малого и среднего
бизнеса Одессы возможность реализовать свои бизнес-проекты в коворкингцентре на бесплатной основе; с целью созданию условий для развития и
внедрения
лучших
практик
использования
информационнокоммуникационных технологий организовано и проведено в сентябре
текущего года международный ІТ-форум «Black Sea SummIT», который
собрал более 600 участников из Украины, Германии, Швейцарии,
Великобритании, Франции, России, Польши, США и Израиля; состоялся
бизнес-форум «Black Sea Economic Forum 2015», на котором
рассматривались актуальные вопросы экономического развития города,
строительства, энергоэффективности, транспортной инфраструктуры и
туристической сферы (…) (Реализация Стратегии развития Одессы в 2015
году выполнена на 36%, — мэрия // Комментарии: Одесса
(http://odessa.comments.ua/news/2015/11/17/083700.html). – 2015. – 17.11).
Первые 300 реформаторов завершили обучение на дистанционном
курсе «Реформирование местного самоуправления и децентрализация
власти»
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В Запорожской области начали формировать кадровый резерв
специалистов по децентрализации . 276 депутатов всех уровней Запорожской
области, должностных лиц местного самоуправления, госслужащих и
представителей общественных организаций стали настоящими экспертами по
децентрализации. Сегодня те, кто прошел дистанционный курс обучения
«Реформирование местного самоуправления и децентрализация власти»,
получили свидетельства и удостоверения о повышении своей квалификации
(В Запорожской области начали формировать кадровый резерв
специалистов
по
децентрализации
//
Индустриалка
(http://iz.com.ua/zaporoje/84801-v-zaporozhskoy-oblasti-nachali-formirovatkadrovyy-rezerv-specialistov-po-decentralizacii.html). – 2015. – 16.11).
Отделение Ассоциации юристов Украины в Закарпатской области
провело круглый стол на тему «Закарпатский взгляд на реформы
законодательства в сфере бизнес среды».
Директор ООО «Юридическая группа« Инициалис » Марина
Ковалева:
В связи с подписанием соглашения о евроинтеграции, украинскому
бизнесу, чтобы выйти на европейский рынок, необходимо с 01.01.2016 года
проходить сертификацию.
Докладчиком было раскрыто вопрос о порядке получения сертификата
соответствия, их видов, ежегодного подтверждения специальной проверкой.
Кроме этого, продемонстрировано как выглядит знак сертификации и как
можно отличить его фальсификацию.
Председатель Отделения АЮУ в Закарпатской области Ростислав
Пазина:
Украина быстро может адаптироваться и применить европейский и
вообще мировой опыт, положительно скажется на развитии бизнеса (Взгляд
Закарпатья на реформы законодательства в сфере бизнес среды //
Интернет-издание UA- Reporter.com (http://ua-reporter.com/novosti/181365).
– 2015. – 16.11).
15 жовтня громадські активісти Хмельницька підписали
«Меморандум про енергонезалежність Хмельницького». Сьогодні
ініціатори «ЕСКОМу» оголосили склад підписантів, які за результатами
нещодавніх виборів ввійшли до складу міської ради (Хмельницькому бути
енергонезалежним! // Подільська.info (http://podilska.info/strichka/10408hmelnickomu-buti-energonezalezhnim.html). – 2015. – 16.11).
Відбулась перша сесія Печеніжинської об’єднаної територіальної
громади.
Депутати затвердили постійні комісії селищної ради:
з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики,
промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг;
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з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку;
з питань житлово-комунального господарства та комунальної
власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи;
з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони
здоров’я та соціального захисту населення.
Також обговорили співфінансування з місцевого бюджету
інвестиційних проектів і програм регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(Відбулася І Сесія Печеніжинської Об’єднаної Територіальної Громади //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/799). –
2015. – 16.11).
Зaступник дирeкторa дeпaртaмeнту освіти Кіровоградської ОДА
Aллa Олійник:
Кіровогрaдщинa мaє високий покaзник мaлокомплeктних шкіл – 43,6%,
звідси постaє зaвдaння формувaння опорних шкіл, які, в свою чeргу, стaють
основою освітніх округів. Освітні округи в облaсті створeні здeбільшого нa
пaпeрі. Aлe є тeриторії, дe ця роботa проводяться нaйкрaщe – цe Пeтрівський
і Олeксaндрійський рaйони. В умовaх дeцeнтрaлізaції змінюється підхід і до
фінaнсувaння освітніх зaклaдів, коли гроші виділятимуться нe нa школу, a нa
кожного учня. Гроші ходять зa дитиною – цe фінaнсовий принцип, зa яким
прaцювaтимeмо з 2016 року (Освітня децентралізація: на Кіровоградщині
кошти розподілятимуться в розрахунку на кожного учня //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/1158). – 2015.
– 13.11).
Відбулася перша сесія ради Верхнянської об’єднаної громади
(Івано-Франківська обл.), до якої було обрано 26 депутатів із 47-ми
претендентів.
Депутат обласної ради Ольга Галабала:
Сьогодні вони створять ліквідаційну комісію для того, щоб можна було
ліквідувати всі сільські ради. Це дуже складний процес, який не прописаний
законодавчо. Чекаємо, що наступного тижня має бути прийнятий відповідний
закон. Крім того, мають бути призначені в о. старост. Ними будуть
призначені сільські голови, які не йшли на вибори. Потім буде прийняте
рішення про бюджет, адже бюджети сільрад до кінця року будуть
виконуватися окремо, але люди, фактично, будуть переведені в об’єднану
громаду. Крім того, новій громаді треба вже до 25 грудня затвердити свій
бюджет на 2016 рік. З 1 січня буде діяти повноцінний бюджет нової громади
з новими податками, новими можливостями і з прямими стосунками з
Державним бюджетом. Громада буде напряму отримувати кошти на
медицину, на освіту і буде ними розпоряджатися.
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Верхнянська об’єднана громада створила план соціально-економічного
розвитку громади на 326 млн гривень (Верхнянська об’єднана громада
обрала нову владу. Всі сільські ради будуть ліквідовані // Газета Вікна
http://vikna.if.ua/news/category/kl/2015/11/13/44211/view). – 2015. – 13.11).
В Івано-Франківську з робочою поїздкою побував голова Верховної
Ради України Володимир Гройсман.
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
У вас є інструмент створювати об’єднані громади. Якщо ви їх створите,
матимете у два-три рази більший бюджет, ніж є нині. (…) Як колишній
міський голова я вважаю, що децентралізація є запорукою успіху і зміцнення
благополуччя українців (…) (Володимир Гройсман: Децентралізація є
запорукою успіху і зміцнення благополуччя українців // Галичина он-лайн
версія
(http://www.galychyna.if.ua/publication/society/volodimir-groismandecentralizacija-je-zaporukoju-uspikh-1/). – 2015. – 13.11).
Відбулася перша організаційна сесія селищної ради Калитянської
об’єднаної територіальної громади Броварського району.
Дана громада є першою і поки що єдиною в області громадою, яка
успішно пройшла усі офіційні процедури створення і провела місцеві вибори
за новою системою (Володимир Шандра: «Калитянська об’єднана громада
стала першою на Київщині громадою європейського взірця з розширеними
повноваженнями
та
ресурсами»
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/791). – 2015. – 13.11).
Начальник Головного управління Національної поліції в
Київській області Вадим Троян:
На даний час у відомстві проводиться переатестація всього особового
складу. Атестаційний конкурс столична область повинна пройти до нового
року. Вже з січня 100% співробітників обласної Національної поліції повинні
бути зараховані на посади. Наразі чисельність штату складає 8 990
працівників. На сьогодні мають негативну рекомендацію 970 чоловік, з них –
7 начальників райвідділів. (…)
Наразі здійснюється об'єднання районних відділів в «кущі». Замість 25
районних відділів в області залишається 12 базових органів. Розрахунки
проводились спільно з представниками місії Європейського Союзу та
членами колегії апарату МВС, що відповідають за реформування.
Враховували чисельність особового складу, територію, реєстрацію заяв та
кількість населення. У середньому на районний відділ (кущ) буде 300 чоловік
особового складу (…) (Система поліції Київської області зазнає значних
змін // Офіційний сайт київської оласної державної адміністрації
(http://koda.gov.ua/news/article/sistema_politsiji_kijivskoji_oblasti_zaznaje_znac
hnih_zmin). – 2015. – 13.11).
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За январь-октябрь 2015 года на антикоррупционную горячую
линию фискальной службы обратилось 189 плательщиков Запорожской
области.
Из этих жалоб 19 было зарегистрировано в октябре текущего года. В
пресс-службе уверяют, что 184 вопроса были решены, еще 5 находятся на
рассмотрении (С начала года 189 запорожских предпринимателей
пожаловались на коррупцию в налоговой // 061.ua − сайт города
Запорожья (http://www.061.ua/news/1028282). – 2015. – 13.11).
У Вінниці із робочим візитом побував голова Одеської
облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі. Його цікавило, як місто скорочує
енергоспоживання, змінює підходи в наданні медичних послуг мешканцям,
здійснює реорганізацію транспортної системи та робить трамваї власного
виробництва на базі трамвайного депо.
Приїхавши до міста, спершу Міхеіл Саакашвілі відвідав котельню, яку
було модернізовано разом із всією системою теплопостачання двох
мікрорайонів міста за рахунок донорських коштів Швейцарської
Конфедерації (Міхеіл Саакаш вілі: «У Вінниці здогадались зробити
Прозорі офіси раніше, ніж в Грузії» // Вінницькa міськa радa
(http://www.vmr.gov.ua/Lists/CityNews/ShowNews.aspx?ID=2590). – 2015. –
13.11).
Президент союзу УСПП Анатолій Кінах:
Промисловці та підприємці столиці повинні активніше шукати нових
експортних можливостей, адаптуючи при цьому свою продукцію до
технічних регламентів і вимог ЄС. У них є всі для цього передумови,
включаючи підтримку неурядових профільних структур, якими є УСПП та
створений при ньому Центр підтримки українського експорту. (…)
Я звернувся до КМДА із закликом підсилити промисловопідприємницький напрямок своєї політики, активніше вибудовувати
індустріальну сферу (…) (УСПП та київські підприємства мають активно
співпрацювати задля успішного виходу на ринки ЄС // Український союз
промисловців та підприємців (http://uspp.ua/uspp-ta-kiїvskі-pіdpriєmstvamayut-aktivno-spіvpraczyuvati-zadlya-uspіshnogo-vixodu-na-rinki-єs.html).
–
2015. – 12.11).
В Головному управлінні ДФС у Рівненській області відбулося
спільне засідання Громадської ради та ради Територіального відділення
АППУ. Під час засідання було обговорено актуальні питання діяльності та
реформування фіскальної служби області і напрацьовано ряд пропозицій
щодо внесення змін до податкового законодавства.
Члени засідання вирішили підготувати резолюцію щодо вдосконалення
податкового та митного законодавства та передати її на розгляд до Асоціації
платників податків України (Громадськість Рівненщини схвильована долею
податкової
реформи
//
Рівненські
новини
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(http://rivnenews.com.ua/index.php/2011-12-07-11-11-04/6965-hromadskistrivnenshchyny-skhvylovana-doleiu-podatkovoi-reformy). – 2015. – 12.11).
В Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області
відбулось засідання робочої комісії з питань підготовки пропозицій щодо
вдосконалення податкового та митного законодавства, що діє при
Головному управлінні ДФС в області.
Заступник начальника Головного управління ДФС у в ІваноФранківській області Наталія Зікрата:
Головним управлінням ДФС спільно з Громадською радою вже
напрацьовано ряд пропозицій щодо змін податкового законодавства, які
направлені до Державної фіскальної служби України. Це, зокрема, пропозиції
щодо сплати податку на доходи фізичних осіб за місцем розташування
виробничих підрозділів, тобто за місцем проведення господарської
діяльності, удосконалення норм Податкового кодексу України, що
стосуються справляння акцизного податку з роздрібного продажу
нафтопродуктів, зокрема у сфері визначення об’єкту, бази оподаткування, а
також обліку великих платників податків та їх обслуговування в органах
фіскальної служби на місцях (…) (Представники громадськості обговорили
проект податкової реформи // Територіальні органи ДФС в ІваноФранківській області (http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/223739.html). –
2015. – 12.11).
Ще 15 суб'єктів підприємництва пройдуть співбесіду для
стажування у Німеччині під час проведення Днів GIZ
Результати співпраці з програмою проекту GIZ є досить відчутними
для Хмельниччини. Стажування в Німеччині пройшли 48 представників
підприємств області. Ними налагоджені економічні зв'язки більше, ніж з 30
іноземними партнерами, впроваджено близько 15 інноваційних проектів,
залучено 5 млн.дол іноземних інвестицій.
Загалом на Хмельниччині працюють на 298 підприємствах області
працюють інвестиції з 43-х країн світу у загальній сумі 170 млн. доларів
США (Подоляни переймали досвід німецьких бізнесменів // depo.ua
(http://khm.depo.ua/ukr/khm/podolyani-pereymali-dosvid-nimetskihbiznesmeniv-12112015125800). – 2015. – 12.11).
У сесійній залі Чернівецької міської ради відбувся регіональний
форум «Виклики енергоефективності та енергетична безпека на
сучасному етапі».
Таким чином міська рада привернула увагу громадськості до
раціонального використання ресурсів та розвитку відновлювальних джерел
енергії, а також долучилася до святкування Міжнародного дня
енергозбереження
(В
Ратуші
розмірковували
про
способи
енергозбереження
//
Час
(http://www.chas.cv.ua/28919-v-ratushrozmrkovuvali-pro-sposobi-energozberezhennya.html). – 2015. – 12.11).
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У Житомирській області вже утворено 9 об’єднаних
територіальних громад.
Відповідно до перспективного плану формування територій
спроможних громад в області має бути утворено ще 28 об’єднаних громад
(Процес децентралізації на Житомирщині: що отримають об’єднані
територіальні громади // Житомирська обласна держадміністрація
(http://oda.zt.gov.ua/proczes-deczentralizaczii-na-zhitomirshhini-shhootrimayut-ob%E2%80%99ednani-teritorialni-gromadi.html). – 2015. – 12.11).
На Дніпропетровщині продовжується процес утворення об'єднаних
територіальних громад.
Мирівська і Зорянська сільські ради прийняли рішення щодо утворення
Мирівської ОТГ. Дніпропетровська обласна державна адміністрація,
розглянувши рішення цих рад, затвердила висновок та направила відповідне
подання до ЦВК щодо призначення перших виборів у новій громаді (На
Дніпропетровщині продовжується процес утворення об'єднаних
територіальних
громад
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/774). – 2015. – 12.11).
При
Державному
агентстві
з
енергоефективності
та
енергозбереження України планують створити науково-технічну раду на
прикладі Харкова.
Директор Департаменту комунального господарства Віктор
Кітанін:
Харків – єдине місто в країні, де створена така рада, тому його досвід
цікавий Україні. У другій половині січня в першу столицю приїдуть
представники Мінрегіонбуду та Держагентства, щоб провести спільне
засідання та ознайомитися з роботою ради.
Технічна рада з енергоефективності працює в Харкові з 2008 року. За
цей час на об'єктах життєзабезпечення міста впроваджено енергозберігаючих
технологій на суму понад 325 млн грн, а економічний ефект вже склав 198,5
млн грн. Харків – єдине місто в Україні, яке отримало понад 200 млн дол. від
Світового банку на впровадження проектів з енергоефективності (Досвід
Харкова зацікавив Держагентство з енергоефективності // Харківська
міська рада (http://www.city.kharkov.ua/uk/news/dosvid-kharkova-zatsikavivderzhagentstvo-z-energoefektivnosti-29938.html). – 2015. – 12.11).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Координатор групи «Податки» ГП «Нова Країна» Павло
Себастьянович:
Податкова система лежить в основі економічної політики держави.
Якщо не привести податкову систему у відповідність з готовністю
суспільства платити податки, ми не станемо свідками ні детінізації, ні
економічного
зростання
(VoxUkraine.
Українська
Версія
//
https://www.facebook.com/VoxUkraine.Ukranian/posts/746233328814929.
−
2015. − 18.11).
Виконавчий директор Центру протидії корупції Дар’я Каленюк:
Рецепт подолання корупції в Україні простий. Він складається з трьох
компонентів: наявності одного незалежного правоохоронного органу щодо
боротьби з корупцією; максимального відкриття інформації, якою володіє
держава, а також виховання українських антикорупційних експертів та
розвиток прикладних антикорупційних досліджень (VoxUkraine. Українська
Версія // https://www.facebook.com/VoxUkraine.Ukranian/posts/746178685
487060. − 2015. − 18.11).
У Київській області буде створено 29 спроможних (об’єднаних)
територіальних громад.
Запланована кількість об’єднаних громад на Київщині ще не остаточна.
Через недотримання вимог діючої Методики під час розроблення
перспективних планів, Київській обласній державній адміністрації доручено
продовжити роботу щодо підготовки пропозицій про внесення змін до
перспективних планів формування територій громад областей та винести їх
на розгляд Кабінету Міністрів України (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1057263564338073. − 2015.
− 18.11).
Директор Офісу реформ Роман Слідзевський:
Дубрівська сільська територіальна громада, зареєструвавши Статут в
державному органі юстиції, зробила перший важливий крок на шляху до
реєстрації представницького органу новоствореної об’єднаної територіальної
громади як юридичної особи публічного права. Щоб у подальшому сільська
рада новоствореної громади могла надавати весь той спектр послуг
населенню, який передбачено законодавством. А це означає, що є прогрес у
процесах децентралізації влади на Житомирщині (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1057107954353634. − 2015.
− 18.11).
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Український політолог Ігор Коліушко:
Найперше, що треба змінити в Конституції − це адміністративнотериторіальний устрій. Має бути зафіксовано три рівнева система влади:
громада − район (повіт) − регіон (Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1246004985425497. − 2015. −
18.11).
Експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук:
В Україні припинила свою роботу міліція, натомість вже офіційно
запрацювала Національна поліція. Проте до нового відомства перейшли всі
старі кадри з міліції. Наразі всіх колишніх її працівників очікує
переатестація. Але сам факт проходження до нової системи старих кадрів,
може негативно вплинути на якісні зміни у правоохоронній системі (…)
(Центр
політико-правових
реформ
//
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1245994912093171. − 2015. −
18.11).
Сьогодні Айварас Абромавичус зустрівся з представниками іноземних
компаній, які працюють в Україні. Поговорили про те, чого очікувати від
наступного року.
Міністр екномічногг розвитку Айварас Абромавичус:
наші пріоритети залишаються незмінними. Це дерегуляція,
приватизація, підтримка експорту, реформа антимонопольного законодавства
та боротьба з корупцією через прозорі держзакупівлі та інші нововведення.
2015 рік був роком макроекономічної стабілізації, це був пріоритет №1
для всього Уряду. І зараз, коли курс гривні залишається стабільним вже
більше ніж півроку, золотовалютні резерви НБУ збільшилися у два рази, і
Держстат зафіксував зростання ВВП в третьому кварталі 2015 року, в
економіці з'явився потенціал до зростання. Минулого четверга Верховна Рада
прийняла 9 економічних законопроектів у сфері антимонопольного
законодавства, дерегуляції та управління держпідприємствами. Ми
сподіваємося, що найближчим часом вони будуть прийняті в цілому і
набудуть чинності вже в першому кварталі наступного року.
Крім того, з 1 січня почне діяти зона вільної торгівлі з ЄС і це,
минулого тижня, ще раз, підтвердила Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія
Мальмстрьом. це перспектива стати «фабрикою Європи» (…) (Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі
України
//
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/986522081405440/?type=3. − 2015. − 17.11).
Голова Нацагентства з питань державної служби Костянтин
Ващенко:
Центр підтримки реформ, чому варто прийняти нову редакцію закону
про держслужбу.
після впровадження нової моделі держслужби:
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− Чітко визначатиметься сфера дії законодавства з питань держслужби.
− Буде виключено прямий або непрямий політичний вплив на керівні
посади державної служби.
− Система оплати праці ґрунтуватиметься на класифікації посад, і буде
справедливою та прозорою.
− Професійний розвиток держслужбовців включатиме оцінку
результатів діяльності, регулярне навчання, мобільність і кар'єрне зростання
на основі об'єктивних і прозорих критеріїв і заслуг.
− Буде встановлено заходи щодо дотримання етики, запобігання
корупції та забезпечення дисципліни на державній службі.
− Будуть забезпечені належні політико-правові та інституційні засади
для створення професійної держслужби.
− Сталість і професіоналізм державної служби забезпечуватиметься
належними стандартами та практиками управління людськими ресурсами.
− Вступ на державну службу та просування по службі відбуватиметься
на основі особистих досягнень та рівного доступу.
− Законодавством визначатимуться чіткі критерії переведення на
нижчу посаду чи припинення служби (Центр підтримки реформ //
https://www.facebook.com/centrereform/posts/855665864551387. − 2015. −
17.11).
Міністр юстиції Павло Петренко:
Сьогодні в Києві пройшла перша Міжнародна антикорупційна
конференція. Захід відвідали понад 900 чоловік, що свідчить про гостроту й
нагальність проблеми корупції в Україні.
Такі конференції – це прекрасний майданчик для того, щоб отримати
новий досвід та зробити наші реформи ще більш швидкими та ефективними.
Адже, на відміну від наших сусідів-європейців, які запроваджували схожі
зміни, ми не маємо ні 7, ні 5 років.
Стара правоохоронна система, яка роками формувалася задля
обслуговування корупційної влади, не може ефективно боротися з
корупцією.
Тому Україна вибудовує нову інституційну систему правоохоронних
органів. Однак, нам всім треба набратися терпіння, щоб нові органи
запрацювали повноцінно за новими стандартами, без будь-яких політичних
впливів (…) (Павло Петренко // https://www.facebook.com/pavlo.petrenko/
posts/987977657953903. − 2015. − 16.11).
Минулий тиждень в парламенті, особливо традиційний «день реформ»
четвер порадував і вкотре продемонстрував, що діючий парламент може
працювати
ефективно
(Реанімаційний
пакет
реформ
//
https://www.facebook.com/platforma.reform/posts/550691378417032. − 2015. −
16.11).
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В рамках реформи децентралізації в Одеській області вже створено 8
об’єднаних територіальних громад. Це третина від необхідної кількості,
затверджених розпорядженням Уряду 2 місяці тому. В інших областях
України цей процес теж стартував і деякі з них можуть похвалитись кращими
результатами як, наприклад, Хмельницька та Чернівецька області, де план по
утворенню територіальних громад виконано більш ніж на 40 %
(Реанімаційний пакет реформ // https://www.facebook.com/platforma.reform/
posts/550741585078678. − 2015. − 16.11).
Прийнято закон про Державне Бюро Розслідувань − «український
аналог ФБР». Насправді його створять до 1 березня 2016 (Центр політикоправових реформ // https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/12446102755
64968. − 2015. − 16.11).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Місцеве самоврядування має активніше долучатися до таких проектів,
щоб наступного року кошти Державного фонду регіонального розвитку були
використані максимально ефективно – були спрямовані не на латання дір, а
на сталий розвиток громад, і, як наслідок, на поліпшення якості надання
послуг
людям
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1055972527800510. − 2015.
− 16.11).
У патрульної поліції з'явився веб-сайт (Національна рада реформ /
National Reforms Council // https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/86139
8423978690. − 2015. − 16.11).
Американський фінансист Джордж Сорос зробив виступ. Загальний
висновок: Україна ще має шанс, але керівництво країни має зробити дуже
багато роботи.
Основні тези:
1. Країна не може дозволити собі ані нових загальнонаціональних
виборів, а ні змін у складі коаліції. Це призведе до фінансової кризи.
2. Наріжним каменем економічних реформ є реорганізація
енергетичного сектору, зокрема газового. Ключовий крок − наближення ціни
на природній газ до ринкових цін, які переважають в Європі.
Домогосподарства не повинні платити за газ втрачений в процесі його
доставки. В 2016 році кампанії − постачальники газу населенню мають взяти
на себе відповідальність за втрати, або збанкрутувати.
3. Податкова реформа гальмує. Людям потрібна впевненість які будуть
їх подткові зобовязання, щоб робити довгострокові інвестиції. Лише реформа
міністра фінансів Яресько відповідає вимогам МВФ.
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4. Зарплата міністрів і депутатів обмежені сумою 200 євро. Це прямий
заклик до корупції. І Президент і Премєр мусять подбати про успішне
голосування за закон про державну службу.
5. Пріоритетом є судова реформа. Пропозиції Нацради реформ по
процедурам перекваліфікації суддів і всебічна реорганізація судової системи
є проривом.
6. І народ, і ті, хто підтримує нову Україну за кордоном, очікують що
Президент візьме на себе відповідальність за процес реформ. Порошенко
готовий до цього, і щойно він так вчинить − країна наслідуватиме його
приклад (Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/photos/a.4574953576868
05.1073741829.457316364371371/621492664620406/?type=3&theater. − 2015.
− 14.11).
Юлія Клименко презентувала нові інвестиційні та торговельні
можливості України учасникам Норвезько-Української ICT & Investment
Conference, яка відбулась в Осло
Головний
потенціал
України
–
це
людський
капітал,
висококваліфіковані робітники в високотехнологічних галузях. Сектор
техніки та технологій зріс за роки незалежності у 20 разів. Завдяки
концентрації висококваліфікованих фахівців, в країні виділилося 5 головних
ІТ хабів.
Україна за рейтингом людського капіталу ВЕФ посідає 31 місце одразу після Польщі та Чеської Республіки. У світі існує сильна кореляція
між рівнем людського капіталу та ВВП за паритетом купівельної
спроможності (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/985152891542359. − 2015. −
14.11).
Дякуємо Верховній Раді за позитивні результати
#ДеньЕкономРозвитку!
Депутати встигли розглянули 9 економічних законопроектів. Рада
прийняла два проекти з антимонопольного пакету в цілому, та один за
основу, в інших блоках — шість затвердили в першому читанні. Отож
чекаємо на наступний День економрозвитку в парламенті.
Тепер детальніше:
ЗП3062 прийнято в першому читанні. Необхідно впровадити
міжнародні стандарти в управлінні на унітарних держпідприємствах. Тепер
там з’являться спостережні ради із незалежними директорами. Роботу
держкомпаній будуть контролювати професійні менеджери, а не політики
або чиновники. Крім того, законопроект підсилює вимоги до аудиту та
розкриття інформації.
Цей проект наближає Україну до стандартів Організації економічного
співробітництва та розвитку в області корпоративного управління. За цими
стандартами управляють державними компаніями в ЄС.
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Всі законопроекти Реформи держконтролю та нагляду пройшли перше
читання. Одна з найважливіших ініціатив для малого та середнього бізнесу,
завдяки Верховній Раді, нарешті стає реальною!
ЗП2531а вводить не тільки адміністративну, але й персональну
фінансову відповідальність контролерів за необґрунтовані перевірки та
недостовірні дані. В єдиній автоматизованій системі держнагляду можна
буде простежити всі заплановані для підприємства перевірки.
ЗП2418а та ЗП2422а (обидва за основу) встановлюють жорсткі
обмеження на періодичність та строки перевірок, конкретизують підстави
для позапланових перевірок, звужують обсяг повноважень органів
держконтролю та впроваджують додаткові правові гарантії проти
незаконного чи надмірного втручання органів держконтролю у діяльність
бізнесу.
Реформа держнагляду можлива тільки в комплексі з мораторієм на
перевірки бізнесу . ЗП3153, який теж проголосували в першому читанні,
продовжить мораторій до 30 червня 2016 року, з деякими винятками для
Державної ветеринарної та фітосанітарної служб. Мораторій має значно
знизити адміністративний тиск на бізнес та поліпшити бізнес-клімат в
Україні.
Депутати також встигли розглянути в першому читанні один з
дерегуляційних проектів ЗП2498а. Він скасовує 6 зайвих ліцензій на експорт
та імпорт спирту та алкогольних напоїв, тютюнових виробів, а також
фінансові санкції за неподання звітів у цій сфері. За нашими даними, за ці
ліцензії держава у 2014 році отримала 229 тис грн, у той час як зарплати в
департаменті, який видає ці ліцензії, склали понад 200 тис грн.
Команда Мінекономрозвитку дуже вдячна всім депутатам, які
підтримали ініціативу проведення Дня економічного розвитку та дерегуляції
та активно голосували за реформаторські законопроекти. Україна зробила 9
кроків до Європи! (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України // https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/984267254964256. −
2015. − 14.11).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Хтось застерігає , що префект'и стануть на заваді розвитку органів
місцевого самоврядування, стримуватимуть їхню діяльність. Інші ж говорять,
що переведення місцевих держадміністрацій у статус префектур, які
здійснюватимуть лише контрольно-наглядові функції, суттєво послабить
систему центральної виконавчої влади. Запропонована нами модель
збалансовує інтереси органів місцевого самоврядування, бо їм надається
автономія у прийнятті рішень через власні виконавчі органі, і держави, яка у
вигляді префектів, матиме дієвий механізм для збереження унітарності
держави, забезпечення територіальної цілісності і незалежності України, її
суверенітету, захисту права і свободи громадян (Децентралізація влади //
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https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1054388171292279. − 2015.
− 13.11).
В Україні з'явився аналог американського ФБР. 12 листопада 2015 року
Верховна Рада України прийняла довгоочікуваний Закон «Про Державне
бюро розслідувань» (ДБР) (Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1243184895707506. − 2015. −
13.11).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Нам треба зробити все, щоб території поза межами населених пунктів
були буквально з першого дня, з 1 січня 2016 року, під юрисдикцією органів
самоврядування об'єднаних територіальних громад (Децентралізація влади
// https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1053995597998203. −
2015. − 12.11).
Cьогодні ВРУ в першому читанні прийняла блок по АМКУ − це
великий прорив. Євроінтеграціна карта майже виконана на 50 %. Угода
повільно, зі скрипом але рухається (Реанімаційний пакет реформ //
https://www.facebook.com/platforma.reform/photos/a.303335963152576.107374
1828.291274317692074/549582748527895/?type=3&theater. − 2015. − 12.11).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Доктор юридических наук, член конституционной комиссии, член
Венецианской комиссии (1995-2001, 2005-2009) Сергей Головатый:
Конституционные изменения в части децентрализации положительно
оценены юридическими экспертами Совета Европы, однако в Украине по
этим вопросам много мифов и популизма. Прежде всего, следует понять суть
этой реформы. Во-первых, изменения предусматривают введение
возможности создавать самостоятельные общины с правом самоуправления и
самостоятельного решения всех вопросов своей жизни, но при условии
способности. Речь идет о том, чтобы создать конституционную основу для
демонтажа администраций, централизованных государством. Государство
отступает, государство растворяется, оно, как туман, должно отойти от
местного уровня. Таким образом люди должны через избранные советы
создавать исполкомы, которые придут на смену государству.
Вторым положением конституционных изменений в вопросе
децентрализации является то, что обществу определенного села, поселка или
города принадлежит все, что находится в пределах данного населенного
пункта вместе с прилегающими территориями. И все, что производится,
существует, развивается, добывается на этой прилегающей территории,
переходит к обществу, эти налоги будут платиться не в государство, а в
местный бюджет этой общины. (…)
При условии, что община освобождается от государства, здесь главное,
чтобы не началась анархия, и это является следующим важным моментом
конституционных изменений. Для этого вводится институт префекта,
который будет осуществлять функцию надзора. Префект иметь полномочия
исключительно обеспечить законные действия в решениях местного совета и
не более того. Кроме того, необходимость введения этого институт вызвана
еще и тем, что параллельно идет реформа системы правосудия, и
прокуратура лишается функций, которые она приобрела во времена еще
Сталина – функций общего надзора за законностью. Таким образом,
прокуратура не может быть политическим органом, как и суды, она должна
быть независимой и осуществлять свои полномочия исключительно в сфере
уголовной юстиции (…) (Конституционные изменения в части
децентрализации положительно оценены юридическими экспертами
Совета Европы и являются шагом к модернизации Украины – Сергей
Головатый // Ukraine Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ru/37677konstitutsijni-zmini-u-chastini-detsentralizatsiyi). – 2015. – 18.11).
Народний депутат України Вікторія Пташник:
Наші експерти вважають, що діюча Конституція передбачає надмірну
регіоналізацію України. (…) Запроваджується префект, це особа, яка є
представником влади на місцях. Лише у випадку порушення прав громадян
чи прийняття незаконних рішень, префекти мають реагувати. В них буде
Експертний погляд
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механізм оскарження актів органів місцевого самоврядування до судів. Це
буде певний баланс.
Наразі розробляється законопроект про префектів. До цього процесу
долучені народні депутати, експерти. В положення закладено, що префект
має бути неполітичною фігурою, щоб не було такого, що префект на місці
буде відстоювати політику своєї партії.
Якщо вони запрацюють так як треба, то ми подолаємо проблеми. До
речі, префект може бути лише три роки на посаді (Децентралізація
запропонована для посилення унітарності України, − Вікторія Пташник
// Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/820). –
2015. – 18.11).
На розгляд профільного парламентського комітету направлені
правки до Податкового кодексу, які допоможуть захищатися
підприємствам, що потрапили під ковпак податкової міліції.
Голова всеукраїнської громадської організації «Союз захисту
підприємництва» Сергій Доротич:
Законопроект №3448 дуже доречний і його чекають багато бізнесменів.
Адже тільки з 1 січня 2014 року відкрито більше 8 тисяч нових справ, а наше
законодавство так прописано, що у тому випадку, якщо платник податків не
оскаржить штрафні санкції, то справа відкривається автоматично. Однак до
цього законопроекту треба дуже уважно віднестися, тому що зараз іде вал
різного роду законопроектів, які вносять зміни в існуюче законодавство.
Можливо, вони і доречні, але ми повинні не забувати, що не так давно був
запроваджений так званий податковий компроміс, і треба проаналізувати, хто
їм скористався. Адже фактично була запроваджена амністія на зловживання
тих чи інших структур, і по нашій інформації, це буквально одиниці великих
компаній. (…)
Ми стоїмо на порозі податкової реформи, як нам декларують уряд і
народні депутати. Але це нонсенс − робити податкову реформу менше, ніж за
місяць до Нового року, тому що в існуюче законодавство, у Податковий
кодекс треба вносити зміни мінімум за півроку, щоб всі могли адаптуватися.
Тобто залишається відкритим питання, хто буде це контролювати (…)
(Податкова продовжує тиснути на бізнес кримінальними справами —
Доротич // Голос Столиці (http://newsradio.com.ua/2015_11_18/Podatkovaprodovzhu-tisnuti-na-b-znes-krim-nalnimi-spravami-Dorotich-3508/). ). – 2015.
– 18.11).
Голова Правління Центру політико-правових реформ Ігор
Коліушко:
Завдяки децентралізації в Україні буде створено фундамент для
ефективної системи самоврядування, який сприятиме поверненню влади на
місця, дозволить органам місцевого самоврядування якісно і відповідально
виконувати свої функції та повноваження, а громадянам – впливати на владу,
якій вони довірятимуть. Децентралізація – це ключ до успішного розвитку
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регіонів, а для того, щоб ці процеси були ефективними та життєздатними, всі
зміни потрібно закріпити у Конституції.
Експерт Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко:
Для успішної реалізації реформи децентралізації необхідно, щоб зміни
у відповідних законах були зафіксовані у Конституції, на яку було б можна
спиратись, як на основу. Тобто зміцнювати не лише «стіни», а й «фундамент»
(Щоб децентралізація була ефективною, її необхідно закріпити в
Конституції, − Ігор Коліушко // Децентралізація влади (17 листопада
2015 (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/818). – 2015. – 17.11).
Заместитель генерального прокурора Виталий Касько:
Правила отбора в антикоррупционную прокуратуру очень
специфические. Три кандидатуры на должность главы будущего ведомства
подаются генеральному прокурору, то есть у него будет абсолютная
дискреция в этом вопросе. Он может выбрать кандидатуру, которая будет
подходить ему больше всего.
Сейчас действующие законодательство не предоставляет достаточно
гарантий для независимости специализированного антикоррупционного
прокурора, кем бы он ни был. По сути, он остается заместителем
генерального прокурора, так сказать руководителем департамента ГПУ (…)
(Виталий Касько: Действующее законодательство превращает
антикоррупционную прокуратуру в обычный департамент ГПУ //
Аналитическая служба новостей (http://asn.in.ua/ru/news/opinions/21705dejjstvujushhee-zakonodatelstvo-prevrashhaet-antik.html). – 2015. – 17.11).
Голова Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих
підприємств, економічний експерт В'ячеслав Биковець:
Україна не готова бути в форматі ЗВТ з ЄС. Ми не відповідаємо всім
стандартам та вимогам. Передусім це стосується питань технічного
регулювання, дозвільної системи, корупції, роботи митниці, податкової
системи. Якщо говорити про імпорт-експорт, то це пов'язано з ПДВ та
відшкодуванням ПДВ, що не врегульовано.
Зрозуміло, що бізнес прагне до того, щоб врешті-решт була можливість
співпрацювати з євроспільнотою, але, крім прагнення, держава мала
забезпечити необхідні умови для цього.
Іноземні інвестори також передусім хочуть, щоб були вирішені
питання захисту власності, повернення ПДВ, корупції. Але вони чують від
нас пояснення з аргументами: війна, анексія Криму. Насправді, існує багато
питань, які можна вирішити, й війна не є перешкодою.
Все можна виправити, бізнес готовий сприяти тому, щоб відбувалися
потрібні процеси (…) (Зона вільної торгівлі: ЄС готовий, а чи готова
Україна?
Експерт
//
Слово
і
Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2015/11/17/pogljad/ekonomika/zona-vilnoyi-torhivliyes-hotovyj-a-chy-hotova-ukrayina-ekspert). − 2015. – 17.11).
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Економічний експерт Володимир Сіденко:
(…) Зараз потрібно спрямовувати політику таким чином, щоб
позбутися властивості жити в борг. Це серйозний недолік наших політиків –
постійно покладатися на зовнішні ресурси.
Якщо вже й покладатися на залучення зовнішніх ресурсів, то це має
бути лише у формі прямих іноземних інвестицій, які вкладалися б у
модернізацію виробництва.
Щодо Держбюджету, то депутати мають встигнути до кінця року,
інакше будуть проблеми з отриманням чергового траншу МВФ. Навряд чи це
зараз в інтересах України.
Звичайно, ситуація не дуже проста. Є певні фактори, що гальмують
процес (…) (МВФ може відмовити Україні в транші, якщо Держбюджет
не
ухвалять
вчасно
–
експерт
//
Слово
і
Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2015/11/17/pogljad/ekonomika/mvf-mozhe-vidmovytyukrayini-v-transhi-yakshho-derzhbyudzhet-ne-uxvalyat-vchasno-ekspert).
−
2015. – 17.11).
Преподаватель курса Финансы Эдинбургской бизнес-школы в
Восточной Европе, партнер Kompan Consulting Иван Компан:
(…) К сожалению, несмотря на все попытки развитых стран оживить
ситуацию перспективы глобальной экономики выглядят скромно. Согласно
прогнозам МВФ и Мирового банка, экономический рост в мире замедляется.
По сравнению с июлем глобальный прогноз МВФ на 2016 год сокращен с
3.8% до 3.6%. Основные причины: продолжающееся падение сырьевых
рынков, замедление роста в Китае и увеличение стоимости финансирования,
связанное с усилением доллара и ожидаемым повышением процентной
ставки в США. По мнению МВФ, эти факторы окажут существенное
негативное воздействие на развивающиеся экономики, где снижение темпов
роста происходит уже пятый год подряд. (…)
Падение цен на сырье и охлаждение спроса на украинский экспорт
заставляет Украину все больше полагаться на внутренний рынок и
собственные ресурсы. Малый и средний бизнес должны стать главной
движущей силой экономического роста. В свою очередь, такой подход ставит
перед нынешней властью нетривиальные задачи. Вместо схем должно
появиться предпринимательство, вместо разворовывания бюджета – создание
стоимости, вместо контрабанды – конкурентоспособный несырьевой экспорт.
Список необходимых реформ, включая судебную, налоговую и другие, всем
давно известен и нет смысла их опять перечислять. (…)
Нетривиальные задачи требуют нетривиальных подходов! Когда-то
Вильгельм Завоеватель приказал сжечь корабли, на которых его войско
прибыло покорять Англию. Отрезав выход к отступлению, и оставшись
перед простым выбором – победа или смерть, он победил. Наверное, и
нашим лидерам пора сжечь мосты, связывающие их с многочисленной
армией прокуроров, судей, олигархов и других символов уходящей эпохи,
совершенно не заинтересованных ни в каких реформах? На фоне глобальных
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экономических проблем и значительно деградировавших за последние
полтора года ожиданий, власть поставила себя перед выбором:
«Решительные реформы или экономическая смерть» (Чуда не будет!
Давайте-ка
надеяться
на
самих
себя
//
Новое
время
(http://nv.ua/opinion/kompan_pf/chuda-ne-budet-davajte-ka-nadejatsja-nasamih-sebja-80463.html). − 2015. – 17.11).
Директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр
Сушко:
(…) Рада нарешті прийняла закони, які були необхідні для безвізового
режиму. Проблема в тому, що більшість з них змінили настільки, що
залишили лише красиві назви зі спотвореним змістом. Фінального тексту
досі ніхто не бачив. Наразі європейці якраз вивчають остаточні варіанти
законів про спеціальну конфіскацію й роботу Агентства з управління
арештованим майном. Якщо правки депутатів переважать політичну
необхідність надати Україні безвізовий режим – вони про це чітко скажуть.
(….) Нас оцінюватимуть не за назвами органів чи законів, а за їх
змістом. Створили Національне антикорупційне бюро, але воно не працює
без антикорупційного прокурора! Прийняли закон про відкриття майнових
декларацій чиновників, але Національне бюро з запобігання корупції досі не
створили. Є закон про створення Агентства з управлінням арештованим
майном, але суттєво обмежили його повноваження. Європейці тягнутимуть
час, поки не побачать початок роботи всіх цих структур.
(…) Питання лише в тому, коли самі європейці нададуть висновки по
останньому варіанту цих законів і які пункти попросять змінити. Якщо таких
пунктів буде багато – депутати просто фізично не встигнуть за них
проголосувати (Україна ризикує не встигнути виконати умови для
безвізового
режиму
–
експерт
//
znaj.ua
(http://znaj.ua/news/reforms/29131/ukrayina-rizikuye-ne-vstignuti-vikonati-vsiumovi-dlya-bezvizovogo-rezhimu-ekspert.html). – 2015. – 17.11).
Економіст Олександра Бетлій:
З року в рік МВФ виступає каталізатором реформ в Україні.
Допомагають Україні і Сполучені Штати, і Євросоюз. Тобто, будь-яка
допомога збоку надається під певні умови. Причому ці умови зазвичай є
дуже корисними для України. Тому, звичайно, не дуже добре, що в нас
зростає державний борг. Але, з іншого боку, це спонукає уряд України
рухатися і здійснювати реформи.
Економічний експерт Андрій Новак:
Захід у будь-якому разі підтримуватиме Україну, за будь-якого
здійснення реформ. (…) Інше питання – масштаб підтримки. Щоб
розраховувати на більші кредити та інвестиції з боку Заходу, Київ мусить
показати бодай якийсь позитивний результат в економічній сфері (Рушій
економічних реформ в Україні не уряд, а Захід – експерт // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27362641.html). – 2015. – 16.11).
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Організація економічного співробітництва та розвитку (OECР)
представила третій раунд моніторингу в рамках Стамбульського плану
дій у боротьбі з корупцією в Україні, в якому подали аналіз позитивних і
негативних зрушень, які впливають на антикорупційну боротьбу.
Менеджер Антикорупційної мережі боротьби з корупцією для країн
Східної Європи та Центральної Азії OECР Ольга Савран:
Вперше за десять років, які ми проводимо моніторинг в Україні, у нас
були якісь гарні новини, тому що у жовтні минулого року був ухвалений
важливий пакет антикорупційних законів.
Зокрема, згідно з результатами моніторингу, були покращені закони,
які передбачають кримінальну відповідальність за корупцію. Експерти також
позитивно оцінили зміни в сфері державних закупівель та ухвалення закону
про фінансування політичних партій.
Тим не менш, за словами експертів, Україна дуже відстає у
запровадженні антикорупційних заходів. Зокрема, найбільшою проблемою в
Україні, згідно з третім раундом моніторингу, є відсутність реформ у сфері
державної служби.
Крім того, експерти, які проводили моніторинг, визнають: система
декларування доходів гальмується через те, що не працює агентство з
запобіганню корупції. Воно мало бути створено ще у квітні минулого року.
Але на сьогодні не призначили навіть членів конкурсної комісії, що обіцяли
зробити ще у жовтні (Уперше за 10 років в Україні є позитивні зрушення у
боротьбі
з
корупцією
–
моніторинг
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27369057.html). – 2015. – 16.11).
Согласно недавнему опросу относительно безвизового режима,
который провела среди своих читателей газета «Сегодня», 42%
полагают, что отмена виз с ЕС нужна не рядовым украинцам, а власти,
19% опрошенных считают, что это поможет чувствовать себя частью
Европы, а 15% − что либерализация визового режима поможет свободно
путешествовать.
Глава Центра прикладных политических исследований «Пента»
Владимир Фесенко:
Несмотря и на эти цифры, и на утверждения оппозиционеров,
безвизовый режим с ЕС важен для большинства граждан Украины:
Безвизовый режим − это, с одной стороны, интерес тех людей, которые
были на Майдане, нового среднего класса. Там, естественно, был не только
новый средний класс, но те люди, которые связаны и с бизнесом, и с
интеллектуальной деятельностью, у которых есть конкретное понимание
европейской интеграции. Не просто повышение уровня жизни до
европейских стандартов, а конкретное выражение этого интереса −
возможность регулярно без визовых проблем ездить в Европейский союз. С
другой стороны, для властей безвизовый режим важен как некий конкретный
результат в рамках европейской интеграции. Это не второразрядный вопрос,
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а один из ключевых сейчас. (…) Однако говорить о том, что безвизовый
режим подменяет европейскую интеграцию, неправильно. Подписанное
ранее Украиной с ЕС соглашение об ассоциации − долгосрочный документ,
который невозможно выполнить в рамках одного года или двух лет.
Даже эффект от этого документа, по оценкам экономистов, может
проявиться не раньше чем через 3-5 лет. Поэтому говорить о подмене −
проявление той же неадекватности ожиданий от европейской интеграции. И
это можно наблюдать не только у нас, но и в других европейских странах, в
том числе и тех, что уже вступили в ЕС. Там тоже были разочарования и
некий рост европессимизма из-за того, что присутствие в ЕС не принесло
этим странам немедленное повышение уровня жизни. Я только что вернулся
из Греции. Греки рассуждают: мы уже 35 лет в Евросоюзе, и мы почему-то не
достигли уровня жизни Германии. Это тоже пример неадекватных ожиданий
от европейской интеграции. На мой взгляд, нет никакой подмены темы
европейской интеграции и безвизового режима. На ближайшую перспективу
− это приоритет в рамках нынешнего этапа европейской интеграции Украины
(Безвизовый режим с ЕС важен для большинства граждан Украины //
Пента
Центр
прикладних
політичних
досліджень
(http://penta.org.ua/expert_comments/2908/). − 2015. – 16.11).
Експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук:
На сьогодні оцінка впровадження Україною задля європейської
інтеграції реформи органу прокуратури не перевищує 44 бали зі ста. Такий
висновок було зроблено на підставі оцінки виконання близько 30 чітких
стандартів у сфері реформування прокуратури авторитетних європейських
органів: Венеційської комісії, Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ),
Комітету міністрів Ради Європи, Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ)
та Консультативної ради європейських обвинувачів. (…)
За два роки стеження за процесом реформування прокуратури влада
спромоглася заробити 44 бали.
Хоча на початку проведення цього моніторингу, коли був ухвалений у
першому читанні новий закон «Про прокуратуру», ми отримали одразу 23
бали. (…)
Необхідні зміни до Конституції, які б прискорили процес проведення
реформ. Йдеться про положення Основного Закону, які зараз надають
можливість політичного впливу влади на Генерального прокурора. Адже
Верховна Рада може висловити йому недовіру, знявши з посади.
Заполітизованою в Україні є також процедура призначення
Генерального прокурора.
Європейці виробили рекомендації, відповідно до яких спершу слід
отримувати схвалення представників юридичної спільноти щодо відповідної
кандидатури на посаду Генерального прокурора. На їхню думку, комісія з
поважних правників повинна пропонувати перелік достойних кандидатів
президенту. Після чого той має обрати одного з них.
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Участь політичних суб’єктів під час призначення Генерального
прокурора є допустимою – проте лише за отриманням попередньої
професійної оцінки кандидатів на цю посаду. (…)
Недоліком є і те, що в Конституції України роль прокуратури
зосереджена не тільки на сфері кримінальної юстиції, а й на представництві
інтересів особи і держави в суді, – що не співпадає з позицією ПАРЄ. (…)
В Україні відсутня традиція формування кримінальної політики.
Відповідно до європейських стандартів, генпрокурор щороку повинен
її визначати, встановлюючи певні пріоритети в роботі правоохоронних
органів (….) (44 зі 100 – швидкість руху реформи прокуратури //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/columns/2015/11/16/7088959/).
− 2015. – 16.11).
Співзасновник руху «Україна – це Я», координатор дискусійного
Клубу «КОЛО» Олексій Жмеренецький:
(…) Щоб нова Конституція справді закладала принципово нову
інституційну модель, вона має спиратися на системний аналіз існуючих
формальних та неформальних інституційних вад. Тобто, має вирішувати
ключові проблеми управлінської системи – як з точки зору законодавства,
так і з боку фактично існуючих звичаїв та домовленостей між людьми.
Наприклад, якщо у Конституції написано, що депутати усіх рівнів
мають працювати в інтересах народу, але ми знаємо, що фактично цього не
відбудеться – то у Конституції мають бути додатково встановлені юридичні
процедури швидкого, дієвого впливу громадян на обранців.
Те саме із податками, хабарництвом тощо – кожне юридичне правило
повинно враховувати реальні мотивації виконавців. Як зазначають
нобелівські лауреати Остром і Норт – інститути потрібно будувати з
урахуванням усіх ментальних вад, інтересів та звичаїв конкретного
суспільства – щоб правила реально працювали, а не лише були записані як
«ідеали» у законах. (…)
Нова Конституція повинна мати критичну масу своїх адептів – людей,
які готові будуть за нею жити, боротися за її запровадження та виконання.
Які будуть розуміти її, а ще краще – будуть її співавторами. (…)
Таким чином, шлях змін через Конституцію вимагає комплексного
підходу:
– розробки якісного проекту Конституції, що вирішує основні
інституційні проблеми, спираючись на особливості фактичної поведінки
людей;
− залучення широкої громадськості до розробки та обговорення
проекту;
– створення жорсткого тиску на еліти щодо підтримки проекту та
підготовку заходів, які виходять за межі законодавчо визначених процедур
(…);
− у цьому процесі мають проявитися нові лідери, спроможні будувати
систему за новими правилами, і нові громадські структури, спроможні
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супроводжувати процес трансформації (…) (Межі реформ та
конституційна
революція
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/columns/2015/11/16/7088610/). – 2015. – 16.11).
Голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна:
Нещодавно відбулася рада підприємців при Кабінеті міністрів,
засідання, яке збирає багато асоціацій та об’єднань підприємців. І загальний
висновок був такий, що жоден з проектів податкової реформи не дає для
спрощеної системи оподаткування позитивної відповіді. (…)
Подивіться, в якому стані зараз знаходиться українська економіка та
який рівень доходів громадян. Думаєте, це сигналізує про те, що час
знищувати спрощену систему оподаткування? На мій погляд, якраз навпаки.
(…)
Безумовно, межа 20 мільйонів (верхній поріг доходу, з якого дозволено
сплачувати єдиний податок, – ред.) гривень завелика. (…) Статистика така,
що кількість суб’єктів, які доходять до межі 20 мільйонів, постійно
коливається в межах 2-3%. Але до якої межі її слід зменшувати? Третю
категорію знищувати не можна (третя група платників єдиного податку –
фізичні особи-підприємці та юридичні особи з обсягом доходу до 20
мільйонів гривень, – ред.). Ця категорія найбільш стабільна, третя категорія –
це, зокрема, і юридичні особи – мікробізнес, який сплачує відсоток від обсягу
реалізації. Причому наші шановні розробники реформи визнають: якщо
порахувати середнє навантаження на великий бізнес та на маленький бізнес,
то великий бізнес в цілому від обсягу реалізації сплачує менше, ніж сьогодні
встановлені відсотки для малого бізнесу. Тим не менше, обидві концепції
податкової реформи виходять з ідеї підвищення ставок для середньої
категорії або взагалі відмови від третьої категорії. Логіки в цьому немає
взагалі. А ось логіка зменшення межі є, але розрахунку – до якої цифри, на
даний момент немає. І це не спирається на статистику, яка є в Україні, не
спирається на розрахунки, а є досить випадковим визначенням. Два чи п’ять
мільйонів доходу – це має бути жорстко обґрунтовано (…) (Знищення
спрощеної системи загрожує «податковим Майданом» – Ляпіна // Радіо
Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/27358073.html). – 2015. –
16.11).
Перший заступник Міністра юстиції Наталія Севостьянова:
З наступного року, коли запрацюють разом Національне агентство із
запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, антикорупційна
прокуратура, офіс із повернення вкрадених активів і Державне бюро
розслідувань, яке забере функцію розслідування від прокуратури, ми
побачимо багато ефективно розслідуваних проваджень. (…)
Всі нарікання на велику кількість органів, які займатимуться
реалізацією антикорупційної політики, є безпідставними.
Функціонування такої кількості органів виправдане їх функціоналом.
Законодавство не передбачає перехресних функцій. Ці органи разом почнуть
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комплексну боротьбу з корупцією, яка в комплексі із судовою реформою
дасть те, чого так очікує наше суспільство (…) (Наступного року українці
можуть очікувати на завершені антикорупційні справи, − Наталія
Севостьянова // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248633341&cat_id=244277212). − 2015. – 16.11).
Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов:
Більша частина співробітників МВС залишиться тому, що потрібні
люди з досвідом, ті, хто зможе «підтягнути» новачків і поділитися знаннями і
навичками оперативних працівників.
За тих, хто не пройде переатестацію, можна не хвилюватися. Вони
підуть до інших правоохоронних органів − люди все-таки з досвідом. Як-неяк вони кваліфіковані оперативні службовці. У крайньому випадку підуть до
охоронних служб. Тож працюватимуть (…) (Вадим Карасьов: Багато
міліціонерів
−
роботяги
і
трудівники
//
АСН
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/21335-mnogie-milicionery-rabotjagi-ipakhari.html). – 2015. – 15.11).
Народний депутат Сергій Рудик:
При реформуванні правоохоронних органів, потрібно міняти систему, а
не людей.
Я не прихильник набирати людей з вулиці. Звичайно, люди з досвідом
мають не тільки професійний, але і корупційний досвід, але людину, яка не
має досвіду боротьби зі злочинністю, ніколи не стикалася з правоохоронною
системою, не можна швидко і ефективно всьому навчити. У зв'язку з цим
може з'явитися багато проблем.
Переатестація дасть змогу виявити професіоналів, які працювали в
старій системі і саме вони допомагатимуть новим співробітникам поліції.
(…) Якщо змінити систему, то 80% будуть законослухняними і
професійно виконувати свої обов'язки (…) (Сергій Рудик: Потрібно міняти
систему,
а
не
людей
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/21217-nuzhno-menjat-sistemu-a-neljudejj.html). – 2015. – 14.11).
Значення iMoРe за двадцять другий період моніторингу (26 жовтня
– 8 листопада 2015р.) становить +0,6 бала з можливого діапазону від -5,0
до +5,0 балів. Політичні події та проведення місцевих виборів не сприяють
прогресу реформ. У поточному моніторинговому періоді були зафіксовані
лише точкові галузеві зміни з обмеженим впливом, в той час як значення
індексу не змогло перевищити позначку 1,0 втретє поспіль.
Найбільш помітна подія у цьому випуску − нещодавно опублікований
наказ МОЗ (460 від 23.07.2015), який остаточно скасував державну
перереєстрацію медичних препаратів – отримав +2,0 бали. Дві інші події за
напрямом «Ринкова та торговельна політика» отримали нижчі оцінки.
Зокрема, введення єдиного реєстру товарно-транспортних накладних в
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електронній формі на переміщення спирту та алкоголю (Постанова КМУ 864
від 28.10.2015) здобуло +1.0 бал.
Рішення про заборону на рух транспортних засобів з фактичною вагою
понад 40 тон по місцевих автомобільних дорогах (постанова КМУ 869 від
21.10.2015) отримало суперечливі коментарі. Загальна оцінка склала +1.0 бал,
тоді як оцінки експертів коливались від -2,0 до +3,0. З одного боку, заборона
дозволить знизити навантаження на дороги і подовжити термін їх
експлуатації. З іншого боку, на думку деяких експертів вона збільшує
можливості для корупції.
Експерт Київської школи економіки Ілона Сологуб:
Витрати підприємств зростуть. Можливо, зростуть хабарі за те, щоб
посадові особи заплющували очі на перевищення ваги. Загалом, правильніше
було б стягувати плату за проїзд залежно від ваги транспорту і спрямовувати
ці кошти на ремонт доріг (чи побудову нормальних доріг).
В цілому напрям «Ринкова та торговельна політика» склав +1,0 бал.
Також +1,0 бал експерти віддали сектору «Монетарна політика та
фінансові ринки». Рішення Національного банку України (НБУ) дозволити
банкам здійснювати валютні свопи з міжнародними фінансовими
організаціями (постанова НБУ 721 від 23.10.2013) отримало +1,3 бала. Зміна
повинна сприяти притоку іноземного капіталу і підтримати національну
валюту. Крім того, вона дещо розширює можливості міжнародних
фінансових організацій залучати гривневу ліквідність у банків та
кредитувати підприємства. Запуск щоденної публікації справедливої вартості
цінних паперів, що перебувають у портфелі НБУ або які приймаються як
застава (постанова НБУ 732 від 26.10.2015), отримав +1.0 бал. Рішення має
на меті підтримати довіру учасників ринку до операцій НБУ з регулювання
ліквідності банків та сприятиме розвитку вторинного ринку ОВДП.
Сектор «Енергетична незалежність» отримав оцінку +1,0, як і три події
у ньому. Перша − новина щодо створення комісії з вибору постачальника
газу «останньої надії» (постанова КМУ 873 від 21.10.2015). По-друге, КМУ
затвердив Примірний енергосервісний договір в Україні (постанова 845 від
21.10.2015).
Член інформаційної кампанії «Сильніші разом!» Дмитро
Науменко:
Постанова встановлює юридичне підґрунтя для оформлення договорів
між ЕСКО-компаніями та їхніми клієнтами, що фактично дозволить
запустити механізм фінансування заходів з енергоефективності за рахунок
економії коштів від їх впровадження.
По-третє, КМУ встановив соціальний норматив для житлових субсидій
(постанова 842 від 28.10.2015), у тому числі норми для центрального
опалення для житлових будинків, обладнаних лічильниками тепла, та обсягів
електроенергії, диференційованих за періодами часу, при використанні її для
індивідуального опалення.
Оцінка сектору «Державне управління та боротьба з корупцією» склала
0,0 балів, адже експертів не вразило перетворення Державної фінансової
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інспекції на Державну аудиторську службу (0,0 балів, постанова КМУ 868 від
28.10.2015). За відсутності будь-яких помітних подій оцінка сектору
«Державні фінанси» також склала 0.0 балів (Індекс Моніторингу Реформ
(iMoРe). Випуск 22 // VoxUkraine (http://voxukraine.org/2015/11/13/imorevypusk-22-ua/). – 2015. – 13.11).
Керівник групи аналітики та прогнозування Центру стратегічних
ініціатив Володимир Стус:
(…) Очевидно, необхідно проводити скорочення (працівників ДФС, −
ред.), і вже за рахунок скорочення збільшувати зарплату. При цьому
необхідно спрощувати податкове законодавство, скорочувати кількість
контрольованих параметрів. (…) Інспектори нижньої ланки в принципі не
можуть прожити на зарплату, таким чином створюються ефективні умови
для масової корупції.
Зарплати необхідно збільшити в рази, і це відразу призведе до
необхідності міняти систему. По-перше, це зробить державу нарешті
конкурентним роботодавцем, по-друге, зарплати можна збільшити тільки
скоротивши кількість держапарату. При цьому відразу виникне необхідність
докорінної зміни нормативної бази для зменшення контрольованих
параметрів, спрощення законодавства. І тут ми упремося в такий момент, що
більшість європейських норм в Україні не застосовні (…) (Збільшення
фінансування ДФС: Насиров розписався у відсутності реформ − Стус //
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_11_13/Zb-lshennja-fnansuvannja-DFS-Nasirov-rozpisavsja-u-v-dsutnost-reform-Stus-4617/). – 2015.
– 13.11).
Политический
аналитик
Института
евроатлантического
сотрудничества Владимир Горбач:
(…) Людям важна возможность безвизового режима с ЕС, если не для
себя, то хотя бы для своих детей или внуков. План действий по визовой
либерализации является неотложным, он должен быть выполнен, по крайней
мере, до Нового года, с тем чтобы безвизовый режим Украины с ЕС стал
возможен в начале 2016 года. Я согласен с критиками, что власть
злоупотребляет этим вопросом, но, с другой стороны, им нужны какие-то
позитивные решения, позитивные примеры, поскольку в других сферах
добиться этого так быстро невозможно.
(…) Но безвизовый режим – это не решение вопроса о трудоустройстве
украинцев в странах ЕС. Речь идет о достаточно кратковременных поездках –
туристических, ознакомительных. Устроиться на работу в европейских
странах при вступлении в силу безвизового режима можно будет только
нелегально
(Строгий
безвизовый
режим
//
Радио
Свобода
(http://www.svoboda.org/content/article/27360240.html). – 2015. – 13.11).
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У рейтингу ведення бізнесу Світового банку (Doing Business -2015)
Україна покращила свої позиції на 13 пунктів: ми перемістилися з 96-го
місця торік на 83-є у 2015 році.
Науковий консультант з економічних питань Центру Разумкова
Володимир Сіденко:
Сьогодні для того, щоб зареєструвати бізнес в Україні, потрібно всього
лише 7 днів і 4 процедури. Лише 29 держав світу можуть похвалитися тим,
що відкрити бізнес у них легше, ніж у нас.
Переміщення вгору в рейтингу не дозволяє говорити про те, що країна
посідає вигідні позиції. У нас як і раніше дуже неефективна судова система,
зокрема і в плані захисту прав бізнесменів у судах. Робити це дуже складно і
вкрай дорого. Важливість судової реформи доводить той факт, що в
Сінгапурі, який очолює рейтинг, зразкова судова система, яка ефективно
вирішує бізнес-конфлікти. За термінами сплати податків ми удвічі відстаємо
від середнього показника у Європі. Процедура оформлення контрактів і
митного контролю втричі довша, ніж у ЄС. Не все ті реформи, які прийняті
на рівні закону, втілені в життя. Результати їх імплементації, ймовірно,
будуть помітні трохи згодом. Крім того, в рейтингу зовсім не враховується
наявність корупції і тіньового обігу засобів, зокрема і при сплаті податків.
Отже, Україну чекає ще багато роботи для поліпшення умов ведення бізнесу
(Неефективна судова система досі ускладнює ведення бізнесу в Україні //
Центр Разумкова (http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=
5864). – 2015. – 13.11).
Найбільшими союзниками України та лобістами у питанні
лібералізації візового режиму є Словаччина, Литва, Угорщина та
Польща. Нейтрально до цього питання ставляться Італія, Німеччина, Чехія,
Швеція та Нідерланди. Франція ж взагалі не йде на контакт з українськими
експертами у питанні безвізового режиму. Такі дані оприлюднили Ірина
Сушко, керівник ГО «Європа без бар’єрів», та Ірина Савченко, проектний
менеджер цієї організації, під час прес-брифінгу в Українському кризовому
медіа-центрі. Поділ країн на тих хто «за» та «проти» візової лібералізації
України склали на основі поглиблених інтерв’ю, що були проведені
експертами ГО «Європа без бар’єрів» з високопосадовцями та незалежними
експертами Швеції, Німеччини, Угорщини, Італії, Польщі, Словаччини,
Литви, Чехії, Нідерландів та Франції впродовж червня-вересня 2015 року.
Проектний менеджер ГО «Європа без бар’єрів» Ірина Савченко:
Якщо порівнювати загрози міграції з України, то на фоні ситуації, що
нині існує в Європі, із потоком мігрантів з Близького Сходу, ці ризики
оцінюються як нижчі середнього. У блоці питань щодо імплементації
завдань, що передбачені виконанням плану дій з візової лібералізації, всі
країни одноголосно наголосили на тому, що питання залишається у прогресі
антикорупційного блоку і питання відмивання грошей. (…)
Ряд країн зазначили, що при позитивному рішенні Єврокомісії, вони
готові підтримати Україну, але криза з мігрантами з Близького Сходу може
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вплинути на відтермінування позитивного рішення щодо надання Україні
безвізового режиму.
Керівник ГО «Європа без бар’єрів» Ірина Сушко:
Окрім ухвалення Верховною Радою пакету законів, необхідних для
візової лібералізації, важливою складовою цього процесу є саме політична
воля країн-членів ЄС. (…) Як превентивні заходи, вже сьогодні окрім дуже
важливої технічної бази, яку виконують і парламент, і уряд, гадаю, що
сьогодні українська сторона має сконцентруватися на дипломатичній роботі,
роботі з кожною країною-членом ЄС, з’ясувати чого бракує цим країнам, якої
аргументації, якої інформації та однозначно надати її, для того, щоб
забезпечити в подальшому готовність підтримки безвізового режиму. І Поки
не всі завдання виконані, треба переглянути всі критерії та завершити
технічну сторону процесу. Саме для того, щоб країни-члени ЄС, які мають
певний скепсис і додаткові питання до нас, не мали зачіпки та додаткових
аргументів, щоб сказати нам через їхню міграційну кризу «ось, а ви все ж
таки не виконали» (Найбільшими лобістами у питанні лібералізації
візового режиму України є Словаччина, Литва, Угорщина та Польща –
ГО «Європа без бар’єрів» // Ukraine Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ua/37474-yevropa-bez-bar-yeriv-2) – 2015. – 13.11).
Директор економічних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин:
Якщо реформа, спрямована на децентралізацію, почне працювати, то
ми можемо сподіватися, що трикутник «зобов’язання − повноваження −
ресурси» не буде розірваний. У регіонів з’являється потреба, необхідність і
можливість вийти на новий рівень планування і програмування».
А ще регіони мають бути долучені до державних інфраструктурних
проектів, не локального, а системного характеру. (…) Перед західними
регіонами України зараз відкриваються перспективи для транскордонної
співпраці з Євросоюзом. Зона вільної торгівлі відкриває нові можливості для
інвестування в ці регіони, а потім і для експорту наших товарів у країни
Європи.
Громади можуть бути більш дієздатними, ніж великі і важливі комісії в
центрі, які насилу збираються і щось вирішують. І якщо інвестори побачать,
що ці регіони гідні їхньої уваги, то це може дати сильний поштовх і для
поліпшення інвестиційного іміджу України (Децентралізація дозволить
громадам ефективно контролювати місцеві бюджети // Центр
Разумкова (http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=5865). –
2015. – 13.11).
Народний депутат Руслан Сольвар:
Стратегія реформи органів внутрішніх справ якраз і полягає в тому,
щоб удосконалити професійні якості особового складу. Необхідно
наголосити на цьому аспекті проблеми, адже перед керівництвом МВС не
стоїть завдання механічно замінити правоохоронців, наприклад, шляхом
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звільнення чинних і набору нових співробітників. І ті, у кого буде бажання
продовжувати службу в Національній поліції, і нові кандидати мають пройти
переатестацію та атестацію відповідно. Всі колишні міліціонери, які
підтверджують свою професійну придатність, зможуть працювати в новій
правоохоронній структурі. Ті ж, хто не відповідатиме встановленим
критеріям, не зможуть стати поліцейськими. Така система виглядає цілком
справедливою і адекватною вимогам та потребам українського суспільства.
(…) Лише завдяки зазначеному алгоритму буде можливо відсіяти з
чинної правоохоронної системи всі ті елементи, які повністю дискредитували
колишню міліцію в очах громадян.
(…) Конкурсні випробування стосуватимуться лише посад молодшого
складу поліції. (…)
Однією з ключових проблем у зазначеному контексті є зменшення
кількості правоохоронців МВС з нинішніх 225 до 150 тисяч осіб, що
дозволить оптимізувати їхню роботу і збільшити грошове забезпечення.
Враховуючи те, що на 150 тисяч місць претендують не тільки чинні
службовці, а й нові кандидати, слід очікувати високої конкуренції. Це може
значно підвищити професійний рівень поліції (…) (Миттєвого
переродження старої системи в нову якість не відбудеться // Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/20983-momentalnogopererozhdenija-starojj-sistemy-v-novo.html). – 2015. – 13.11).
Перший заступник Голови Верховної Ради Андрій Парубій:
Європейські партнери рекомендували Україні голосувати за «безвізові»
законопроекти, що були подані Кабінетом міністрів.
Кабінет міністрів подав закони і європейці чітко зазначили: закони в
такому вигляді є тими законами, які ми рекомендуємо. Ми їх всі прийняли в
другому читанні, але, на жаль, у деякі з тих законопроектів були внесені
правки, за які зал проголосував, бо вони були компромісними. Але, на жаль,
деякі правки можуть нівелювати важливі аспекти законопроектів (Деякі
правки «безвізового пакету» можуть нівелювати важливі законопроекти,
–
Парубій
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/11/13/deyaki_pravky_bezvizovogo_paketu_mozhut_n
ivelyuvaty_vazhlyvi_aspekty_zakonoproektiv__parubiy_642289). − 2015. −
13.11).
Глава ВСУ Ярослав Романюк:
(…) Цель – обновление судейского корпуса. Добиться, чтобы судебные
решения были законными, справедливыми, удовлетворяли потребности. По
какой причине необходимо уволить всех? Во-первых, потому что судьи
принимали решения по Майдану. Действительно, несколько десятков таких
решений было. Но в государстве 8 тыс. судей. И далеко не во всех регионах
была такая обстановка, как в Киеве, не все судьи были вовлечены в
рассмотрение таких дел. И может ли это быть основанием для увольнения
всех без разбора? Мне это кажется ошибочным. (…)
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Недавно генпрокурор заявил, что сейчас в производстве судов первой
инстанции находится 35 уголовных дел против 39 судей, которые
обвиняются в коррупции. Но это несколько десятков, к тому же их вина еще
не доказана, а в стране 8 тыс. судей. Может ли это быть основанием для
увольнения всех? (…)
На фоне того, что престиж этой профессии систематически
уничтожается постоянными обвинениями судей во всех бедах нашего
государства, а уровень заработной платы и пенсионного обеспечения судей
стремительно падает, возникает вопрос: а чем привлекать этих новых
высококвалифицированных юристов, адвокатов к судейской профессии?
Обновится ли судейский корпус? Ведь как свидетельствует опыт набора
новых кадров в других государственных органах, в той же прокуратуре,
зачастую приходят абсолютно неподготовленные кандидаты и как результат,
на места проходят всѐ те же работники прокуратуры. (…)
Далеко не каждый юрист может быть судьей. Для этого и существует
громоздкая процедура отбора претендентов и долгосрочная процедура
спецподготовки. Сначала проверяется уровень теоретических знаний,
отбирают лучших юристов. А потом целый год они проходят спецобучение,
снова они сдают экзамен. Процедура длится приблизительно 2 года. И все за
счет бюджетных денег. И как к этому отнесутся налогоплательщики, когда
всех 8 тыс. судей одномоментно уволят? Можем ли мы себе с экономической
точки зрения это позволить? (…)
У нас несовершенная система привлечения судей к ответственности.
Этим занимается Высшая квалификационная комиссия судей. (…) Орган
один, а судей 8 тыс. (…)
На сегодняшний день в ВККС лежит нерассмотренных около 10 тыс.
жалоб. К чему это приводит? Люди теряют веру в справедливость. (…) Нам
нужно разработать систему ВККС в регионах. (…)
Еще один метод борьбы с коррупцией – открытость судов. Когда суд
открытый, прозрачный, когда на любое слушание может зайти и обычный
гражданин, и журналист, возможность манипулировать законом, принять
несправедливое или коррупционное решение намного меньше. (…)
Отдельно следует отметить показательную тенденцию проводимых
опросов, а она говорит о том, что процент доверия тех людей, кто
сформировал его на личном опыте пребывания в суде в 2 раза выше, чем у
тех, чье мнение формировалось не из личного опыта, а политиками, СМИ и
т.п. (…) (Интервью с главой Верховного суда Романюком: Политикам
выгодно, чтобы судебная система не менялась // Інформаційний портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/statti/item/66577-intervyu-s-glavojverkhovnogo-suda-romanyukom-politikam-vygodno-chtoby-sudebnaya-sistemane-menyalas). − 2015. − 13.11).
Голова Комітету економістів України Андрій Новак:
(…) Щодо експорту, то його збільшення залежить не від не СОТ, не від
юридичних чи технічних процедур. Це питання конкурентноздатності
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вітчизняної продукції на зовнішніх ринках. Будь-який споживач має зараз
величезний вибір. Для нас головне, щоб українські товари зараз були
конкурентними за ціною та якістю. Тоді перешкод для експорту не буде.
Технічні моменти – не той бар'єр, який неможливо подолати будь-якому
виробнику (Які перспективи України в СОТ? Експерт // Слово і Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2015/11/13/pogljad/ekonomika/yaki-perspektyvyukrayiny-v-sot-ekspert). − 2015. − 13.11).
Заступник генерального директора з аналітичної роботи –
директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій
Якименко:
Розмова про необхідність створення нового органу, який би займався
саме функціями досудового слідства, ведеться в Україні вже десятки років. І
це було пов’язано також з тим, що частину цих функцій треба було забрати
від прокуратури, в якої не повинно бути таких повноважень. Нарешті
відповідний закон прийнято, і такий органі має бути створений.
Виходячи із передбачених законом функцій і повноважень Державного
бюро розслідувань, воно буде зосереджувати свою роботу на розслідуванні
найбільш тяжких злочинів, на організованій злочинності, а також на
злочинах, вчинених вищими посадовими особами і працівниками силових
структур.
Виокремлення цих структур дає можливість зробити цей орган дійсно
корисним і функціональним. З іншого боку, звичайно, існує і буде, очевидно,
існувати спокуса використовувати бюро в якихось політичних чи
корпоративних цілях. Але водночас в законі передбачені доволі значні
механізми, щоб такого не трапилося. Це і створення Громадської наглядової
ради, і особливо порядок формування керівних органів, призначення
керівника цього органу. Тобто є певні запобіжники, які дають підстави
очікувати, що цей орган все-таки буде функціонувати за прямим своїм
призначенням, а не використовуватись для якихось незаконних цілей.
Виходячи з закону, більше впливу на формування керівних органів
Державного бюро розслідувань матиме уряд, а не Президент. Крім того, там
передбачений конкурсний відбір, що, в принципі, має забезпечувати більші
можливості для автономії цієї структури (Держбюро розслідувань матиме
запобіжники від використання його в політичних цілях, – експерт //
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/11/13/derzhbyuro_rozsliduvan_matyme_zapobizhnyk
y_vid_vykorystannya_yogo_v_politychnyh_tsilyah__ekspert_642475). − 2015. −
13.11).
Заместитель главы Агентства моделирования ситуаций Алексей
Голобуцкий:
Нет такого понятия усталость, или не усталость. Есть люди
(евроскептики), которые всегда были уверены в том, что расширение ЕС –
это лишние, и они остаются при своем мнении. А есть еврооптимисты и они
Експертний погляд

84

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

12 – 18 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
прекрасно понимают, что Украина – это не вопрос хорошего отношения, это
серьезный глобальный вопрос и безопасности и экономики (Украина, в
перспективе, – это громадный рынок). И они остаются тоже при своем
мнении. Ситуация в корне не меняется ни в одну ни в другую сторону.
Европа готова бороться за европейское будущее Украины. В нас
вложен не только финансовый капитал, в нас вложен еще и очень серьезный
репутационный капитал, у нас просто это не ценят, не понимают его
значения, а для европейцев и американцев это очень важно. Если эта элита
тоже не справится с задачами (по евроинтеграции), тогда будет стоять вопрос
о заинтересованности (ЕС) в конкретных политических силах и конкретных
политических лидерах, на которых будут делаться ставки.
Европейцам важно увидеть системную работу по искоренению
коррупции. Они любят процедуру, не хаотичные действия, а какую-то логику
событий. Когда это начнет работать, они увидят, что идут изменения. Они
прекрасно понимают, что коррупцию нельзя побороть за год-два. Более того,
мы видим по Румынии, по Болгарии, что даже вступление в ЕС не
гарантирует победу над коррупцией. Это долгий процесс. Им нужна
правильная тенденция.
Директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев:
Романтический и героический этап украинской революции закончился,
и в отношениях между Европой и Украиной наступает прозаический период,
который включает в себя понимание того, что европейские, в том числе, и
структурные реформы в Украине – эта проблема более комплексная и
сложная, нежели в других странах Центральной и Восточной Европы. Выход
Украины из «постсоветского болота» будет намного сложнее. (…)
У ЕС есть достаточно много критериев, по которым и будет
оцениваться прогресс Украины. Это – демократические стандарты выборов,
независимая судебная система и правовая государственность, утверждение
юстиции согласно европейским стандартам, борьба с коррупцией,
экономические показатели, уровень неравенства между богатыми и бедными.
Критериев много (Как коррупция в Украине «отрезвила» Европу, и что
дальше будет делать ЕС: мнения экспертов // Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/kak-korrupciya-v-ukraine-otrezvilaevropu-i-chto-dalshe-budet-delat-es-mneniya-ekspertov-666685.html). − 2015. –
13.11).
Заступник міністра фінансів Олена Макеєва:
(…) Ми переконані, що запровадження єдиної ставки 20% на всі
основні податки і збори є спрощенням для бізнесу, а нам закидають, що ми
збільшуємо податковий тягар. (…)
Отже, застосування єдиної ставки 20% ПДФО порівняно з діючими
ставками 15% та 20% знизить податкове навантаження на робітників. Як
результат, люди будуть отримувати більше грошей, незалежно від рівня
доходу. За рахунок чого?
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Спираючись на європейський досвід, ми пропонуємо встановити
податкову соціальну пільгу на рівні однієї мінімальної зарплати − 1378 грн −
для всіх працівників. Поступово, протягом 2016 року, мінімальна зарплата
зросте на 12,5%.
Додатково працівники будуть звільнені від сплати єдиного соціального
внеску на рівні 3,6%. Для працедавця навантаження знизиться за рахунок
зменшення ставки ЄСВ в середньому з 41% до 20%, що значно менше
порівняно з країнами ЄС.
Зависоке податкове навантаження на зарплату − чи не єдина вимога
бізнесу щодо ставок податків. Другим етапом реформи ми пропонуємо
скасування ЄСВ та встановлення єдиного податку на зарплату на рівні 20% з
1 січня 2018 року.
Спрощена система оподаткування повинна залишитися для мікро- та
малого бізнесу, заради якого вона була запроваджена у далекому 1999 році»,
− наполягає Мінфін, а нам закидають, що ми не дбаємо про малий бізнес. (…)
Небагато людей знають, що 95% компаній в Україні мають річний
оборот до 20 млн грн. Чомусь законодавець у 2012 році вирішив, що це і є
мікробізнес, та встановив саме такий максимально допустимий річний дохід
для платників єдиного податку третьої групи.
Навмисно чи ненавмисно, але в результаті таких новацій вся країна −
пенсіонери, вчителі, лікарі та інші соціальні робітники − стали залежними від
фінансового стану менше 1% компаній в Україні, які формують 70% доходів
державного бюджету. (…)
За своєю суттю адміністрування означає управління, організацію та
нагляд за виконанням законодавчих та нормативно-правових актів, що
ставить на меті забезпечення погашення податкових зобов'язань платників
податків шляхом мінімального втручання в їх господарську діяльність.
Для пересічного бізнесмена це означає зменшення кількості
контролюючих органів, встановлення простих та однозначних податкових
правил, усунення будь-яких колізій та неоднозначних трактувань у кодексі,
спрощення вимог до первинних бухгалтерських документів та обмеження
контакту з перевіряючими.
Структурна реформа ДФС, яка проводиться, не потребує внесення змін
до Податкового кодексу, кількість інспекцій вже скорочена вдвічі.
Розвиток електронних сервісів також не повинен стати надбанням
кодексу, адже новітні технології розвиваються швидше, ніж приймаються
рішення у Верховній Раді. Електронний кабінет платника податків − це лише
питання часу та грошей.
Час, який витрачають бухгалтери на ведення обліку та складання
звітності, суттєво скоротиться, щойно депутати розглянуть урядовий
законопроект 2486а, який приводить у відповідність норми закону про
бухгалтерський облік до права ЄС, особливо в частині визначення, що є
первинним документом. А новий податковий кодекс усуває існуючі
законодавчі прогалини та значно спрощує податкові правила (…) (П'ять

Експертний погляд

86

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

12 – 18 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
міфів
про
податкову
реформу
//
Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/columns/2015/11/12/566974/). − 2015. − 12.11).
Віце-спікер Верховної ради України Оксана Сироїд:
Країна трудилася 24 роки за радянським Кодексом законів про працю,
який був прийнятий в 1971 році. Наприкінці 24-го року Верховна Рада
прийняла в першому читанні новий Трудовий кодекс. Після другого читання
(а це можливо впродовж місяця) старий кодекс втратить чинність.
«Недискримінаційна» поправка, яка викликала таке бурхливе
обговорення, вноситься в радянський кодекс. З точки зору здорового глузду –
це абсурд. (…)
Безвізовий режим − це не скасування віз. Це крок до більшої інтеграції
з ЄС − це наближення до європейських стандартів і цінностей у царині
безпеки, ставлення до прав людини, соціальних стандартів, роботи
державних органів. Щоб ви не мали сумнівів ці стандарти і цінності
поширюються і на діяльність державних органів і парламенту також (…)
(«Недискриминационная» поправка, абсурд и здравый смисл // Новое
время (http://nv.ua/opinion/syroid/%C2%ABnediskriminatsionnaja%C2%BBpopravka-absurd-i-zdravyj-smysl-79441.html). − 2015. − 12.11).
Податковий кодекс знову змінять: у тому, що це таки потрібно
робити, не має сумнівів ніхто з експертів, але чи можна назвати
корекцію окремих цифр гучним словом «реформа» – з цим згодні не всі.
Реформу зараз пишуть у Мінфіні, реформу пишуть і в парламентському
комітеті з податкової політики
Колишній міністр економіки України Сергій Терьохін:
Прогресивну ставку не можна забирати, в залежності від доходу вона
повинна коливатись, а не бути однаковою для тих, хто має маленьких дохід і
великий. Також за такого варіанту зросте ПДВ на ліки, з’явиться ПДВ на
деякі комунпослуги, які зараз цим податком не обкладаються.
Сьогодні якщо заробітна плата є меншою або дорівнює мінімальній
заробітній платі, то вона не оподатковується. Южаніна сказала, що більшість
роботодавців ставить мінімальну зарплату, а решту дає в конвертах – і для
того, щоб хоч щось зібрати з цих заробітних плат, необхідно з першої
копійки нараховувати податок. Але у нас вперше мінімальна заробітна плата
не відповідає прожитковому мінімуму, вона на 60% менша. Тепер, якщо її
будуть оподатковувати, вона буде «брудною», а на руки – ще менше.
Старший економіст центру Case Україна Володимир Дубровський:
(…) Найбільш радикальна зміна з тих, які пропонуються(проектом від
Мінфіну, − ред.), – це зниження ЄСВ до 20%, але воно вже закладене у чинне
законодавство. Єдиний соціальний внесок з 2 січня 2016 року і так знизиться
й становитиме 22%.
Що стосується законопроекту Южаніної, то багато чого може дійсно
зрушити з місця, якщо буде ухвалений цей закон. Але для того, щоб це не
зруйнувало макроекономіку – це найбільш ґрунтовні закиди – треба
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скоротити витрати уряду, забрати ті статті, які пов’язані з розкраданням,
запровадити більш ретельне адміністрування ПДВ і ввести податок на майно
підприємств. У такому вигляді це була б дійсно повноцінна реформа.
Єдине – з цього закону треба в другому читанні прибрати ті елементи
наступу на спрощену систему, які до нього якимось чином потрапили.
Взагалі ж підприємці значно частіше скаржаться не на розмір податків,
а на те, як їх збирають. І саме на змінах в адмініструванні щоразу
наголошують фахівці з оподаткування.
У проекті Ніни Южаніної пропонується механізм розділення
повноважень податкового інспектора й слідчого: інспектор стає службовцем,
який тільки обслуговує сплату податку – контролювати він не може. Для
контролю буде створена Служба фінансових розслідувань. Щодо ідей
Мінфіну, то оскільки законопроект він ще не подав, а є тільки стисла
презентація концепції, там інформація про це відсутня. Хоча, на переконання
Наталії Яресько, зловживань при адмініструванні має стати менше хоча б
тому, що не буде 90 різних ставок (Чим нова податкова реформа
полегшить життя бізнесу? // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/statti/item/66403-chym-nova-podatkova-reforma-polehshytzhyttia-biznesu). − 2015. − 12.11).
Политолог Владимир Фесенко:
ЕС может авансом предоставить Украине безвизовый режим.
Риски есть, потому что мы не полностью выполнили наши
обязательства. Однако европейцы могут пойти на встречу. А депутаты
доголосуют то, что не проголосовали. Сейчас идут консультации на высших
уровнях с руководством ЕС, между дипломатами. Будут искать некий
компромисс. Шансы есть. ЕС может предоставить авансом безвизовый
режим. Но при условии, что мы будем дорабатывать эти вопросы. (…)
Закон о конфискации имущества может критически восприниматься
нашими европейскими партнерами. Но риски есть. Это не означает, что «все
пропало» и нам ничего не дадут. Европейцы могут принять во внимание
национальные особенности нашей политики и парламентаризма. Понять
болезни украинской молодой демократии (Европа может закрыть глаза на
депутатов-популистов и дать безвизовый режим // Пента Центр
прикладних політичних досліджень (http://penta.org.ua/expert_comments/
2906/). − 2015. − 12.11).
Народний депутат Микола Томенко:
(…) Вона (анти дискримінаційна поправка до Трудового кодексу, –
ред.) ні на що не впливає, не корелює жодних дій. Тобто нам не доведеться
міняти Сімейний кодекс або легалізувати одностатеві шлюби. Йдеться лише
про загальні декларації через зміни до Трудового кодексу (Микола Томенко
Спосіб життя більшості депутатів не відповідає сімейним і
християнським
цінностям
//
Аналітична
служба
новин
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(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/20811-obraz-zhizni-bolshinstva-deputatov-nesootvetstvue.html). – 2015. – 12.11).
В Украине группой экспертов Швейцарско-украинского проекта
«Поддержка децентрализации в Украине» DESPRO было проведено
исследование «Децентрализация: мнения людей».
Первый этап исследования проходил в октябре-ноябре 2014 года,
второй – в апреле-мае 2015.
В октябре-ноябре 2014 года многие с опаской относились к
децентрализации, не понимали ее сути, знание о реформе носили
обрывочный характер. В обсуждениях наблюдалась путаница понятий
«сепаратизм», «федерализация», «децентрализация».
Представители Одессы, Харькова, Луганска, Донецка и частично Киева
мало знали о децентрализации, представления о смысле реформ были очень
противоречивые или вообще отсутствовали. Представители Винницы,
Черкасс, Львова, Ивано-Франковска, Киева, мэры малых городов могли дать
объяснение различий между централизованной и децентрализованной
властью, могли привести позитивные примеры результатов децентрализации
в других странах.
Объединяло же всех участников обсуждений 2014 года осознание
необходимости преобразований в стране и понимание основных проблем на
пути реализации реформ в Украине.
В апреле-мае 2015 года практически все участники групповых
дискуссий уже имели представление о смысле (сути) децентрализации, ее
значении как для общества в целом, так и для отдельных граждан. Стоит
отметить интересный факт – никаких региональных различий в восприятии,
оценках, отношении людей к децентрализации уже не наблюдалось. В
высказываниях участников звучали такие характеристики реформы, как
«передача полномочий и финансов на базовый уровень, приближенный к
людям». Большинство людей уже осознают, что «децентрализация – звено
целой цепи реформ, без которых Украина не сможет развиваться дальше и
стать полноправной европейской страной». Люди чувствуют, что
«результаты реформирования власти будут касаться каждого лично».
Среди проблем наиболее часто были высказаны следующие: низкий
уровень доверия к власти; разочарование отсутствием ощутимых результатов
в подготовке к реформировании за год работы новой власти; недостаток
профессионалов-менеджеров в органах самоуправления и государственном
управлении; непрозрачность процессов реформирования механическое
заимствование зарубежного опыта без учета особенностей Украины и
собственного опыта проведения реформ и др.
Многие граждане Украины понимают, что ждать немедленного успеха
пока еще рано, но они рассчитывают получить пользу от сотрудничества
государства и людей в перспективе и готовы активно участвовать в
долгосрочной кооперации (Як українці сприймають децентралізацію і
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навіщо реформа потрібна людям // Децентралізація
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/785). – 2015. – 12.11).

влади

В Україні з’явиться Державне бюро розслідувань – закон про це
ухвалила у четвер Верховна Рада.
Народний депутат від «Батьківщини» Андрій Кожем’якін:
Цей законопроект наближає нас до Європи і робить правоохоронні
органи України більш цивілізованими і професійними. Сфера компетенції
Державного бюро розслідувань – злочинні угруповання, тероризм, особливо
тяжкі злочини (це такі, за які передбачене довічне позбавлення волі), а також
злочини воєнні. (…) Його конкурент – Антикорупційне бюро, яке забиратиме
на себе справи, пов’язані з корупцією. Виняток – лише ті злочини з його
компетенції, які вчинили самі співробітники Антикорбюро.
Народний депутат («БПП») Юрій Луценко:
Парламент зробив останній крок зі створення європейської моделі
правоохоронної системи. Маємо сьогодні Національну поліцію, Службу
безпеки, прокуратуру, Державне бюро розслідувань і Антикорупційне бюро.
Прокуратура наглядає за законністю і підтримує обвинувачення в суді, решта
займається оперативною і слідчою роботою. Все стало на європейські рейки,
з голови – на ноги.
Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров:
Державне бюро розслідувань є необхідним, оскільки функцію
розслідування злочинів високопосадовців потрібно було забрати у
прокуратури.
Це правильно, оскільки у прокуратури є конфлікт інтересів: не може
той самий орган проводити розслідування, а потім підтримувати
обвинувачення в суді. (…) Дуже важлива незалежність цього органу. (Все
стало на європейські рейки – Луценко про створення Держбюро
розслідувань
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27361821.html). – 2015. – 12.11).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Кожне міністерство в Уряді опікується проблемами вимушених
переселенців і робить свою частину спільної роботи з допомоги їм.
Зокрема, Міністерство соціальної політики надає допомогу з
соцвиплатами та компенсаціями. Державна служба з надзвичайних ситуацій
– першу допомогу людям, які тільки виїхали з Донбасу або хочуть це
зробити. Мінрегіон розробляє та реалізує проекти з відновлення Донбасу.
(…) Ми хочемо подякувати всім і, в першу чергу, українським
громадянам, а також нашим партнерам – Уряду Великої Британії,
посольствам і урядам всіх європейських країн, ООН, Червоному хресту,
багатьом іншим міжнародним організаціям, допомога яких дає можливість
бути впевненими у своїх перспективах, у проведені реформ і відновленні
сходу України.
Cьогодні спільно з європейським Союзом і ООН розроблена конкретна
маршрутна карта. Вона показує, у яких сегментах і як діяти щодо соціальної
адаптації, відновлення робочих місць, а також як допомоги вимушено
переселеним особам. Також створено Державне агентство з питань
відновлення Донбасу.
Ця робота дійсно допомагає зробити контрольованою гуманітарну
кризу, яка є найбільшою в Європі, а також показати шляхи виходу з ситуації
із вимушеним переселенцям.
Німецький банк KfW і Європейський інвестиційний банк надають
Україні кошти саме на відновлення східного регіону. Вже розглянуто понад
60 проектів щодо відбудови та реконструкції соціальних об’єктів, які
знаходяться на звільненій території підконтрольній українській владі. Це ті
речі, які дають нам впевненість у завтрашньому дні.
Основною задачею сьогодні залишається відновлення інфраструктури і
відновлення робочих місць. Ми говоримо про створення індустріальних
парків, вільних економічних зон у Донецькі та Луганській областях, які
дозволять відновити інфраструктуру, створити достатньо робочих місць і
дати можливість нашим громадянам почати облаштовувати своє життя. Це
приклад дуже багатьох людей, які зараз живуть поряд з нами. Це приклад
працівників нашого міністерства, які виїхали з окупованої території і тепер
працюють і допомагають нам у нашій роботі.
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Потрібне неухильне виконання мінських угод, встановлення миру,
відновлення українського законодавства по всій території нашої держави.
Також потрібно закрити кордон і припинити потік терористів і російських
військових на окуповану територію Донецької та Луганської областей.
Я впевнений, що разом із нашими партнерами та друзями в Європі та
світі ми подолаємо цю кризу, відновимо мир, відновимо інфраструктуру
Донбасу і зробимо Україну великою європейською державою (Вимушеним
переселенцям допомагають усі міністерства – Геннадій Зубко //
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/vimushenim-pereselencyam-dopomagayutusi-ministerstva--gennadiy-zubko-846027/). − 2015. – 12.11).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк підписав постанову уряду про
надання допомоги в розмірі 49,5 млн грн населенню, що проживає в
районах проведення антитерористичної операції в Донецькій і
Луганській областях.
Для надання допомоги населенню, яке проживає в районах проведення
антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, виділити 49
486,96 тис. гривень.
«Донецькій облдержадміністрації – 28036,96 тисяч гривень. Луганській
облдержадміністрації – 21450 тисяч гривень», – йдеться у документі.
Крім того, Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки
за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету (КМУ виділив 49,5
млн грн на допомогу населенню, що проживає у зоні АТО // Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/news/2015/11/16/kmu_vydilyv_495_
mln_grn_na_dopomogu_naselennyu_shcho_prozhyvaie_u_zoni_ato_643417). −
2015. − 16.11).
Уряд Німеччини посилює гуманітарну допомогу внутрішнім
переселенцям зі сходу України.
Федеральний уряд Німеччини профінансує здійснюваний від початку
2015 року Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ
ООН) проект «Гуманітарна допомога та захист внутрішньо переміщених осіб
та інших уразливих осіб, що постраждали від кризи в Україні» додатковими
коштами у розмірі 3 млн (Уряд Німеччини виділяє 4 млн євро на
переселенців
з
Донбасу
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/18/7040961/). − 2015. –
18.11).
Програма розвитку ООН (ПРООН) допоможе Україні створити
нові робочі місця для вимушених переселенців і продовжувати
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підтримувати роботу з соціально-економічного відновлення Донбасу.
Про це йшлося під час зустрічі Віце-прем'єр-міністра – Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України Геннадія Зубка з помічником Генерального секретаря Організації
Об’єднаних Націй, заступником адміністратора, директором відділу
кризового реагування ПРООН Ізумі Накаміцу.
Пмічник Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй,
заступник адміністратора, директор відділу кризового реагування
ПРООН Ізумі Накаміцу:
Ми зацікавлені у продовженні співпраці з Україною та готові надавати
підтримку різним програмам, спрямованим на допомогу людям, які
постраждали від конфлікту на Донбасі.
Віце-прем'єр-міністра – Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія
Зубка:
Україна потребує міжнародної експертної допомоги зі створення та
впровадження програм зайнятості переселенців, які вимушені були виїхати з
тимчасово окупованих територій на сході. Цим людям повинні допомагати
відповідні консультаційні центри по всіх областях.
Україна також потребує допомоги у наданні експертних консультацій
щодо роботи з переселенцями, які змушені були виїхати з тимчасово
окупованих територій. Ці люди фактично повинні будувати своє життя з
нуля. Їм потрібно дати можливості працевлаштуватись, знайти житло та
налагодити свій побут на новому місці. Ми дуже зацікавлені в отриманні
експертної та консультаційної допомоги та підтримці програм забезпечення
зайнятості населення, можливості отримання нових навичок та професій для
людей, які переїхали в інші регіони України зі Сходу (Україна і ПРООН
створять нові робочі місця для переселенців, − Геннадій Зубко // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248640009&
cat_id=244276429). − 2015. – 18.11).
Віце-прем'єр-міністра – Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія
Зубка:
Уряд виділив 52 млн 650 тис. грн на відновлення Сватового (Луганська
область). Відповідне рішення про виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету для проведення заходів з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації було ухвалене на засіданні Кабміну, у середу.
Ці кошти на 100 % покриють всі необхідні відновлювальні роботи в
Сватовому.
Мінрегіоном було створено експертну групу з представників
Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної архітектурнобудівельної інспекції та інших представників центральних органів
виконавчої влади. Ці фахівці провели повне обстеження в місті, склали
дефектні акти та визначили стан пошкоджень будівель, склали кошторис
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нанесених збитків у результаті вибухів та пожежі на військових складах.
Також з цих коштів 307, 5 тис. грн буде спрямовано на виплату одноразової
грошової допомоги постраждалим громадянам і сім’ї загиблої особи (Уряд
виділив 52 млн 650 тис. грн на відновлення Сватового, − Геннадій Зубко //
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (http://www.minregion.gov.ua/news/
uryad-vidiliv-52-mln--650-tis--grn--na-vidnovlennya-svatovogo--gennadiyzubko-552130/). − 2015. – 18.11).
В зоне проведения АТО на Донбассе начали работу два первых
мобильных банка, где жители конфликтных районов могут получать
пенсии.
Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик:
Украинская сторона проинформировала экономическую подгруппу,
что в зоне столкновения начали работать два мобильных банковских отделы
на базе бронированных автомобилей, которые помогут получать пенсии
жителям (Жители Донбасса могут получать пенсии в банках на
бронемашинах
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/27987-zhiteli-donbassa-mogut-poluchit-pensii-v-bankahna-bronemashinah/). – 2015. – 18.11).
Обстановка в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії
розмежування в районі проведення АТО, що пов’язана з пропуском осіб,
залишається динамічною. Минулої доби відмічається певне збільшення
пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попереднім днем.
Загалом вчора через контрольні пункти прослідувала така кількість
осіб та транспортних засобів: КПВВ «Зайцеве» − 7630 осіб та 1240
транспортних засобів; КПВВ «Георгіївка» − 3740 осіб та 1020 транспортних
засобів; КПВВ «Новотроїцьке» − 6180 осіб та 2190 транспортних засобів;
КПВВ «Гнутове» − 2480 осіб та 490 транспортних засобів; КПВВ «СтаничноЛуганське» − 1860 осіб.
Сьогодні вранці на КПВВ «Зайцеве» та «Георгіївка» на оформлення
вже очікувало близько 500 та 200 транспортних засобів відповідно, які
прямують на виїзд до неконтрольованої території, черга в зворотному
напрямку складала 70 і 150 автомобілів. Менші черги автівок
спостерігаються на КПВВ «Новотроїцьке» та «Гнутове»: відсутня на в’їзд та
20 на виїзд, 70 на в’їзд та 15 на виїзд відповідно. На КПВВ «СтаничноЛуганське» перебувало 200 пішоходів (Ситуація в контрольних пунктах
в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248637500&
cat_id=244277212). − 2015. – 18.11).
Віце-прем'єр-міністр - Міністр культури В'ячеслав Кириленко:
Цього року 10 тисяч свіжих примірників актуальної книжки пішло в
бібліотеки Донецької та Луганської областей. Ми не збираємося зменшувати
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оберти, кількість цих книжок спеціальної підтримки бібліотек Луганщини та
Донеччини буде зростати. На наступний рік щонайменше втричі зросте ця
цифра (…) (Близько 10 тисяч українських книжок сучасних авторів
поповнять бібліотеки Луганщини і Донеччини // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248636183&cat_id=2
44277212). − 2015. – 17.11).
Станом на 16 листопада 2015 року, за даними структурних
підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської
державних адміністрацій, взято на облік 1 592 362 переселенців або 1 259
118 сімей з Донбасу і Криму.
593 928 сімей звернулися за призначенням грошової допомоги, 558 377
з них таку допомогу призначено.
Всього ж отримувачам перераховано 2,79 млрд. гривень (Обліковано 1
592 362 переселенці, − Мінсоцполітики // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248631725&cat_id=2
44277212). − 2015. – 16.11).
Более тысячи вынужденных переселенцев были трудоустроены на
подконтрольной украинской власти Донецкой области с начала года.
В январе − октябре 2015 году в центры занятости области обратилось
7,6 тыс. граждан из числа внутренне перемещенных лиц.
Трудоустроены 1150 человек, в том числе открыли собственное дело с
получением единовременной выплаты пособия по безработице − 77
безработных.
Право на выплату пособия по безработице имели 6,4 тыс. человек,
принимали участие в общественных работах и работах временного характера
664 человека. Профессиональное обучение проходили 357 человек
(Донецкий центр занятости отчитался о трудоустройстве
переселенцев
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/27776-donetskiy-tsentr-zanyatosti-otchitalsya-otrudoustroystve-pereselentsev/). – 2015. – 15.11).
В прифронтовые города и села Донецкой и Луганской областей
отправятся 20-тонные броневики, оборудованные банковскими
отделениями.
Руководитель «Ощадбанка» Андрей Пышный:
Ощадовские подразделения отправляются на восток. 20 тонн, двигатель
Ford, шасси, которое используется для военной техники, сверхпрочная броня,
спутниковая связь автономные системы наблюдения, запас хода 1250 км –
это наши новые ощадовские передвижные мобильные подразделения,
которые отправляются в зону АТО – прифронтовые села и города Донецкой
и Луганской области.
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Речь идет о полноценном банковском отделении, которое в автономном
режиме предоставляет максимальный перечень банковских услуг: переводы,
выплаты, оформление карт, депозитов, и тому подобное.
Это уникальная разработка, не имеющая аналогов в мире.
Анонсировано, что броневики-отделения начнут свою работу со следующей
недели (Ощадбанк отправляет на Донбасс броневики-отделения банка //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/27761ocshadbank-otpravlyaet-na-donbass-broneviki-otdeleniya-banka-foto/). – 2015. _
14.11).
У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в
районі проведення АТО продовжує спостерігатися значний пасажиротранспортний потік.
Станом на ранок на КПВВ «Зайцеве» на оформлення очікувало близько
500 транспортних засобів, які прямують на в’їзд з неконтрольованої
території, та 300 – на виїзд. На КПВВ «Георгіївка» спостерігається по 200
транспортних засобів в обидва напрямки. Чергу на КПВВ «Новотроїцьке» та
«Гнутове» складають 300 автівок на в’їзд і 150 на виїзд та 100 на в’їзд і 50 на
виїзд відповідно.
Загалом минулої доби через контрольні пункти прослідувала така
кількість осіб та транспортних засобів: КПВВ «Зайцеве» − 6700 (на 1 тисячу
осіб менше ніж попередньої доби) осіб та 1220 транспортних засобів; КПВВ
«Георгіївка» − 3200 осіб та 1000 транспортних засобів; КПВВ
«Новотроїцьке» − 6800 осіб та 2350 транспортних засобів; КПВВ «Гнутове»
− 2640 осіб та 585 транспортних засобів; КПВВ «Станично-Луганське» −
2050 осіб (Щодо ситуації в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії
розмежування у зоні проведення АТО // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248629980&cat_id=2
44277212). − 2015. – 14.11).
З початку бойових дій залізниці України та підприємства
залізничного транспорту працевлаштували 495 працівників, які
переїхали з тимчасово окупованих територій.
Найбільше робочих місць надали Південна та Одеська залізниці – 162
та 120 осіб відповідно. Придніпровська залізниця працевлаштувала 98
залізничників, Південно-Західна – 59, Львівська – 34, ДП «Українська
залізнична швидкісна компанія» – 6, ДП «Головний обчислювальний центр»
– 5, ДП УДЦТС «Ліски» – 2, апарат Укрзалізниці – 14 осіб.
Більшість вимушених переселенців отримали роботу, аналогічну тій,
що виконували раніше. Серед працевлаштованих – машиністи та помічники
машиністів, диспетчери, монтери колії, електромеханіки, ревізори,
провідники та квиткові касири, лікарі залізничних медичних закладів,
охоронники, інженери, економісти, комерційні агенти, IT-фахівці, керівники
(Залізниці України працевлаштували 495 залізничників-вимушених
переселенців // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
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article?art_id=248627899&cat_id=244277212). − 2015. – 13.11).
В начале ноября Лисичанской городской организацией Общества
Красного Креста было выдано 230 продуктовых ваучеров для
переселенцев и жителей города с первой группой инвалидности.
Эта акция − продолжение программы «Мультисекторная поддержка
внутренне перемещенных лиц и принимающих сторон в Луганской области»,
которая реализуется в регионе Австрийским Красным Крестом и
Национальным Комитетом Красного Креста Украины. Программа помощи
профинансирована Министерством иностранных дел Австрии и
Правительством Федеральной земли Тироль (Красный Крест выдает
продуктовые ваучеры для переселенцев в Лисичанске // Восстановление
Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/27714-krasnyiy-krest-vyidaetproduktovyie-vaucheryi-dlya-pereselentsev-v-lisichanske/). – 2015. – 13.11).
Управління звільненими територіями
Кабінет Міністрів на засіданні, яке відбулося 11 листопада,
прийняв розпорядження № 1154-р «Про перерозподіл обсягу медичної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році».
Перерозподіл відповідної субвенції Урядом регламентується статтею
29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»,
постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року № 11 «Деякі
питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам» та здійснюється у зв’язку зі зміною встановлення меж
Артемівського району Донецької області та змінами в адміністративнотериторіальному устрої Донецької області. Зокрема, для Артемівського
району збільшено розмір видатків на 7 760,3 тис. гривень. Також зросте
фінансування медичних потреб для Маріуполя на 841 тис. гривень.
Ухвалення цього нормативно-правового акта дозволить здійснити
перерозподіл обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам з метою недопущення зриву лікувального процесу, виникнення
соціальної напруги через заборгованість з соціальних виплат, оплати
комунальних послуг та забезпечення належного фінансування закладів
охорони здоров’я Донецької області (Уряд забезпечує належне
фінансування закладів охорони здоров'я Донецької області // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248636485&
cat_id=244276429). − 2015. – 17.11).
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации
Георгий Тука:
После изучения предложений от местного населения и
соответствующих совещаний с представителями всех ведомств, в области
прекращена деятельность 12 внутренних блокпостов МВД. В последнее
время они не носили предупредительного характера, а лишь создавали
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очереди и условия для коррупционных действий. Итак, надеюсь, луганчане
уже почувствовали эти изменения (В Луганской области закріли 12
блокпостов, создававших очереди и почву для коррупции //
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/27834-vluganskoy-oblasti-zakryili-12-blokpostov-sozdavavshih-ocheredi-i-pochvu-dlyakorruptsii-tuka/). – 2015. – 16.11).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
На Рівненщині за грошовою допомогою до органів соцзахисту
звернулося 1536 родин переселенців. З них 1487 сімей вже одержують
фінансову виплату. Загалом, цього року отримувачам перерахували майже 15
мільйонів гривень. Наразі в області перебуває 3494 переселенці. На облік
стали 3146 тимчасово переміщених осіб з Донбасу та Криму, або 1793
родини. (Скільки допомоги отримати переселенці на рівненщині //
Інтернет-портал
ЧаРівне.інфо
(http://charivne.info/rivne-news/skilkydopomohy-otrymaly-pereselentsi-na-rivnenshchyni). – 2015. – 17.11).
Вынужденные переселенцы с востока, проживающие в Херсоне,
будут жить в теплых домах. Семьи с детьми годом до 2 лет, многодетные,
матери-одиночки, получили современные ультрафиолетовые обогреватели.
Такая помощь поступила от иностранцев.
Чтобы жителям востока, проживающих в Херсоне, было тепло в домах,
позаботилась венгерская экуменическая служба помощи. Организация
работает более 15 лет в 36 странах мира. Это уже четвертый транш от
венгерской экуменической службы. Она ранее передала около семи тонн
помощи. Это продукты питания, средства гигиены, одеяла. По программе по
утеплению, она будет продолжаться (Венгерские волонтеры в Херсоне
обогревают
переселенцев
//
Херсонские
Вести
(http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/23128-vengerskie-volontery-vhersone-obogrevayut-pereselencev.html). – 2015. – 17.11).
В Мариуполе Датский совет по правам беженцев (DRC) запускает
новую программу грантов для бизнес-проектов переселенцев и
пострадавших от конфликта на востоке Украины.
Подобный проект уже проводился в Днепропетровске. Он будет
реализован совместно с социальными службами. В Мариуполе такой проект
− пилотный. Он открыт для всех жителей города и всех пострадавших от
конфликта. Всего будет выдано 70 грантов на суммы от 250 до 2000 долларов
на улучшение уже существующего бизнеса или на старт нового. Чтобы
получить грант, нужно предоставить бизнес-план и продемонстрировать,
какой будет вклад человека в этом проекте. Например, его помещение, или
часть денег. При этом вклад должен составлять не меньше 20% затрат.
Представители организации будут вести мониторинг деятельности
предпринимателей, получивших гранты (В Мариуполе стартует
программа грантов для переселенцев // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/27908-v-mariupole-startuet-programmagrantov-dlya-pereselentsev/). – 2015. – 17.11).
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В рамках офіційного візиту статс-секретаря Федерального
міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини пана
Ганса-Йоахіма Фухтеля відбулась поїздка до модульного містечка для
внутрішньо переміщених осіб, побудованого в місті Дніпропетровськ.
В рамках поїздки до модульного містечка представники делегації на
чолі з паном Фухтелем оглянули умови проживання внутрішньо
переміщених осіб, детально обговорили потреби та проблеми цих сімей.
Особливу увагу було приділено жінкам, які виховують малолітніх дітей, та
людям поважного віку, адже саме ці категорії громадян складають більшість
серед мешканців містечка. Від німецької сторони юні мешканці отримали
спортивний інвентар та канцелярські набори. Пан Фухтель особисто
випробував нові м’ячі, змагаючись з дітьми у влучності попадання до
баскетбольного кошика.
Завершальним етапом візиту стала зустріч німецької делегації з
керівництвом Дніпропетровської обласної державної адміністрації, на якій
обговорили теми подальшого співробітництва, покращення соціальної
інфраструктури та психологічної підтримки людей зі Сходу (Делегація з
Німеччини відвідала Дніпропетровськ для ознайомлення з потребами
внутрішньо
переміщених
осіб
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248635140&cat_id=2
44277212). − 2015. – 17.11).
17 листопада у Запоріжжі відбулася офіційна передача
гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, наданої
Урядом Німеччини за сприяння Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Участь у заході взяли Статс-секретар
Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку ГансЙоахім Фухтель, директор Департаменту ресурсного забезпечення ДСНС
України Руслан Білошицький, голова Запорізької обласної державної
адміністрації Григорій Самардак, представники GIZ, Товариства Червоного
Хреста.
До складу гуманітарного вантажу входять 46 тонн продуктів
харчування та 9 тисяч одиниць обігрівачів і постільних товарів, що передані
представникам
Товариства
Червоного
Хреста
для
подальшого
розповсюдження серед внутрішньо переміщених осіб. Крім того, до
Головного управління ДСНС України у Запорізькій області передано 50
комплектів бойового пожежного одягу.
Директор департаменту ресурсного забезпечення ДСНС Руслан
Білошицький:
У жовтні минулого року ми отримали перший гуманітарний вантаж для
внутрішньо переміщених осіб від Уряду Німеччини. Відтоді німецькі
партнери постійно надають гуманітарну допомогу як для внутрішньо
переміщених осіб, жителів Донецької та Луганської областей, так і для
рятувальників ДСНС. (…)
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Статс-секретар
Федерального
міністерства
економічного
співробітництва і розвитку Ганс-Йоахім Фухтель:
Уряд Німеччини й надалі продовжуватиме співпрацю з Україною у
напрямку надання допомоги як внутрішньо переміщеним особам, так і
рятувальникам (…) (Уряд Німеччини передав 46 тонн продуктів
харчування та 9000 одиниць постільних товарів і обігрівачів для
внутрішньо
переміщених
осіб
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248635549&cat_id=2
44277212). − 2015. – 17.11).
У п’яти містах та селах Дніпропетровської області з’являться
домівки для переселенців, школи, дитячі садочки та лікувальні заклади.
Гроші на це виділить Уряд Німеччини. Відповідні домовленості закріпили
угодою між Дніпропетровською облдержадміністрацією, облрадою та
Українським фондом соціальних інвестицій.
Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко:
Для тисяч переселенців Дніпропетровщина стала другим домом. Тут
вони працюють, знаходять нових друзів, одружуються, народжують дітей.
Щоб підтримати людей, ми активно співпрацюємо з інвесторами. Завдяки
цьому у регіоні з’являється додаткове житло, школи, садочки – все для того,
щоб нові мешканці нашої області почували себе комфортно.
Кошти на створення об’єктів для переселенців надає Уряд Німеччини
через банк розвитку KfW. За дорученням останнього, Український фонд
соцінвестицій провів конкурс. Із 85 заявок визначили 16 переможців. Це
міста та райони Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей. Вони
надали перелік приміщень комунальної власності, що не використовуються
за призначенням (На Дніпропетровщині з’являться нові домівки для
переселенців, – Валентин Резніченко // Дніпропетровська ОДА
(http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=7E02CA7992826
C32C2257EFC005A0998). – 2015. – 13.11).
Во временный штат новой полиции Луганщины по разным
причинам не смогут попасть около 90 сотрудников милиции
Начальник ГУ Национальной полиции в Луганской области Юрий
Покиньборода:
На сегодня, по его словам, уже утверждены временные штаты. Второй
этап будет – через 3-4 месяца, в течение полугода мы будем проводить
переаттестацию личного состава всего.
Сейчас 3 его новых заместителя, которых он рекомендовал на
должности, проходят переаттестацию. В этом же направлении мы будем
двигаться со всеми начальниками подразделений и так до рядового состава
полиции. Все полицейские будут проходить тестирование и, если будет
необходимость, будут проходить и детектор лжи. На сегодняшний день
около 90 человек из сотрудников милиции по разным причинам не попадают
даже во временный штат. Кто решил уйти на пенсию, не дожидаясь проверки
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на детекторе лжи, кто понял, что не пройдет тесты, кого мы сами отодвинули
в связи с тем, что на них есть материалы в управлении внутренней
безопасности. Да, на сегодня очередь в милицию не стоит, а в полицию
стоит. У нас на сегодняшний день даже больше тысячи заявлений (Кто из
милиционеров не попадает в новую полицию Луганщины // Донбасс.
Комментарии
(http://donbass.comments.ua/news/117991-kto-militsionerovpopadaet-novuyu.html). – 2015. – 13.11).
Решением председателя Донецкой областной военно-гражданской
администрации
Добропольскому
городскому
совету
выделена
субвенция.
Средства в размере 1 млн 519 тыс. 536 грн будут направлены на
капитальный ремонт дорог в Белицком и Белозерском. Белицкому
городскому совету будет выделено 908 тыс. 866 грн, Белозерскому
городскому совету 610 тыс. 670 грн. Такое решение приняли члены
Добропольского городского исполнительного комитета (На ремонт дорог в
Добропольском районе хотят выделить 1,5 млн грн // Донецкие вести
(http://www.donetskie.com/news/incident/na-remont-dorog-v-dobropolskomrayone-khotyat-vydelit-1-5-mln-grn/58277/). – 2015. – 12.11).
Программа развития ООН предоставит 2,2 миллиона гривен
предпринимателям-переселенцам в Киевской области.
Среди победителей – 16 проектов. Всего в первом раунде конкурса в
Киевской области зарегистрировали 212 заявок, в том числе условиям
конкурса отвечали 179 заявок.
Среди проектов, которые победили – разнообразные бизнес идеи от
ателье, салонов красоты и ивент-агентств до открытия пунктов очистки воды
и производства паллетов. Максимальная сумма гранта для одного участника
составляет 225 тысяч гривен (ООН выделила деньги предпринимателямпереселенцам
в
Киевской
области
//
Мой
Киев
(http://moygrad.kiev.ua/2015/11/12/oon-vydelila-dengi-predprinimatelyampereselencam-v-kievskoj-oblasti/). – 2015. – 12.11).
11 листопада, четверо учнів 8-х класів з Луганської області
відправилися до Литовської Республіки, де будуть навчатися до кінця
року. Це стало можливим завдяки люб’язному запрошенню Посольства цієї
країни в Україні.
Окрім школярів з Луганщини, навчатися в Литовській Республіці
будуть 11 дітей з Дніпропетровської та Донецької областей (Четверо
підлітків-переселенців Луганщини до кінця року навчатимуться у
Литовській Республіці // Луганська обласна цивільно-військова
адміністрація (http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/2015/11/12/news_69
606.html). – 2015. – 12.11).

Регіональні ініціативи

102

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

12 – 18 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
У Полтаві соціальних працівників вчили як ефективно вирішити
проблем переселенців, сприяти їхньому адаптуванню в нових місцях
проживання, надати підтримку у забезпеченні ефективного вирішення
їхніх проблем.
15 осіб пройшли навчання кейс-менеджерів в рамках проекту «Швидке
реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених
осіб в Україні», що реалізується Програмою розвитку ООН за фінансової
підтримки Уряду Японії.
Заступник директора обласного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Вікторія Маслак:
На нових територіях проживання, переселенці стикаються із цілою
низкою соціальних та економічних проблем, які потребують швидкого
реагування. Нагальною є потреба в отриманні інформації та доступу до
місцевих служб, які спрямовані на надання допомоги ВПО. Саме наші
працівники допомагатимуть переселенцям вирішувати питання соцвиплата,
навчання, медичного обстеження, постановки на облік та інше (У Полтаві
навчали кейс-менеджерів як допомагати переселенцям // Новини
Полтавщини
(http://np.pl.ua/2015/11/u-poltavi-navchaly-kejs-menedzherivyak-dopomahaty-pereselentsyam/). – 2015. – 12.11).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
При содействии ОБСЕ разминируют восточную подъездную дорогу к
Широкино (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1163. − 2015. − 18.11).
Врачам города Светлодарска Донецкой области наконец-то выплатят
долг по заработной плате. Так распорядился Кабинет Министров Украины
(Восстановление Донбасса // https://www.facebook.com/Vosstanovleniye
Donbassa/photos/a.547169122051898.1073741828.544530008982476/686204894
814986/?type=3&theater. − 2015. − 18.11).
На Донетчине обещают запустить программу компенсации процентов
по кредитам для малого и среднего бизнеса (Единый Реестр ущерба
инфраструктуры
Донбасса
//
http://vk.com/club77209591?w=wall77209591_1159. − 2015. − 18.11).
Восстановление железнодорожного вокзала в Рубежном подходит к
концу (Новости Луганська // https://www.facebook.com/lugansk.news/posts/
996928473698272. − 2015. − 17.11).
Від початку бойових дій на Донбасі з непідконтрольної території
Донецької та Луганської областей перемістилися 10 наукових установ та 17
вищих навчальних закладів (ВНЗ), в яких навчається 39,5 тисяч студентів та
працюють близько 3 тисяч науково-педагогічних працівників. 10−11
листопада 2015 за підтримки Міністерства освіти і науки України та
Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, Координаційним
центром переміщених вузів в Києві був організований круглий стіл
«Перспективні напрями та стратегічний розвиток переміщених ВНЗ»,
учасниками його були ректори та лідери студентського самоврядування
переміщених ВНЗ (Донбасс SOS // https://vk.com/donbasssos?w=wall68158751_13659. − 2015. − 17.11).
Авдеевский коксохим восстанавливает еще два учреждения
образования (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1157. − 2015. − 17.11).
Сегодня в Горловке запущен газопровод. Новая магистраль,
построенная в обход наиболее опасных участков линии соприкосновения,
обеспечит подачу газа в прифронтовой поселок Гольмовский
(Восстановление Донбасса // https://www.facebook.com/Vosstanovleniye
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Donbassa/photos/a.547169122051898.1073741828.544530008982476/685905574
844918/?type=3&theater. − 2015. − 17.11).
В Мариуполе Датский совет по правам беженцев запускает новую
программу грантов для бизнес-проектов переселенцев и пострадавших от
конфликта на востоке Украины (Восстановление Донбасса //
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/posts/685837531518389. −
2015. − 17.11).
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Павло Жебрівський:
Я давно говорив, що економічний потенціал Донеччини вимірюється
не лише видобуванням копалин чи монополізованою важкою промисловістю.
Нам потрібні новітні технології, прогресивні проекти, інтеграція в світові
процеси. Радий, що сьогодні в області починаються відповідні зрушення.
Днями в Артемівську зареєстровано IT-компанію, чиї працівники мають
досвід розробки та впровадження електронної медицини в Естонії. Тепер
вони готові попрацювати на розвиток українського міста.
Високотехнологічний бізнес − це той напрямок, який варто
підхоплювати і впроваджувати усім містам Донецької області. На моє
переконання, це одна з реперних точок відновлення регіону (Павло
Жебрівський // https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/495017597347
431?pnref=story. − 2015. − 17.11).
Український політик Юрій Ганущак:
Коли мова йде про особливості здійснення місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької та Луганської областей в контексті змін до
Конституції України, то громадяни повинні знати, що це стосується системи
контролю за органами місцевого самоврядування на цій території, а не
наділення їх додатковими повноваженнями.
...Існує об’єктивна потреба посиленого контролю за діями та
рішеннями органів місцевого самоврядування в цих областях. Повноваження
місцевих органів влади є і будуть однаковими по всій країні, в тому числі і на
території Донецької та Луганської областей, але там, зважаючи на ситуацію,
що склалася, різняться методи контролю за їх здійсненням зі сторони
держави
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1056546727743090. − 2015.
− 17.11).
Кабмин выделил 49,5 млн грн украинцам, проживающим в зоне
проведения АТО.
Сегодня было подписано постановление правительства от 11 ноября
2015 г. № 1156-р о предоставлении помощи в размере 49 486,96 тыс. гривен
населению, проживающему в районах проведения антитеррористической
операции в Донецкой и Луганской областях.
Новини з соціальних мереж
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Рапределение средств следующее:
Донецкой облгосадминистрации − 28 036,96 тысяч гривен. Луганской
облгосадминистрации − 21 450 тысяч гривен.
Средства будут распределятся в соответствии с Порядком
предоставления гуманитарной и другой помощи населению Донецькой та
Луганськой областей от 30 января 2015 г. № 21 (Донбасс SOS //
https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_13547. − 2015. − 16.11).
В Мариуполе запускают новую программу грантов для бизнеспроектов переселенцев (Единый Реестр ущерба инфраструктуры
Донбасса// http://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1151. − 2015. −
16.11).
Сводка восстановления: «Вода Донбасса» проводит ремонтные работы
в сложных условиях (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса//
http://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1152. − 2015. − 16.11).
Кабинет Министров Украины перераспределил 8,6 млн гривен
медсубвенции из неподконтрольных властям районов и населенных пунктов
Донецкой области в подконтрольные (Восстановление Донбасса //
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/685496911552451/?type=3&theater. − 2015. −
16.11).
Разминирование Сватово завершено − Луганская ВГА (Единый Реестр
ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/club77209591?w=wall77209591_1146. − 2015. − 13.11).
Броневики «Ощадбанка» отправились на Донбасс (Единый Реестр
ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/club77209591?w=wall77209591_1145. − 2015. − 13.11).
Лисичанской городской организации Общества Красного Креста было
выдано 230 продуктовых ваучеров для переселенцев.
С помощью такого ваучера получателям можно приобрести в сети
магазинов «Брусничка» продукты питания и средства гигиены на сумму 500
грн.
Повторная выдача ваучеров состоится в декабре (Донбасс SOS //
https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_13267. − 2015. − 13.11).
Центры занятости Донетчины трудоустроили с начала года более
тысячи переселенцев (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса
// http://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1142. − 2015. − 13.11).
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Сегодня открывают движение на отремонтированном участке дороги в
Волновахском районе (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса
// http://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1141. − 2015. − 13.11).
Одну из самых нагруженных дорог Донетчины ремонтируют за счет
областного бюджета (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1138. − 2015. − 12.11).
Сводка восстановления из Авдеевки: коксохимический завод
ремонтирует дома и социальные объекты (Единый Реестр ущерба
инфраструктуры
Донбасса
//
http://vk.com/club77209591?w=wall77209591_1137. − 2015. − 12.11).
В Артемовске-Бахмуте появится два пункта обогрева.
Из-за того, что на пункте пропуска «Зайцево» образуются гигантские
очереди, многие не успевают вернуться домой и вынуждены ночевать в
Артемовске, не имея крыши над головой.
В холодное время года для вынужденных переселенцев и для лиц без
определенного места жительства в Артемовске будут работать два пункта
обогрева (Донбасс SOS // https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_13074.
− 2015. − 12.11).
Международный фонд Save the Children начинает приѐм заявлений на
оказание материальной помощи переселенцам, для подготовки к зиме.
Материальная помощь будет выделена в декабре-январе (Донбасс SOS //
https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_13051. − 2015. − 12.11).
Днями, завдяки проекту благодійного фонду «Восток-СОС» група
дітей із Попаснянського району відправилася на безкоштовний відпочинок
до оздоровчого табору «Зоряний», який розташований у селі Карапиші
Миронівського району Київської області.
Проект благодійного фонду «Восток-СОС» по реабілітації дітей з
Луганської області із зони АТО став можливим завдяки співпраці зі
Службою у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації
та завдяки фінансовій підтримці Міністерства закордонних справ Чехії
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/485706544944984. − 2015. − 12.11).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Директор ГО «Інститут розвитку територій», один із авторів
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади
в Україні Юрій Ганущак:
Коли мова йде про особливості здійснення місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької та Луганської областей в контексті змін до
Конституції України, то громадяни повинні знати, що це стосується системи
контролю за органами місцевого самоврядування на цій території, а не
наділення їх додатковими повноваженнями.
Існує необхідність конституційного врегулювання запровадження
інституту військово-цивільної адміністрації шляхом внесення відповідних
змін до Конституції. (…)
Існує об’єктивна потреба посиленого контролю за діями та рішеннями
органів місцевого самоврядування в цих областях. Повноваження місцевих
органів влади є і будуть однаковими по всій країні, в тому числі і на території
Донецької та Луганської областей, але там, зважаючи на ситуацію, що
склалася, різняться методи контролю за їх здійсненням зі сторони держави.
Одразу після прийняття змін до Конституції України в частині
децентралізації влади, має бути підготовлений законопроект «Про
особливості здійснення місцевого самоврядування в Донецькій та Луганській
областях». У цьому документі територію Луганської та Донецької областей
слід умовно розділити на 4 зони за рівнем ризиків проявів сепаратизму, в
яких можуть брати участь органи місцевого самоврядування (ОМС):
1 зона − території, де ризики низькі;
2 зона − території, де високі ризики ворожого інформаційного впливу;
3 зона – території, де високі ризики для безпеки виборних осіб;
4 зона – території, які не контролюються державними органами.
Такі зони мають встановлюватися актом Президента на підставі
рішення РНБО (із визначенням такого порядку в законі). По кожній із
названих зон мають бути чітко виписані і закріплені контрольні функції
(Особливості місцевого самоврядування на території Донбасу не надають
місцевій владі додаткових повноважень, − експерт // Децентралізація
влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/802). – 2015. – 17.11).
Первый заместитель главы Донецкой областной военногражданской администрации Евгений Вилинский:
Мы не сможем вести разговор ни о каких инвестициях, пока инвестор
не получит должной инфраструктуры в области. Речь идет о дорогах, мостах,
объектах водного и газового хозяйства, теплоснабжения.
(…) Мы должны заниматься развитием среды, которае позволит потом
инвесторам заходить на территорию области. Кроме того, проекты по
восстановлению инфраструктуры позволят привлекать тех работников
угольной отрасли, которые объективно будут сокращены, и которые пройдут
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профессиональную
переориентацию
(…)
(Мы
должны
сконцентрироваться на восстановлении инфраструктуру Донбасса, ведь
при ее отсутствии мы не можем говорить ни о каких иностранных
инвестициях в регион – первый заместитель главы Донецкой областной
военно-гражданской администрации // Ukraine Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ru/37605-rechnyk-myrnoho-jyttya-2). − 2015. – 17.11).
Народний депутат Єгор Фірсов:
Насправді настрої на Донбасі багатогранні. Адже територія Донбасу
умовно розділена на три складові – неокуповані, окуповані і прифронтові
території. На неокупованій, підконтрольній Україні території відбувається
нормальне життя, і дуже важливо, що там, де раніше спостерігалась певна
одноманітність, підтримка однієї партії, домінування думки про братський
російський народ і що НАТО не потрібне, нині ці погляди поляризуються і
проглядає певний плюралізм. (…)
На прифронтових територіях, де здійснюються періодичні обстріли,
думка громадян відрізняється від тієї, де існує нормальне життя. Там зараз
складно, в силу перемир’я люди повертаються додому, але проводити там
вибори зараз не потрібно (…) (На звільненій території Донбасу відбулися
розчарування в ідеї тісних союзів із Росією, а також – зміни в сприйнятті
населенням самих себе // Фонд «Демократичні ініціативи»
(http://www.dif.org.ua/ua/events/na-zvilnsamih-sebe.htm). − 2015. – 13.11).
Координатор Інформаційної кампанії «Сильніші разом!» Любов
Акуленко:
(…) Що мене вразило найбільше – це теми, які цікавлять жителів
Сходу і Півдня в контексті євроінтеграції, а саме – європейський досвід у
реформуванні медицини, сфери транспорту, послуг ЖКГ та освіти. Тобто
вони готові сприймати євроінтеграційні ідеї в тих сферах, в яких вони
відчувають проблеми у своєму повсякденному житті. (…)
Соціологічне дослідження «Ставлення до євроінтеграції на Сході та
Півдні України» проводилось «GfK Ukraine"» в період з 30 жовтня по 6
листопада у восьми областях України: Дніпропетровській, Запорізькій,
Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській, Донецькій, Луганській.
(…)
Ідея «євроінтеграції» може стати об’єднуючою, адже 77% опитаних за
доcлідженням «GfK Ukraine» підтримують ідею «Розбудови Європи в
Україні». Зараз дуже сприятливий момент, щоб популяризувати європеїзацію
України за європейським зразком – люди це приймуть, але починати треба з
найпростіших сфер, які їх турбують – освіта, медицина, ЖЕКи.
Також Схід і Південь досить позитивно ставиться до ЄС – підтримка на
рівні 59%. (…)
29% опитаних вважають, що співпраця з ЄС має бути пріоритетним
напрямком зовнішньої політики України.
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Найбільш популярною є ідея дотримання нейтралітету в зовнішній
політиці. Її підтримує 55% опитаних. (…)
З’явились і ті, які раніше не підтримували євроінтеграцію, а тепер
почали – це 14% опитаних. (…)
Аналіз аргументів, з яких жителі Сходу та Півдня підтримують
зближення з ЄС, показує, що в більшості їх цікавить економічний блок – це
можливість підвищення рівня життя, зарплат і пенсій до європейського рівня.
На моє велике здивування, аргумент про безвізові поїздки до ЄС зараз
не потрапляє до переліку основних причин зближення з ЄС. (…)
Отже, популяризувати євроінтеграцію на Сході та Півдні потрібно,
люди сприйматимуть цю ідею (…) (Як допомогти Сходу і Півдню
«закохатись»
у
євроінтеграцію
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/11/13/7040696/). − 2015. –
13.11).
Более половины переселенцев, проживающих в местах
компактного расселения, в случае выселения не смогут обеспечить
оплату арендного жилья. Такие данные привели аналитики «Ресурсного
центра помощи переселенцам» по результатам опроса, проведенного среди
жителей 5 модульных городков, расположенных в Украине.
Аналитик «Ресурсного центра помощи переселенцам» Игорь
Мороз:
52% респондентов заявили, что соотношение зарплаты, которую они
получают, и цены на аренду жилья не позволяют им выселиться из
мобильных городков и самостоятельно оплачивать жилье. 10% заявили, что
их жилье на месте постоянного проживания полностью разрушено. При этом
20% респондентов заявили, что не собираются возвращаться в места
постоянного проживания, так как там продолжаются боевые действия.
Несмотря на свое положение, большинство переселенцев не ощущает
дискриминации со стороны местных жителей и местных органов власти. (…)
Представитель общественной организации «Центр занятости
свободных людей» Ольга Семенова:
По отношению к уровню сложностей в поиске работы среди жителей
МКП мы можем выделить условно 2 категории. Первая категория − это
значительная часть людей, которые в течении 6 и более месяцев не могут
найти работу. Вторая меньшая часть считает, что работу можно найти,
достаточно быстро − за 1 месяц. При поиске не слишком квалифицированной
работы, не обращая внимания на уровень заработной платы. И еще часть
людей считает, что при поиске достаточно квалифицированной работы и
лучшей заработной платы на этот поиск может потребоваться от 2 до 3
месяцев.
Часто жители мест компактного размещения говорят о невозможности
устроиться на работу из-за того, что работодатели отдают предпочтение
местным жителям и более молодым людям. Тем не менее, как отмечается в
исследовании, более половины опрошенных отмечают готовность работать
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над повышением своей квалификации с тем, чтобы в дальнейшем повысить
шансы на получение работы.
По словам организаторов опроса, сейчас в 5 модульных городках
проживает 1712 временных переселенцев. В ходе мониторинга удалось
опросить около 10% от этого числа. При этом эксперты отметили, что сами
модульные городки заполнены только на 68% (Переселенцы не в состоянии
оплачивать аренду жилья, – соцопрос // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/27622-pereselentsyi-ne-v-sostoyaniioplachivat-arendu-zhilya-sotsopros-video/). – 2015. – 12.11).
Представители общественных организаций, которые работают с
вопросами переселенцев в Украине, провели мониторинг модульных
городков для переселенцев в Днепродзержинске, Днепропетровске,
Павлограде, Запорожье и Никополе. Одной из целей мониторинга было
выяснить, действительно ли места компактного проживания вызывают
явление
«социальной
инвалидности»,
когда
человек
перестает
адаптироваться к новым условиям и самостоятельно себя обеспечивать.
После проведения исследования есть основания полагать, что фактором,
который вызывает это явление является конкуренция за гуманитарную
помощь, которая иногда возникает в этой среде.
Координатор контактного центра Ресурсного Центра Ольга
Ивкина:
Во время переезда гуманитарная помощь была условием выживания
для некоторых людей, но с тех пор прошел определенный период времени,
который позволил бы людям искать работу и самостоятельно становиться на
ноги. Это не значит, что нужно отказаться от гуманитарной помощи, так как
многие люди действительно в ней нуждаются, но нужно пересмотреть
принципы ее оказания. Решением этой проблемы может стать, например,
адресная помощь на основе кейс-менеджмента или помощь нацеленная на
долгосрочную перспективу.
Эксперт Центра помощи «Право на Здоровье» Татьяна Сиренко:
Также очень важно заботиться о том, чтобы люди, которые находятся в
МКП не были заперты в этом пространстве, чтобы их общение не
ограничивалось только общением с соседями и посещением работы, важно
их привлекать к обще-городским мероприятиям и к какой-то активной
деятельности. Для того, чтобы все это было возможно обеспечить важно,
чтобы государственные структуры брали на себя за это ответственность
(Конкуренция за гуманитарную помощь в местах компактного
проживания переселенцев вызывает явление «социальной инвалидности»
– активисты // Ukraine Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ru/37458gumanitarnu-dopomogu-u-mistsyah-kompaktnogo-prozhivannya). – 2015. –
12.11).
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Прогнози
Первый заместитель главы ведомства Юлия Ковалив:
Министерство экономического развития Украины сохранило прогноз
падения экономики Украины по итогам 2015 года на уровне 10%.
Как и прогнозировалось, по оперативной оценке Госстата, ВВП
увеличился на 0,7% в третьем квартале в сравнении со вторым кварталом
2015 года. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года ВВП
сократился на 7% против -14,6% во втором квартале 2015 года. Мы
оставляем неизменными наши прогнозные оценки сокращения ВВП на
уровне 10% до конца 2015 года. Улучшение динамики произошло на фоне:
− уменьшения интенсивности военных действий на Донбассе;
− закрепления макроэкономической стабильности благодаря
фискальной консолидации;
− жесткой монетарной политике;
− полученной финансово-кредитной помощи от МВФ;
− достигнутым договоренностям по реструктуризации внешнего
государственного долга;
− активизации процессов реформирования экономики.
Показатели третьего квартала свидетельствуют о завершении фазы
рецессии в экономике Украины (В Кабмине назвали причины
«выздоровления»
экономики
Украины
//
Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/economics/enews/v-kabmine-nazvali-prichinyvyzdorovleniya-ekonomiki-ukrainy-667917.html). – 17.11).
Министр иностранных дел Павел Климкин:
Украина может получить безвизовый режим с Европейским союзом в
конце лета – начале осени 2016 года.
Я абсолютно уверен, что реально получить его летом – в начале осени,
но для этого мы реально должны выполнить то, что должны выполнить:
принятие законов и выполнение этих законов.
Из 54-х рекомендаций Еврокомиссии у нас полностью выполнено 18
рекомендаций, в стадии выполнения – 36. У нас нет невыполненных
рекомендаций. Все в процессе выполнения (Климкин назвал сроки
получения Украиной безвизового режима с ЕС // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/politika/item/66596-klimkin-nazval-srokipolucheniya-ukrainoj-bezvizovogo-rezhima-s-es). − 2015. – 13.11).
Председатель комиссии по избранию антикоррупционного
прокурора Екатерина Левченко:
Антикоррупционная прокуратура не сможет начать работу, даже если
будет избран ее глава.
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Сам по себе антикоррупционный прокурор, без назначения других
работников прокуратуры, также не сможет работать.
Мы надеемся, что уже до середины декабря будут представлены
остальные претенденты на 11 административных должностей в
специализированной антикоррупционной прокуратуре, а дальше это уже
будет дело и самой прокуратуры, и Генеральной прокуратуры, сделать все,
чтобы она заработала максимально быстро (Антикоррупционная
прокуратура: запуск ведомства затянется // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/politika/item/66540-antikorruptsionnayaprokuratura-zapusk-vedomstva-zatyanetsya). − 2015. – 13.11).
Дипломат и бывший министр иностранных дел Владимир
Огрызко:
Для украинцев есть шанс получить безвизовый режим с ЕС в 2016
году. Ведь принятые ВР законы приближают нас к стандартам и требованиям
Европы. Если что-то будет не соответствовать директивам ЕС, придется так
или иначе дополнительно вносить изменения, что, очевидно сыграет не в
нашу пользу. Эти изменения внесут, но на это понадобится время и
дополнительные усилия. (…)
Директор Украинского института анализа и менеджмента
политики Руслан Бортник:
Перед Украиной стоит 56 задач для достижения безвизового режима. С
теми решениями, которые были приняты в парламенте вчера, мы выполним
17 из них. На Совете Европы, возможно, мы услышим какой-то срок,
который будет вряд ли ранее 2018 года. Более реальным вопросом является
безвизовый режим для определенных категорий населения – журналистам,
государственным служащим, общественным деятелям (…) (Грозят ли
украинско-российские границы безвизовому режиму с ЕС? // 24 канал
(http://24tv.ua/ru/grozjat_li_ukrainskorossijskie_granicy_bezvizovomu_rezhimu
_s_es_n630289). − 2015. – 13.11).
Глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський:
У ЄС багато говорять про те, що необхідно зробити нову
індустріалізацію Європи. Для України це нові можливості, як це
використовувати з користю для себе.
Ефекту від ЗВТ відразу ж 1 січня 2016 року не буде.
Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що може статися через 2, 3, 4 роки.
Я наполягаю на тому, що це не відбудеться 1 січня 2016 року. Нам потрібно вибудувати
фундаменти, запустити, і результат прийде. Українську економіку та регулятивну систему
потрібно довести до відповідного рівня для того, щоб це створило більш широкий двигун
для розвитку української економіки (Позитивний ефект від асоціації для

економіки України буде за 2−4 роки − Томбінський // Українська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/12/7040657/). − 2015. –
12.11).
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Інфографіка

(8 причин оновити Конституцію заради децентралізації
(інфографіка) // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(http://www.minregion.gov.ua/news/8-prichin-onoviti-konstituciyu-zaradidecentralizaciyi-infografika-560261/). − 2015. − 17.11).
Інфографіка

114

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

12 – 18 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015

(44 зі 100 – швидкість руху реформи прокуратури // Українська
правда (http://www.pravda.com.ua/columns/2015/11/16/7088959/). − 2015. –
16.11).
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(Аналіз
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контролем/адекватно
планують?
//
Українська
правда
(http://blogs.pravda.com.ua/authors/yurchyshyn/5649bb9c357bf/). − 2015. –
16.11).
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(Прийнято закон про Державне Бюро Розслідувань − «український
аналог ФБР». Насправді його створять до 1 березня 2016. Що воно
робитиме?
//
Тексти.org.ua
(http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/63027). − 2015. – 16.11).
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(Як допомогти Сходу і Півдню «закохатись» у євроінтеграцію //
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/11/13/7040696/). − 2015. –
13.11).

(Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 22 // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2015/11/13/imore-vypusk-22-ua/). – 2015. – 13.11).
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(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/984660948258220. − 2015. –
13.11).
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(Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 22 // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2015/11/13/imore-vypusk-22-ua/). – 2015. – 13.11).

(Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 22 // VoxUkraine
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(Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 22 // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2015/11/13/imore-vypusk-22-ua/). – 2015. – 13.11).

(Чим нова податкова реформа полегшить життя бізнесу? //
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/statti/item/66403-chym-nova-podatkova-reforma-polehshytzhyttia-biznesu). − 2015. − 12.11).
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(Чим нова податкова реформа полегшить життя бізнесу? //
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портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/statti/item/66403-chym-nova-podatkova-reforma-polehshytzhyttia-biznesu). − 2015. − 12.11).

(Реанімаційний
пакет
реформ
//
https://www.facebook.com/platforma.reform/photos/a.303335963152576.107374
1828.291274317692074/549582748527895/?type=3&theater. − 2015. − 12.11).
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(EasyBusiness // https://www.facebook.com/easybusiness.in.ua/photos/a.6
83938218357120.1073741828.682836478467294/934201516664121/?type=3. −
2015. − 12.11).
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(Переселенцы не в состоянии оплачивать аренду жилья, – соцопрос
// Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/27622pereselentsyi-ne-v-sostoyanii-oplachivat-arendu-zhilya-sotsopros-video/). – 2015.
– 12.11).
Інфографіка

126

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

12 – 18 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015

(Ратифікація української угоди – за 50 днів до «дати Х» //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/11/
7040625/). − 2015. − 11.11).
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