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Аналітичний коментар
С. Горова
с.н.с. ФПУ,
канд. наук із соц. комунікацій
Курс України на вступ до НАТО: спектр коментування
У офіційній відповіді на петицію П. Порошенко підкреслив: «Одним з
головних пріоритетів зовнішньої політики України є поглиблення співпраці з
НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для членства в цій
організації. Сьогодні ми проводимо реформування сектору безпеки і оборони
України відповідно до стандартів НАТО з метою посилення
обороноздатності країни, що є необхідним для протидії агресії з боку Росії»
(http://obozrevatel.com/politics/78013-poroshenko-otvetil-na-petitsiyu-ovstuplenii-v-nato.htm. – 2015. – 23.11).
При цьому, виконуючий обов'язки керівника Місії України при НАТО
Єгор Божок звернув увагу на те, що спільною робочою групою УкраїнаНАТО з питань оборонно-технічного співробітництва розробляється
детальна, покрокова дорожня карта співробітництва. «Найвизначнішою є
допомога Українській державі з боку Північноатлантичного альянсу щодо
інтеграції галузі оборонної промисловості в держави НАТО. Іншими
словами, це переорієнтація оборонної промисловості з східного на західний
ринок», – зазначив дипломат.
Ще одним досить важливим питанням в даній сфері співробітництва,
згідно слів Є. Божка, є допомога Українській державі в тому, щоб позбутися
залежності від Російської Федерації. Також дипломат підкреслив, що
модернізація українського озброєння і військової техніки – ще радянських
зразків – проходить відповідно до натовських стандартів. «В Альянсі вже
розпочата відповідна робота. Її результати будуть озвучені на саміті НАТО,
який відбудеться в липні майбутнього року у Варшаві», – повідомив Є.
Божок і уточнив, що ця ініціатива реалізується в рамках спільної декларації
між НАТО та Україною щодо посилення оборонно-технічного
співробітництва (підписана 22 вересня в ході візиту генсекретаря Йенса
Столтенберга в українську столицю, – авт.) (http://www.profiforex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008274695.html. – 2015. –
17.11).
Слід також нагадати, що у грудні минулого року Верховна Рада
України внесла зміни до двох законів, відмовившись від позаблокового
статусу держави. Нещодавно затверджена військова доктрина передбачає
відновлення курсу в НАТО: Україна повинна до 2020 року забезпечити повну
сумісність своїх збройних сил з силами країн-членів НАТО. «Через цей
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документ червоною ниткою проходить тема євроатлантичної інтеграції,
необхідність приведення оборонно-військової системи нашої країни у
відповідність зі стандартами Північноатлантичного альянсу, досягнення
критеріїв членства. До 2020-го треба забезпечити повну сумісність ВСУ з
відповідними силами держав-членів НАТО», – підкреслив Президент
України
(http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novostisng/ukraine/entry1008274695.html. – 2015. – 17.11).
Слід зазначити, що в експертних колах тема можливого повноцінного
членства України в Альянсі досить обговорювана. І, хоча, деякі фахівці
вважають дану перспективу «вельми туманною», в більшості своїй, експерти
сходяться на думці щодо нагальної необхідності вступу України до НАТО й
бачать для цього відкриті можливості.
Показовий коментар: екс-заступник голови Служби безпеки України
генерал-лейтенант Олександр Скіпальський вважає, що незважаючи на опір
Росії, Україна має стати членом Альянсу. «З військової точки зору головна
мета Росії - не допустити розширення НАТО на схід. Все, що відбувається в
Україні, значною мірою пов'язане з реалізацією російською військовою
машиною цього пункту. Всі події, які Росія нам організувала, викликані, в
першу чергу, бажанням не допустити вступу України до НАТО», – зазначив
О. Скіпальський.
На його думку, Україна зможе зосередитися на внутрішніх проблемах
тільки якщо стане частиною системи колективної безпеки. «Весь історичний
досвід нашого сусідства з Росією дає нам тільки один стратегічний рецепт –
подалі від Москви. Ми зможемо відчути себе більш вільно, зайнятися
внутрішніми політичними та економічними проблемами, якщо будемо
включені в систему колективної безпеки. Найнадійнішою з подібних
організацій є НАТО. Ми повинні зробити все для того, щоб стати
повноправним
членом
НАТО»,
–
вважає
експерт
(http://gordonua.com/news/worldnews/Eks-zamglavy-SBU-Skipalskiy-Ukrainadolzhna-vstupit-v-NATO-106897.html. –2015. – 17.11).
Як інформують ЗМІ, голова Громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій
Джердж вважає, що Україна готова до членства в Організації
північноатлантичного договору, а Альянс повинен ухвалити політичне
рішення про прийняття України до НАТО. «... Цілком очевидно, що жодна
країна, яка набула членства в НАТО, не була на 100% готова до цього, але
приймалися політичні рішення, і ті країни, які набували членство в НАТО,
вони продовжували реформування значно швидше, ніж це було поза НАТО»,
– вважає С. Джердж.
Разом з тим, «з позиції громадянина» експерт вважає, що «Україна
абсолютно готова до співпраці з НАТО, і до інтеграції в НАТО». Експерт
відстоює цю позицію, аргументуючи її тим, що Україна захищає європейську
безпеку
за
допомогою
української
армії
на
сході
країни
(http://rus.newsru.ua/ukraine/24sep2015/64nato.html. – 2015. – 24.09).
Заяву Президента України про готовність провести референдум про
вступ до НАТО після досягнення критеріїв, необхідних для членства в
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організації, в експертних колах також досить широко підтримали. Так,
юрист-міжнародник Олександр Мережко підкреслив: «це – дуже важливий
крок ...Провести такий референдум все-таки необхідно, оскільки Президент
повинен мати чіткий мандат з боку населення, з боку народу України
відносно того, що нашою стратегічною метою є вступ до НАТО. За великим
рахунком, без вступу в НАТО Україна не зможе на 100% гарантувати свою
безпеку і свій суверенітет. Тому це дуже важлива мета ...»
(http://rian.com.ua/interview/20150923/374104708.html. – 2015. – 23.10).
Однак, деякі експерти висловлювали й дещо протилежні думки, будучи
незгодними, не тільки з необхідністю вступу України в НАТО, але, й,
прогнозуючи, у разі підтримки Україною курсу на вступ до Альянсу,
ускладнення ситуації для країни. Так, український політтехнолог Володимир
Грановський переконаний, що такий курс призведе до втрати нових
територій: «...« 60% за НАТО ». А 40%? Адже 40% – це дуже багато. А що
робити з цими сорока, якщо вони будуть категорично проти? Втрачати далі
території…» – наголосив експерт.
«Будь-яка спроба однієї групи домінувати над іншою буде приводити
до конфліктів. Донбас – приклад такого конфлікту. Крим – на жаль, страшнй
приклад – втрати території. Ми повинні серйозно проаналізувати всі
причини. Ми можемо скільки завгодно говорити: «Путін, Путін». Але без
аналізу власних дій, які призвели до того, що населення проголосувало проти
української держави, ми нічого не зрозуміємо ...», – сказав В. Грановський.
(http://www.politnavigator.net/kurs-na-vstuplenie-ukrainy-v-nato-privedet-kpotere-novykh-territorijj-ehkspert.html. – 2015. – 27.09).
Дещо неаргументованим виглядає коментар ситуації президента
Центру європейських та трансатлантичних студій Олексієм Коломійцем,
який переконаний, що повинна бути вироблена абсолютно нова стратегія
відносин України з НАТО, але «з нинішнім українським Президентом це
абсолютно неможливо. На тлі війни на Донбасі ми бачили, що одна за одною
міжнародні організації виявлялися абсолютно неспроможними впоратися з
такими викликами. Залишилось НАТО, але вони не виконали своєї місії.
Хоча, згідно стратегічної концепції НАТО, прийнятої п'ять років тому в
Лісабоні,
вони
повинні
були
діяти.
Але
не
діяли…»
(http://rian.com.ua/view/20150920/373967147.html. – 2015. – 20.09).
При цьому, особливо звертає на себе увагу і є досить показовим те, що
більшість громадян нашої країни підтримує курс України до НАТО. Так,
згідно з опитуванням, проведеним Фондом «Демократичні ініціативи» ім.
Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, більшість
жителів України висловлюється за вступ країни до Північноатлантичного
Альянсу. За даними дослідження, за вступ України в НАТО в цілому
висловилися 64% респондентів, проти – 28,5%. При цьому частина тих, які
підтримують вступ громадян коливається залежно від регіону. Так, на
Західній Україні «за» висловилися 89% опитаних («проти» – 4%), у
Центральному регіоні «за» – 73%, «проти» – 19%, Південна Україна також
висловилася «за» – 60% і 40 % «проти».
Аналітичний коментар
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Противниками вступу в НАТО показали себе мешканці Сходу («проти»
64%, «за» 30%) і підконтрольних Україні територій Донбасу (відповідно 54%
і 36%).
При цьому лише 8% респондентів визнали себе добре
поінформованими щодо наслідків вступу чи невступу країни в НАТО. 36%
вважають себе мало поінформованими, а 16% – не інформованими зовсім.
Підтримка військового союзу з Росією та іншими державами
пострадянського простору серед громадян України за останні чотири роки
впала з 26% до 8% (http://gordonua.com/news/society/Centr-Razumkova-64ukraincev-vyskazalis-za-vstuplenie-v-NATO-99250.html. – 2015. – 24.09).
Показовими є й результати дослідження опитування громадської думки
в Литві, Латвії, Естонії та Польщі, які були представлені експертом
польського Інституту громадських справ (Institute of Public Affairs)
Агнежкою
Ладою
на
експертній
конференції
у
Вільнюсі
(http://newsader.com/15882-narody-baltii-vystupili-za-vkhozhdenie/. – 2015.–
24.11). Дане дослідження дозволило встановити, що країни Балтії та Польща
досить солідарні у своїй позиції по Україні. 72% жителів Литви підтримують
ідею про потенційне її членство в НАТО. У Польщі та Естонії підтримка
склала відповідно 58% і 57%. У Латвії: лише 44% жителів країни хотіли б
бачити Україну в НАТО.
Однак, жителі країн Балтії та Польщі не впевнені в тому, що їх країни
повинні надавати активну економічну підтримку Україні. Згадану підтримку
схвалюють 50% жителів Литви, 44% жителів Польщі, 39% жителів Естонії та
37% жителів Латвії.
При цьому, зважаючи на відповідь Президента України Петра
Порошенка на електронну петицію щодо референдуму про ступ в НАТО,
звертає на себе увагу те, що, згідно з результатами опитування, проведенного
Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та соціологічною
службою Центру Разумкова, лише 8% респондентів визнали себе добре
поінформованими щодо наслідків вступу країни в НАТО. Такі результат
свідчать про необхідність проведення активної інформаційної політики щодо
даної важливої й значущої для всіх громадян України теми…
Л. Дем’яненко,
н. с. ФПУ,
канд. філол. наук
Податкова реформа у спектрі експертних дискусій
Існуюча податкова система дуже складна, вона створює фіскальні
спотворення, а також є несправедливою і неефективною. Нова система
повинна бути простою, нейтральною, неупередженою, справедливою,
комплексною, ефективною та передбачуваною.
Дискусія щодо шляхів реформування податкової системи України
наразі перейшла у площину найважливіших концептуальних питань,
Аналітичний коментар
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обговорення яких, незалежно від того, яку концепцію в кінцевому підсумку
буде прийнято, дає можливість сподіватися на зміну ставлення як
професійної спільноти і політиків, так і суспільства у цілому до розробки
майбутніх податкових реформ на засадах зваженості, наукової
обґрунтованості, комплексного підходу. Тому і мету поставили у відомстві
амбітну: створити такі умови, за яких платники податків захочуть працювати
«по-білому».
Тож основне завдання податкової реформи є створення податкової
системи, яка забезпечить прості, рівні, справедливі умови для всіх; яка
допоможе спростити адміністративні інструменти, а також подолати
корупцію і зменшити суб'єктивність податкових органів.
Як зазначає економіст, експерт громадянської платформи «Нова
країна» Олексій Геращенко: «Формулювання нової парадигми неможливе в
термінах «щось відріжемо зайве» від старої. Нова поліція − це поліція з нуля.
Нова судова система − це суддівський корпус з нуля. Нова податкова і
бюджетна система − це бюджет з нуля.
Це не питання, як скоротити бюджет на 200 млрд − з 950 млрд до 750
млрд. Це питання, як у новій системі суспільних відносин жити в межах
публічних фінансів на 750 млрд (http://www.epravda.com.ua/columns/2015/11/
5/566045/). − 2015. − 05.11).
Таку думку підтримав і Глава Союзу захисту підприємців Сергій
Доротич: «Ми розуміємо, що за один день не зміняться ні платники податків,
ні контролери. Запроваджувати європейську практику потрібно, однак з
урахуванням нашої специфіки. Наприклад, є вдала реформа з поліцією, коли
набрані абсолютно нові люди, які сумлінно виконують обов'язки і
відношення до них суспільства та кожного громадянина зовсім інше. (…)
Єдиний вихід − це повністю створити нову структуру з нових людей, тоді
бізнес буде шукати шляхи до співпраці і буде діяти чесно»
(http://newsradio.com.ua/2015_11_05/Podatkova-reforma-DFS-gotu-novijnastup-na-malij-b-znes-Dorotich-9898/. – 2015. – 05.11).
Нещодавно посли країн «Великої сімки» оприлюднили спільну заяву із
закликом до України узгодити свою податкову реформу з вимогами, які
ставить перед країною Міжнародний валютний фонд.
«Ми твердо віримо, що будь-які зміни у податковій системі України
мають бути результатом чесної і відкритої дискусії. Будь-які зміни повинні
бути фіскально стійкими. Не менш важливо, щоб зміни були узгоджені з
зобов'язаннями України перед МВФ. На нашу думку, будь-який проект
закону у Верховній Раді має брати це до уваги», – йдеться в заяві,
оприлюдненій на сайті уряду Великобританії.
Посли «Великої сімки» зазначили, що уряд України весь минулий рік
наполегливо і конструктивно працював над тим, щоб відповідати вимогам
МВФ. І G7 готова працювати з депутатами і Кабміном з тим, щоб програма
МВФ
тривала
(http://znaj.ua/news/politics/27375/velika-simka-zaklikalaukrayinu-uzgoditi-podatkovu-reformu-z-mvf.html. – 2015. – 06.11).
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Таким чином, нинішня податкова система не відповідає тому стану
економіки, який є на сьогодні, і потрібно працювати над тим, щоб реформа
дала саме конструктивні зміни. «Зараз дуже важливий час для нашого
бізнесу, для всієї економіки. Тому ми маємо об’єднати наші зусилля, щоб
зробити роботу фіскальної служби прозорою, створивши справжню сервісну
службу. У нас є підписаний меморандум з АППУ, але нині вже треба
переходити до рішучіших кроків, сідати разом за стіл перемовин і почати
працювати в реальному режимі часу. Податкова реформа для бізнесу має
стартувати в грудні 2015 року!», – заявив під час відкриття другої частини Х
з’їзду АППУ Голова ДФС Роман Насіров (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248643883&cat_id=244277212. − 2015. – 19.11).
Як зазначає Міністр фінансів України Наталія Яресько: «Реформа
системи оподаткування, яку пропонує Кабінет Міністрів, дозволить уникнути
дефіциту державного бюджету в розмірі не менше 68 мільярдів гривень.
Якщо ми залишимо ситуацію як є, не будемо міняти нічого, ми повинні
будемо знайти додатково 68 мільярдів гривень для покриття дефіциту
бюджету. Крім того, якщо ми зараз не вирішимо питання сплати ПДВ
аграрними підприємствами, ми вийдемо з програми реформ МВФ»
(http://znaj.ua/news/economics/27834/aresko-hoche-zaoschaditi-68-milyardivzavdyaki-podatkovij-reformi.html. – 2015. – 09.11).
А це означає, пояснює економічний експерт Андрій Новак, що
відповідно до параметрів цієї податкової реформи, державний бюджет
України не отримуватиме належних податкових надходжень. Саме
платоспроможність державного бюджету цікавить МВФ як позичальника,
оскільки кошти, надані МВФ, зараховуються на рахунок державного боргу
країни та сплачуються виключно з державного бюджету. Тобто саме
платоспроможність цього державного бюджету цікавить МВФ. Тому, якщо
податкова система не забезпечує належного рівня податкових надходжень,
значить вона ставить під загрозу платоспроможність державного бюджету
(http://zik.ua/ua/news/2015/11/05/ekspert_rozpoviv_chomu_nova_podatkova_ref
orma_yuzhaninoi_ne_tsikavyt_mvf_640116. − 2015. − 05.11).
Як відомо, 26 жовтня проект податкової реформи, розроблений у
комітеті Верховної Ради, був зареєстрований у парламенті. Міністерство
фінансів представило свій варіант реформи оподаткування. Стало відомо, що
Наталія Яресько пропонує досить просту формулу: все по 20. Тобто основні
податки зі ставкою в 20 %. Але простою вона здається лише на перший
погляд. Н. Яресько вважає, що податки «все по 20» можуть вивести з тіні
чверть бізнесу та навести лад у грошових надходженнях до казни. Так, лише
за рахунок 20-відсоткової ставки податку на доходи фізичних осіб
Держбюджет може отримати додаткові 25,2 млрд грн. Ліквідація спецрежиму
ПДВ дасть ще 11,3 млрд грн. І 9,8 млрд грн може дати підвищення ставки
ПДВ до 20 % для фармацевтики. Крім того, майже 7 млрд гривень може
осісти в місцевих бюджетах за рахунок податку на нерухомість, житлову і
комерційну (+3,4 млрд грн), податку на транспортні засоби класу «люкс» (3,1
млрд грн). При цьому зниження ставки ЄСВ до 20 % потягне за собою втрату
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Бюджетом 72,3 млрд грн. Втім, зниження єдиного соціального внеску – чи не
єдина можливість вивести зарплати з тіні (http://www.slovoidilo.ua/2015/09/09/
stattja/ekonomika/podatkova-reforma-2015-zhyty-stane-krashhe. − 2015. −
09.10). В принципі, нова схема оподаткування виглядає доволі непогано.
Якби не кілька фундаментальних «але», які протягом усього часу розробки
законодавства хвилювали експертів. На думку експертів, Міністерство
фінансів пропонує скоротити кількість груп у системі спрощеного
оподаткування. Загрожує це остаточним знищенням малого бізнесу. (...) Вже
за три роки в Мінфіні планують об'єднати податок на доходи фізосіб і єдиний
соціальний внесок. Сягнути новий податок повинен тих самих 20 %.
Тому експерти відреагували на запропоновану урядом реформу
скептично. Ще під час розробки документа громадськість скаржилася, що
Мінфін не радиться з нею. У результаті після презентації Кабмін піддався
шквалу критики. Головна претензія, по суті, спільна: для виходу зарплат з
тіні зниження навантаження на них недостатньо, в результаті зменшення
ЄСВ утворюється величезна діра в Пенсійному фонді, яку перекривати
нічим.
Питання в тому, які джерела покриття дефіциту, оскільки у нас же
Пенсійний фонд – це майже другий Держбюджет, і невідомо, з яких джерел
його покриватимуть. У Грузії була така ситуація, що у них фактично не було
пенсійного забезпечення, і була спроба налагодити це на солідарному рівні.
У нас є необхідність детінізації бізнесу, але тут питання покриття дефіциту в
ПФ на рівні простої математики. Якщо це буде дискредитовано, то
повернутися до нормальної системи буде складно», – розповів економіст
Борис Кушнірук.
Інший експерт вважає, що після подібної податкової реформи в країні
нічого не зміниться. «На мою думку, жоден уряд, у тому числі й цей, в
частині податкової реформи не робить найголовнішого. По-перше, необхідно
розподіляти прибуток на персоніфікований і корпоративний. По-друге, як у
всіх розвинених країнах, персоніфікований податок повинен бути ще й
прогресивним: чим більше заробив, тим більше платиш податку. Зараз же діє
пропорційна ставка оподаткування на всіх. Справжня податкова реформа
буде тільки тоді, коли Кабмін запровадить саме цей поділ», – упевнений
економіст Юрій Буздуган (http://www.slovoidilo.ua/2015/09/09/stattja/
ekonomika/podatkova-reforma-2015-zhyty-stane-krashhe. − 2015. − 09.10).
На початку вересня Мінфін мав намір скерувати податковий кодекс до
ВРУ, але була представлена альтернативна модель реформи – від
профільного комітету ВРУ. Оскільки ці моделі різняться, то обговорення ще
триває. Бюджет був сформований на старій податковій базі та відкликаний,
щоб його доопрацювати на податковій реформі, яка буде затверджена.
Отже, таким чином, в Україні пропонується два варіанти реформування
ПДФО: 1) шляхом зниження його ставки до 10 % за умови скасування
податкової соціальної пільги;
2) шляхом підвищення ставки до 20 % для всіх і запровадження
неоподатковуваного мінімуму доходів на рівні мінімальної зарплати.
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Об'єднує обидва варіанти пропозиція повернутися до пропорційного податку
на доходи. Різняться вони тим, що в разі реалізації концепції комітету
підвищується податкове навантаження на малозабезпечених, які сьогодні
отримують податкову соціальну пільгу, а при реалізації концепції Мінфіну −
на осіб, які отримують середні та високі доходи.
На думку експертів, в умовах повернення до пропорційного податку
доцільніше було б поєднати зниження його ставки (наприклад, до 17 % на
першому і 15 % на другому етапі) зі збереженням податкової соціальної
пільги (яка, на відміну від неоподатковуваного мінімуму доходів, надає
переваги не всім, а лише малозабезпеченим громадянам) за умови її
підвищення до рівня мінімальної заробітної плати і розширення кола осіб, які
можуть нею користуватися. За такого варіанта реформи вигоди в кінцевому
підсумку отримають усі категорії громадян.
Незважаючи на те, що найчастіше стимули до проведення таких
реформ виникають під час економічної кризи, щоб бути успішними, вони
мають здійснюватися в умовах сприятливої економічної кон'юнктури, що й
підтверджує досвід їх реалізації в країнах ЄС. По-перше, в умовах спаду
ділової активності негативні фіскальні ефекти податкової лібералізації
посилюються, наслідком чого буде не лише звуження фіскального простору
для її проведення, а й зростання фіскальних дисбалансів, що може
дискредитувати саму ідею податкової лібералізації. По-друге, в умовах кризи
чи на початку виходу з неї важко знайти компенсатори зниження ставок
податків на доходи. Різке зменшення державних видатків може негативно
вплинути як на економіку, так і на суспільно-політичну ситуацію у країні
(http://gazeta.dt.ua/finances/liberalna-podatkova-reforma-neobhidna-chinemozhliva-_.html. − 2015. − 20.11).
На думку експертів (зокрема, експерта Центру антикризових
досліджень Алли Соколовської, − ред.) необхідно відмовитися від
проведення податкової реформи цього року. До того ж це допоможе
уникнути її дискредитації. Найліпше присвятити 2016 р. вирішенню
найболючіших питань оподаткування − реформі ДФС і удосконаленню
адміністрування податків, реалізувавши найкращі пропозиції щодо цього з
обох концепцій. Ліберальну податкову реформу (поетапно) провести в 2016–
2017 рр. у пакеті з поетапним реформуванням державних видатків, а також
інших сфер суспільного життя, оскільки сама по собі вона не дасть
очікуваних ефектів ні у плані детінізації, ні у плані активізації
підприємницької діяльності та зростання інвестицій.
Хоча все ж таки, у Мінфіні обіцяють до кінця листопада подати до
парламенту не лише проект держбюджету на наступний рік, але й проект
податкової реформи. Одним з головних завдань змін до податкового кодексу
є зменшення тиску на бізнес, запевняє міністр фінансів Наталія Яресько
(http://nk.org.ua/ekonomika/ukrayinskiy-biznes-pid-podatkovim-tyagarem31772. − 2015. − 23.11).
У свою чергу, на одному з останніх засідань Національної ради реформ
президент Петро Порошенко заявив, що «результатом реформи має стати
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податкова система, яка буде зрозумілою для платника податків, легка в
адмініструванні та адаптована до вимог ЄС». Також глава держави
наголосив, що податкова реформа не повинна відбуватися за рахунок
зниження соціальних стандартів. Тому, швидше за все, МВФ і український
уряд зараз зайняті пошуком того, як можна збалансувати обидва
запропоновані варіанти податкових перетворень. Тобто не йдеться про високі
чи низькі податки, а насамперед ідеться про збалансованість бюджету або
мінімізації дефіциту. МВФ, звичайно, намагатиметься прислухатися до таких
напрямів і не наполягає ні на низьких, ні на високих податках. Основна
турбота МВФ − аби був збалансований бюджет, або принаймні, якщо він
буде дефіцитний, то щоб він мав надійне джерело фінансування. У такому
разі
буде
відсутня
загроза
краху
державних
фінансів
(http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=5873). − 2015. − 19.11).
Таким чином, наразі реформуванням податкової системи займається
Мінфін, Мінекономіки, Міндоходів. Залучено значну кількість експертів, що,
звичайно, є позитивним явищем. Але єдиного центру з цього питання немає.
Час покаже, чи є правильною стратегія, коли цим займаються всі. Хочеться
сподіватися, що на останньому етапі буде конкуренція концепцій.
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Блогосфера
Іван Мірошніченко, народний депутат України:
Верховная Рада Украины сделала важный шаг навстречу
аграрному бизнесу. Мы приняли в первом чтении законопроект,
отменяющий 22 разрешительные процедуры в сфере АПК. Как соавтор
этого закона, я убежден, что дерегуляция открывает национальному
агросектору новые перспективы, снимает излишнее административное
давление, приближает отрасль к европейским стандартам развития.
Дерегуляция – важное условие, которое внедряет в Украине
европейские принципы бизнеса, укрепляет позиции государства в
международных рейтингах экономической свободы. Цель проголосованного
в первом чтении законопроекта – сокращение административных расходов
для субъектов хозяйствования в АПК. Отмена или ограничение отдельных
обязательных согласований и процедур – стимул к развитию отрасли, в
частности в секторе инновационных производств.
Принятие законопроекта существенно сократит административные
расходы для аграриев. Среди наиболее важных положений документа отмечу
отмену карантинного сертификата на импорт или транзит, государственной
аттестации субъектов племенного дела, регистрации внешнеэкономических
договоров по рыбохозяйственной продукции, обязательной аттестации
педагогических работников учебных заведений I уровня аккредитации в
сфере рыбного хозяйства.
Например, упрощение процедур регистрации удобрений дает большую
свободу участникам рынка. Это – шаг к более высокой рентабельности
отрасли растениеводства.
Отмена ряда разрешительных процедур – путь к экономической
активизации отрасли. Это откроет рынок новым субъектам хозяйствования,
увеличит рентабельность производства и снизит в Украине цены на продукты
питания.
Принятие закона в целом станет ударом по коррупционным схемам.
Мы отстраняем государственный «рэкет» от коррупционных схем, связанных
с выдачей разрешительных документов. Благоприятная регуляторная среда –
ключ
к
инвестициям
и
рыночной
конкуренции
(Устранить
государственный рэкет в сфере разрешительных процедур //
http://blog.liga.net/user/imiroshnichenko/article/20063.aspx. – 2015. – 25.11).
Віктор Галасюк, голова Комітету ВР з питань промислової
політики та підприємництва, заступник лідера Радикальної партії з
економічної політики, к.е.н.:
Cпільно з Головою Верховної Ради В.Гройсманом, Міністром
юстиції П.Петренком, Головою Одеської ОДА М.Саакашвілі й колегами
– народними депутатами провели круглий стіл, присвячений
Блогосфера
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законопроектам №№2981, 2982, 2983, 2984, внесеним в Парламент нами з
Олегом Ляшком, Ігорем Алексєєвим та ін. З нами були також
представники громадськості та експерти: РПР, Центр протидії корупції,
Асоціація міст України, Асоціація забудовників Ук раїни та ін.
Обговорили одну з небагатьох справжніх радикальних реформ децентралізацію та перезавантаження української реєстраційної системи.
Напрацювання Мінюсту щодо «самореформування» дійсно вражають.
Сьогодні Державна реєстраційна служба є однією з найбільш
«відчутних» для громадян – понад 1,5 млн. «контактів» щороку. Вцілому
протягом минулого року органами юстиції було видано понад 1,3 млн.
різноманітних довідок та витягів. Ця робота – майже 50% (!) навантаження
кожного працівника системи юстиції.
Але найгірше те, що постійні скарги щодо корумпованості, черг та
безпідставних відмов у здійсненні реєстраційних дій, на жаль, стали звичним
явищем для системи.
Тому вказані законопроекти, окрім реального спрощення процедур
державної реєстрації юридичних осіб, речових прав на нерухоме майно,
реєстрації місця проживання осіб, передбачають головне - передачу цих
функцій на місця.
І це не косметичні зміни чи імітація реформ, це справжня системна й
глибока реформа, яких Україна сьогодні потребує в усіх сферах. Прийняття
цих законопроектів забезпечить не тільки знищення старої корупційної
бюрократичної вертикалі та якісно нову доступність адміністративних
послуг для населення, а й реальне наповнення бюджетів місцевих громад за
рахунок передачі органам місцевого самоврядування й нотаріусам
повноважень щодо державної реєстрації.
Робимо реєстраційні та інші адмінпослуги ближче до людей.
Скорочуємо переліки необхідних документів. Ліквідуємо черги та
бюрократію. Запроваджуємо можливість електронного подання та отримання
документів. Передбачаємо екстериторіальність надання адмінпослуг.
Вводимо відкриті реєстри як за об'єктом так і за суб'єктом. Підвищуємо
якість послуг за рахунок ліквідації монополії та запровадження конкуренції. І
це не повний перелік ініціатив, що пропонуються законопроектами.
У ході підготовки до другого читання проекту закону про державну
реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань (реєстр. №2983) нашим Комітетом промполітики та
підприємництва отримано більше восьми десятків листів від різних
організацій – громадських об’єднань, асоціацій, профсоюзів - та понад
чотири сотні поправок, більшість з яких враховано.
Нам вдалось передбачити значну організаційну гнучкість, прибрати
найболючіші питання, як, наприклад, делегування реєстраційних
повноважень банкам. Водночас ми передбачали інші акредитовані особи,
якими можуть бути, в тому числі, такі установи як, наприклад, «дома
юстиції», запроваджені грузинськими реформаторами.

Блогосфера
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Замість довжелезних черг, бюрократії та корупції громадяни і
підприємці отримають якісні послуги через щонайменше 7 000 точок
доступу по всій країні, які прозоро конкуруватимуть між собою за
споживача. А місцеві бюджети отримають від реформи майже 1 млрд грн
додаткових надходжень!
Саме таких радикальних змін потребує наша країна! Прозорість,
знищення бюрократичного апарату, доступність та якість адмінпослуг,
відновлення довіри до влади – маємо зробити цю перемогу відчутною та
показовою для українського суспільства (Децентралізація має бути
системною і послідовною, а не косметичною чи імітаційною! //
http://obozrevatel.com/blogs/25948-detsentralizatsiya-mae-buti-sistemnoyu-iposlidovnoyu-a-ne-kosmetichnoyu-chi-imitatsijnoyu.htm. – 2015. – 25.11).
Павло Петренко, міністр юстиції України:
Українські чиновники роками розбудовували загальнодержавну
фінансову піраміду, яка мала годувати передовсім представників
центральної влади, залишаючи регіони на «сухому пайку». Кошти
вимивалися із місцевих бюджетів і стікалися в центр, де в ручному
режимі розподілялися між регіонами. Якщо в регіоні місцева була
лояльною до чиновників найвищого рангу – вони отримували хороше
фінансування, якщо ні – крихти з барського столу.
На цьому тижні народні депутати мають у другому читанні розглянути
пакет законопроектів з децентралізації.
Що дасть прийняття цього пакету? Місцеві органи влади нарешті
отримають додаткові повноваження з реєстрації бізнесу та нерухомості. Так
само ці функції зможуть виконувати й 7000 нотаріусів по всій країні.
Та найголовніше – місцеві органи влади разом із повноваженнями
отримають додатковий фінансовий ресурс. Українці щороку на оплату
реєстраційних функцій витрачають близько 1 млрд грн. Ці кошти після
запровадження реформи залишатимуться в регіонах. Місцева влада зможе
використати їх не лише на розвиток послуг, а й на ремонт доріг, дитячих
садків, шкіл та лікарень.
Українці ж отримають якісний та комфортний сервіс без черг та
хабарів.
Окрім того, ми запровадили низку реформ, завдяки яким вдалося
мінімізувати необхідність громадян спілкуватися з чиновниками.
Найвдалішим з подібних проектів є запуск онлайн сервісів Міністерства
юстиції.
Завдяки зручності та простоті використання вони користуються
популярністю серед українців. Для прикладу, з моменту запуску в квітні з
бізнес реєстру в електронній формі отримано 142 515 довідок, а з реєстру
нерухомості – майже 95 тисяч довідок.
Електронним сервісом ДРАЦС в електронній формі скористалися 1332
особи. При цьому, безпосередньо в пологових будинках видано 2623 свідоцтва
про народження.
Блогосфера
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Лише за перший день функціонування сервісу з поставлення
електронних апостилів дану послугу замовили 368 українців.
Щоб завершити електронізацію та перехід до сучасних сервісів треба,
щоб парламент проголосував за розроблений пакет законів.
Гостра конкуренція і можливість вибору того, хто надає послугу,
мають стати тими запобіжниками, які раз і назавжди вирішать проблему
хабарництва, корупції, черг, низької якості сервісів.
Чому я з такою впевненістю про це кажу? Мін'юст, не чекаючи на
прийняття законів, в рамках пілотних проектів запустив у різних регіонах
частину тих новацій, які прописані в розробленому нами законодавстві.
Ми запровадили принцип екстериторіальності при реєстрації бізнесу
та нерухомості в окремих регіонах. Ми забезпечили можливість попередньої
перевірки поданих документів, аби українцям не відмовляли у реєстрації
через помилки. Всі ці новації не просто виправдали себе, а й значно
перевищили наші очікування.
Окремо ми протестували здатність нотаріусів в повній мірі перебрати
на себе функції з реєстрації нерухомості. У рамках пілотного проекту ми
передали їм право реєструвати оренду земель сільськогосподарського
призначення. Вони прекрасно справилися з поставленим завданням,
розвантаживши офіси реєстраційних органів в сільськогосподарських
регіонах.
Так історично склалося, що Верховна Рада не так часто, як би хотілося,
приймає закони, які дійсно стосуються кожного українця. Ці 4 закони – це
саме той випадок, коли Верховна Рада прийме рішення, яке здатне позитивно
вплинути на якість життя кожного українця.
Зі свого боку ми зробили все можливе, щоб регіони отримали реальні
повноваження та можливість розпоряджатися заробленими коштами. Мінюст
відмовився від непритаманних йому функцій реєстрації, які довгий час були
оплотом корупції. Прийняття парламентаріями зазначеного пакету законів по
децентралізації – це завершення реформи, яку Міністерство юстиції
розпочало ще на початку цього року.
Принагідно хочу нагадати, які закони входять до нашого пакету і їхні
основні положення.
1. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(щодо фінансової забезпеченості надання адміністративних послуг органами
місцевого самоврядування) (реєстр. N2981).
• кошти від надання адміністративних послуг йтимуть не в Київ, а
залишатимуться в регіонах для наповнення місцевих бюджетів.
2. Проект Закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень (реєстр. N2982).
• здійснення реєстрації місцевими органами влади, нотаріусами та
акредитованими суб'єктами;
• відмова від свідоцтв та скорочення строків держреєстрації;
• можливість вчинення нотаріальних дій на підставі відомостей
реєстру;
Блогосфера
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• запровадження принципу екстериторіальності;
• максимальне запровадження електронних сервісів і остаточний відхід
від «радянських» довідок.
3. Проект Закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань (реєстр. N2983).
• здійснення реєстрації місцевими органами влади, нотаріусами та
акредитованими суб'єктами;
• уніфікація процедури реєстрації бізнесу та громадських формувань;•
скасування процедури підтвердження відомостей про юридичну особу.
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування
та оптимізації надання адміністративних послуг (реєстр. N2984).
• спрощення та вдосконалення процедури надання адмінпослуг;
• запровадження нового рівня інформаційної взаємодії інформаційних
систем у сфері реєстрації прав на нерухомість;
• передача органами ДРАЦС відомостей про народження дитини
органам соцзахисту.
P.S. Хочу окремо подякувати представникам громадянського
суспільства, громадським організаціям та народним депутатам, які взяли
активну участь у розробці пакету законопроектів з децентралізації (Рецепт
від корупції в адмінпослугах: конкуренція, відкритість та можливість
вибору // http://blogs.pravda.com.ua/authors/ppetrenko/56547f19ae87d/. – 2015.
– 24.11).
Олексій Павленко, міністр аграрної політики та продовольства
України:
На початку грудня 2015 року минає рівно 12 місяців з часу
призначення нової команди Міністерства аграрної політики та
продовольства України. Хтось каже, що цього періоду недостатньо для
якісного реформування галузі. Інші вважають, що його більш ніж
досить, аби можна було відчути ефект від здійснених реформ.
Я прийшов на посаду Міністра із чітким баченням розвитку аграрної
галузі та ролі Мінагрополітики у ньому. Наші досягнення та здобутки за цей
проміжок часу.
1. Продовольча безпека держави
(….) Завдяки зусиллям вітчизняного АПК вдалося повністю
забезпечити продовольчу безпеку населення України на 2015 рік. (…)
2. Дерегуляція
Основне прохання, з яким звертається до нас бізнес, – щоб держава не
заважала розвитку підприємництва в Україні. Саме тому було розпочато
комплексну реформу з дерегуляції галузі. Усього скасовано 14 дозвільних
документів, ветеринарних свідоцтв, сертифікатів якості, в тому числі
карантинний сертифікат; 6 ліцензій, скасовано обов’язковість ветеринарного
свідоцтва (форми №2), а також запроваджено ще понад 50 інших змін з
дерегуляції галузі. Економічний ефект від цих нововведень для бізнесу
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оцінюється у 5 мільярдів гривень заощаджень. А, за офіційними даними,
логістичний ланцюг в агросекторі уже скоротився на 1.5 тижні.
Ми здійснили дерегуляцію виробництва біоетанолу – тепер будь-який
завод, що отримає відповідну ліцензію, зможе виробляти біопаливо в
Україні.
Наразі Мінагрополітики та народними депутатами України розроблено
законопроект, що передбачає скасування ще 22 дозвільних процедур у
аграрній галузі.
3. Боротьба з корупцією
Боротьба з корупцією є одним із пріоритетів Мінагрополітики, успіх
якої допомагає відновити впевненість вітчизняного та іноземного бізнесу у
чесних та прозорих правилах роботи в Україні.
В цілому ми подали понад 100 звернень до правоохоронних органів та
максимально сприяємо виявленню та розслідуванню зловживань на
підприємствах агросектору. Особливих зусиль з антикорупційної боротьби
докладаємо у лісовій та рибній галузях, що протягом десятиліть потерпають
від фінансових зловживань.
За останніми даними, оприлюдненими Transparency International
Ukraine, наразі аграрна галузь демонструє одні з найкращих показників по
рівню зменшення корупції в Україні. Український бізнес оцінює зменшення
рівня корупції у сфері сільського господарства з – 0,97 до – 0,69 балів (за
шкалою від -5 до +5). Також за останні 6 місяців кількість підприємств, що
стикалися з корупцією у галузі зменшилася із 14.4% до 12.9%, що становить
найменший показник серед інших сфер економіки.
4. Незалежний аудит та приватизація держпідприємств галузі
Мінагрополітики не повинно бути аграрним квазі-холдингом, що
управляє сотнями державних підприємств. Державне управління цим
активом є неприроднім та в корені суперечить європейській практиці.
Вперше за всю історію незалежності України було проведено ревізію
державних підприємств галузі (471) підпорядкованих Мінагрополітики. За
оцінками, сукупний збиток за 2014 рік усіх держпідприємств
Мінагрополітики склав 3,5 млрд грн.
Було сформовано перелік підприємств, що підлягатимуть приватизації.
Згідно постанови КМУ, 86 належать до сфери управління Мінагрополітики.
Ми уже зараз готові передати понад 460 держпідприємств зі своєї сфери
управління до Фонду держмайна для приватизації разом із 15% штату
Міністерства та бюджетом на його утримання.
В результаті розпаювання земель сільгоспризначення, які належать ДП
до 100 тисяч людей зможуть отримати земельні ділянки.
5. Земельні відносини та земельна реформа
У цьому році Міністерством зроблено важливий крок на зустріч
вітчизняним аграріям та власникам земель – розробка та прийняття змін до
Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі».
Вказаними змінами суттєво дерегульовано та спрощено обіг земель
сільськогосподарського призначення, забезпечено довгостроковість оренди
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(мінімальний термін оренди – 7 років) та захист власників земель
сільськогосподарського призначення.
Крім вказаних питань пріоритетом залишається вдосконалення та
розвиток системи кадастру та реєстрації речових прав на нерухоме майно, а
також інвентаризація та розмежування земель сільськогосподарського
призначення державної, комунальної та приватної власності.
Незмінним напрямком руху Міністерства у цій сфері є стимулювання
сталого та раціонального землекористування, забезпечення захисту прав на
землю та запровадження повноцінного і цивілізованого ринку обігу земель
сільськогосподарського призначення.
6. Диверсифікація експорту агропродукції
Раніше часто можна було почути, що український агросектор цілком і
повністю залежить від експорту до російського ринку. Проте якщо за 8
місяців 2014 року український експорт до РФ склав $827.6 млн, то за
відповідний період поточного року - уже $193.3 млн. Наразі частка Росії у
агроекспорті України не перевищує 2%.
Завдяки високій якості та конкурентоспроможності української
продукції, нам вдалося суттєво диверсифікувати вітчизняний аграрний
експорт. За 8 місяців 2015 року його структура виглядає наступним чином:
Азія - 46.9% ($4.2 млрд), ЄС - 25.7% ($2.3 млрд), Африка - 13.7% ($1.2 млрд),
СНД – 10,8% ($968 млн ), США - 0.3% ($28.3 млн), інші країни - 2.6% ($238.1
млн).
7. Відкриття нових ринків та розширення експортної
номенклатури
2015 рік став роком втілення експортного потенціалу українського
агросектору. Нам вдалося відкрити ринок Ізраїлю для вітчизняних
підприємств-виробників столових яєць, відновити експорт м’яса та м’ясних
продуктів до Молдови, Вірменії, Узбекистану, Киргизії, молочної продукції –
до Казахстану. Також ми відкрили ринок Єгипту для виробників курятини,
Китаю для 18 виробників молочної продукції.
Наразі тривають відповідні сертифікаційні процедури, що дозволять
відкрити Саудівську Аравію для виробників курятини, а також країни ЄС для
української продукції насінництва.
8. Гармонізація вітчизняного законодавства до норм ЄС у галузі
Підписуючи Договір про Асоціацію з ЄС Україна взяла на себе ряд
зобов’язань, значна частина з яких стосується приведення національного
законодавства у відповідність до законодавства Європейського Союзу. Серед
загального числа нормативно-правових актів, значна кількість актів
стосується сфери АПК.
У рамках розробки Єдиної Комплексної Стратегії Розвитку Сільського
Господарства та Сільських Територій в Україні 2015-2020 діяла РОБОЧА
ГРУПА 1: «Наближення законодавства України в агропромисловому
комплексі до законодавства ЄC», пріоритетними в роботі якої стали питання
безпечності харчових продуктів, питання санітарних та фітосанітарних
заходів.
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До роботи над Стратегією було залучено понад 170 фахівців інституцій
громадянського суспільства та міжнародних організацій, таких як World
Bank, IFC, USAID, FAO, EIB, OECD, OSCE.
Було прийнято, зокрема, ЗУ ―Про побічні продукти тваринного
походження, що не призначені для споживання людиною», ЗУ ―Про
державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності
законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів,
здоров’я та благополуччя тварин‖, ЗУ щодо інформування споживачів про
харчові продукти.
Реформи з дерегуляції такої належать до євроінтеграційних заходів у
аграрній галузі України.
9. Аграрні розписки та агрострахування
Важливим питанням для малого та середнього агробізнесу в Україні
постає доступ до фінансово-кредитних ресурсів. Умови для кредитування, які
наразі пропонують вітчизняні банки, невигідні для підприємців. Тому
Мінагрополітики пропонує новий фінансовий інструмент – аграрні розписки,
що передбачає отримання коштів під заставу майбутнього урожаю. (…)
10. Залучення інвестицій до аграрної галузі України
Протягом січня-червня 2015 року обсяги капітальних інвестицій у
сільське, лісове та рибне господарство зросли на 9,6% порівняно з
відповідним періодом минулого року і склали майже 9,43 млрд грн. І це у той
час, коли загальний обсяг капітальних інвестицій у економіку знизився на
17,5%, у тому числі у промисловості на 28,1%.
Також 2015 рік виявився врожайним на нові інвестиційні проекти у
вітчизняному агросекторі. На міжнародних інвест-конференціях серед
найбільш привабливих напрямів АПК ми представляємо виробництво
біоетанолу, модернізацію зрошувальних систем на Півдні України, розвиток
річкової логістики, судноплавства по р.Дніпро та р. Південний Буг,
переробну галузь, виробництво продукції з високою часткою доданої
вартості, розвиток малого та середнього фермерства, вкладення у лізинг
сільгосптехніки, розвиток насінництва та селекції.
Із першого великого бізнес-форуму у Вашингтоні ми привезли
інвестиційних домовленостей на близько півмільярда доларів США. На
нещодавньому економічному форумі у Німеччині вдалося домовитися із
компанією Hermes щодо розблокування фінансової допомоги на
кредитування українських фермерів у розмірі 40 млн євро.
Уряди Канади, Ізраїлю, Данії реалізують проекти експертної підтримки
молочної, плодоовочевої галузей в Україні.
Із найбільш позитивних новин – реалізація великого інвестпроекту на
Одещині – відкриття олійно-екстракційного заводу Allseeds Black Sea, для
будівництва якого було залучено понад 200 млн доларів США, частина з яких
є коштами європейських інвесторів. Це – величезний здобуток для
вітчизняної переробної та олійної галузі зокрема, в якій Україна продовжує
лишатися світовим лідером.
11. Рекордний експорт
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Україна – лідер у рейтингах світових експортерів: №1 – олії
соняшникової, №3 – кукурудзи, №4 – ячменю, №6 – пшениці, №7 - сої, №8 –
курятини.
У 2014/2015 маркетинговому році вдалося досягти рекордного
експорту зернових за роки незалежності – 34.8 млн тонн. Тож, за останніми
даними Міністерства сільського господарства США (USDA), Україна
увійшла до трійки світових експортерів зернових після США та ЄС.
У 2015/2016 маркетинговому році плануємо збільшити цей показник до
36 млн тонн зернових.
12. Аграрний сектор – локомотив економіки України
Завдяки усім цим показникам агросектор залишається найбільш
динамічною та перспективною галуззю української економіки.
Сільське господарство – експортна галузь №1 в Україні, що забезпечує
14% загального обсягу ВВП.
За 9 місяців 2015 року аграрному сектору вдалося забезпечити обсяг
експорту продукції на рівні 10.4 млрд дол. США. Це становить 37%
валютних надходжень від експорту всіх товарів.
Дуже важливим фактором є те, що аграрії підтримують позитивне
сальдо зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, яке склало
5,6 млрд доларів. Адже ми виробляємо якісну продукцію, що відповідає
світовим стандартам.
Згадані вище досягнення – неможливі без праці кожного окремого
аграрія, фермера, виробника, що зранку до ночі трудиться в полі чи на
господарстві. Їх робота – те, що надихає команду Мінагрополітики та
стимулює до пошуку нових шляхів, методів та інструментів покращення
добробуту українського народу.
Розуміючи, наскільки є важливим процвітання аграрної галузі для усієї
економіки України, ми не збираємося збавляти обертів роботи над
реформуванням агросектору, розширенням міжнародної співпраці,
залученням інвестицій до сільського господарства України (Зростай,
Україно:
12
здобутків
аграрної
галузі
//
http://blogs.lb.ua/opavlenko/321653_zrostay_ukraino_12_zdobutkiv.html.
–
2015. – 23.11).
В'ячеслав Кириленко, віце-прем'єр-міністр – міністр культури
України:
Угоду між Урядом та Європейською Комісією про приєднання до
програми ЄС «Креативна Європа» підписано. Для підписання цієї Угоди
із Брюсселю, вперше за історію наших стосунків із ЄС, спеціально
прибув профільний Єврокомісар з питань освіти, культури, молоді та
спорту Тібор Наврачич.
«Креативна Європа» відкриває доступ для системної участі нашої
креативної індустрії у спільних з європейцями проектах. Сотні митців,
менеджерів, медійників будуть співтворцями проектів, у кожному з яких
будуть брати участь від 3 до 10 країн водночас.
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Бюджет цих проектів коливається від €100 тис. до €2,5 млн. Загальний
бюджет «Креативної Європи» – € 1,46 млд. Внесок України на 2016 рік – €1.
На наступні – щоразу за окремою домовленістю. На умовах, для України
цілком прийнятних.
Після ратифікації Угоди у Верховній Раді, створення Національного
Бюро Програми та налагодження рутинної взаємодії із Брюсселем, для
українських творчих організацій стануть доступними всі проекти
підпрограми «Культура».
Словом, відбулася важлива подія для країни взагалі: ми та європейці
вкотре продемонстрували спільність цінностей, що сповідуємо. Ми сказали:
між європейською та українською ідентичностями стоїть знак «дорівнює».
І підкріпили це конкретною Угодою.
P.S. Знайшлися, звісно, маловідомі «фахівці», які взялися у день
підписання повчати, як все треба було робити. Повідомлю для громади: моїй
команді справа підготовки Угоди «Креативна Європа»у грудні минулого
року дісталася у абсолютно РОЗВАЛЕНОМУ стані. Мінімум 40% проекту
довелося переробляти у консультаціях із нашими європейськими друзями,
яким ми вдячні за підтримку. Ми все зробили та у стислі терміни здали
Угоду «під ключ» (Уряд підписав Угоду про приєднання до Програми ЄС
«КРЕАТИВНА ЄВРОПА» // http://blogs.pravda.com.ua/authors/kyrylenko/564
df9398bfd3/. – 2015. – 20.11).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Директор
Института
евроатлантического
сотрудничества
Александр Сушко:
Безвизовый режим для Украины будет принят с определенными
оговорками. В частности, будут звучать заявления, что это испытательный
период, и в любой момент может быть восстановлен визовый режим. Нам
нужно готовиться к постмониторинговой стадии и к тому, что эта ситуация
не является окончательной. Мы должны быть готовы к процессу
постмониторинга со стороны Еврокомиссии по всем четырем блокам ПДВЛ.
В частности, может быть условно зачтено назначение должностных
лиц антикоррупционных органов, но на тот момент, когда решение будет
приниматься Советом ЕС, он будет оценивать уже функциональную
деятельность. Введение безвизового режима между Украиной и ЕС, в случае
положительного заключения Еврокомиссии, может занять 4-6 месяцев.
(Безвизовый режим для Украины будет принят с оговорками – эксперт //
Аfn.by (http://afn.by/news/i/213157). – 2015. – 25.11).
Бывший
заместитель
генпрокурора
Украинны
Давид
Сакварелидзе:
Чтобы добиться результата в борьбе с коррупцией в Украине, нужно
посадить за решетку около 25 000 чиновников. Законодательство выстроено
так, что системную коррупцию не преодолеть. (…)
Чтобы посадить судью, нужно пройти сложный политический процесс.
9000 судей – чтобы лишить их неприкосновенности, нужно каждого везти в
Раду. В Украине невозможна гражданская конфискация. Мы в Грузии
вызвали чиновника в суд и ему предстояло доказать, что его имущество
приобретено честно (…) (Украине требуется гибкое законодательство,
чтобы победить системную коррупцию – Сакварелидзе // Грузия Онлайн
(http://www.apsny.ge/2015/pol/1448509922.php). – 2015. – 25.11).
Правительство Украины и миссия МВФ смогли прийти к общему
мнению по проекту Налоговой реформы.
Министр финансов Украины Наталия Яресько:
Правительство и миссия на техническом уровне согласовали проект
налоговой реформы Министерства финансов и ее влияние на проект бюджета
2016 года.
Правда, министр не уточнила – удалось ли найти поддержку среди
депутатов, которые ранее предлагали свой проект налоговой реформы и
жестко критиковали правительственный документ (Яресько: Кабмин
Украины и МВФ согласовали проект налоговой реформы // REGNUM
(http://regnum.ru/news/economy/2019587.html). – 2015. – 24.11).
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Українці дуже прискіпливо стежать за діями проєвропейських
політиків в уряді та президентській адміністрації.
Вже більше року триває процес створення антикорупційного бюро.
Однак воно не може розпочати роботу, доки не створена незалежна
антикорупційна прокуратура. Цей орган, однак, ніяк не може запрацювати
через проблеми з обранням антикорупційного прокурора. Судова система
продовжує пручатися радикальному очищенню – замість просто звільнити
вісім тисяч суддів і набрати людей з незаплямованою репутацією,
«апаратники» запевняють, що очистяться самостійно (Коментар: Втрата
довіри в Києві // Deutsche Welle (http://www.dw.com/uk/коментар-втратадовіри-в-києві/a-18868781). – 2015. – 23.11).
Фінанс Банк збільшить свої активи в Україні.
Акціонер Фінанс Банку Арпад Золтан:
Угорська компанія Brown & Deer oraz Eco Food, переведе 9,5% своїх
акцій до Фінанс Банку, збільшивши свою частку до 50%. Компанії готові
інвестувати близько 20 млн. євро.
Фінанс Банк буде другий угорський банк в Україні. Ринок вже працює з
OTP Банком. Так, як в Україні помітні перші ознаки економічної стабілізації,
в результаті почали приходити нові інвестори. Той факт, що ОТП Банк не
залишив Україну, і його діяльність починається із Фінанс Банк показує, що
довіра до України – зростає.
Представник банку Фінанси Artur Murawicki:
Банк буде нарощувати свої активи більш ніж в 10 разів і буде включати
в себе 180 торгових точок. Ми зосередимося на роздрібних і малих і середніх
компаніях. У наступному році ви побачите, результати інноваційнної
компанії. (Węgierscy akcjonariusze kupią bank na Ukrainie //
WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/biznes/item/3355-wegierscyakcjonariusze-kupia-bank-na-ukrainie.html). – 2015. – 23.11).
Украинский президент Петр Порошенко 21 ноября, подписал пакет
законов, направленных на либерализацию визового режима для
Украины со стороны Евросоюза.
Президент Украины Петр Порошенко:
Я надеюсь на то, что 15 декабря Еврокомиссия примет решение о
перспективах предоставления Украине безвизового режима въезда.
Подписанные мной законы являются огромным шагом в направлении
защиты прав человека и борьбы с коррупцией.
Безвизовый режим с ЕС – это еще одна степень свободы. План по
имплементации безвизового режима есть очень напряженным. Украина
выполнила технические условия ЕС, необходимые для предоставления
украинцам права на безвизовый въезд в страны Евросоюза, и теперь ожидает
решения европейских властей (Президент Украины подписал «безвизовые
законы» // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/президент-украиныподписал-безвизовые-законы/a-18866926). – 2015. – 21.11).
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Президент Украины Пѐтр Порошенко:
Нашей стране удалось избежать состояния дефолта и стабилизировать
обстановку в финансовом сегменте. Власти добились списания части
внешней задолженности Украины, а также не только восстановили, но и
пополнили золотовалютные запасы. Впервые за полтора года ВВП страны
продемонстрировал хоть какой-то рост. Такая тенденция позволяет
утверждать о доверии прогнозам, предполагающим экономический подъем
на Украине уже в 2016 году.
Кроме
того,
финансовые
возможности
органов
местного
самоуправления в регионе уже наращены на 40%, несмотря на то, что
решения о децентрализации пока не приняты. Изменения в Конституцию
относительно децентрализации планируется обсудить в парламенте в рамках
второго чтения (Пѐтр Порошенко: Украина сумела избежать дефолта //
Рronedra.ru (http://pronedra.ru/globaleconomics/2015/11/21/ukraina-sumelaizbezhati-defolta/). – 21.11).
Миссия Международного валютного фонда по итогам обсуждения
очередного транша кредита Украине заявила, что ждет от Киева
принятия бюджета на 2016 год с низким дефицитом. Также, поставив
перед хрупкой парламентской коалицией трудновыполнимую задачу –
урезать госрасходы и согласовать налоговую реформу.
Ключевой кредитор видит в жесткой фискальной политике один из
рецептов преодоления кризиса на Украине.
Важное значение имеет представление правительством на
рассмотрение Верховной Рады бюджета, соответствующего задачам
программы, направленным на снижение дефицита бюджета и размера
государственного долга до безопасного уровня, а также принятие Верховной
Радой указанного бюджета.
Миссия
назвала
переговоры
в
Киеве
конструктивными,
способствующими «углублению взаимопонимания», но не назвала даты их
продолжения. Медля с налоговой реформой, Киев рискует не получить до
конца года не только $1,7 миллиарда МВФ, но и еще около $2,3 миллиарда
других западных кредитов. Украинские и международные эксперты ожидают
восстановления украинской экономики в 2016 году после падения на 10-11
процентов в текущем году и на 6,8 процента – в 2014 году (МВФ ждет от
Украины налоговой реформы и бюджета // Inca Group «War and
Peace» (http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/106899/). – 2015. – 21.11).
Чиновники из Еврокомиссии продолжают недвусмысленно
намекать, что Евросоюз не может предложить Украине больше, чем
остальным 15 соседним странам-партнерам ЕС. Подтверждением тому
стала обновленная концепция европейской политики соседства,
обнародованная в Брюсселе 18 ноября. Изложенные в ней приоритеты в
отношениях с Киевом – важные, но уже не раз звучавшие тезисы.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства
Йоханнес Хан прилетел в Киев, открыть форум общественных организаций
стран «Восточного партнерства» и пообщаться тет-а-тет с премьерминистром Арсением Яценюком. По окончании переговоров Хан был в
хорошем настроении и на пресс-конференции высказал много лестных слов в
адрес украинского гражданского общества, посоветовав властям
прислушиваться к его мнению.
Еврокомиссар
по
вопросам
расширения
и
политики
добрососедства Йоханнес Хан:
Украине не стоит надеяться на исключительное отношение Брюсселя к
ней, так как у нее уже есть соглашение об ассоциации с ЕС. Темпы его
реализации зависят только от правительства в Киеве.
События двухлетней давности продемонстрировали силу гражданского
общества на Украине, и я должен сказать, что оно продолжает играть очень
важную роль в мониторинге реформ.
Эти документы необходимо воплощать в жизнь, это несет для Украины
много вызовов и одновременно – немало возможностей. (…)
Воплощение соглашения о ЗСТ принесет украинскому бизнесу новые
технологии, современные стандарты и как результат – выход на европейские
и мировые рынки. Но соглашение об ассоциации – это намного больше, чем
только торговля. И парламент, и правительство Украины должны
воспользоваться этой возможностью и как можно скорее провести реформы.
Но мы не можем влиять на скорость, с которой страна проводит реформы, мы
можем только помочь. Я оптимистично оцениваю перспективы отмены
Брюсселем виз для Украины. Внутренние документы ЕС свидетельствуют о
завершении Украиной выполнения Плана действий по либерализации
визового режима. Свой отчет о том, как Киев выполнил этот план,
Еврокомиссия должна обнародовать 15 декабря. Исходя из того, что я вижу в
докладах мониторинговых миссий, можно с большой уверенностью
утверждать, что это, к счастью, будет последним отчетом Украины
(Еврокомиссар: ЕС не может влиять на темп реформ на Украине //
Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/еврокомиссар-ес-не-может-влиятьна-темп-реформ-на-украине/a-18865704). – 2015. – 20.11).
У Харкові відкрили десяте Почесне консульство Литви в Україні.
Харків – одне з найважливіших міст українського бізнесу,
промисловості, освіти та науково-дослідних центрів. Почесним Литовським
консулом у Харкові став відомий бізнесмен Костянтин Токаревас, який
зробив значний внесок у двосторонніх ділових відносинах багатьох проектів
співробітництва.
З нагоди відкриття консульства в Харкові відбувся литовськоукраїнський бізнес-форум, в якому взяли участь більше 30 представників
компаній обох країн (Charkove atidarytas dešimtasis Lietuvos garbės
konsulatas Ukrainoje // Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoge
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(https://ua.mfa.lt/ua/lt/naujienos/charkove-atidarytas-desimtasis-lietuvos-garbeskonsulatas-ukrainoje-1). – 2015. – 19.11).
Главы МИД Швеции и Литвы нанесли совместный визит в Киев,
во время которого заверили президента Петра Порошенко, что Европа
не забыла об Украине.
Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем:
Цель нашего с литовским коллегой визита – выражение поддержки
Украине, преданными друзьями которой остаются Швеция и Литва. Дело
поддержки Украины постоянно находится в центре внимания Вильнюса и
Стокгольма, а также выражается в готовности и в дальнейшем оказывать
всестороннюю помощь в реализации демократических реформ и
противодействии российской агрессии.
Глава литовского МИД Линас Линкявичюс:
Мы приветствуем и поддерживаем реформы в Украине, включая
принятие правовых актов, связанных с либерализацией виз. Литва
заинтересована в том, чтобы гражданам Украины как можно быстрее
открылась возможность безвизовых поездок в ЕС (Литва и Швеция не
позволят отменить санкции и забыть про Украину // RuBALTIC.Ru
(http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/191115-litva-i-shvetsiya/). –
2015. – 19.11).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із
Президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.
Президент Єврокомісії привітав затвердження низки законів у сфері
боротьби з корупцією та протидії дискримінації та висловив надію на
позитивну оцінку прогресу України на шляху до безвізового режиму з ЄС.
Співрозмовники обговорили поглиблення економічної інтеграції між
Україною та ЄС, зокрема в контексті вступу в дію з 1 січня 2016 року зони
вільної торгівлі (Президент провів телефонну розмову із Президентом
Єврокомісії Юнкером // Президент України Петро Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-telefonnu-rozmovu-izprezidentom-yevrokomis-36358). – 2015. – 24.11).
Віце-прем'єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Україна має велику перспективу стати лідером росту економіки в
Євразії. Уряд вже впроваджує заходи для розкриття потенціалу країни. Однак
без допомоги європейської спільноти не обійтись.
Зараз треба розкрити потенціал таких сфер, як промислова база,
невисока вартість праці та географічне розташування. І сьогодні Україна вже
робить конкретні кроки для майбутнього економічного стрибка.
По-перше, за підтримки Європейського Союзу, Ради Європи та ОЕСР в
Україні успішно впроваджується системна реформа децентралізації, аналогів
якої не було у жодної країни Європи. Вона передбачає передачу значної
частини повноважень з центру на місця. (…)
Вже проведено бюджетну і фінансову децентралізацію, яка дала більшу
фінансову незалежність територіальним громадам. У результаті за перші 9
місяців 2015 року надходження до місцевих бюджетів зросли на 40,8 %. (…)
По-друге, взятий жорсткий курс на боротьбу з корупцією, що є одним
із напрямів реформи децентралізації. (…)
Значні зрушення у процесі демократичних перетворень і реформування
державних інститутів в Україні стали можливими за активної підтримки
світової спільноти і міжнародних організацій, у тому числі ОЕСР. Україна
докладає зусиль для успішної реалізації Меморандуму про взаєморозуміння
між Урядом України та ОЕСР щодо поглиблення співпраці, підписаного в
2014 році, як дорожньої карти співпраці, а також Плану дій щодо його
виконання, підписаного у 2015 році (Україна має стати точкою росту для
всіх економік Євразійського регіону, − Геннадій Зубко // Урядовий портал
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(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248652612&cat_id=2
44276429). − 2015. – 24.11).
Міжнародне рейтингове агентство Moody’s 19 листопада
підвищило урядовий рейтинг емітента України з негативного до
стабільного – від рівня Ca до рівня Caa3.
Агентство підвищило суверенний рейтинг уряду у зв’язку з
врегулюванням реструктуризації 15 мільярдів доларів приватних
єврооблігацій, випущених або гарантованих урядом, які полегшують вимоги
з обслуговування боргу України і зміцнюють зовнішню ліквідність країни.
Також це рішення ухвалене у зв’язку з прогресом у політичних та
економічних реформах під егідою МВФ, які підтримують відновлення
рівноваги в економіці і значно скорочують державні та зовнішні фінансові
дефіцити, додають у Moody’s (Moody’s підвищило рейтинг України з
негативного до стабільного // Західна інформаційна корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/11/20/moodys_pidvyshchylo_reytyng_ukrainy_z_neg
atyvnogo_do_stabilnogo_644720). − 2015. − 20.11).
Международный валютный фонд считает необходимым принятие
Верховной Радой государственного бюджета-2016 со снижением его
дефицита и размера госдолга.
Об этом говорится в заявлении миссии МВФ, которая находилась с
визитом в Украине с 12 по 20 ноября.
«Миссия продолжила конструктивные обсуждения с руководством
страны о направлениях политики, необходимых для завершения второго
пересмотра выполнения программы по соглашению о Механизме
расширенного финансирования (EFF). Существенная работа, проведенная на
техническом уровне, способствовала углублению взаимопонимания
относительно планируемой налоговой реформы и последствий для бюджета
на 2016 год», − говорится в нем.
МВФ отмечает, что в настоящее время важное значение имеет
представление правительством на рассмотрение Верховной Рады бюджета,
согласованного с задачами программы, направленными на снижение
дефицита бюджета и размера государственного долга к безопасному уровню.
По мнению экспертов МВФ, надежная фискальная позиция в сочетании с
мерами, направленными на оздоровление банковской системы и ускорение
экономических реформ, являются критически важными для укоренения
финансовой стабильности и создания основы для мощного и устойчивого
роста (МВФ дал рекомендации Украине относительно госбюджета на
2016
год
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/ekonomika/68860--mvf-dal-rekomentsii-ukraineotnositelno-gosbyudzheta-na-2016-god). − 2015. − 20.11).
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Комісар ЄС з питань розширення та політики сусідства Йоханнес
Ганн:
(…) Ми зі сторони ЄС надаємо підтримку різним галузям та секторам
української економіки, щоб готуватися до виконання тих зобов’язань та
вимог. Це є частиною умов вступу в дії угоди про Зону вільної торгівлі. У нас
є 100 млн євро, щоб надати підтримку малому та середньому бізнесу в
Україні (Єврокомісар: ЄС має 100 млн євро на підтримку бізнесу в Україні
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/11/19/yevrokomisar_yes_maie_100_mln_ievro_na_p
idtrymku_biznesu_v_ukraini_644628). − 2015. − 19.11).
Конституційна реформа
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду
законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины
(относительно правосудия)».
Проект был утвержден Конституционной Комиссией 30 октября 2015
года. Национальный совет реформ на своем заседании 9 ноября
рекомендовал президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады, а
Верховной Раде – рассмотреть этот проект в первом чтении в течение
текущей сессии.
Президент Украины Петр Порошенко:
Этих изменений давно уже ждет украинское общество, поэтому прошу
парламентариев тщательно ознакомиться с законопроектом и рассмотреть
его в соответствии с процедурой в максимально короткие сроки, чтобы уже к
концу зимы мы имели обновленную Конституцию в части правосудия и
строили в Украине справедливый суд в соответствии с высокими
европейскими стандартов.
Целью предложенных изменений является совершенствование
конституционных основ правосудия для реализации принципов верховенства
права и обеспечения каждому гражданину права на справедливое судебное
разбирательство его дела независимым и непредвзятым судом в разумные
сроки.
Принятие данного законопроекта будет способствовать реализации
полномасштабной судебной реформы и обновлению судейского корпуса в
соответствии с европейскими стандартами, восстановлению доверия граждан
к судебной ветви власти, а также обеспечению надлежащего
функционирования прокуратуры, адвокатуры и системы исполнения
судебных решений.
Законопроект направлен на деполитизацию и обеспечение
независимости
судебной
власти,
повышение
требований
и
профессиональных
стандартов
для
судейского
корпуса,
ограничение иммунитета судей до функционального, оптимизацию системы
судоустройства, обеспечение непрерывной и эффективной работы органов
судебной власти на переходный период и др. (Порошенко хочет изменить
Офіційна інформація

28

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 ‒ 25 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
Конституцию
в
части
правосудия
//
Сегодня.Ua
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-hochet-izmenitkonstituciyu-v-chasti-pravosudiya-670480.html). – 2015. – 25. 11).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман
подписал законы о создании Государственного бюро расследований и
Национального агентства Украины по вопросам розыска активов,
полученных коррупционным путем.
Закон Украины «О Государственном бюро расследований» (№2114)
был принят в целом 12 ноября 2015 года. За проголосовал 241 народный
депутат.
Закон Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам
выявления, розыска и контроля за активами, полученными от
коррупционных и других преступлений» (№3040) был принят в целом 10
ноября 2015 года. За проголосовали 260 парламентариев.
Оба закона входят в безвизовый пакет (Подписаны законы о создании
Госбюро расследований и Нацагентства по вопросам розыска активов,
полученных коррупционным путем // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ru/news/news/22705-podpisany-zakony-o-sozdanii-gosbjurorassledovanij.html). – 2015. – 24.11).
Про основні заходи боротьби з корупцією в Державній фіскальній
службі України повідомили під час прес-конференції Голова ДФС Роман
Насіров та начальник Головного управління власної безпеки служби
Юрій Шеремет.
Голова ДФС Роман Насіров:
Боротьба з корупцією є одним з тих завдань, яке поряд зі стабілізацією
та збільшенням надходжень до бюджету було поставлено керівництвом
країни. І вирішення його є запорукою того, щоб процес реформ відбувався
прозоро, відкрито та результативно, задля розвитку країни.
Зловживання та корупція, які існували в минулі періоди, заважали як
нормальному розвитку країни, так і безпосередньо процесу адміністрування
податків. Для нас питання подолання корупції, яка існувала в службі в
попередніх періодах, − одне з найгостріших та пріоритетних. Це складний та
комплексний процес і залучатися до нього має не тільки фіскальна служба, а
й інші правоохоронні органи, законодавці та суспільство.
(…) Загалом з початку 2015 року підрозділами власної безпеки ДФС
відкрито 481 кримінальне провадження, що на 45 % більше, ніж у минулому
році. Виявлено 75 випадків хабарництва з боку працівників фіскальної
служби. Проти працівників територіальних органів ДФС відкрито 206
кримінальних проваджень за фактами зловживання владою або службовим
становищем.
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Повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у
сфері службової діяльності оголошено 69 співробітникам фіскальної служби,
у тому числі 45 – за одержання неправомірної вигоди. Матеріали 36
кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальним актом, 14
осіб засуджено.
Начальник Головного управління власної безпеки служби Юрій
Шеремет:
Власними силами в ДФС робиться багато для очищення служби. Вже з
серпня 2015 року, за ініціативою керівника ДФС, почала працювати
Антикорупційна програма з комплексом заходів щодо запобігання і протидії
корупції в органах ДФС на найближчі два роки. Одним із ключових
положень Антикорупційної програми є покладання обов’язків щодо
антикорупційної діяльності безпосередньо на керівників підрозділів
фіскальної служби. Тобто керівники не тільки протидіятимуть корупції у
підрозділі, а також і нестимуть відповідальність за своїх підлеглих.
Також для підвищення ефективності роботи змінено структуру
Головного управління власної безпеки ДФС. Для уникнення впливу
регіональних керівників на територіальні підрозділи з протидії корупції їх
введено до структури Головного управління власної безпеки (Роман
Насіров: Подолати корупцію в ДФС − одне з пріоритетних завдань //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248653502&cat_id=244277212). − 2015. – 24.11).
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, вносящий
изменения в Уголовный и Гражданский кодексы Украины и
усовершенствующий институты специальной конфискации для
устранения коррупционных рисков.
Данный закон, принятый Верховной Радой 10 ноября (законопроект
№2541а), в понедельник, 23 ноября, был возвращен с подписью президента.
Закон входит в т.н. «безвизовый пакет». Согласно принятому закону
специальной конфискации подлежат деньги и ценности, которые находятся
на банковских счетах или на хранении в банках или других финучреждениях,
другое имущество, переданное совершившим преступление лицом третьему
лицу бесплатно или в обмен на сумму, которая значительно ниже рыночной
стоимости (Порошенко подписал закон о спецконфискации имущества для
устранения
коррупционных
рисков
//
Сегодня.Ua
(http://www.segodnya.ua/politics/laws/poroshenko-podpisal-zakon-ospeckonfiskacii-imushchestva-dlya-ustraneniya-korrupcionnyh-riskov669803.html). – 2015. – 23.11).
Президент України Петро Порошенко:
Коли минулого року я зайшов в офіс президента, на моєму пульті не
працювала жодна кнопка, якою б можна було запустити механізм боротьби
проти корупції. Нові закони, нові інституції, нові люди − от результат
першого етапу боротьби. Так, запрягали довго, але їхати будемо швидко.
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Його директор і детективи набрані на конкурсній основі. Завершуються
ще декілька конкурсів: з відбору антикорупційного спеціального прокурора,
з формування Нацагентства із запобігання корупції, завершується пошук 700
нових працівників місцевих прокуратур замість 4000 звільнених (Порошенко
про боротьбу з корупцією: запрягали довго, їхати будемо швидко //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/21/7089687/). −
2015. – 21.11).
Децентралізація та реформа державного управління
Українці знають про впровадження реформи децентралізації в
країні і підтримують її. Про це свідчать результати всеукраїнського
соціологічного дослідження «Децентралізація та реформа місцевого
самоврядування», результати якого сьогодні у Кабміні презентував Віцепрем'єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Геннадій Зубко.
Опитування показало, що більшість населення України (59 %)
вважають потрібною реформу місцевого самоврядування та децентралізацію.
42 % українців очікують покращення ситуації в Україні після проведення
реформи.
Віце-прем'єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Народ України чітко засвідчив свій вибір на користь європейського
демократичного шляху розвитку і децентралізації влади. Наше завдання
забезпечити право громадян на самоврядування і на демократію участі в
цьому процесі.
Дослідження показало, що більше половини населення України, а саме
53 %, вважають, що вносити зміни до Конституції потрібно. Вони
підтримують основні новації, передбачені змінами в основний закон. Крім
того, 43 % опитаних вважають, що реформа децентралізації допоможе
розв’язати військовий конфлікт на Сході країни.
Децентралізація – головна реформа української влади. ЄС сьогодні
очікує успішних проектів. Україна може бути таким успішним проектом.
Посол, Представник Генерального секретаря Ради Європи з
координації програм співробітництва в Україні, Голова Офісу Ради
Європи в Україні Владімір Рістовскі:
Підтримка громадянами України процесу децентралізації є
найголовнішою.
Важливо, щоб простих громадян чули на постійній основі, їх
побажання в цьому процесі враховувалися, щоб вони ставали частиною цього
процесу, щоб рекомендації громадян враховувалися і ставали частиною
законодавства.
Соціологічне дослідження показало основні очікування громадян
України. Серед них: зниження корупції, покращення якості послуг на
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регіональному і місцевому рівні, сприяння розв’язанню конфлікту на Сході
країни і покращення добробуту.
Соціологічне дослідження проводилося Київським міжнародним
інститутом соціології на замовлення Програми Ради Європи у співпраці та
координації з експертами Ради Європи, фахівцями з питань місцевого
самоврядування та Мінрегіоном України у вересні-жовтні 2015 року
(Соціологія: українці підтримують реформу децентралізації //
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (http://www.minregion.gov.ua/news/
sociologiya-ukrayinci-pidtrimuyut-reformu-decentralizaciyi--934136/). − 2015. –
25.11).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
Парламент має на законодавчому рівні забезпечити децентралізацію
адміністративних
послуг.
Питання
стосовно
децентралізації
адміністративних послуг є надзвичайно наболілим. З 2010 по 2013 рік
центральною владою в Україні велася абсолютно чітка, усвідомлена політика
щодо централізації послуг, щодо утискання органів місцевого
самоврядування і звуження їхніх повноважень з точки зору надання послуг
на місцевому рівні.
Створення
центрів
адміністративних
послуг
з
широкими
повноваженнями і великим ступенем відповідальності сприятиме
задоволенню потреб людей, які мають отримувати швидкі і доступні публічні
послуги. Такі практики в Україні вже є, і ми маємо законодавчо підтримати
цей процес.
Міністерством
юстиції
спільно
з
народними
депутатами,
представниками експертного середовища було напрацьовано проекти
законів, які ухвалені у першому читанні, і зараз ми переходимо до другого
читання і остаточного ухвалення рішень (…) (В.Гройсман: Парламент має
на законодавчому рівні забезпечити децентралізацію адміністративних
послуг // Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/
1207). – 2015. – 24.11).
Експерт з питань місцевого самоврядування Сергій Шар шов:
На сьогодні, в рамках проведення децентралізації влади, вже 800
сільських, селищних та міських рад об'єдналися в 159 громад. Можна
вважати проривом такий результат реформи, якщо порівнювати її з
подібними процесами в інших європейських країнах.
Перший в Україні статут об'єднаної територіальної громади був
зареєстрований у Дніпропетровській області. У планах − створення 89
об'єднаних громад на території області. Згідно із законодавством, вони
будуть отримувати 60 % податків на доходи фізичних осіб та 5 % акцизного
збору, які зараз перераховуються в районні, обласний та державний бюджети.
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(…) На сьогодні у нас облрадами і Кабміном затверджено 22
перспективних плани, на жаль, в Закарпатській і Тернопільській областях
цього ще не зроблено (…).
Хочу запевнити, що реформа передбачає наділення повноваженнями
саме громад, а не регіонів, як нас переконували (Україна випередила всю
Європу за швидкістю децентралізації, − Сергій Шаршов в ефірі радіо
«Голос столиці» // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/ukrayina-viperedila-vsyu-evropu-zashvidkistyu-decentralizaciyi----sergiy-sharshov-v-efiri-radio-golos-stolici78694/). − 2015. – 23.11).
Комісар ЄС із питань розширення та політики сусідства Йоганнес
Ган:
ЄС підтримує добре організовану і цілеспрямовану децентралізацію в
Україні, оскільки вона дає змогу ухвалювати рішення ближче до людей... Але
ми чудово розуміємо, що для успішного впровадження такої реформи також
потрібні люди відповідної кваліфікації, зокрема, на посадах у відповідних
адміністраціях.
У зв'язку з цим ЄС готовий виділити 97 млн євро, щоб фінансувати
отримання такими людьми необхідної кваліфікації (ЄС готовий виділити 97
млн євро на навчання посадовців об'єднаних громад // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/19/7041038/). − 2015. –
19.11).
Дерегуляція та розвиток підприємництва
Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект № 1058
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття
регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства в
Україні та стимулювання інвестицій)». За відповідне рішення
проголосував 261 нардеп.
Законом передбачається зняття регуляторних бар'єрів для розвитку
державно-приватного партнерства і стимулювання інших механізмів
залучення інвестиційних капіталовкладень в Україну.
Також документом передбачається створення більш ефективних
механізмів для співпраці між державою і територіальними громадами
(державними партнерами) та приватними партнерами в рамках державноприватного партнерства, поліпшення інвестиційних умов і гарантій для
приватних інвесторів шляхом внесення змін до відповідних законів України
та усунення невідповідностей, які дані закони містять (Рада проголосувала за
зняття регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного
партнерства // Високий замок (http://wz.lviv.ua/news/150153-radaproholosuvala-za-zniattia-rehuliatornykh-barieriv-dlia-rozvytku-derzhavnopryvatnoho-partnerstva). − 2015. − 24.11).
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Министерство экономического развития и торговли намерено
отменить все разрешительные документы, которые отсутствуют в
Евросоюзе, а также дублирующие другие регуляторные акты и те,
отмена которых не несет угрозы жизни и здоровью населения.
Соответствующий
законопроект
опубликован
на
сайте
Минэкономразвития.
Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью
повышения позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing
Business и позволит значительно дерегулировать ведение хозяйственной
деятельности. При этом конкретные регуляторные акты, подлежащие отмене,
будут определены в процессе пересмотра регуляторной системы (В Украине
хотят отменить все разрешительные документы, отсутствующие в ЕС
// Тimes.mk.ua (http://times.mk.ua/News/33914/v-ukraine-hotyat-otmenit-vserazreshitelnye-dokumenty-otsutstvuyushchie-v-es). − 2015. − 19.11).
Податкова реформа
Заместитель министра финансов Елена Макеева:
Проект Налогового кодекса вместе с проектом государственного
бюджета на 2016 год после утверждения в правительстве будет подан в
парламент до конца следующей недели.
На следующей неделе мы подаем Налоговый кодекс вместе со всеми
налоговыми законами и бюджетом в правительство. После утверждения в
Кабмине он будет в парламенте. Ожидаем, что до конца следующей недели
все смогут ознакомиться с налоговыми законами, новым бюджетом и
законами, которые будут подаваться в пакете.
\У нас есть готовый Налоговый кодекс. Мы ожидаем, что он будет
принят. Мы готовы сократить бюджетные затраты на 60 млрд грн, чтобы
выполнить требования МВФ относительно бюджетного дефицита
(Налоговый кодекс готов и будет представлен на следующей неделе, −
Минфин // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/362317/nalogovyyi_kodeks_
gotov_i_budet_predstavlen_na_sleduyuscheyi_nedele_minfin). − 2015. – 25.11).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Повинна бути ухвалена та податкова реформа, яка відповідає як
інтересам підприємців, так і інтересам всіх громадян України. Податкова
реформа, запропонована Урядом України, і є найкращою базою для
збалансування як бюджету, так і економічних інтересів підприємств.
З одного боку, йде ослаблення для бізнесу, а з іншого – держава
зобов’язана забезпечити фінансування армії, всіх соціальних виплат,
публічного сектора, капітального будівництва.
(…) Бюджет буде прийнятий той, який відповідає нашим
домовленостям і тим критеріям, які визначені Міжнародним валютним
фондом, – це збалансований бюджет.
Офіційна інформація
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Необхідно
ухвалення
в
парламенті
пакету законодавства,
запропонованого Міністерством фінансів України. Він спрямований на
відновлення стабільності банківського сектора, відновлення кредитування і
діяльності компаній (...) (Арсеній Яценюк: Урядова податкова реформа є
найкращою базою для економічних інтересів підприємств і збалансування
бюджету // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248656954&cat_id=244276429). − 2015. – 25.11).
Кабінет Міністрів України і місія Міжнародного валютного фонду
(МВФ) на технічному рівні узгодили проект податкової реформи.
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
Було узгоджено подальше зменшення цільового показника дефіциту
зведеного бюджету до 3,7% і зменшення державного боргу до більш
безпечного рівня. Мінфін знайшов резерви для зменшення витрат, що
дозволить збалансувати бюджет.
Так, Міністерство фінансів підготувало для розгляду уряду перелік
пропозицій, що, завдяки проведенню структурних реформ, дозволить
підвищити ефективність використання державних витрат і зменшити обсяг
видатків. На початку грудня ми плануємо подати пакет законопроектів, який
включатиме проекти з проведення структурних реформ, проект бюджету і
новий Податковий кодекс, на розгляд Верховної Ради України (Кабмін та
МВФ узгодили проект податкової реформи // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/22821-kabmin-i-mvf-soglasovali-proektnalogovojj-reformy.html). – 2015. – 24.11).
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
Необхідно повністю переглянути податкову систему України, а не
просто «залатати дірки».
Громадяни та підприємці повинні мати впевненість у ній (Міністр
фінансів закликала повністю переглянути податкову систему України //
Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/news/27375999.html). –
2015. – 20.11).
Голова ДФС Роман Насіров:
Зараз дуже важливий час для нашого бізнесу, для всієї економіки. Тому
ми маємо об’єднати наші зусилля, щоб зробити роботу фіскальної служби
прозорою, створивши справжню сервісну службу. У нас є підписаний
меморандум з АППУ, але зараз вже треба переходити до більш рішучих
кроків, сідати разом за стіл перемовин і почати працювати в реальному
режимі часу. Податкова реформа для бізнесу має стартувати в грудні 2015
року. (…)
Ви можете покладатися на ДФС, а ми зі свого боку будемо як можемо
підтримувати вас і намагатися разом з вами змінити як саму фіскальну
службу, так і підхід до адміністрування податків, що фактично змінить на
краще нашу країну.
Офіційна інформація
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Служба буде залучати до співпраці експертів і членів асоціації в
багатьох питаннях.
Ще одним напрямом роботи для себе в ДФС вбачають перегляд умов
роботи бізнесу. З тією ситуацією, яка є в економіці країни, в службі вважають
за потрібне або взагалі відмовитись від авансової сплати податку на
прибуток, або перейти на трьохмісячний режим контролю. Крім того,
керівництво ДФС вважає, що новий Податковий кодекс має чітко закріпити
умови роботи для бізнесу на 2−4 роки, чи в крайньому випадку ввести
мораторій на зміни (Роман Насіров: Податкова реформа має запрацювати
в грудні 2015 року // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248643883&cat_id=244277212). − 2015. – 19.11).
Реформа державної служби та реорганізація державних органів
Представництво ЄС в Україні приєдналося до заяви громадських
активістів із закликом до Верховної ради прийняти закон «Про
державну службу».
«Необхідність невідкладного ухвалення нового закону України «Про
державну службу» №2490 є однією із найважливіших позицій Коаліційної
Угоди, Програми діяльності Уряду, міжнародних зобов’язань України.
Останні включають можливість отримання Україною фінансової допомоги
від Європейського Союзу у розмірі понад 20 мільярдів гривень», – йдеться в
заяві Реанімаційного пакету реформ.
Як відзначають експерти, законопроект отримав підтримку президента,
прем’єр-міністра, голови Верховної ради України, міжнародної спільноти та
громадянського суспільства України.
«Ми закликаємо уряд, лідерів коаліції, усіх народних депутатів України
мобілізувати зусилля для прийняття 26 листопада 2015 року законопроекту в
цілому, у редакції, запропонованій комітетом Верховної ради України з
питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування», – наголошується в повідомленні. (Представництво ЄС
закликало Раду прийняти закон про держслужбу // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/25/7041311/). − 2015. –
25.11).
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Геннадій Зубко:
Франція запропонувала свою допомогу у проведені реформування
українських закладів освіти, які проводять підготовку державних службовців.
Франція готова надати Україні модульні програми для підготовки
службовців як в органах державної служби, так і в органах місцевого
самоврядування.
Наші французькі партнери також запропонували допомогу у розвитку
програми по підготовці місцевих голів – Школи мерів.
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Незабаром до Києва приїде група французьких експертів, які
співпрацюватимуть з Мінрегіоном у розробці та імплементації закону про
префектів. Крім того, український уряд розраховує на участь та активну
допомогу в цьому процесі з боку Національної школи адміністрації при
прем’єр-міністрі Франції (ENA) (Франція готуватиме українських
держслужбовців
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/11/25/frantsiya_gotuvatyme_ukrainskyh_derzhsluzh
bovtsiv_646268). − 2015. – 25.11).
Єрокомісар з питань розширення та європейської політики
сусідства Йоганес Ган:
Євросоюз готовий співфінансувати реформу держслужби в Україні, але
гроші лише на обіцянки не виділить.
Ми не будемо фінансувати доти, доки не буде концепції реформи.
Українська влада має нарешті зрозуміти це. (…)
Наразі немає навіть закону про держслужбу, але питання не лише в
ньому. Законодавство – це лише верхівка. Потрібно мати чітке бачення, де є
потреби, де – проблеми. Якими є загрози успіху реформи; якими є
кваліфікаційні вимоги; що буде, коли доведеться звільняти нині працюючих
людей. Все це має бути в концепції реформ.
Йеться не лише про виділення коштів на зарплатні держслужбовцям, а
й на компенсації скороченим працівникам, відбір людей, нове обладнання та
ін.
Як бачите, обсяг величезний. Тому наш підхід такий: давайте робити
реформу частинами. Неможливо відразу провести зміни для всієї системи
держслужби, для всіх міністерств, всіх сфер.
Піоритетними напрямками реформи є судова система, податкова та
митниця (ЄС фінансуватиме держслужбу в Україні, якщо буде концепція
реформ,
–
єврокомісар //
Західна інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2015/11/19/yes_finansuvatyme_derzhsluzhbu_v_ukraini_y
akshcho_bude_kontseptsiya_reform__ievrokomisar_644414). − 2015. – 19.11).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
25 листопада 2015 року на засіданні Кабінету Міністрів України
схвалено проект розпорядження «Про Національний план дій з
енергоефективності на період до 2020 року».
Згідно з Планом, передбачено досягнення у 2020 році національної
індикативної мети щодо енергозбереження у розмірі 9 % від середнього
показника кінцевого внутрішнього енергоспоживання за період протягом
2005–2009 рр., що становить 6,5 млн тонн нафтового еквіваленту. Крім того,
Національний план дій визначає проміжну мету – у 2017 році скоротити
енергоспоживання в розмірі 5 %.
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Досягти цих показників планується шляхом реалізації заходів у
чотирьох основних секторах кінцевого споживання енергії. Перший –
побутовий сектор, у якому очікується найбільший ефект. Далі сектор послуг,
до якого входить енергоспоживання бюджетних установ, а також у
промисловості та транспорті.
Серед основних заходів: сприяння залученню інвестицій в
термомодернізацію житлових будівель та у будівництво споруд з близьким
до нульового споживанням енергії; адаптація стандартів палива та технологій
його використання до європейських; запровадження сертифікації
енергетичної ефективності будівель, системи
енергоаудиту та
енергоменеджменту.
Встановлення
мінімальних
вимог
до
енергоефективності будівель та енергоспоживчих продуктів (обладнання),
забезпечення
функціонування
системи
енергетичного
маркування
електрообладнання побутового призначення. Також забезпечення 100відсоткового комерційного обліку споживання газу, теплової енергії та води і
впровадження рахунків про оплату спожитої енергії з інформаційноаналітичними даними щодо динаміки обсягів споживання енергії та
комунальних послуг та ряд інших.
Загалом прийняття Національного плану – це послідовне запровадження
Урядом європейських підходів до реалізації державної політики у сфері
енгергоефективності (Урядом схвалено Національний план дій з
енергоефективності на період до 2020 року // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248658355&cat_id=2
44276429). − 2015. – 25.11).
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення змін до Митного кодексу України щодо створення передумов
для нової моделі ринку природного газу».
Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир
Демчишин:
У зв’язку з тим, що Нафтогаз починає більш активно працювати на
імпортному ринку, на реверсному ринку, необхідно вносити зміни до
Митного кодексу, для того щоб Нафтогаз міг підписувати договори із
суб’єктами транспортування газу в інших країнах, підписувати так звані
балансуючі договори. Зміни до Митного кодексу допоможуть спростити
процедуру оформлення газу.
Законопроектом пропонується доповнити статтю 4 Митного кодексу
новим пунктом 121, яким вводиться нове поняття – «заміщення природного
газу (бекхол)» та визначається сутність такого поняття.
Згідно із проектом, «заміщення природного газу (бекхол) − операція,
під час якої приймання-передача природного газу здійснюється шляхом
документального оформлення зустрічних потоків природного газу:
який перебуває в суміжних газотранспортних системах, −
перевізниками-операторами газотранспортних систем України та сусідньої
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країни по кожному пункту приймання-передачі газу окремо без його
переміщення трубопровідним транспортом через митний кордон України;
який надходить до газотранспортної системі та/або перебуває у
газосховищах України, у тому числі під митним контролем, − перевізникомоператором газотранспортної системи України та оператором газосховища
без його фізичного закачування в газосховище (відбору з газосховища).
Проектом також передбачається визначити особливості митного
контролю та митного оформлення операцій із заміщення природного газу
(бекхолу), а саме положення про те, що під час здійснення заміщення
природного газу (бекхолу) облік природного газу, який переміщується через
митний кордон України трубопровідним транспортом, здійснюється на
підставі документів, які підписуються перевізниками (Міненерговугілля:
Зміни до Митного кодексу допоможуть спростити процедуру
оформлення реверсного газу для України // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248653561&cat_id=2
44277212). − 2015. – 24.11).
Верховна Рада тимчасово звільнила імпорт вугілля від
оподаткування податком на додану вартість до 1 липня 2017 року.
Згідно з документом, до Податкового кодексу внесено пункт, згідно з
яким «тимчасово, до 1 липня 2017 року звільняються від оподаткування
податком на додану вартість операції з постачання на митній території
України вугілля та/або продуктів його збагачення».
Цим законопроектом Рада привела ряд пунктів Податкового кодексу
України у відповідність до норм закону «Про ринок природного газу»,
зокрема, в частині визначення вартості природного газу для нарахування
ПДВ та рентних платежів (Рада на півтора роки звільнила імпорт вугілля
від сплати ПДВ // INSIDER (http://www.theinsider.ua/business/56546cf998
623/). – 2015. – 24.11).
Віце-прем'єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Реформа енергоефективності є одним з основних рушіїв української
економіки й одним із найпривабливіших інвестиційних проектів у Європі.
Французький бізнес вважає цей ринок перспективним і зацікавлений в
інвестиціях у нього.
(…) Україна розраховує на французькі інвестиції у розвиток
виробництва альтернативних джерел енергії. Ми зацікавлені впроваджувати
у нашій державі сучасні технології, які дозволять замінити природний газ.
Незабаром французька делегація відвідає Київ, щоб ознайомитися з
можливими інвестиційними проектами у сфері енергоефективності. Зараз
найбільшу зацікавленість у французького бізнесу викликає Фонд
енергоефективності, запуск якого заплановано на 2016 рік.
Виконавчий директор International Energy Agency (Міжнародного
енергетичного агентства) Фатіх Пірол:
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МЕА є союзником України в питаннях енергоефективності. Ми знаємо
з якими проблемами ви стикаєтеся і готові допомагати у їх подоланні.
Крім цього, було досягнуто домовленості про проведення МЕА
навчання та обмін досвідом для українських експертів та фахівців, що
працюють у галузі енергоефективності. МЕА також погодилася надати свої
рекомендації до проекту закону України про енергоефективність будівель,
який подано на розгляд українського Парламенту (Міжнародне енергетичне
агентство стане не лише експертом, а й майданчиком для залучення
інвестицій у заходи з енергоефективності в Україні, − Геннадій Зубко //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248653224&cat_id=244276429). − 2015. – 24.11).
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
На шляху до енергетичної незалежності стратегічним пріоритетом для
України є скорочення споживання традиційних енергоресурсів, зокрема газу.
Уряд робить рішучі кроки в цьому напрямку. З урахуванням
європейського досвіду, розроблено та запроваджено програму зі
стимулювання населення, ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних
заходів. Прийнято закони щодо механізмів енергосервісу (ЕСКО), які
дозволять приватному бізнесу залучати інвестиції в енергоефективність
бюджетних установ. Крім того, на 10 % піднято «зелений» тариф для
виробників електроенергії з біомаси і біогазу та ліквідовано «місцеву»
складову, яка унеможливлювала залучення іноземних інвесторів у сферу
відновлюваної енергетики.
Ці та інші рішення довели свою ефективність. Так, учасниками
програми енергоефективності стали більше ніж 62 тисячі родин, банки
видали понад 1 млрд грн «теплих» кредитів. В експлуатацію введено ряд
об’єктів, які виробляють тепло з альтернативних джерел, потужністю 492,3
МВт. Завдяки заходам адміністративного та стимулюючого характеру за
минулий опалювальний сезон вдалося зменшити споживання газу приблизно
на 12 % або 2,4 млрд м3 газу (…) (У Братиславі голова
Держенергоефективності представив напрацювання України у сфері
енергоефективності та відновлюваної енергетики // Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України (http://www.minregion.gov.ua/news/u-bratislavi-golovaderzhenergoefektivnosti-predstaviv-napracyuvannya-ukrayini-u-sferienergoefektivnosti-ta-vidnovlyuvanoyi-ene-163666/). − 2015. – 24.11).
Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир
Демчишин:
У сховищах достатньо газу, щоб не закуповувати. Крім цього, ми
очікуємо, що в першому кварталі ціна на газ буде нижчою. Зараз ми
отримуємо по 50 млн куб. м щодня за реверсним напрямком.
Україна збереже обсяги газу в ПСГ на рівні 16 млрд куб. м до кінця
2015 року (Демчишин: Україна до кінця року не планує купувати
Офіційна інформація
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російський
газ
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/22645-demchishin-ukraina-do-konca-goda-neplaniruet-poku.html). – 2015. – 23.11).
За даними щотижневого моніторингу державної програми
підтримки населення та ОСББ до впровадження енергоефективних
заходів, станом на 23 листопада 2015 року, банками видано майже 65
тисяч «теплих» кредитів на суму 1,054 млрд грн.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Українці активно долучаються до програми, лише минулого тижня на
придбання негазових котлів громадяни взяли кредитів на 4,5 млн грн.
Позитивна динаміка попиту на «теплі» кредити спостерігається і з боку
ОСББ. За останній тиждень 8 ОСББ взяли кредити на проведення
загальнобудинкових заходів з енергоефективності. Всього з початку дії
програми більше 138 ОСББ оформило кредитів на суму 13, 2 млн грн.
Неабиякий інтерес до програми виявляють родини, які отримують
субсидії на житлово-комунальні послуги і можуть отримати відшкодування
70 % суми «теплого» кредиту. Наразі понад 9 тисяч субсидіантів
скористались
кредитами
на
суму
більше
113
млн
грн
(Держенергоефективності: Попит на «теплі» кредити продовжує
зростати // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248651483&cat_id=244277212). − 2015. – 23.11).
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк:
Через 10 років Україна буде повністю енергонезалежною державою.
Саме для цього уряд подав до парламенту новий закон про ренту. Цей закон
передбачає, що той, хто видобуває газ, отримує низьку ренту і фактично
додаткові стимули для інвестицій у газовий сектор.
Держава таким чином стимулює внутрішнього виробника. Крім того,
Україна вже позбулася практично 100-відсоткової залежності від поставок
газу з Росії. Два роки тому наша країна почала реверсні поставки з ЄС, частка
РФ у газових постачаннях скоротилася до 30% (Яценюк: Україна буде
енергонезалежною до 2025 року // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/22197-jacenjuk-ukraina-budetehnergonezavisima-do-2025-g.html). – 2015. – 20.11).
Відповідно до зведених реєстрів позичальників за вересень
поточного року вже виплачено 44,1 млн грн компенсації за державною
програмою з енергоефективності.
Станом на 16 листопада 2015 р. учасниками програми стали майже 62
тисячі родин (Держенергоефективності цього тижня відшкодувало 3,9
млн. грн. позичальникам «теплих» кредитів // Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/derzhenergoefektivnosti-cogo-tizhnyaОфіційна інформація
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vidshkoduvalo-39-mln-grn--pozichalnikam-teplih-kreditiv-495049/). − 2015. –
19.11).
Реформа правохоронної системи
Глава Нацполіції України Хатія Деканоідзе:
Для підготовки досвідчених кадрів та майбутніх керівників слід
створити сучасний навчальний заклад, вступити до якого матиме шанс кожен
громадянин.
Освітні заклади залишилися у системі МВС. Проте одним із завдань –
створити сучасну Національну поліцейську академію. З цією метою маю
намір звернутися по допомогу до стратегічних партнерів України. Створення
поліцейської академії сучасним методом і системним підходом до питання
підготовки кадрів для Нацполіції.
Я це обов'язково зроблю, тому що вважаю, що це важливо, кожен
громадянин матиме шанс для вступу до цього закладу.
Протягом близько п'яти років в України буде сучасна Національна
поліція. Тим часом зараз слід зробити так, щоб поліція виконувала лише
притаманні їй функції (Для підготовки поліцейських необхідно створити
сучасну академію − глава Нацполіції // міністерство внутрішніх справ
України (http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/17198
93;jsessionid=CA1EB014A550434DD01CB311A396A3B5). − 2015. – 20.11).
Програма розвитку українського експорту
Команда Урядового Офісу з питань європейської інтеграції
продовжує знайомити експортерів та представників органів державної
влади з правилами режиму вільної торгівлі з ЄС, який буде
запроваджено вже 1 січня 2016 року.
Цього разу до уваги експортерів представлена брошура про державні
закупівлі в країнах ЄС. Наразі Україна приєдналася до Угоди Світової
організації торгівлі про державні закупівлі, положення якої передбачають
використання Центрального класифікатора продуктів ООН (СРС).
Водночас Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
передбачає використання ще одного класифікатора у сфері державних
закупівель – Єдиного Закупівельного Словника (Common Procurement
Vocabulary (CPV).
З огляду на різноманітність класифікаторів у сфері державних
закупівель, наша команда підготувала орієнтовну Таблицю відповідності
положень між Центральним класифікатором продуктів ООН (CPC) і Єдиним
Закупівельним Словником (CPV). Таблиця розроблена для того, аби сприяти
участі українських компаній у державних тендерах країн-членів ЄС, а також
у європейських тендерах в Україні (Інформація для експортерів: Державні
закупівлі в ЄС та класифікатор (CPV) // Урядовий портал
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(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248658711&cat_id=2
44276429). − 2015. – 25.11).
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:
Кабінет міністрів вирішив створити 8 торгівельних представництв
України – зокрема, у Євросоюзі з центром у Брюсселі, у США, Китаї, Єгипті,
Польщі, Швейцарії та Туреччині.
З 1 січня вступає у силу угода про зону вільної торгівлі між Україною
та Європейським Союзом. Нам необхідно шукати нові ринки.
У Кабміні очікують, що з 1 січня внаслідок запроваджених Росією
обмежень український експорт зменшиться на 600 мільйонів доларів, але у
нас відкриваються нові можливості, в першу чергу, завдяки угоді по ЗВТ з
Євросоюзом.
Для того, щоб розвивати експорт, дати можливість диверсифікувати
експорт і наростити постачання української продукції за кордон, нової
якісної конкурентної української продукції, уряд приймає рішення щодо
створення торгівельних представництв.
Це є компетенцією президента – і я переконаний, що президент
підтримає ініціативу уряду щодо створення восьми торговельних
представництв: у Брюсселі, Європейський Союз (Бельгія, – ред.); у США,
Вашингтоні; також будуть у Китаї, Єгипті, Німеччині, Польщі, у Швейцарії –
і в Женеві торгівельне представництво буде, в тому числі, працювати з усіма
міжнародними організаціями; і в Туреччині.
Наступного тижня буде зустріч із найбільшими українськими
експортерами. Будемо обговорювати конкретний план дій про те, яким чином
розширювати географію українського експорту і як підтримувати
українських експортерів у тому, щоб вони нарощували обсяги своєї продукції
(Україна незабаром матиме 8 торгівельних представництв у світі //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/25/7090140/). −
2015. – 25.11).
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 745-VIII
от 4 ноября 2015 года «О ратификации Протокола о внесении изменений
в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой
организации», который призван упростить процедуры торговли в
рамках ВТО.
Протокол предусматривает включение в приложении 1А к
Марракешскому соглашению об учреждении ВТО соглашения об упрощении
процедур торговли и предоставлении помощи развивающимся и наименее
развитым странам для модернизации их инфраструктуры, обучение
работников таможен.
Ратификация Украиной протокола и внедрение в дальнейшем
положений Соглашения улучшит позиции нашего государства в упомянутом
и других соответствующих рейтингах, связанных с легкостью ведения
бизнеса, а также предоставит позитивный сигнал для участников
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международной торговли и инвестиционного сообщества о создании в
Украине эффективной и прозрачной торгового среды с уменьшением
коррупционной практики. При этом реализация положений Соглашения
будет способствовать более активной интеграции Украины с ЕС (Порошенко
подписал закон об упрощении процедур торговли в рамках ВТО //
Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/362053/poroshenko_podpisal_zakon_
ob_uproschenii_protsedur_torgovli_v_ramkah_vto). − 2015. – 24.11).
Верховна Рада схвалила проект закону «Про забезпечення
масштабної експортної експансії українських виробників шляхом
страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту».
Документом пропонується визначити правові передумови для
створення державної установи з підтримки експорту, що здійснюватиме
страхування (перестрахування) ризиків та гарантійні операції за
зовнішньоекономічними угодами експортерів, а також здешевлення
експортних кредитів.
Передбачається, що установа з підтримки експорту братиме участь, в
тому числі, у реалізації урядових програм здешевлення вартості експортних
кредитів за умови передбачення відповідних коштів у державному бюджет.
Реалізація законопроекту дасть можливість сформувати систему
державної підтримки експорту, розширити можливості стимулювання
діяльності експортерів та пошуку ними додаткових ринків збуту товарів та
послуг, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, а також залучення
інвестицій та створення нових робочих місць в реальному секторі економіки
(Рада схвалила створення державної установи з підтримки експорту //
INSIDER (http://www.theinsider.ua/business/5654933217f76/). – 2015. – 24.11).
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
Латвійська Республіка є важливим торгівельним партнером України у
Європі.
За
результатами
10
місяців
2015
року
товарообіг
сільськогосподарської продукції склав 38,7 млн дол. США.
(…) Вивчення досвіду Латвії допоможе реформувати сільське, лісове та
рибне господарство в Україні з метою переходу галузей на європейські
принципи функціонування (Олексій Павленко: Досвід Латвії допоможе
адаптувати національне законодавство до вимог ЄС // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248648992&cat_id=2
44277212). − 2015. – 23.11).
За дев’ять місяців поточного року обсяг експорту товарів склав 7
млрд дол, що на 45,5% або на 3,2 млрд дол. більше, ніж становлять
обсяги імпорту товарів України за звітний період.
Про це повідомили в Держстатистики.
Водночас за 9 місяців 2015 року, порівняно з аналогічним періодом
минулого року експорт товарів з України знизився на 21,1%, імпорт – на
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21,2%. Додамо, що найбільші обсяги експорту товарів України за 9 місяців
здійснювалися в РФ – на 2,2 млрд дол, Швейцарію – на 581 млн дол., США –
на 476 млн дол., Німеччину – на 327 млн дол. (Експорт товарів України за
дев'ять місяців перевищив імпорт майже вдвічі // FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/363467/eksport-tovariv-ukrayiny-za-devyatmisyatsiv-perevyshhyv-import-majzhe-vdvichi). − 2015. – 22.11).
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
На сьогодні Україна годує понад 140 млн осіб на планеті.
А здатні прогодувати до півмільярда осіб! Україна – стабільний,
надійний партнер та експортер базових видів сільськогосподарської
продукції. Україна входить до Трійки світових лідерів експортерів зернових.
Загалом Україна експортує зернові в понад 100 країн світу. Частка
держави на ринку зернових: кукурудзи – 13% (3 місце), ячменю – 16% (4),
пшениці – 10% (6). Ми експортуємо 3% світового обсягу насіння олійних
культур (Підраховано, скількох людей на планеті годує Україна //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/svit/68508pidrakhovano-skilkokh-lyudey-na-planeti-godue-ukraina). − 2015. − 19.11).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль:
Обговорення окремих законопроектів не відбулося під час засідання
вищих посадових осіб в Брюсселі через те, що остаточні тексти все ще не
були передані європейській стороні.
На жаль, ми не змогли до зустрічі надати остаточну версію закону
щодо офісу з повернення активів. Це питання залишилося за межами нашого
обговорення.
Дуже важливо, щоб ми могли передати ЄК прийняті закони для того,
щоб там оцінили, наскільки вони відповідають нормам ЄС. Це єдине, що в
нас не виконано. Що від нас чекають − це побачити ці закони (Україна досі
не передала ЄК частину «безвізових законів» // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/25/7041269/). − 2015. –
25.11).
Єврокомісар з питань розширення та європейської політики
сусідства Йоханнес Хан:
Обидві сторони − і ми, і ви − віримо, що це буде остаточний звіт.
Україна зробила багато чого за останні кілька місяців. Більшість вимог уже
виконані, однак це довга дистанція. Я б сказав, що ми на останніх метрах
(Єврокомісар: Україна на останніх метрах перед безвізовим режимом //
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ru/news/news/22679evrokomissar-ukraina-na-poslednikh-metrakh-pered-b.html). – 2015. – 23.11).
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Міністри закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс, Нідерландів
Берт Кундерс та Люксембургу Жан Ассельборн:
Попри серйозну актуальність питання протидії тероризму в країнахчленах ЄС та врегулювання ситуації з біженцями, наш візит до України є
свідченням особливої уваги країн Бенілюксу до України, виявом
демонстрації солідарності з українськими партнерами, готовності надавати
підтримку на шляху всебічних реформ, у т.ч. у контексті імплементації
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін особливо
виокремив значення візиту своїх колег з Бельгії, Нідерландів та Люксембургу
– країн, які є співзасновниками Європейського Союзу, а також враховуючи
факт головування Люксембургу в ЄС та передачу головування Нідерландам з
1 січня 2016 року (Країни Бенілюксу надали чіткі сигнали солідарності з
Україною та підтримки нашій державі на євроінтеграційному напрямку
// Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248651271&cat_id=244277212). − 2015. – 23.11).
Представництво Євросоюзу в Україні поширило офіційну заяву
після висловлювань представників української влади про «відсутність
зауважень» з боку ЄС щодо пакету «антикорупційних законів»,
ухваленого Радою на минулому пленарному тижні.
Посол ЄС Ян Томбінський:
хочу підкреслити, що ані представництво ЄС, ані якийсь інший орган
ЄС не висловлював жодних коментарів щодо змісту відповідного пакету, ані
публічно, ані в будь-який інший спосіб.
Оцінка цих законів з боку ЄС ще триває, і лише після її завершення
Брюссель зможе повідомити Київ про свою позицію (…) (Гройсман не мав
підтримки «антикорупції» з боку ЄС, коли підписав закон // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/23/7041183/). − 2015.
– 23.11).
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внешней
трудовой миграции, входящий в т.н. «безвизовый пакет».
Закон законодательно определяет такую категорию граждан, как
трудовые мигранты, закрепляет их права на надлежащие условия труда,
социальное страхование и воссоединение семей (Порошенко подписал закон
о внешней трудовой миграции // Сегодня.Ua (http://www.segodnya.ua/
politics/laws/poroshenko-podpisal-zakon-o-vneshney-trudovoy-migracii669826.html). – 2015. – 23.11).
Спікер парламенту Володимир Гройсман:
По жодному із законів з пакету по безвізовому режиму ми не отримали
жодних заперечень, тому вони будуть підписані і оприлюднені.
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Закони направлені на підпис президенту (ЄС не має зауважень до
«безвізових»
законів
−
Гройсман
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/23/7089864/). − 2015. – 23.11).
Керівник
Торгово-економічного
відділу
Представництва
Європейського Союзу в Україні Ніколас Бердж:
Мене дещо турбує, що коли я розмовляю із представниками
українського бізнесу, з'ясовується, що вони не розпочали робити ту роботу,
що вже потрібна.
Зона вільної торгівлі складена таким чином, що надає Україні часову
«подушку», аби краще підготуватися до нових умов.
Тоді як європейські тарифи знижуватимуться досить швидко,
українські зобов’язання щодо зниження тарифів розтягнуті на триваліший
час. У цьому асиметричність угоди. Учасники переговорів виділили галузі, де
українські виробники потребували трохи тарифного захисту і більше часу,
щоб призвичаїтися.
Найбільш помітними зміни від запровадження ЗВТ стануть через
декілька років.
Сама ПВЗВТ передбачає від 7 до 10 років на запровадження, і тому
найбільш кардинальні зміни відбудуться не 1 січня, а впродовж наступних
кількох років (В ЄС кажуть, що український бізнес не готується до вільної
торгівлі // Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/
2015/11/23/7041155/). − 2015. – 23.11).
Президент України Петро Порошенко:
Тільки що, ще чорнило не висохло, я підписав пакет так званих
«безвізових законів». Ми виконали технічні умови і очікуємо рішення ЄС
щодо перспектив запровадження безвізового режиму.
Вчора завершився процес ратифікації угоди про асоціацію всіма 28-ма
членами ЄС. Зазвичай на це йдуть довгі роки; ми впоралися за 17 місяців від
дня підписання цієї угоди. З 1 січня починає повноцінно діяти поглиблена та
всеохоплююча зона вільної торгівлі з Євросоюзом, якби Росія не тужилася
зірвати цей процесс (…) (Порошенко заявив, що підписав «безвізові закони»
// Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/21/
7041105/). − 2015. – 21.11).
Голова комітету європейської інтеграції Ірина Геращенко:
Парламент найближчим часом має розглянути у другом читанні
законопроекти по міграційній політиці в рамках Плану дій щодо лібералізації
візового режиму та законопроекти щодо ідентифікаційної картки
(Президент підписав «безвізові» закони: Безвізовий режим – це ще один
ступінь
свободи
//
Президент
України
Петро
Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-bezvizovi-zakonibezvizovij-rezhim-ce-she-36346). – 2015. – 21.11).
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Президент України Петро Порошенко:
Брюсельський Парламент ратифікував Угоду про Асоціацію з
Україною. Тепер асоціацію з нами ратифікували всі держави. Слава Україні!
(Усі країни ЄС ратифікували асоціацію – Порошенко // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/20/7089622/). − 2015. – 20.11).
Єврокомісар з питань політики сусідства та переговорів про
розширення Йоганнес Ган:
Внутрішні документи свідчать, що Україна завершить виконання
Плану дій візової лібералізації до грудневої оцінки з боку Єврокомісії.
Юридично на цьому етапі ЄК повинна або надати рекомендації Україні
та Грузії, або – у разі, якщо безвізовий діалог завершений – оголосити що
ПДВЛ виконаний і звіт був останні.
За всіма ознаками, які я бачу за звітами моніторингових місій, я маю
дуже велику впевненість, що це – на щастя – буде останнім звітом (Комісар
Ган: за всіма ознаками, ЄК визнає виконання Києвом «безвізового плану» //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/20/
7041056/). − 2015. – 20.11).
Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики
соседства Иоганнес Хан:
Украина находится на правильном пути, хотя предстоит еще очень
много работы. Мы представили украинским властям четкие требования, что
надо сделать для получения безвизового режима. Очень надеюсь, что до
конца текущего года мы сможем представить отчет, и мы очень надеемся,
что заключение будет позитивным.
Мы поставили перед собой цель – безвизовый режим для Украины, но
есть
определенные
юридические
принципы,
которых
следует
придерживаться. Но я верю, что решение будет позитивным для Украины.
Самым важным для успешного проведения реформ в Украине является
преодоление коррупции и реформирование ее юридической системы. Это
время важных и тяжелых решений.
Одним из важных элементов борьбы с коррупцией в Украине является
преодоление коррупции на таможне, которая для многих бизнесменов
является олицетворением коррупции в Украине.
Самое важное, состоит в том, что нужно, чтобы эти изменения были
проведены
именно
украинскими
властями,
поскольку
эти
антикоррупционные мероприятия и юридическаяреформа не являются
уступками со стороны Украины, а являются абсолютно важными именно для
украинского народа. Эти изменения, которые необходимо провести, и потом
поддерживать именно украинские власти.
Украинским властям удалось стабилизировать макроэкономическую
ситуацию в стране, добавив, что хорошим сигналом является прогнозы со
стороны украинского правительства о том, что в будущем году будет
позитивная динамика экономического роста (В ЕС намекнули, что Украине
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пока безвизовый режим «не светит» // Інформаційний портал Українські
реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/68406-v-es-nameknuli-chto-ukraine-pokabezvizovyy-rezhim-ne-svetit). − 2015. − 19.11).
Єврокомісар з питань розширення та європейської політики
сусідства Йоганнес Ган:
Ми вже надали чимало грошей для того, щоб український бізнес
підготувався до нових можливостей експорту та до нових умов ринку. (…)
Для виконання угоди про асоціацію Україні доведеться змінити не
сотні – тисячі нормативних і регуляторних актів.
Це складне завдання, однак вона стоїть докладених зусиль, так як
європейські стандарти, як правило, є також світовими стандартами. Тобто, як
тільки Україна отримає визнання відповідності європейським стандартам,
вона отримає технічну готовність експортувати по всьому світу (Євросоюз
відмовився компенсувати Україні втрату російського ринку //
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/ekonomika/68493-evrosoyuz-vidmovivsya-kompensuvatiukraini-vtratu-rosiyskogo-rinku). − 2015. − 19.11).
Комісар Євросоюзу з питань розширення та політики сусідства
Йоганнес Ган:
(…) Дія Угоди про зону вільної торгівлі ніяк не пов’язана з
лібералізацією візового режиму. Однак це створить можливості для
представників бізнесу пошуку ринку і партнерів у Європі, а для цього вони
їздитимуть у країни ЄС і саме лібералізація візового режиму полегшить для
підприємців пересування країнами Євросоюзу. Хочу закликати Верховну
Раду і уряд ухвалити всі ініціативи, щоб було позитивне рішення з питань
лібералізації візового режиму (Єврокомісар Йоганнес Ган у Львові: ЄС
допоможе
Україні
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27375967.html). – 2015. – 19.11).
Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики
соседства Йоханнес Хан:
Украина и Евросоюз на Совете ассоциации 7 декабря обсудят
вступление в силу с января 2016 года зоны свободной торговли (ЗСТ).
Он (совет, – ред.) назначен на 7 декабря… Мы должны вместе
собраться и оценить, обсудить, чего мы достигли, где мы есть сейчас, какими
являются задачи на следующий год – в частности, относительно глубокой и
всеобъемлющей зоны свободной торговли. В конце концов, страны-члены
имеют возможность сидеть с нами за одним столом и услышать обе стороны
(Украина − ЗСТ: все решит ЕС 7 декабря // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/ekonomika/68331-ukraina-zst-vsereshit-es-7-dekabrya). − 2015. − 19.11).
Реформа охорони здоров’я
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Заступник Міністра охорони здоров’я Ігор Перегінець:
«Реформуйся або помри: що робити з медичною реформою в Україні?»
– під таким гаслом пройшло обговорення необхідних позитивних зрушень в
медичній галузі. Перші кроки слід робити в напрямі ефективного
використання ресурсу, що має бути спрямований на потреби пацієнта.
Потрібна принципово нова модель фінансування системи охорони здоров`я,
адже і так обмежені ресурси, які держава витрачає цю сферу, – 3,5 %
бюджетних коштів – неефективно витрачаються і використовуються. 75–
80 % цих грошей йде на зарплатню персоналу та на утримання застарілої
інфраструктури. Ми порахували, що з 46 млрд грн, які розподіляються між
регіонами як медична субвенція, лише 4 млрд грн йде безпосередньо на
надання медичних послуг, решта – це обслуговування закладів. Така система
не може забезпечити високі показники в галузі охорони здоров’я.
Автономія медичних закладів створить передумови, коли бюджетні
гроші використовуватимуться раціонально та ефективно – за принципом
конктрактної домовленості між надавачем та споживачем послуги. Без такої
оптимізації неможливо збалансувати систему і планувати наступні кроки
щодо якості, об`єму послуг, навчання персоналу, визначенню пріоритетів
галузі.
Законопроекти про автономізацію медичних закладів, підготовлені
МОЗ, національним та міжнародним експертним середовищем слід
якнайшвидше винести на голосування Верховної Ради України. Адже кожен
квартал зволікання – це мінус півроку до імплементації реформи (Медична
реформа починається з автономізації закладів, – Ігор Перегінець //
Міністерство
охорони
здоров'я
України
(http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20151125_b.html). − 2015. – 25.11).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Директор Офісу реформ у Рівненській області Руслан Сивий:
Вже з 1 січня 2016 року ОТГ мають самі розпоряджатися землями за
межами населених пунктів, які їм належать. Також громади визначатимуть,
які автобусні маршрути необхідні жителям, і хто буде здійснювати
транспортні пасажирські перевезення.
Водночас експерти стурбовані фінансуванням галузей освіти та
охорони здоров’я. Зокрема, чи достатнім буде забезпечення громад
медичними засобами, і як утримувати навчальні заклади. Вже нині зрозуміло,
що краще мати одну потужну школу, технічно оснащену, і здійснювати довіз
дітей на навчання шкільним автобусом.
Також гостро постало питання соціальних працівників. У профільному
Міністерстві визначили – 1 працівник на 1000 населення. Однак спеціалісти
на місцях переконані, що одного працівника недостатньо (До
децентралізації у Рівненській області долучатимуть громадськість //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/1208). – 2015.
– 25.11).
У Харкові планують відкрити школи для представників малого та
середнього бізнесу.
Керівник відділу преси та інформації Представництва ЄС в
Україні Юргис Вільчінскас:
Ця організація допоможе харківському малому і середньому бізнесу
вийти на європейські ринки, зрозуміти, як потрібно працювати за новими
європейськими стандартами, і знайти своїх партнерів, дізнатися більше про ті
ринки, на які могла б експортуватися їхня продукція, а також про те, як взяти
кредит для старту свого бізнесу.
Такий проект у міськраді вважають перспективним і для європейських
споживачів, і для харківських підприємців. Реалізацією проекту сторони
займуться вже на початку наступного року (У Харкові відкриють
європейські
бізнес-школи
//
Харківська
міська
рада
(http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vidkriyut-evropeyski-biznesshkoli-30056.html). – 2015. – 24.11).
У рамках співпраці з Міністерством регіонального розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
започатковано Програму підтримки об'єднаних територіальних громад
щодо створення центрів надання адміністративних послуг. Відтак
об’єднані територіальні громади Тернопільщини також претендують на
участь у вказаній програмі, яка впроваджується проектом GIZ «Реформа
управління на сході України» спільно з Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
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24 листопада у Тернопільській обласній державній адміністрації
відбулося зібрання представників окремих об'єднаних територіальних громад
Тернопільської області.
Директор департаменту економічного розвитку, інвестиційної
діяльності та міжнародного співробітництва Галина Воляник:
Громади, які претендують на участь у програмі, повинні взяти на себе
зобов’язання створити та утримувати Центр надання адміністративних
послуг. Очікується, що створені ЦНАПи слугуватимуть взірцем для інших
громад та демонструватимуть високий рівень якості надання
адміністративних послуг.
Громади-переможці отримають від проекту технічну допомогу на
створення Центрів надання адміністративних послуг. А саме: ремонт
приміщень для ЦНАП; матеріально-технічне забезпечення ЦНАП; програмне
забезпечення для ЦНАП; консультації з питань впорядкування
організаційних документів ЦНАП; навчання персоналу ЦНАП. Обсяг
технічної допомоги у кожній громаді визначать окремо.
Окрім того, територіальні громади, які отримають технічну допомогу
від проекту, можуть зробити ще й особистий внесок у грошовій чи будь-якій
іншій формі. Для прикладу: надати обладнання, зробити ремонт у
приміщенні, облаштувати благоустрій прилеглої території тощо. Особистий
внесок не є обов'язковою умовою участі в конкурсі, проте оцінюватиметься
як додаткова перевага при відборі переможців. Загалом, для участі у програмі
на конкурсних засадах буде відібрано 10 об'єднаних територіальних громад,
які представлятимуть різні регіони України (Громади Тернопільщини –
претенденти на участь в європейській Програмі створення ЦНАП //
Сайт
Тернопільської
обласної
державної
адміністрації
(http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/107066.htm). – 2015. – 25.11).
23 листопада в офісі «Фонду Іновацій і Розвитку» у м. Києві
представники Одеської обласної державної адміністрації провели
відкриту дискусію з 5 перших напрямків «Одеського пакету реформ». А
саме: адміністративні послуги, приватизація, електронний аукціон, земельні
питання та дерегуляція.
Одеський пакет реформ складається з 30 програм, які вже
обговорювалися під час проведення Національної Ради Реформ в Одесі.
Дискусія була проведена щ метою обговорення перших 5 напрямків
«Одеського Пакету Реформ» та виявлення ефективного механізму взаємодії
влади і громадськості для втілення у життя «Одеського пакету реформ». Для
цього під час проведення зустрічі були створені робочі групи, які будуть
працювати за відповідними напрямками (Дискусія з 5 перших напрямків
«Одеського пакету реформ» // Сайт Одеської облдержадміністрації
(http://oda.odessa.gov.ua/oda-news/diskusya-z-5-pershih-napryamkv-odeskogopaketu-reform/). – 2015. – 24.11).
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На Херсонщині з початку року, у рамках реалізації Закону України
«Про очищення влади», спеціалісти управління оподаткування доходів
та зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Херсонській області перевірили 9800
декларацій про майновий стан та доходи державних службовців. Наразі, з
них вже 2500 декларацій чиновників пройшли додатковий фінансовий
контроль (Херсонщина: 9800 держслужбовців пройшли люстраційні
перевірки // Державна податкова адміністрація у Херсонській області
(http://kherson.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/225248.html). – 2015. – 24.11).
Голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук назвав проблеми, які
повинна подолати місцева реформа місцевого самоврядування та
децентралізації влади.
Голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук:
Децентралізація передбачає подолання таких викликів:
– залежність територій від центру;
– інфраструктурна та фінансова слабкість громад;
– деградація сільської місцевості;
– високий рівень дотаційності громад;
– низький рівень інвестиційної привабливості територій тощо (Фищук
перерахував проблеми, від яких позбавляться буковинські села з
децентралізацією
//
Від
і
дО
(http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/fiuk_pererahuvav_problemi_vid_jakih
_pozbavljat_sja_bukovins_ki_sela_z_decen/). – 2015. – 23.11).
Передовий європейський досвід запровадять у Тернопільській
міській раді. Очільник Тернополя Сергій Надал розповідає про створення
експертних груп, які є фахівцями у певних сферах життєдіяльності міста.
Саме вони будуть залученні до прийняття важливих рішень.
Міський голова Тернополя Сергій Надал:
Наша головна новація, що профільних керівників управлінь та відділів
виконавчих органів міської ради будуть пропонувати експертні групи з
представників тих чи інших напрямків. Тобто, керівника управління освіти
рекомендують для участі на конкурсній основі освітяни, керівника
управління охорони здоров’я – рекомендують медики і так далі. Для цього
при більшості управлінь та відділів мерії (окрім суто технічних) будуть
створені експертні ради з найавторитетніших представників професійних
спілок та експертів у цій галузі.
Такий же досвід залучення експертів на громадських засадах існує у
ряді європейських країн, наприклад, у Польщі та Швейцарії. (Сергій Надал:
«Тернопіль вперше в Україні впроваджує процедуру прямого
народовладдя»
//
Сайт
Тернопільської
міської
ради
(http://www.rada.te.ua/novyny/42542.html). – 23.11).
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23 листопада, голова облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся
з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Данії в Україні
Крістіаном Донсом Крістенсеном, який вперше відвідав Львів.
Посол Королівства Данії в Україні Крістіан Донс Крістенс:
Україна сьогодні є пріоритетною країною для залучення данських
інвестицій. Наш Уряд виділив окремі фінансові ресурси, щоб заохочувати
данські підприємства інвестувати в Україну. Для цього створено й окремий
фонд, який є частиною Державного інвестиційного фонду Данії. Зокрема,
виділено близько 2 мільйонів євро на сферу енергоефективності, а також 4
млн євро для підтримки підприємств малого і середнього бізнесу.
Значна увага данських підприємців сьогодні акцентована на реалізації
бізнес-проектів саме у Львівській області, зокрема у агропромисловому
секторі та галузі альтернативної енергетики.
Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка:
Досвід Королівства Данії у сферах енергетики та сільського
господарства надзвичайно важливий для Львівщини. Ми готові максимально
сприяти інвестору в організації бізнесу. Думаю, що вигідніших умов ніж
сьогодні на Львівщині, немає ніде у Європі.
Також, облдержадміністрація вже підготувала енергоефективні
проекти, зокрема зі встановлення вітряків та сонячних батарей, які
пропонуватиме на фінансування із Данського інвестиційного фонду.
Сторони також говорили про реалізацію та сприяння у проведенні
реформ в Україні та економічні досягнення. Окрім цього, Посол Данії
відмітив покращення інвестиційного клімату та привабливості Львівщини
(Львівщина може отримати кошти на енергоефективні проекти –
зустріч з Послом Данії в Україні // Львівська обласна державна
адміністрація (http://www.loda.gov.ua/news?id=19198). – 2015. – 23.11).
У Великовеселівській та Гуляницькій сільських радах відбулися
сходки місцевих жителів, на яких обговорювали питання впровадження
реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень
органів виконавчої влади. З населенням спілкувалися сільські голови, які
наголошували про важливість територіальної реформи, одного із кроків на
шляху до її реалізації – об’єднання територіальних громад. Аби населення з
розумінням ставилось до цього процессу, було детально роз’яснено
законодавство, наголошено на перспективах, які чекають громади після їх
об’єднання.
Такі ж обговорення відбулися і на території Нововасилівської та
Новопавлівської сільських рад. На зустрічах порушувалися найбільш важливі
для громад соціально-економічні проблеми та роз’яснювалися перспективи їх
вирішення після об’єднання.
У депутатів виникло дуже багато питань щодо самої процедури
проведення заходів з об’єднання територіальних громад, – що є свідченням
доцільності проведення публічних обговорень та теми децентралізації влади
на території району (У Врадіївському районі активно обговорюють
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територіальну реформу // Миколаївська обласна державна адміністрація
(http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/ua/news/?id=22634). – 2015. – 23.11).
У
Льовові
відбулась
прес-конференції
щодо
перебігу
Всеукраїнської інформаційної кампанії «Посли Реформ».
Нардеп Вікторія Пташник:
Основний зміст реформи полягає у передачі повноважень на місця для
того, щоб не центр, а громада вирішувала долю свого району. Наприклад, це
питання, які стосуються доріг, шкіл, садочків тощо. З передачею
повноважень планується і передача фінансів на місця. Парламент вже
прийняв відповідні зміни до Податкового та Бюджетного кодексу. На
прикладі окремих районів вже видно позитивні результати – їхні бюджети
збільшилися вдвічі (Нардепи у Львові розвінчували міфи про
децентралізацію // Дивись.info (http://dyvys.info/polityka/nardepy-u-lvovirozvinchuvaly-mify-pro-detsentralizatsiyu.html). – 2015. – 23.11).
У Вінниці стартував новий проект «Академія управління
територією», який реалізується за підтримки німецького Фонду Ганса
Зайделя.
Стартом проекту став дводенний семінар для міських та селищних
голів регіону. державних підприємств, установ і організацій Вінницької
області.
Голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій:
Перед нами стоїть дуже багато викликів, адже ми вперше зустрілися з
реальною децентралізацією через внесення змін до бюджетного кодексу.
Якщо порівняти з минулим роком, то, наприклад, доходи місцевих бюджетів
зросли на 740 мільйонів і в найкращому становищі бюджети базового рівня,
що є один із вдалих кроків бюджетної децентралізації. Це, поряд з тим, чітко
налагоджено роботу системи органів державного казначейства. Податки на
майно, акцизний товар та фіксований сільськогосподарський податок
стимулюють органи місцевого самоврядування вводити об’єкти в
експлуатацію, займатися розвитком територій та залучати інвестиції. Крім
того, Вінницька область визначена пілотною щодо впровадження системи
адміністративних послуг. (…)
Протягом двох днів в ході семінару представники місцевого
самоврядування Вінниччини вдосконалюватимуть свої навики в питаннях
земельних відносин і формування бюджетів.
За словами організаторів семінару, проект «Академія управління
територією» буде довготривалим. Більше того, в його рамках, самоврядці
краю матимуть змогу стажуватися за кордоном (У Вінниці стартував новий
проект «Академія управління територією» // Конституційна комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/1192). – 2015. – 23.11).
23 листопада в Чернівцях відбудуться заходи в рамках
Всеукраїнської інформаційної кампанії з просування реформи
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децентралізації «Посли Реформ». До міста завітає команда, яка складається
з народних депутатів України та експертів з питань конституційної реформи і
децентралізації. Метою кампанії є привернення уваги до процесу
децентралізації влади та пов’язаного із цим внесення змін до Конституції
України, реформування місцевого самоврядування, адміністративнотериторіальної реформи (У Чернівці навідаються «Посли реформ» //
BukNews
(http://buknews.com.ua/page/u-chernivtsi-navidayutsia-poslyreform.html). – 2015. – 22.11).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман закликав
хмельничан утримувати лідируючі позиції з питань децентралізації. Про
це він сказав на зустрічі з керівниками органів місцевого самоврядування
Хмельницької області.
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
Хмельниччина є лідером серед інших областей у процесах
децентралізації. В ході реформи в регіоні створено 24 територіальні громади
(Володимир Гройсман закликав хмельничан утримувати лідируючі
позиції в процесі децентралізації // Незалежний громадський портал
(http://ngp-ua.info/2015/11/24543). – 2015. – 20.11).
Сумской государственный университет продолжает движение по
реализации наиболее мощного за последнее время инфраструктурного
проекта по обеспечению энергоэффективности высших учебных
заведений Украины «Высшее образование. Энергоэффективность и
устойчивое развитие» от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
Вместе с СумГУ многоступенчатую процедуру отбора прошли
проектные предложения еще шести украинских университетов: Киева,
Харькова, Львова, Полтавы, Чернигова и Винницы.
Комплексный проект СумГУ «Энергоэффективный университет»
отвечает всем требованиям Европейского инвестиционного банка:
экономическая обоснованность, техническое качество, финансовое
обеспечение, устойчивость и экологическая безопасность. Есть надежда на
включение софинансирования этого проекта в государственном бюджете
Украины на 2016 год (Евгений Кудлай. Европейский банк будет
финансировать энергоэффективный проект в Сумах // Данкор онлайн
(http://dancor.sumy.ua/news/newsline/163272). – 20.11).
У Житомирі, 19 листопада, відбулася зустріч з Консультативною
Місією Європейського Союзу з питань реформування сектору цивільної
безпеки в Україні.
Консультативна місія Європейського Союзу в Україні консультує та
надає підтримку відповідним державним органам України сфери цивільної
безпеки в концептуальному плануванні та послідовній реалізації їхніх
комплексних і цілісних зусиль щодо реформування правоохоронних органів
та органів системи верховенства права (судової системи та прокуратури), а
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також в контексті наскрізних аспектів ефективного управління (боротьба з
корупцією, права людини, реформа державного управління та стратегічні
комунікації).
Голова делегації Ахім Штауденмайєр:
Зміни у сфері цивільного захисту та безпеки пов’язані не лише з
реформуванням самої системи, але й з проведенням інших реформ,
наприклад, децентралізації. Змінюватиметься склад правоохоронних органів,
їхні функціональні обов’язки, наповнення бюджету сфери тощо
(Консультативна Місія Європейського Союзу в Житомирі //
Житомирська
обласна
державна
адміністрація
(http://oda.zt.gov.ua/konsultativna-misiya-evropejskogo-soyuzu-vzhitomiri.html). – 2015. – 19.11).
Т.в.о начальника Головного управління Національної поліції в
Чернігівській області полковник поліції Едуард Альохін:
Вже затверджений штат поліції, нині правоохоронці перебувають на
тимчасових посадах, оскільки мають пройти атестацію. Саме вона й дасть
висновок про придатність кожного поліцейського до подальшої служби.
62 правоохоронці не потрапили до складу нової поліції (в тому числі й
керівники різних рівнів) через висновки інспекції з особового складу та
внутрішньої безпеки, які володіли негативною інформацією про цих
працівників. (…) Також 296 правоохоронців звільнені з органів внутрішніх
справ з різних причин, вже змінено 30% керівників колишніх
міськрайвідділів.
Всі інші, хто планують продовжити службу в штаті нової поліції,
мають пройти через переатестацію. Вже змінена структура поліції, нині в
області утворено 6 кущових підрозділів (відділів поліції), які включають в
себе декілька відділень поліції. Це Ніжинський, Прилуцький, Бахмацький,
Менський, Новгород-Сіверський та Чернігівські відділи поліції. До складу
кожного входять по кілька відділень поліції.
Реорганізація також передбачає оптимізацію кількості особового
складу та функцій поліції. Наприклад, в структурі Головного управління
Національної поліції вже немає МРЕВ, натомість функціонує
міжрегіональний сервісний центр, який не залежить від управління поліції.
ДАІ, яке виконувало свої функції на трасах, до виходу на службу нової
патрульної поліції буде входити до Управління превентивної діяльності й
займатиметься
профілактикою
дорожньо-транспортних
пригод
на
автошляхах області (Очільник поліції Чернігівщини Едуард Альохін
розповів журналістам про хід реформ в поліції регіону // Чернігівський
монітор (http://monitor.cn.ua/ua/style/39779). – 2015. – 19.11).
Питання децентралізації, надання безвізового режиму, боротьби з
корупцією та проведення реформ в Україні обговорили Єврокомісар з
питань європейської політики сусідства та переговорів щодо
розширення Йоханнес Хан та голова Львівської обласної державної
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адміністрації Олег Синютка. Єврокомісара особливо цікавило питання
децентралізації, а саме як цей процес відбувається на Львівщині.
Голова Львівської ОДА Олег Синютка:
У нас була гостра дискусія щодо добровільного об'єднання
територіальних громад. У Львівській області на сьогодні створено 15 громад,
де цієї осені уже провели вибори. Тепер дуже важливо продемонструвати, що
вони можуть бути успішними і допомогти тим, хто зробив перший крок.
Наша позиція дуже принципова: якщо працюєш чесно, то маєш можливості
для росту, якщо порушуєш закон – раніше чи пізніше затримають
правоохоронці.
Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес
Хан:
Остаточна мета ЄС – спільна європейська перспектива. Необхідні
історії успіху, які дають сигнал, що це можливо. Зараз рішучий момент, щоб
сформувати імідж України. І саме Львівщина може відігравати вирішальну
роль в цьому.
Лібералізація візового режиму – це важливе питання, проте
реформування країни, яке в короткостроковій перспективі може бути
болючим, має відбутися. Якщо ви зробите це зараз – невдовзі громадяни
побачать результати. (Львівщина відіграватиме вирішальну роль у
формуванні іміджу України, – Єврокомісар Йоханнес Хан // Львівська
обласна державна адміністрація (http://loda.gov.ua/news?id=19146). – 2015.
– 19.11).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
59 % населення України вважають потрібною реформу місцевого
самоврядування та децентралізацію.
42 % українців очікують поліпшення ситуації в Україні після
проведення реформи.
Такі показники соціального дослідження (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1060759137321849. − 2015.
− 25.11).
Кабинет министров Украины утвердил Национальный план действий
по энергоэффективности на период до 2020 года (Новости Луганска //
https://www.facebook.com/lugansk.news/posts/1001331503257969. − 2015. −
25.11).
Питання до бізнесу: хто найбільший покупець в Україні?
Хто купує меблі на 33 млн гривень щорічно? Хто витрачає 1,3 мільярда
на одяг і 4,3 мільярда – на харчові продукти?
Цей найбільший покупець – держава.
Завдяки новій прозорій системі державних закупівель, будь-який
підприємець може почати торгувати з найбільшим покупцем у країні.
Отримати чесний доступ до державних тендерів можна в один клік
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/videos/990198567704458/. − 2015. −
25.11).
Вчора Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект
#2558a, який знищує 22 дозвільні процедури. Це не тільки удар по корупції,
але й суттєва допомога інвесторам.
Верховна Рада зробила перший крок. Далі — підготовка до другого
читання.
Команда EasyBusiness щиро вітає заступника Міністра аграрної
політики та продовольства України Рутицьку Владиславу Валеріївну з цим
досягненням!
Що отримують експортери та аграрії від прийняття цього закону:
1. Понад 30 тис. підприємців не будуть змушені отримувати ліцензію
на застосування засобів захисту рослин.
2. Прийняття закону дозволить уникнути зайвого простою транспорту.
3. Зменшаться ціни на імпортні фрукти та горіхи.
4. Демонополізується ринок добрив. Це знизить їх ціну та
пришвидшить процес їх ввезення на територію України. На наш ринок
прийдуть великі західні виробники.
Новини з соціальних мереж
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5. Скасовуються дозвільні процедури, які значно спростять вихід
інвесторів на агроринок. Збільшиться рентабельність виробництва та, як
результат, знизяться ціни на продукти харчування.
6. Значно знизяться ризики корупції, пов’язані із видачею дозвільних
документів.
7. Зменшиться адміністративне навантаження на тваринництво і
надасться поштовх для розвитку приватної ветеринарної практики.
8. Підвищується швидкість реалізації зовнішньоекономічних
контрактів за рахунок скасування їх реєстрації в рибогосподарській сфері
(EasyBusiness // https://www.facebook.com/easybusiness.in.ua/posts/94048798
6035474. − 2015. − 25.11).
Отож, підіб'ємо підсумки. Прозору приватизацію відклали на
невизначений термін, проголосовані важливі антикорупційні та
антирейдерські закони, дерегуляція індустріальних парків прийнята в цілому,
а спрощення регулювання в агропромисловості розглянуть ще раз на другому
читанні.
Рада8 проголосувала в цілому за 4 законопроекти – ЗП2757, ЗП1475,
ЗП1058, ЗП2844. Законопроект ЗП2558а був прийнятий в першому читанні за
основу. 2319а не пройшов сигнальне голосування.
Дякуємо за підтримку наших ініціатив протягом ДеньЕкономРозвитку!
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/989845827739732/?type=3. − 2015. − 24.11).
Спеціальний представник Генерального Секретаря Рада Європи в
Україні Крістос Джакомопулос:
Деякі зміни – в сфері децентралізації влади та правосуддя – можуть
бути здійснені і без внесення змін до Конституції. Однак, справжні реформи
в такому випадку не відбудуться. А реалізувавши тільки невеликий відсоток
з усіх необхідних трансформацій, загальна цінність змін може виявитись
дуже обмеженою. Реформи, що проводяться, залишатимуться крихкими, а їх
сталість опиниться під загрозою. Україна не може бути сучасною,
демократичною та процвітаючої Європейською державою без оновлення
Конституції. Внесення змін до Конституції є обов’язком українських
політиків перед українськими громадянами (Децентралізація влади//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1060282747369488. − 2015.
− 24.11).
З Конституцією України ознайомлені 37 % населення, 8 % з яких
читали її повністю і 29 % – лише окремі розділи. Ще 14 % українців читали
про Конституцію у засобах масової інформації. В той же час, майже
половина населення (49 %) ніколи в житті не читала Основний Закон. Ще
гірші показники обізнаності громадян в змінах до нього, які готуються 4
місяці поспіль Конституційною Комісією. Лише 12 % українців добре
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орієнтуються у змісті змін до Конституції, які парламент ухвалив у першому
читанні 31 серпня 2015. А тих, чий рівень обізнаності низький або нульовий
–
83
%
(Реанімаційний
пакет
реформ
//
https://www.facebook.com/platforma.reform/posts/553163948169775. − 2015. −
24.11).
Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман:
День децентралізації у Верховній Раді перенесли на четвер.
Ми розглянемо законопроекти, які допоможуть забезпечити
повноцінне функціонування новостворених об’єднаних громад. Також у
порядку денному − довгоочікувані законопроекти щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування у наданні адміністративних
послуг і фінансового забезпечення цих повноважень. Буде розглядатись у
другому читанні і законопроект № 2890 про муніципальну варту. Він
надаватиме право місцевій владі створювати органи, які допоможуть органам
місцевого самоврядування ефективніше виконувати їх функції −
контролювати дотримання на території правил чистоти, благоустрою,
паркування тощо.
У цей же день розглянемо дуже важливий законопроект «Про державну
службу». Він допоможе привести у владу справжніх професіоналів, здатних
долати виклики сьогодення, запровадить конкурсний відбір посадовців, введе
у дію ще низку новацій. Це − справді реформаторський закон, необхідний
для формування в Україні ефективної системи врядування європейського
зразку
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1060121204052309. − 2015.
− 24.11).
Эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук:
В октябре министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что работой
патрульных полицейских довольны около 85 % киевлян. Эта цифра близка к
реальности. Но эта поддержка − авансовая. Мы видим, что есть недоработки,
полицейским не хватает опыта и профессиональной підготовки (…) (Центр
політико-правових реформ // https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/
1247797071912955. − 2015. − 23.11).
Голова правління ЦППР Ігор Коліушко:
Чому в нашу Конституцію треба вносити зміни?
1. Щоби провести реформу децентралізації.
− встановити адміністративно-територіальні одиниці: громадарайон(повіт)-регіон.
2. Змінити 118−119 статті Конституції, які врегульовують діяльність
райдержадміністрацій і облдержадміністрацій − без зміни цих статей
неможливо передати їхні повноваження новоутвореним громадам (Центр
політико-правових реформ // https://www.facebook.com/pravo.org.ua/
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photos/a.481659308526739.102559172.471703379522332/1248740361818626/?t
ype=3&theater. − 2015). − 23.11).
Керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе:
Колишні працівники ГУМВС Києва та області сьогодні проходять
тестовий відбір до лав Національної поліції.
Кожен працівник, який бажає залишитись у новій поліції, повинен
пройти низку тестів. Зараз у складі МВС більше 175 тисяч працівників, тому
тестування триватиме до півроку. Зарплатня буде не менше шести тисяч
гривень.
Експерт Центру політичних досліджень Олександр Банчук:
Хабарництво в правоохоронних органах наразі неможливо викорінити,
воно надто глибоко укорінилося. Проте я підтримую ідею переатестації. Це
ще один крок до зміни старої системи (Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1247802151912447. − 2015. −
23.11).
Президент України Петро Порошенко має намір в найближчі дні
внести до Верховної Ради проект змін до Конституції України щодо судової
реформи.
Президент України Петро Порошенко:
На днях я передаю до Верховної Ради проект змін до Конституції щодо
судової реформи. Йдеться про очищення системи шляхом персонального
оцінювання кожного судді, про контроль над витратами і доходами суддів,
про скасування недоторканності (Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1248385698520759. − 2015. −
22.11).
Експерт Олександр Банчук:
Реформа прокуратури буксує. Конкурс на посади в прокуратурі не
виправдав сподівань значної частини суспільства на оновлення
прокурорських кадрів. Участь ЄС і міжнародних організацій, а також
громадськості не допомогла: адже з самого початку у процес реформування
заклали «міну уповільненої дії». Реформа прокуратури стала компромісом
між політиками і прокурорами. Компромісом, де не було місця радикальним
змінам, яких вимагає українське суспільство (Центр політико-правових
реформ // https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1247712951921367. −
2015. − 21.11).
Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та
переговорів щодо розширення Йоханнес Хан:
Європейський Союз готовий виділити 97 мільйонів євро на підтримку
децентралізації в Україні. Кошти будуть спрямовані на навчання
кваліфікованих
спеціалістів
(Децентралізація
влади
//
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https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1058146984249731. − 2015.
− 20.11).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
Децентралізація є основою і запорукою, фундаментом усіх інших
реформ, тому створення міжфракційного об’єднання «За децентралізацію»
буде адекватною відповіддю на супроводження цієї теми у Парламенті і
сприятиме успішному проведенню реформи (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua?fref=ts. − 2015. − 20.11).
Експерт, кандидат юридичних наук, доктор наук із державного
управління, професор Василь Куйбіда:
Треба віддати належне сьогоднішнім організаторам реформи. Іншим
країнам, наприклад Латвії, за 10 років не вдалося досягти того, що в Україні
вдалося
за
півроку
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1058283304236099. − 2015.
− 20.11).
Німецький проект GIZ спільно з Мінрегіон України запрошує об'єднані
територіальні громади взяти участь у конкурсному відборі для створення
Центрів надання адміністративних послуг.
На конкурсних засадах буде відібрано 10 об’єднаних територіальних
громад, які отримають фінансову допомогу на створення Центрів надання
адміністративних
послуг
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1057754590955637. − 2015.
− 19.11).
Доктор юридичних наук, член конституційної комісії, член
Венеційської комісії Сергій Головатий:
Конституційні зміни у частині децентралізації позитивно оцінені
юридичними європейськими експертами, проте в Україні щодо цих питань
багато
міфів
та
популізму
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1057620667635696. − 2015.
− 19.11).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Спеціальний представник Генерального Секретаря Ради Європи в
Україні Крістос Джакомопулос:
(…) Дійсно, деякі зміни – в сфері децентралізації влади та правосуддя –
можуть бути здійснені і без внесення змін до Конституції. Однак, справжні
реформи в такому випадку не відбудуться. А реалізувавши тільки невеликий
відсоток з усіх необхідних трансформацій, загальна цінність змін може
виявитись дуже обмеженою. Реформи, що проводяться, залишатимуться
крихкими, а їх сталість опиниться під загрозою. Україна не може бути
сучасною, демократичною та процвітаючої Європейською державою без
оновлення Конституції. Внесення змін до Конституції є обов’язком
українських політиків перед українськими громадянами.
(…) Децентралізація приносить як економічні, так і демократичні
переваги. Я не знаю жодної великої демократичної країни, яка одночасно є і
високоцентралізованою, і дуже багатою. Крім того, децентралізація
необхідна для забезпечення системи стримувань і противаг у структурі
влади. (…) Децентралізація також розширює права та можливості для
громадян і підвищує рівень та якість демократії.
Місцеві влади є ближчими до громадян, відповідно перебувають під їх
пильною увагою і краще знають місцеві потреби. (…)
Завдяки децентралізації влади органи місцевого самоврядування
зможуть розробляти і здійснювати політики,спрямовані на зростання
економіки, покращення якості послуг для населення та збереження
навколишнього середовища. Більше ресурсів, зокрема фінансових,
залишатиметься на рівні міст, сіл, селищ і областей. Там зменшиться рівень
бюрократії, а рівень місцевої ініціативи навпаки збільшиться. Звичайно,
децентралізація не означає, що органи місцевого самоврядування
перебуватимуть поза межами жодного контролю й зловживатимуть своїми
повноваженнями. Навіть у високо децентралізованих країнах, верховенство
права, боротьба з корупцією та злочинністю залишаються важливими
прерогативами центральної влади. Крім того, уряд підтримуватиме фінансово
слабкі органи місцевого самоврядування й вони отримуватимуть допомогу
через спеціальні схеми фінансового вирівнювання.
Сильніший місцевий економічний розвиток, висока якість послуг,
більша підзвітність і кращий доступ до тих, хто приймає рішення, − ось те,
що кожен громадянин може очікувати і реально отримати завдяки
децентралізації влади. Звичайно, такі вигоди не з’являться всі і відразу після
ухвалення нового законодавства. Децентралізація влади і зміцнення
місцевого самоврядування − це процес, який повинен тривати протягом
певного періоду часу, щоб продемонструвати результати у повній мірі
(Децентралізація розширює права та можливості для громадян і
підвищує рівень та якість демократії, − Крістос Джакомопулос //
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловоЕкспертний погляд
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комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/decentralizaciya-rozshiryue-prava-tamozhlivosti-dlya-gromadyan-i-pidvischue-riven-ta-yakist-demokratiyi---kristosdzhakomopulos-312509/). − 2015. – 25.11).
Ще у квітні 2014 року ЄС застосував до України режим
автономних торгівельних преференцій, обнуливши і знизивши ввізне
мито для товарів з України.
Директор економічних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин:
Ми поки просто не можемо постачати продукцію, яка може бути
конкурентна, і це не залежить від квот. Європейський ринок дуже насичений.
Споживач звик до високої якості і відносно дешевої продукції. Тут потрібно і
якості добиватися, і дотримуватися цінових вимог. Далеко не всім це
вдається (…) (Українські виробники поки не готові постачати
конкурентні
товари
на
ринок
ЄС
//
Центр
Разумкова
(http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=5881). − 2015. – 25.11).
59% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології
вважають
необхідною реформу
місцевого
самоврядування і
децентралізації.
Так, 20,6% вважають, що проведення реформи місцевого
самоврядування і децентралізація безумовно потрібні, 38,1% – швидше за все
потрібні, 11,6% – швидше за все не потрібні, 4,7% – безумовно не потрібні.
У той же час 25% опитаних не змогли відповісти на це питання.
32,5% респондентів очікують від реформи зменшення корупції, 15,5% –
поліпшення послуг, 19% – прискорення вирішення конфлікту на сході
країни, 10,3% – поліпшення добробуту громад, 6,8% – розвитку України в
цілому, 6,5% – збільшення можливості впливати на рішення влади, 2,1% –
поліпшення професійності та ефективності влади, 1,1% – інший варіант.
6,2% респондентів не змогли відповісти на це питання.
Опитування проводився за підтримки Ради Європи та Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
з 23 вересня по 6 жовтня.
Було опитано 2 039 повнолітніх респондентів у 110 населених пунктів
всіх областей, крім анексованого Росією Криму і підконтрольних терористам
територій Донецької та Луганської областей (Майже 60% українців
вважають децентралізацію важливою // Конституційна комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/1211). – 2015. – 25.11).
Експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай:
(…) Варто сказати, що 99% всього, що потрібно зробити в
децентралізації, треба зробити без конституційної реформи. Очікувати, поки
будуть зміни до Конституції, не робити на цій підставі реформу
децентралізації, означає не робити її ніколи (…) (Чому децентралізація
Експертний погляд
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залишилася недоробленою реформою. Коментар експерта // Голосм
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_11_26/CHomu-decentral-zac-jazalishilasja-nedoroblenoju-reformoju-Komentar-eksperta-4973/). – 2015. –
25.11).
Економічний експерт «Реанімаційного пакета реформ» Ілля
Несходовський:
Є питання нарахованої заробітної плати та того, що отримують на руки.
Внаслідок або першої, або другої (податкової, – ред.) реформи
передбачається зниження тих податків, які отримують на працівників.
Зокрема, із заробітної плати працівників, за проектом реформи податкового
комітету, передбачається зниження ставки з 15% до 10%, а також скасування
військового внеску та єдиного соціального внеску.
В результаті цього, якщо нараховували 1 тисячу гривень, то знімали
15%; 3,6% та 1,5%. На руки отримували приблизно 800 гривень, а тепер буде
900 гривень.
Те ж саме стосується пропозиції Мінфіну. Проте там ставка
піднімається до 20%. Таким чином, наприклад, якщо з 2 тисяч гривень на
руки отримували 1600, то тепер з 2 тисяч гривень податки складатимуть
лише 146 гривень і на руки отримати можна 1854 гривень.
Тому доходи населення як у реалізації податкового комітету, так і
Мінфіну зростуть, але на даний момент жодної законодавчої зміни не
ухвалено (Що придумав Мінфін для збільшення доходів українців?
Експерт // Слово і Діло (http://www.slovoidilo.ua/2015/11/25/pogljad/
ekonomika/shho-prydumav-minfin-dlya-zbilshennya-doxodiv-ukrayinczivekspert). − 2015. – 25.11).
Член экспертного совета по реформированию при МВД Анастасия
Леухина:
В милиции долго не верили, что перемены возможны, что новый закон
будет принят и что дело сдвинется с мертвой точки. Всем казалось, что
неопределенность будет длиться вечно.
Теперь ошарашенные выходом новых патрульных на улицы и
приходом неожиданного и многообещающего руководства в уже новую
национальную полицию, старые кадры раздумывают, как быть дальше.
Основные изменения наступят, когда внутри системы глобально будут
отвечать по-другому на три ключевые вопроса: кто управляет? кем
управляет? как управляет?
Переход от «крышевать» к «служить» требует изменений и в
управленческой логике – от «командовать» к «управлять» и «быть лідером».
(…)
Большинство кадровых решений по руководителям будут
компромиссными потому, что старых будут подозревать в плохом опыте, а
новых – в его отсутствии. И здесь очень важно, чтоб с одной стороны в
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новосозданной полиции нашли правильное соотношение «старых опытных»
с «новыми свежемыслящими». (…)
Через фильтр переаттестации нужно прогнать не много, ни мало 180
000 человек. Если предположить, что на прохождение переаттестации в
несколько этапов нужно потратить, скажем, пять часов на одного сотрудника
(обработка документов + тесты + собеседования), то на это понадобится
почти 1,000,000 часов работы разных специалистов по всей стране, если
конечно удастся сделать переаттестацию реальной, а не формальной, как
обычно.
Формальная переаттестация не требует больших ресурсов времени и
денег.
Чтобы сделать ее реальной, а не формальной, нужно привлечь много
людей, включая профессиональных провайдеров и разработчиков для
проведения тестов, а также обучить персонал основным азам и процедурам.
Нужны и представители общественных организаций – для обеспечения
контроля за ходом процесса. В условиях низкого доверия к системе,
проведение переаттестации без использования информационных технологий
и участия общественности будет ошибкой.
А на это тоже нужны ресурсы и политическая воля. По самым
минимальным подсчетам на проведение переаттестации должно уйти от 3 до
6 месяцев. Сколько это будет стоить подсчитать сложно.
В результате переаттестации по самым скромным оценкам нужно будет
попрощаться с 30-50% старого персонала и организовать набор «свежей
крови». Отбор в патрульную службу иллюстрирует насколько трудоемким и
затратным по времени является этот процесс.
Для того чтобы система кардинально поменялась, необходимо
изменить принципы принятия решений, то как руководители выстраивают
приоритеты для подчиненных и общаются с ними (…) (Кого и почему не
возьмут
в
новую
полицию
//
Українська
правда
(http://life.pravda.com.ua/columns/2015/11/25/203737/). − 2015. – 25.11).
Профессор Калифорнийского университета в Беркли, сооснователь
и член Редколлегии VoxUkraine Юрий Городниченко:
(…) Министерство финансов планирует вскоре обнародовать проект
бюджета вместе с новым Налоговым кодексом. Дискуссия в обществе
сосредоточилась на том, насколько большими должны быть государственные
расходы и доходы, а значит, и каким должен быть дефицит бюджета.
Предложенный парламентом проект Налоговой реформы, по-видимому,
предусматривает гигантский дефицит, по крайней мере в краткосрочной
перспективе, потому что ожидаемая детенизация экономики не может
произойти за один день. Учитывая ограниченные фискальные возможности
украинского правительства, а также нынешнее отсутствие доступа к займам
на международных рынках капитала, некоторые делают вывод, что принятие
сбалансированного бюджета (с беспощадным сокращением государственных
расходов) было бы благоразумным решением. Более того, для того, чтобы
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продолжить сотрудничество с МВФ, являющимся на данный момент
основным источником внешнего финансирования государственного сектора,
Украине следует удерживать дефицит своего бюджета в пределах,
оговоренных в программе сотрудничества с МВФ. Существуют также
расчѐты, которые предлагают правительству снизить соотношение между
государственными расходами и ВВП на восемь процентных пунктов.
Оправданы ли такие действия с макроэкономической перспективы?
Существуют весомые доказательства того, что фискальная
консолидация (сокращение госрасходов и дефицита бюджета) в условиях
слабой экономики является самоубийственной. Механизм процесса простой:
сокращение государственных расходов отрицательно влияет на ВВП,
приводя к снижению налоговых поступлений, что в свою очередь ведет к еще
большему сокращению государственных расходов. Греческая экономика
является хорошим примером того, как жесткая экономика бюджетных
средств в сокращающейся экономике ведет к краху, невиданному со времен
Великой депрессии. (…)
Но все равно, призывы к немедленному сокращению государственных
расходов продолжают доминировать в общественной дискуссии. Это
ошеломляет, принимая во внимание то, что недавно произошло в других
странах, а также в Украине в течение 2015 года. В частности, ранее в этом
году, Международный валютный фонд и украинское правительство
согласовали
фискальный
план,
предусматривающий
фискальную
консолидацию эквивалентную шести процентам от ВВП, сравнимую по
масштабу с тем, что сделала Греция. В марте 2015 года МВФ прогнозировала
шестипроцентное падение ВВП в 2015 году. Вероятно, этот прогноз был
сделан на основании предположения, что фискальный мультипликатор
равняется приблизительно единице, то есть каждая гривна, на которую
уменьшают государственные расходы ведет к снижению ВВП на одну
гривну. Тогда я предположил, что эти расчеты, вероятно, окажутся
ошибочными: мультипликатор скорее всего является больше (равен по
крайней мере 1,5: каждая гривна сокращения государственных расходов
ведет к падению ВВП на 1,5 гривен), и следовательно, ВВП, вероятно,
сократится более чем на 10%. Теперь же и МФВ, и правительство, и
приватные предсказатели прогнозируют падение ВВП в размере от 11 до 12%
в 2015 году. Такой прогноз соответствует прогнозу, сделанному мной раньше
в этом году, и он явно отличается от предыдущих прогнозов МВФ и других.
Этот результат, безусловно, должен послужить тревожным звоночком для
тех, кто думает, что фискальная консолидация станем решением проблем
Украины в краткосрочной перспективе. По крайней мере, нужно серьезно
рассмотреть идею о том, что радикальное сокращение государственных
расходов может разрушить с трудом достигнутую макроэкономическую
стабилизацию в Украине.
Какие меры являются разумными? Во-первых, я не сторонник того,
чтобы все оставалось, как есть. Украина не может продолжать тратить свои
ресурсы на малоэфективное обеспечение социальных благ. Существуют
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огромные возможности сбережения государственных средств путем борьбы с
коррупцией, заключения государственных контрактов на конкурсном
основании, передачи на аутсорсинг государственных программ, большей
адресности государственных трансфертов и т. д.
Во-вторых, ожидания того, что радикальное снижение налоговых
ставок окупится (то есть, что экономический рост будет настолько сильным,
что налоговые поступления не упадут, несмотря на низшие налоговые
ставки) нереалистичны. Нехватка налоговых поступлений в результате таких
мер в краткосрочной перспективе очень вероятна. Принимая во внимание
ограниченный доступ к займам, правительство будет вынуждено сократить
расходы, таким образом подвергая угрозе макроэкономическую
стабилизацию. Возможно, более важным является то, что налоговою
реформу нельзя сводить к понижению налоговых ставок. Как предложил
Иван Миклош, она должна быть всеобъемлющей: она должна касаться
налоговых ставок, налоговой базы, соблюдения правил уплаты налогов и их
администрирования.
Во-третьих, Украина не в состоянии привлечь средства для покрытия
дефицита внутри страны и, очевидно, что Национальному банку Украины
нельзя печатать деньги для покрытия дефицита. Но по мере успешной
реструктуризации внешнего долга (в руках у частных инвесторов) Украина
улучшает свой кредитный рейтинг и может вернуть доступ к
международным рынкам капитала. (…) Если приватные рынки не желают
одалживать Украине, правительство должно удвоить усилия по привлечению
средств от стран и организаций-доноров. (…)
Таким образом, прежде чем предлагать агрессивную фискальную
консолидацию с целью сбалансирования украинского бюджета, нужно
подумать о том, готова ли Украина к падению ВВП еще на 5-10%. Я в этом
сомневаюсь. Представление о том, что источником всех проблем в Украине
является фискальный дефицит, ошибочно. Макроэкономическая теория и
данные явственно свидетельствуют о том, что до того, как украинская
экономика возобновит рост, фискальный дефицит желателен. Разумная
макроэкономическая политика заключается в: i) поддержании уровня
государственных расходов; ii) повышении эффективности государственных
расходов (таким образом постепенно понижая размер государственных
расходов, если этого желает общество); iii) улучшении сбора налогов и
уровня уплаты налогов; iv) заимствовании с внешних источников с целью
покрытия временного фискального дефицита (Макроэкономические
последствия
налоговой
реформы
//
Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/opinion/gorodnichenkocolumn/makroekonomicheskieposledstviya-nalogovoy-reformy-670066.html). – 2015. – 24.11).
С Нового года в действие вступает экономическая часть
соглашения о зоне свободной торговли с Европой. И совсем скоро
правила торговли Украины с ЕС изменятся. А с ними поменяется и
ассортимент в наших магазинах.
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Экономист Андрей Блинов:
Наши пошлины составляют 10% на продукты и 5% − на промтовары,
это значит, что цена в рознице на импорт сразу же должна снизиться на
столько же. Постепенно по 1−2% в год уменьшатся и таможенные пошлины,
которые, в зависимости от вида товара, составляют 4−9%. (…)
Президент Украналитцентр Александр Охрименко:
С1 января 2016 г. только начнется процесс создания зоны свободной
торговли с ЕС, который, согласно тексту соглашения, рассчитан на 10 лет.
Процесс идет с мая 2014 г., но очень медленно, так как рынок ЕС
забюрократизирован, и чтобы украинцам туда пробиться, надо получить
подтверждение, что их продукция соответствует евростандартам. Наши
бизнесмены пока не готовы, но многие уже адаптируют техпроцессы.
Реальные результаты от ассоциации с ЕС мы сможем оценить не ранее чем
через 10 лет. Отмена пошлин со стороны ЕС позволила украинским
предприятиям нарастить экспорт древесины, мяса птицы. Но остались квоты
на беспошлинную поставку нашего основного экспорта − металла и зерна,
которые не позволяют увеличить их продажу. Такие же проблемы и у
птицеводов (…) (Что даст украинцам зона свободной торговли с ЕС //
Сегодня.Ua
(http://www.segodnya.ua/economics/enews/chto-dast-ukraincamzona-svobodnoy-torgovli-s-es-669771.html ). – 2015. – 24.11).
Член парламентського комітету з питань правової політики і
правосуддя Наталія Новак:
У Верховній Раді сьогодні немає трьохсот голосів за скасування
власної недоторканності, вважає Тоді як щодо обмеження недоторканності
суддів парламентарі більш консолідовані.
Я особисто за це голосувати не буду, тому що це є повністю
знищенням гарантій діяльності опозиції. Крім того, ми знаємо, що
Венеціанська комісія також не дала позитивного висновку. Для країн із
нерозвиненою демократією така депутатська недоторканність потрібна.
Власне, це не є недоторканність, тому що депутата можна притягнути до
відповідальності, а це є просто особливий порядок притягнення депутата до
кримінальної відповідальності.
Член парламентського комітету з питань правової політики і
правосуддя Андрій Іллєнко:
Всі політичні сили, всі абсолютно без винятку, говорили про те, що
вони виступають за скасування депутатської недоторканності. І необхідно
виконувати взяті на себе зобов’язання – цей законопроект треба голосувати.
Що стосується суті законопроекту, то він, на жаль, стосується лише
депутатської недоторканності, фактично не стосується суддівської, і навіть
формально не стосується президентської. Якщо йдеться про політичну
розправу, депутатська недоторканність не захистить, однак вона «працює»,
щоб заважати розслідувати корупційну діяльність народних обранців.
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Голова підкомітету з питань конституційного законодавства
парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя
Наталія Агафонова:
Законопроект про недоторканність депутатів і суддів не виноситься на
друге читання у Верховній Раді, бо є іще один, поки не внесений на розгляд –
щодо судової реформи. Його підготувала Конституційна комісія, після чого
цей документ отримав високу оцінку Венеціанської комісії.
У цьому законопроекті разом з реформуванням системи правосуддя
пропонується внести зміни до положень Конституції України, які
встановлюють межі суддівської недоторканності та визначають процедуру її
зняття, розповідає депутат.
Однак відповідно до Конституції, Верховна Рада протягом строку своїх
повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення основного
закону. Тому, якщо ухвалити законопроект про депутатів і суддів, неможливо
буде провести комплексно судову реформу, тож, імовірно, його відкладуть на
невизначений термін.
Політолог Віктор Небоженко:
Ухвалюючи зміни до Конституції, потрібно забезпечити баланс між
усіма трьома гілками влади: якщо президент не обмежить власну
недоторканність, Верховна Рада теж цього не робитиме.
До нового року жодних рішень щодо недоторканності очікувати не
варто (…) (Чому депутати не голосують за скасування своєї
недоторканності? // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/
article/27383613.html). – 2015. – 24.11).
Эксперт «Нової країни» Валерий Пекарь:
Украина занимает девятое место в мире по уровню изымания
государством денег из экономики. Это уровень тоталитарных государств.
Когда из экономики забираются все деньги, и государство их
перераспределяет, как считает нужным. (…)
В отличие от Минфина мы рассматриваем налоговую реформу как
следствие бюджетной реформы, а не как причину. Сначала надо дать стране
дышать. В расходах это делается через прекращение воровства, в доходах −
через налоговую реформу.
Как мы собираемся снижать налоговое бремя? Раз мы снижаем
расходы, мы можем позволить себе снизить доходы. Давайте посмотрим на
налоги. У нас изначально большой перекос в налоговой системе. У нас очень
высокие налоги на труд и очень низкие налоги на капитал. (…)
Мы делаем упор на стимулировании экономики. Мы хотим
стимулировать две вещи. Первая − занятость. Это важно, потому что
занятость − единственный способ борьбы с бедностью и единственный
способ предотвращения социального взрыва.
У нас огромная скрытая безработица. Создание рабочего места
означает такой рост налогов, что это становится бессмысленным. Мы хотим
стимулировать инвестиции. Мы хотим, чтобы старая, неэффективная
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экономика со страшным энергопотреблением, с безумным количеством
безобразий начала потихонечку обновляться.
Для этого мы вместо налога на прибыль предлагаем налог на
распределенную прибыль. Это модель, при которой предприниматель платит
налоги только с тех денег, которые он изымает и тратит на себя. Прибыль,
которую он реинвестирует, не облагается налогом. (…)
Резкое снижение единого социального взноса и налога на доходы
физлиц стимулирует занятость и решает важную задачу детенизации −
вывода денег из теневого оборота.
Где у нас основная теневая экономика? Зарплаты в конвертах. Поэтому
законопроект, который мы адвокатируем, связан с существенным
уменьшением налогов на зарплату. Мы хотим понизить единый социальный
налог.
До «10+10». 10% − единый социальный взнос и 10% − налог для
физических лиц. Суммарно 20% нагрузка на зарплаты. ЕСВ платит
предприятие и 10% платит сотрудник.
Сейчас мы сошлись на более высокой суммарной цифре − не 20%, а
30%. Там уже не важно, как оно разбивается. Это заложено в проект закона
№3357. (…)
Мы пересчитали бюджет. Нам говорят: «У вас в бюджете образуется
дыра на 200 млрд грн.». Про 200 млрд грн уже знает каждый прохожий.
Почему бы не сказать о триллионе? Очень красивое слово − триллион.
Конечно же, никакой дыры на 200 млрд грн там нет.
За счет балансировки бюджета там эта дыра такая же, как в проекте
Минфина. Украина подписала обязательства перед МВФ не допускать
дефицита госбюджета больше 3,7%, за эти пределы мы никак не можем
выходить и мы не выходим.
Мы снижаем налоги на зарплату, стимулируем через налоговую
реформу инвестиции, закрываем основные дырки для воровства денег через
несовершенство налоговой системы (…), мы сохраняем упрощенную систему
как основу для самозанятости миллионов людей.
Параллельно мы снижаем неэффективные затраты и воровство
(Валерій Пекар: Ми виступаємо за різке зниження податків на зарплату
// Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/publications/2015/11/24/
568912/). – 2015. – 24.11).
Общественный деятель Павел Себастьянович:
(…) Грузинский реформатор Джаба Эбануидзе по поводу налоговой
реформы сказал: залог успешности в том, чтобы идеологи реформы сами ее
воплощали в жизнь. Если дыра в таможне до сих пор не закрыта - кто ее
закроет после принятия реформаторского закона 3357?
Снижение налогов в Грузии, особенно упразднение ЕСВ, дало приток
инвестиций и возможность отказаться от услуг МВФ.
Таможня дала фантастические поступления НДС при ставке 18%.
Бюджет с 2004 года до 2007 года вырос в 12 раз. Нагрузка на ФОТ – 18%,
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налог на прибыль – 15%. Джаба говорит, что они не успели внедрить налог
на распределенную прибыль, это дало бы еще больший приток инвестиций. В
3357 все это уже есть (…) (Уряд гальмує. Хто очолить реформи? //
Екномычна правда (http://www.epravda.com.ua/columns/2015/11/24/568707/).
– 2015. – 24.11).
Глава комитета Верховной Рады по вопросам промышленной
политики и предпринимательства Виктор Галасюк:
Как один из соавторов законопроекта, я могу привести шесть главных
аргументов в пользу радикальной налоговой реформы. Во-первых, она есть.
То есть, существует не на словах, не просто в виде презентации на несколько
слайдов, а в виде закона. Его авторами, кстати, являются 115 народных
депутатов, что на самом деле является историческим рекордом.
Во-вторых, она не игнорирует тот факт, что больше половины
экономики Украины находится в тени.
И это еще по очень консервативным оценкам. Не обращать внимания
на этот «нюанс» при реформировании системы налогообложения – это как не
замечать слона в тесной комнате.
Налоговая реформа существенно снижает налоговое давление на
налогоплательщиков, прежде всего, в части фонда оплаты труда, а также
радикально упрощает администрирование налогов, изменяя роль налоговых
органов с карательной на сервисную настолько существенно, что
действительно позволит вывести значительную часть экономики из тени, и
дать бизнесу и обществу хоть немного «кислорода».
В-четвертых, она смещает акцент с примитивного и близорукого
фискального подхода на стратегическое стимулирование экономического
развития. В том числе, путем полного освобождения реинвестированной
прибыли
от
налогообложения,
отмены
авансовых
взносов
и
дифференцированный, вариативный подход к налогообложению разных
видов деятельности.
Реформа также предусматривает обоснованное повышение налогового
давления на социально нежелательные товары, такие как алкоголь и табак, а
также введение налога на роскошь, что обеспечит увеличение доходов
бюджета и усиление регуляторной функции налогообложения.
И, едва ли не самое главное – она является продуктом реального
общественного диалога власти, бизнеса и экспертной среды, и в отличии от
других «реформ» поддерживается большинством ключевых стейкхолдеров –
предпринимателей, производителей, плательщиков налогов (Радикальная
налоговая реформа позволит вывести значительную часть экономики из
тени, − эксперт // UAZMI (http://uazmi.net/news/cbjaoPmNdOZosF2duJ2c2).
– 2015. – 23.11).
Цього року Україна посіла 107 місце в рейтингу податкового
навантаження на бізнес серед 189 світових економік і за рік піднялася
лише на одну сходинку – торік була 108 позиція.
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За даними дослідження, один з основних показників – рівень
податкового навантаження на прибуток модельної компанії (Total Tax Rate) –
в Україні становить 52,2%, тоді як середньосвітовий показник – становить
40,8%. Також у рейтингу враховується кількість податкових платежів і час,
необхідний на їх сплату.
У свою чергу, українські підприємці зазначають, що проблема не так у
високих податках, як у складності їх адміністрування. До того ж, це створює
умови для корупційних зловживань.
Експерт Реанімаційного пакету реформ економіст Володимир
Дубровський:
Це адміністрування часто відбувається на власний розсуд чиновника.
Насправді, поряд із величезним податковим навантаженням, бізнес також
змушений сплачувати чималий корупційний податок. (…)
Проект (податкової реформи, – ред.) представлений парламентським
комітетом, передбачає податкову лібералізацію, сприяє зниженню
корупційного податку і передбачає велике зниження податкового тиску. Це
добре, але тоді треба або зменшувати бюджетні зобов’язання, або
запроваджувати якісь додаткові компенсатори (Український бізнес під
податковим тягарем // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/
article/27381189.html). – 2015. – 23.11).
Керівник місії МВФ в Україні Рон ван Руден:
Важливе значення має подання урядом (України, – ред.) на розгляд
парламенту бюджету, узгодженого із завданнями за програмою EFF,
спрямованими на зниження дефіциту бюджету і розміру держборгу до
безпечного рівня, а також ухвалення Радою зазначеного бюджету.
Економічний експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко:
Швидше за все, процес ухвалення бюджету слід очікувати після звіту
уряду про рік своєї роботи. Раніше нереально. Це означає, що в найкращому
випадку бюджет, як і торік, прийматиметься під Новий рік. І це лише в тому
разі, якщо буде ухвалено якусь податкову реформу: або законопроект №3357
Южаніної, або урядовий. Якщо ухвалять законопроект Ніни Южаніної, є
шанс, що ситуація наступного року поліпшиться, оскільки, з точки зору
оподаткування, законопроект №3357 передбачає багато змін, які можна було
б назвати реформою. Якщо ухвалять варіант кабмінівський, ситуація тільки
погіршиться, оскільки бізнес і далі йтиме в тінь. Врешті-решт, ми отримаємо
дуже незбалансовану ситуацію з бюджетом, коли бюджетні надходження
здійснюватимуться виключно за рахунок зростання інфляції на тлі
девальвації гривні. Більше жодних інших джерел наповнення бюджету не
буде.
Ймовірність того, що бюджет не приймуть до кінця року, десь 10%.
Але тут підключається важливий чинник – кредит Міжнародного валютного
фонду. Якщо Україна отримає гроші в грудні, тоді майже 100% варіант, що
бюджет буде ухвалено. Якщо МВФ усе-таки вирішить грошей цього року не
давати, при такому розкладі бюджет може бути ухвалено у січні, а то й у
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лютому 2016-го. Тим не менш, Україна вже кілька разів опинялася в подібній
ситуації. Це, звичайно, погано, але нічого страшного в цьому немає.
Найбільше від цього постраждають представники Міноборони та місцеві
бюджети.
Проектний менеджер Ліги фінансового розвитку Андрій Блінов:
На сьогодні зареєстровано хіба що проекти Податкового кодексу.
Розглядатися це питання має наступного тижня, але не факт, що його буде
поставлено на порядок тижня і включено до плану. За законом Податковий
кодекс потрібно було ухвалити ще за півроку до цього, а законопроект про
бюджет подати до 15 вересня, тобто за три з половиною місяці до початку
нового бюджетного періоду. Але у нас з року в рік цей алгоритм не
витримується. Судячи з усього, у зв'язку з відсутністю Податкового кодексу
наприкінці грудня розпочнеться наша щорічна «бюджетіада». Бюджет 2016
року відрізнятиметься від попередніх тим, що в ньому буде менше витрат на
державний борг, які раніше становили одну з його основних частин. З точки
зору витрат, на мій погляд, бюджет поки що не зазнає жодних додаткових
витрат. Хоча це дзеркально залежить від вирішення питання податкової
реформи.
Експерт
з
економічних
питань
Міжнародного
центру
перспективних досліджень Ангела Бочі:
Реформа, яка пропонується Комітетом податкової політики ВР,
передбачає істотне скорочення більшості податків. За будь-яких умов це
покриватиметься за рахунок скорочення витрат держави. Очевидно, що буде
скорочено видатки на утримання державних інститутів, зокрема,
правоохоронних органів, міністерств.
Реструктуризація зовнішнього боргу, за її словами, теж зменшить
статті видатків бюджету, але більшість цих коштів піде на енергетичну
реформу країни. Скорочення доходів бюджету − це дуже позитивний фактор,
але у світовій практиці заведено скорочувати спочатку витрати, а потім під
них підганяти доходи. Однак наш уряд вирішив зменшити доходи, а потім
уже подивитися, кому і в якому розмірі урізати фінансування.
Глава Комітету економістів України Андрій Новак:
На сьогодні складно уявити собі параметри бюджету на 2016 рік, бо
перше подання у вересні, коли Верховна Рада одразу ж відкликала цей
проект, уже неактуальне, оскільки в тому проекті закладався курс долара 22,1
гривні. Зараз же реально курс зовсім інший. Міністр фінансів, яка власне
відповідає за регулювання бюджету, вже анонсувала, що закладає курс 24,1.
Варіант того, що спочатку ухвалять бюджет, а потім − новий Податковий
кодекс, важко уявити.
Вже анонсовано незначне підвищення соцстандартів двічі на рік, але це
будуть невеликі суми − зо дві сотні гривень. Та от чи будуть у бюджеті гроші
на статті розвитку, більшою мірою залежить від того, скільки ресурсів
Україна зможе залучити у 2016 році у співпраці з МВФ та іншими
кредиторами. Тому що у власному бюджеті коштів на статті розвитку не
буде, адже фактично немає зростання, і навряд чи воно буде наступного року.
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Бюджетне стимулювання можна буде здійснити лише за рахунок зовнішніх
ресурсів.
Економічний експерт Борис Кушнірук:
Є досить істотне зменшення доходів у бюджет. Тому ми стикаємося з
проблемою, як зв'язати проведення реформи, з одного боку, і наповнення
бюджету – з іншого. Оскільки є вимога МВФ, треба вирішити, яким чином у
зв'язку з цим можна буде розпочати реформу в податковій системі. Тому
потрібна визначеність. А пропозиції, надані урядом, не вражають: жодних
кардинальних змін у податковій реформі. З іншого боку, є проект комітету
Южаніної, але він не передбачає, як завдяки показникам забезпечити
збалансованість бюджету.
Через падіння економіки у нас де-факто і так витрати скоротилися.
Витрати на населення, соцвиплати зменшилися. Це стає зрозуміло, якщо
врахувати, що девальвація та інфляція до кінця цього року становитимуть
50%. Що стосується військових витрат, то їх скоротити не вдасться. Швидше
за все, їх треба буде тільки збільшувати, тому що загроза з боку Росії
залишається дуже високою.
Можливості скорочення витрат бюджету є в рамках максимально
прозорого використання бюджетних коштів та скорочення деяких інституцій.
Але це не приведе до кардинального їх зменшення. Питання в тому, що ані
проект уряду, ані проект Южаніної не забезпечують тих викликів, які стоять
перед державою. Ситуація змушує шукати компроміси. Не виключаю, що
взагалі буде прийнято зважене рішення, коли бюджет на перше півріччя буде
розроблено на чинній податковій базі, а на наступне півріччя і уряд, і
парламент сформують нову податкову систему. При цьому мають
здійснюватися кроки, які дуже не подобаються певній частині чиновників, бо
вони означають відмову від усіх корупційних схем, пов'язаних, наприклад, із
системою соцстрахування.
Екс-заступник голови Нацбанку Олександр Савченко:
Структура витрат порівняно з минулим роком майже не зміниться.
Відкриття нових органів у видатковій частині бюджету буде майже
непомітним. Бюджет розраховується у відсотках від валового внутрішнього
продукту (ВВП). Один відсоток ВВП – це понад 10 мільярдів гривень, а
витрати на утримання нових структур – досить незначні. Якщо дотепер
істотну частину витрат займало погашення зовнішнього боргу країни, то
зараз серед найбільших складових будуть витрати на утримання владного
апарату, витрати на армію та витрати на освіту.
Економічну реформу, тобто скорочення витрат на утримання апарату
держвлади, обіцяють провести вже не перший рік, але змін ми так і не
дочекалися. Ці витрати необхідно скоротити приблизно у два-три рази. Це
стосується і державної, і місцевої влади, і депутатів, і апарату Президента.
Саме це називається економічними реформами. Враховуючи те, що
наступного року реформи теж не передбачаються, бюджет залишиться таким
самим, як був раніше. Замість того, щоб скоротити витрати на попередні
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органи, яких позбавили частини обов'язків, у зв'язку з утворенням нових
установ, вони знову збільшать відсоток відрахувань на утримання апарату.
Економіст Міжнародного центру перспективних досліджень
Олександр Жолудь:
Говорити про формування бюджету та його видаткової частини ще
рано, оскільки невідомо, якою буде дохідна частина бюджету через
ухвалення податкової реформи. В історії України неодноразово були
ситуації, коли бюджет приймали після Нового року. Це не є чимось дивним.
Те, що бюджет має бути прийнято після ухвалення податкової реформи,
зрозуміло. Є ще проблема, що МВФ відстежує показники бюджетного
дефіциту, особливо який у ньому закладено дефіцит.
Екс-міністр економіки Віктор Суслов:
Оскільки під проект бюджету на наступний рік поки що немає навіть
законодавчої бази (податкову реформу не проведено, а уряд оголосив про
готовність і бажання підготувати проект бюджету на основі нових
податкових законів), це означає, що бюджетний процес цього року буде
зірвано.
Податкова реформа вже гальмує прийняття і підготовку бюджету. (…)
Наслідки зриву підготовки бюджету-2016 будуть украй негативними.
Зокрема, це може призвести до зриву співпраці з МВФ і навіть позбавити
Україну кредитів від Міжнародного валютного фонду.
Президент Українського аналітичного центру Олександр
Охріменко:
(…) За законом не можна ухвалювати одночасно бюджет і податкову
реформу, що пропонує нинішній уряд. Спочатку необхідно провести
податкову реформу, після чого має пройти як мінімум півроку, а потім уже
на новій податковій базі ухвалювати бюджет (Особливості національного
бюджету
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/publishing/22587-osobennosti-nacionalnogobjudzheta.html). – 2015. – 23.11).
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Едуард Кругляк:
Без залучення інвестицій в енергоефективну сферу, буде важко
виконувати ті нагальні завдання, які стоять сьогодні перед Україною –
скорочення споживання природного газу, впровадження енергоефективних
технологій, виконання міжнародних директив пов’язаних із зменшенням
викидів СО2, а отже екологічним оздоровленням країни.
Донорські кошти нададуть можливість втілювати в українських містах
Плани дій сталого енергетичного розвитку, які були розроблені в рамках
проекту «Угоди мерів» (Мінрегіон: Сьогодні втілення нової енергетичної
політики в українських містах неможливе без інвестицій // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248649038&
cat_id=244277212). − 2015. – 23.11).
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Депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя
фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко:
Около миллиона чиновников по всей стране необходимо сегодня
сократить, как и сократить количество министерств в Украине. Это, в свою
очередь, приведет к сокращению расходной части бюджета и позволит
повысить зарплаты госслужащим, подобрав на должности грамотных,
амбициозных специалистов.
Безусловно, их нужно сокращать (чиновников. − Ред.). Это касается и
министерств, и облгосадминистраций. В КГГА числится 1817 чиновников. И
это при том, что при Виталие Кличко прошли сокращения. По стране можно
и нужно сократить около 1 млн чиновников. Но это легко сказать. Что такое
сократить миллион чиновников? Сразу становится вопрос трудоустройства
этих людей. Или же это ляжет тяжелым бременем на бюджет в виде выплат
соцпособий (Необходимо сократить около миллиона чиновников по
стране, − Кононенко // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/361945/
neobhodimo_sokratit_okolo_milliona_chinovnikov_po_strane_kononenko).
−
2015. – 23.11).
Украинский экономист и профессор Питсбургского университета
Тимофей Милованов:
(…) Децентрализовать власть можно было уже сейчас, необязательно
для этого менять Конституцию.
Но у центральной власти есть обоснованные опасения потерять
контроль на местах. Кроме того, существует нездоровая политическая
конкуренция. (…)
В Украине уже стала традицией непрозрачная структура управления
обществом. Одному человеку, который пришел в такую формальную
структуру, даже если у него есть законодательные права, сложно что-то
изменить.
Потому важно сформировать коалицию единомышленников, и они
должны загореться вашими идеями. Одиночка-новатор вызывает
максимальное сопротивление системы.
Второй важный момент − переход от закулисной борьбы к
консенсусным решениям. (…)
Важно, чтобы в реформировании была видна идеология и системный
подход, а фокус был не на технических вещах, а на принципах того, что
нужно делать с обществом, чтобы изменить условия игры и улучшить
ситуацию.
Мы можем концентрироваться на каких-то отраслях и пытаться
увеличить их прибыльность на 10 %, а можем сказать так: давайте защитим
права собственности.
И мне кажется, что второй вариант более разумный. Этим и нужно
заниматься, избегая популизма. (…)
Коррупцию можно добить эффективнее, чем создавая очередное
агентство
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У нас уже много законов, которые не выполняются, так что на самом
деле принятие законов не гарантирует ничего. Важен контроль. Если за
чиновником бегают 20 журналистов, делают публичные расследования, то
ему все сложнее брать взятки.
Второй механизм − здоровая конкуренция внутри коррумпированной
структуры. Важно заставлять ее саму себя очищать. Ты берешь взятки, но
твой заместитель использует эту информацию, чтобы тебя «съесть».
Таким образом, коррупцию можно добить эффективнее, чем создавая
очередное агентство, потому что это агентство точно также легко
коррумпировать. А если в стране есть 10 тыс. хороших журналистов, то
попробуйте их всех купить (…) (В Украине уже стала традицией
непрозрачная структура управления обществом – экономист // Новое
время (http://nv.ua/publications/timofey-milovanov-21568.html). − 2015. –
23.11).
Глава Європейського управління з боротьби з шахрайством
Джованні Кесслер:
Ідея створення такої структури (спільного європейсько-українського
органу розслідувань, який фокусуватиметься на розслідуваннях фактів
шахрайства та корупції з грошима Євросоюзу в Україні, – ред.) справді
обговорювалася. Взагалі-то початковим посилом було створення об'єднаного
європейсько-українського органу розслідувань. Спільна робота України з
Європою привела б до негайних результатів і допомогла б роботі
внутрішнього Антикорупційного бюро, яке досі не розпочало свою роботу.
(…)
Насправді зрозуміло, чому антикорупційного прокурора підбирають
так довго, адже процес вибору на цю посаду потрібної людини дуже
важливий. Від антикорупційного прокурора дуже багато залежить − саме він
прийматиме рішення про те, над ким проводити слідство. Тому не можна
допустити, щоб у його чесності та компетентності виникали сумніви. Ця
людина має бути незалежною від політиків та олігархів, вільною від
звітностей і проявів подяки своєму покровителю. (…)
Якщо говорити про корупцію, то Україна в питаннях боротьби з нею
перебуває у вкрай скрутному становищі. У багатьох країнах світу існує
проблема корупції, але вона стоїть не так гостро і не такою мірою поширена,
як у вас. Саме тому у вашій країні з корупцією потрібно боротися вкрай
жорстко і швидко, лише тоді можна розраховувати на результат. Вже з
перших розслідувань необхідно озвучувати результати антикорупційних
процесів, аби люди почали розуміти, що корупція більше не покривається
правоохоронцями, що хабарництву не колись там буде покладено край, а це
вже робиться співробітниками Антикорупційного бюро.
Причому перші результати потрібно надати якомога швидше, інакше у
вашій країні знову можуть виникнути проблеми політичного характеру. (…)
Детективи, котрі займатимуться безпосередньо розслідуваннями
корупційних схем, у першу чергу повинні відкрити провадження проти
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найбільш очевидних і легкодоступних корупціонерів, а не заплутаних
корупційних схем. Не думаю, що пошук доказів проти найяскравіших
корупціонерів завдасть співробітникам Бюро надто багато труднощів.
Зате коли Бюро проведе першу серію розслідувань і притягне до
відповідальності винних, громадськості вже буде що продемонструвати. При
цьому важливо описати діяльність корупціонерів у найдрібніших деталях.
Саме в розголосі діяльності Бюро міститиметься потужний посил: «Ми
більше нікого не покриваємо. Кожного можна перевірити. Ніхто від нас не
захищений».
Співпраця з людьми є вкрай важливою. Як мінімум тому, що для
пошуку інформації не знадобиться величезної кількості детективів-фахівців.
Інформацію надасть сама громадськість, але потім Бюро буде зобов'язане
відзвітувати перед нею, надавши результати роботи.
(…) Ті, кому вигідна корупція, нічого не скажуть. Але на
підприємствах є співробітники, партнери з бізнесу або конкуренти, знайомі,
зрештою, яким це невигідно.
Слідчі всю інформацію, яка надійшла, потім повинні будуть перевірити
ще раз. Зрозуміло, що за чиєсь свідчення до в'язниці нікого не саджатимуть,
але інформаційний привід придивитися ближче з'явиться. На базі одержаної
інформації детективи повинні будуть провести розслідування і лише після
нього людина, можливо, потрапить за грати.
(…) Перевірити рух грошей на рахунку, звірити дати, рахунки
відправників або одержувачів коштів − ось і перші докази. Адже свідчення
людей − це не докази. Докази завжди на папері. Інформація від людей − це
слід, за яким можна буде відшукати винного.
Мені хотілося б, аби відбулося саме так. Бюро створювалося саме для
того, щоб побороти цей нескінченний ланцюг корупції, тому за допомогою
Бюро ви повинні добитися результатів. Поки що навіть той факт, що
громадськість цікавить сам процес запуску такого органу боротьби з
корупцією, − вже добре. Якщо механізм запустять правильно, як і в більшості
інших країн, він може спрацювати (…) (Джованні Кесслер: Між Україною
та ЄС поки що постійно виникають чвари // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/interview/22215-dzhovanni-kessler-mezhdu-ukrainojji-es-poka-chto.html). – 2015. – 20.11).
Экс-премьер-министр Словении Алоиз Петерле:
Независимая
юстиция
–
главный
вызов
для
всех
посткоммунистических стран. Невозможно в один момент всех старых судей
уволить и назначить новых.
У нас тогда вообще не было судей, которые получили образование в
демократическом ключе. Мы могли только пошагово менять систему.
Изменили законодательство, создали орган, который отвечает за назначение
новых судей. Но недостаточно просто создать новые институты, необходимо
изменить мышление, образ мыслей. (…)
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Изменения не произойдут, если у вас на тех же должностях останутся
те же люди, что и раньше. Нужно быть реалистами, понимать, что
потребуется время и много усилий. При этом должны приходить новые люди
и работать по-другому, не так, как раньше. (…)
Для того, чтобы реформы были успешными, недостаточно только
политической воли. Очень важна культура имплементации. Я имею в виду
то, что реформы нужно завершать, доводить до конца. А не бросать на
полпути. В Словении произошло именно так, и мы приближаемся к такому
времени, когда у нас могут начаться проблемы с развитием страны. (…)
Я думаю, важным уроком для Украины будет осознание того, что
основные проблемы, которые сейчас есть в Словении, связаны с
государственными компаниями и банками. Политики и чиновники так и
норовят запустить туда руку. Госкомпании очень привлекательны для
коррупции (…) (Самый успешный реформатор на Балканах рассказал, как
Украине добиться процветания // Інформаційний портал Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/Like/68858-samyy-uspeshnyy-reformator-nabalkakh-rasskazal-kak-ukraine-dobitsya-protsvetaniya-). – 2015. – 20.11).
Економіст, викладач KMBS Олексій Геращенко:
(…) Чи вдалося економіці переорієнтуватися на нові ринки збуту?
Більшою мірою, ні, аніж так. Так, бо Євросоюз – наш головний торгівельний
партнер, ні, бо експорт до країн ЄС в 2015 році скоротився відносно 2014-го
більше, ніж на 32%.
Чому так? У кожного справжнього вибору є своя ціна. Перемоги й
вигоди в довгостроковому плані можуть вимагати втрат в
короткостроковому. Український металопрокат стикається з найнижчою за
останні 15 років ціною на світових ринках. Кілька років поспіль падають ціни
на аграрну продукцію, а ООН пророкує тренд зниження цін на
продовольство на найближчі 10 років.
Традиційні галузі української економіки не здатні забезпечити
великого прориву в європейському напрямку, і зона вільної торгівлі з ЄС, що
вступить в силу з 1 січня 2016 року, сама по собі не дасть значного зростання
експорту. Наш товарний експорт в ЄС за 9 місяців становив 9,2 мільярди
доларів, це приблизно 25 доларів на одного українця в місяць. Це поки що
вкрай мала сума, тому справа не в торгівельних обмеженнях, а в тому, що
поки немає європейського продукту.
Ми отримали шанс, проте ніхто не обіцяє, що він гарантований. Так,
українські підприємства мають задовольнити вибагливого європейського
споживача, а також відповідати всім критеріям європейської бюрократії в
частині сертифікації та умов виробництва. (…)
Україна потребує інвестицій, бо зараз, крім кредитів МВФ, що мають
інші цілі, жодних серйозних грошей в Україну не приходить. Ці гроші в світі
є, їх багато, і вони йдуть туди, де їм зручніше і краще.
І тут все знаходиться у наших власних руках. Нам потрібна
приватизація наших державних і комунальних підприємств із обов’язковим
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залученням в конкурс саме західного бізнесу, більше того, навіть із
орієнтацією на нього. Нам потрібен власник землі, який дбатиме про неї, а не
мораторій, що позбавляє цей ринок розвитку до кращих часів, які можуть і не
настати. Нам потрібна приваблива податкова система, особливо, в частині
реінвестування прибутку і оподаткування нашого головного активу – праці
людей. Нам потрібне просування на десятки позицій вгору в рейтингу Doing
Business як результат спрощення умов для підприємницької діяльності. І
гроші прийдуть (…) (Євроінтеграція України: економічний погляд //
Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/opinion/oleksiygeraschenkoco/
vrontegracya-ukrani-ekonomchniy-poglyad-669092.html). – 2015. – 20.11).
Член Конституційної Комісії Сергіій Головатий:
Основу для побудови нової системи правосуддя закладено.
Конституційна комісія напрацювала пропозиції стосовно системної реформи
для закладення конституційної основи для нової системи правосуддя, тієї,
якої сьогодні в Україні немає. (…)
Голова Вищого господарського суду України Богдан Львов:
Судова реформа − це не те саме, що внесення змін до Конституції.
Останні − це важлива, але, здебільшого, стратегічна задача. Судова реформа
– це набагато більше, ніж внесення змін до Основного закону. Судова
реформа не обмежується виключно структурними або кадровими змінами.
Суддя Верховного Суду України Олександра Волкова:
Запроваджувати зміни необхідно терміново. Країни, в яких відбулося
швидке економічне зростання − Південна Корея, Японія, Сінгапур тощо,
перш за все, приводили свою судову систему у відповідність до міжнародних
стандартів. Нам ці зміни треба було робити ще вчора, бо ми вже втрачаємо
час. Суди мають створюватись на підставі закону. На кар’єру судді не мають
впливати політики. Органи, які відповідають за формування суддівського
корпусу, мають складатися з більшості суддів, обраних суддями.
Представник Генерального секретаря Ради Європи з питань
координації програм співробітництва РЄ Владімір Рістовскі:
Венеціанська комісія вважає, що текст змін дуже добре складений і
заслуговує на міжнародну підтримку. Ми вітаємо зняття з парламенту та
Президента повноважень щодо призначення і звільнення суддів та вирішення
питань кар’єрного розвитку суддів. Також Комісія вітає покращення,
пов’язанні із позбавленням Верховної Ради України повноважень по
висловленню недовіри Генпрокурору.
Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайєтт:
(…) Безперечно, є дефіцит довіри для судової влади, але українці самі
мають вирішувати майбутнє своєї країни. Якщо Україна зможе забезпечити
верховенство права в країні, це означатиме, що вона виконала головну
вимогу Революції Гідності. Від успіху цієї реформи також залежить
надходження американських та інших іноземних інвестицій в Україну. Моя
порада така: це дуже важливо, тому зробіть усе правильно. У Вас є найкращі
можливості та доступ до технічних консультацій. (…)
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Заступник Генерального прокурора України Давід Сакварелідзе:
Реформа прокуратури має величезне значення, але разом з тим, ніхто не
ідеалізує ті зміни, які вже мають місце. Ми не ідеалізуємо ту реформу, яку
розпочали. Однак ми вважаємо, що відбувся різкий скачок. Рік назад ніхто і
уявити не міг, що майже 2,5 тисяч посад у прокуратурі будуть заповнюватися
за допомогою конкурсу, а не через корупційні зв’язки. Багато скептиків нам
докоряє тим, що багато нинішніх працівників прокуратури знову
потрапляють до цього органу, але ми все одно вважаємо, що це суттєвий
крок. Прокуратура не злякалася і розпочала ці зміни, тому ми вважаємо це
суттєвим оновленням системи («Українці самі мають вирішувати своє
майбутнє» − посол США в Україні Джеффрі Пайєтт // Конституційна
комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/1181). – 2015. – 20.11).
Заступник міністра економічного розвитку й торгівлі Максим
Нефьодов:
Приєднання України до WTO GPA (угоди про державні закупівлі)
принесе певні вигоди для українських підприємців. Зокрема, це можливості
для подальших дипломатичних переговорів у торговельній дипломатії і те,
що українські експортери отримують доступ до величезного ринку
держзакупівель інших країн.
Три основні вигоди, які одержить Україна, це реально великий
дипломатичний успіх, над яким працювали з 2011 року. (…) Те, що ми
дотиснули це питання, – успіх торгової дипломатії. По-друге, це ще й
додаткові можливості для ведення двосторонніх переговорів з іншими
країнами, оскільки GPA – відносно молода угода, до якої входить приблизно
чверть усіх членів СОТ. Це понад 45 членів угоди і два на ратифікації (в тому
числі й Україна, тоді їх буде 47). Відповідно, величезна кількість країн не є
членами угоди, як, приміром, Австралія, Китай, Росія і т.д. Відповідно, те, що
ми вступили першими, дає нам додаткові можливості вести з ними
переговори. Це зброя, яку ми даємо українським дипломатам.
Найочевидніша вигода – це те, що українські експортери отримують
доступ до держзакупівель інших країн. Цей величезний ринок ніколи раніше
українським експортом не розглядався не те що як пріоритетний, а взагалі, як
цікавий.
Документи від української компанії, якби вона принесла їх на тендер
десь у Японії або в Таїланді, просто не взяли б фізично. Відмовили б в участі.
І ми домоглися того, що нічого не змінюємо у своєму законодавстві, не
надаємо жодних додаткових пільг чи доступу для іноземних гравців, у той
час як вони відкривають для нас свій ринок. Це цілком можливий канал
просування українського експорту, особливо враховуючи, що всі держави у
світі купують переважно прийнятну за ціною продукцію: не «Мерседеси», а
щось дешевше. І Україна тут справді є конкурентоспроможною. Якщо ви
хочете експортувати офісний папір, меблі або чашки – що завгодно,
основний критерій, як і в будь-яких державних органів, – це ціна. Україна,
особливо після девальвації та з урахуванням низької оплати праці (за
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мірками розвинених країн), в такому сегменті є конкурентоспроможною.
Можемо говорити, що ми не конкурентоспроможні у виробництві
«Мерседесів», але більшість країн світу їх і не купує. Але візьмемо,
приміром, той самий, умовно кажучи, туалетний папір: Польща купує –
кожна школа, кожне воєводство і муніципалітет. Відповідно, це цікава
експортна можливість.
Поки що не йдеться про те, що це можливість протягом місяця
подвоїти чи потроїти український експорт. Але це ще один канал, над яким
треба працювати.
(…) Це якраз можливість для малого та середнього бізнесу. Великий
бізнес і раніше міг брати участь. Дивіться, яка тут асиметрія: якщо «Кокакола» почне щось продавати на українському ринку, у цієї компанії є і
юристи, і радники, вона може побудувати тут завод, відкрити
представництво і взагалі вважатися українською компанією. А українська
компанія – середній експортер вже аж ніяк не «Кока-кола»: не може десь у
Норвегії або в Новій Зеландії відкрити представництво, найняти людей і
фінансувати. Раніше для малого та середнього бізнесу це був бар'єр. Можна
сказати, що там відкрити фірму і найняти людей – це витратити лише 50
тисяч доларів, але для маленького виробника з регіону це великі гроші
(Максим Нефьодов: Від приєднання до угоди СОТ про державні закупівлі
виграє малий та середній бізнес // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/22189-ot-prisoedinenija-k-soglasheniju-opublichnykh-zak.html). – 2015. – 20.11).
Ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук:
Можливості законодавчого вдосконалення судової системи фактично
вичерпані. Подальший рух країни у напрямку забезпечення справедливого,
неупередженого правосуддя стримується відсутністю конституційних змін,
тому що (…) частина відносин у сфері правосуддя безпосередньо
врегульовується Конституцією.
Навіть якщо ми умовно замінимо суддівський корпус на 100%
одномоментно, що навіть теоретично неможливо зробити, то не змінивши
саму систему організації влади, доступу, функціонування, діяльності цей,
здавалось би, позитивний результат буде швидко знівельований.
Є підстави очікувати, що за умови внесення змін до Конституції будуть
закладені реальні підстави для реалізації сподівань суспільства на зміну
стану справ у системі правосуддя і повернення довіри до правосуддя як
фундаментального інституту захисту прав людини.
Голова Вищого господарського суду України Богдан Львов:
Внесення змін до Конституції – це, можливо, найбільш істотна частина,
найбільш суттєва, але більш стратегічна. Вона одразу не вирішить всі
питання – вона визначає напрями розвитку і усуває перешкоди, які зараз на
цих напрямах присутні. Серед таких проблем – вплив на судову гілку влади
політичних інститутів – Верховної Ради та Президента, питання
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фінансування судів, забезпечення якості судового корпусу, необхідність
більшої ролі адвокатури та прокуратури водночас.
Координатор проекту «Підтримка відкритого, демократичного
процесу реформ в Україні» організації «Democracy Reporting
International» Андрій Козлов:
Судова реформа передбачає також, що суди будуть створюватися
законом. Президент на певний час збереже повноваження створювати їх
указом відповідно до закону, але стратегічна мета – суди мають бути
створені законом. Це нововведення було однією з рекомендацій
Венеціанської комісії, і це нормальний сталий європейський стандарт. У
судах після їх реорганізації у переважній більшості випадків повинні бути
призначені нові судді.
Судді, які були призначені на 5-річний термін, відбуватимуть свій
термін, після чого призначатимуться на посаду безстроково через конкурс.
Ті, хто на час реформи вже займає посаду безстроково, повинні будуть
пройти оцінювання. Йдеться про те, що мають бути оцінені персональні
компетенції судді, соціальні компетенції судді, і, власне кажучи, професійні
(…) (Зміни до Конституції у частині правосуддя закладуть реальні
підстави для реалізації сподівань суспільства – експерти // Ukraine Crisis
Media Center (http://uacrisis.org/ua/37743-zmini-do-konstitutsiyi-2). − 2015. −
19.11).
Європейський комісар з питань європейської політики сусідства
Йоганес Ган:
(…) Як відомо, у нас з Україною особлива ситуація – вільний експорт з
України до ЄС вже діє, ще з 2014 року, а з 1 січня має відкритися
протилежний напрямок – безмитний експорт з ЄС до України.
Але потрібно розуміти, що наша глибока ЗВТ – це не лише питання
мит.
Україна має усвідомити, що виконання Угоди буде серйозним
викликом для країни.
Важливий момент: виконання угоди – це робота для багатьох
міністерств. А це означає: неприпустимо, щоби цей процес координувало
одне міністерство, воно гарантовано «провалить» цю роботу. Тому інші
також мають брати участь у процесі.
Вам доведеться змінити не сотні – тисячі нормативних та регуляторних
актів!
У нас нещодавно була зустріч з представниками Молдови (в цій країні
ЗВТ з ЄС почала працювати ще в 2014 році, – ред.). Так от, вони з гордістю
розповідали нам, що вже змінили 2 тисячі регуляторних актів у відповідності
до ЗВТ, але водночас визнали, що це близько 10% від роботи, яку доведеться
зробити!
Виконання угоди – це запровадження в Україні, чи то в Молдові, норм
законодавства ЄС.
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Так, це складне завдання, але йдеться не лише про експорт до ЄС.
Європейські стандарти, як правило, є також світовими стандартами. Тобто
щойно ви отримаєте визнання відповідності до європейських стандартів, ви
матимете технічну готовність експортувати по всьому світу.
А це – неймовірно важлива задача, але водночас це – виклик для
держави. (…)
(…) Так, реформа держслужби є критично важливою. Хоча, можливо,
вона не буде такою наочною, як створення поліції, але вона потрібна вашій
державі і ми справді плануємо інвестувати сюди найбільше зусиль.
Треба змінити якість роботи в деяких секторах держслужби. І після
того як необхідні зміни відбудуться, ця реформа може включати
фінансування Євросоюзом підвищення зарплатні держслужбовцям. (…)
Пріоритетні напрямки, з яких варто почати реформу – судова система,
податкова та митниця. Почати реформи ми маємо саме з них. (…)
В кожному міністерстві потрібно разом із зовнішніми експертами
визначити, якими є справжні потреби, скільки людей мають виконувати ту чи
іншу роботу, скільки доведеться скоротити, якими є кваліфікаційні вимоги і
так далі. (…)
Імплементувати глибоку та всеосяжну ЗВТ, мабуть, має бути
найпершою вашою метою. (…)
Насправді у вас ухвалене непогане (антикорупційне, − ред.)
законодавство, але є проблеми з виконанням. Антикорупційна прокуратура,
напруженість з генпрокурором, кадрові питання – тут Україні є що
вдосконалювати. Але ми розуміємо, що миттєво систему не змінити (…)
(Єврокомісар Ган: «Ми надто часто фінансували обіцянки України. Це
потрібно
змінити»
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/interview/2015/11/19/7040974/). − 2015. −
19.11).
Експерт з питань управління територіями Юрій Ганущак:
Децентралізація важлива тим, що «відкриває двері» іншим життєво
необхідним для України реформам.
Якщо не приймають децентралізацію, то ефективність країни різко
падає.
Якщо ми передаємо владу, гроші і відповідальність дуже багатьом
центрам прийняття рішень, хоч у невеличкому обсязі, але саме вони
відповідальні, то в такому разі помилки, які обов’язкові, дуже швидко
відпрацьовуються. Якщо рішення приймає тільки центр, а на низу бояться
ризикувати, то тоді руху немає.
Ті, хто не сприймає децентралізацію, має свою містечкову позицію, яка
полягає в чому?.. Не хоче, щоб за ним був контроль з боку держави…
Погляньте, з трьох елементів, які стосуються реформи, а саме
−
повноваження, ресурси і відповідальність – два перші вже зроблено.
Величезні гроші пішли на місця, близько 30 млрд. грн. І те що ремонтують
вулиці – це не вибори, це результат бюджетної децентралізації
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(Децентралізація важлива тим, що «відкриває двері» іншим життєво
необхідним для України реформам, − експерт // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/Like/68434-detsentralizatsiya-vazhlivatim-scho-vidkrivae-dveri-inshim-zhittevo-neobkhidnim-dlya-ukraini-reformamekspert). − 2015. − 19.11).
Головний редактор аграрного інформаційного агентства
«Агравері» Наталія Гузенко:
(…) Якщо подивитися на обсяги експорту, то за останній місяць ЄС
другий за потужністю напрям, тому це суттєвий ринок для українських
аграріїв. Якщо говорити про квоти, то тут треба розрізняти за видами
продукції. Наприклад, немає квот на експорт української олії чи української
пшениці, чи жирів – в ЄС вони експортуються вільно, якщо компанія
знаходить там собі покупців, то вона може експортувати скільки захоче. Є
квоти на експорт м’яса, є квоти на експорт меду – виробники меду дуже б
хотіли, щоб збільшилися квоти. Виробники м’яса ще не починали туди
експортувати, бо ніхто ще не пройшов сертифікацію. Це потужний ринок і
перспективи на ньому є, але, наприклад, для виробників молочної продукції
чи м’ясної експортувати в ЄС – це не означає отримати собі великий ринок
збуту, це значить отримати підтвердження якості власного виробництва.
Багато хто з них казав: якщо ми почнемо експортувати в ЄС, навіть 100
кілограмів завеземо, нам набагато легше виходити на ринки Близького Сходу
чи Південної Африки. Тобто ринок ЄС для них своєрідний знак якості
(Експерт: ринок ЄС – своєрідний знак якості для виробників // Радіо
Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/27375182.html). – 2015. –
19.11).
Експерт з питань управління територіями Юрій Ганущак:
Префект – це «дорівнює» голова місцевої державної адміністрації
«мінус» виконавчий комітет «плюс» прокурор «поділити» на два. Тобто в
нього є функції нагляду за актами органів місцевого самоврядування, які
були раніше у прокурора, але набагато менші, тому що префект, на відміну
від прокурора, має набагато менше часу для реагування на ці акти. Контроль
за актами органів місцевого самоврядування потрібний? Так. Тому що коли
передають повноваження, зростають ризики розбалансування системи (…)
(Експерт спростував поширену лякливу «казку» про префекта //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/859). –
2015. – 19.11).
До ТОП найбільш очікуваних реформ, як свідчить дослідження
фонду
«Демократичні
ініціативи»,
українці
зараховують
антикорупційну, правоохоронну й реформу системи соціального захисту.
Проте, поняття «боротьба з корупцією» є занадто містким, аби називати його
одним словом «реформа», зауважують експерти.
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Директор інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр
Сушко:
Якщо зануритися в деталі, такої реформи (антикорупційної, ред.) не
існує – є елементи, які разом і дають антикорупцію. Це, в першу чергу,
побудова справедливого судочинства, де опір змінам – найсильніший. Ви
можете робити що завгодно – наприклад, вивести нову поліцію на вулиці.
Але коли це доходить до суду, до прокурора – ви бачите, що це найскладніша
задача, збудувати ці інституції правильним чином. І для мене завершення
реформ – це точка, коли буде збудоване чесне, незалежне і прозоре
судочинство.
Співзасновник громадянської платформи «Нова країна» Андрій
Длигач:
Мені не подобається слово «реформи», тому що деякі державні діячі,
говорячи це слово, мають на увазі зміну форми, а не зміну системи. Я надаю
перевагу слову «модернізація», це слово описує наступні плани і кроки
громадянського суспільства.
Експерт «Реанімаційного пакету реформ» Оксана Нечипоренко:
Найскладніше – зробити владні інституції партнерами.
Але якщо говорити про уроки, які ми вивчили, то перший – це не
втрачати надії, тому що це довгий шлях, і треба бути готовим до цього. Друге
– якщо ви робите свою роботу добре, ви знаходите правильну міжнародну
підтримку, ваш меседж через різні канали врешті дістанеться кінцевого
бенефіціара, і зміни почнуть відбуватися. І третє – ви завжди знайдете
партнерів (Реформи завершені лише тоді, коли збудоване нове
судочинство
–
експерт
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27375980.html). – 2015. – 19.11).
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир
Омельченко:
Сьогодні балансові запаси становлять 1 трильйон кубічних метрів газу.
При правильному стимулюванні економіки і нормальних податкових умовах
Україна здатна впродовж найближчих 5-7 років збільшити видобуток газу до
30-35 мільярдів метрів кубічних у рік.
Якби держава приділяла увагу газодобувній галузі, Україна вже давно
могла би добувати газ на тому рівні, щоб себе повністю забезпечити цим
ресурсом (Україна може повністю забезпечити себе газом власного
видобутку
//
Центр
Разумкова
(http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=5873). − 2015. − 19.11).
Директор економічних програма Центру Разумкова Василь
Юрчишин:
Для України, звичайно, був би ідеальний варіант, якби ми мали просту,
зрозумілу, прозору податкову систему. Але відразу досягти цього
неможливо. Тому хоч і дуже привабливо виглядає різке зниження податків,
що пропонує парламентський комітет, але як тільки ми знизимо податки, є
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висока вірогідність того, що знизяться і надходження до бюджету. Податки
можна знизити за один день, але внаслідок того, що нема належної довіри
економічних агентів до державної політики, надходження навряд чи швидко
відреагують на нові ставки.
Разом зі зниженням доходів до бюджету потрібно буде або зменшувати
витрати, або мати надійні джерела фінансування дефіциту. Зрозуміло, що
останнього в України немає. Різати витрати зараз, в умовах військових дій на
сході, низьких соціальних стандартів, неприйнятно. Тому Мінфін і парламент
повинні шукати компромісне рішення на шляху до оптимізації різних пільг,
фінансової підтримки, але не для населення. Перш за все, для підприємств,
необхідна оптимізація їхніх структур. Якщо піти в цьому напрямку, то можна
якимсь чином об'єднати два варіанти податкової реформи. Причому такий
інструментарій як приватизація зараз законсервований.
Швидше за все, МВФ і український уряд зараз зайняті пошуком того,
як можна збалансувати обидва запропоновані варіанти податкових
перетворень. Тобто не йдеться про високі чи низькі податки, а насамперед
ідеться про збалансованість бюджету або мінімізації дефіциту. МВФ,
звичайно, намагатиметься прислухатися до таких напрямів. МВФ не
наполягає ні на низьких, ні на високих податках. Основна турбота МВФ −
аби був збалансований бюджет, або принаймні, якщо він буде дефіцитний, то
щоб він мав надійне джерело фінансування. У такому разі буде відсутня
загроза краху державних фінансів (Оптимізація пільг підприємств
дозволить збалансувати державний бюджет // Центр Разумкова
(http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=5873). − 2015. − 19.11).
Голова департаменту планування антикорупційної політики Бюро
запобігання та боротьби з корупцією (Латвія) Алвілс Стрікеріс:
Є універсальні засоби боротьби з корупцією. Насамперед це контроль
прозорості та цілісності руху активів та коштів як у бюджеті, так і у
приватних осіб, контроль державних закупівель, фінансів політичних партій,
проходження передвиборних кампаній. Є ще й приватні методи, які
варіюються залежно від політичної та економічної ситуації в країні, а також
її розміру, суспільних настроїв, капіталу, вкладеного в реформи, підтримки
світової громадськості тощо.
Україна тільки починає процес вступу до Євросоюзу, починає
переймати стандарти Заходу, його культуру, тоді як у Латвії це почалося ще в
90-ті. З цієї точки зору Україна на кілька сходинок нижче за Латвію. От якби
ці країни починали євроінтеграцію одночасно, я б не зміг сказати, важче чи
простіше боротися з корупцією в Латвії. Але оскільки Латвія почала 20 років
тому, а Україна лише зараз, очевидно, що ви дуже відстаєте.
Я не можу сказати, що в Латвії немає корупції, бо вона є, просто не
настільки явна й очевидна. А все тому, що хабарництво буває вигідним для
обох сторін: і для тієї, яка дає хабар, і для тієї, яка його приймає. А якщо
людям комфортно з таким рівнем корупції, вони не схотять з нею боротися. І
ця ситуація повсюдна. Якість боротьби з корупцією дуже залежить від
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настроїв політиків, простоти та прозорості законів і, головне, від менталітету
і настроїв людей. Адже якщо дух патріотизму в людях сильніший за жадобу
наживи і влади, боротьба з корупцією відбудеться в країні простіше і швидше
(…) (Алвілс Стрікеріс: Якість боротьби з корупцією залежить від
менталітету людей (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/22085-kachestvoborby-s-korrupciejj-zavisit-ot-mentalite.htm). – 2015. – 19.11).
Менеджер групи реформування дорожньої галузі платформи
«РПР» Андрій Мартенс:
Ліквідація ДАІ та МРЕВ – правильний крок, але питання тепер у тому,
хто і як замінить ці органи в короткостроковій перспективі.
Взагалі, звичайно, потрібно було ліквідувати ці структури, тому що
вони себе скомпрометували. Але не можна ліквідовувати, не створивши
нічого нового. Залишається лиш надія, що керівництво нашої нової поліції,
яке має досвід реалізації реформ у Грузії, успішно впорається і з цим
завданням.
Ліпити з ДАІ нову структуру було б марним витрачанням часу. А
створити нову структуру, набрати інших людей, з іншими поглядами – це
складно, але правильно.
Питання в тому, наскільки швидко ми зможемо залатати цей проміжок?
Є сумніви, що ми зможемо закрити цю нішу. Щоб набрати величезну
кількість співробітників поліції для забезпечення всіх автошляхів України,
знадобляться величезні зусилля.
Радник голови КМДА з питань транспорту Олександр Кава:
Вкрай важливо, щоб ті органи, які замінять МРЕВ, працювали якісно,
тому що, незважаючи на піар-кампанію нової патрульної поліції в ЗМІ та
соцмережах, до їхньої роботи є дуже багато зауважень. Якщо відкинути піар,
то багато фіксується і ДТП, які провокують поліціянти, й розбитих ними
машин.
Поки що про наслідки говорити зарано (…) (Ліквідація ДАІ та МРЕВ:
зміна вивісок чи боротьба з корупцією? Експерти // Слово і Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2015/11/19/pogljad/suspilstvo/likvidacziya-dai-ta-mrevzmina-vyvisok-chy-borotba-z-korupcziyeyu-eksperty). – 2015. – 19.11).
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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 Геннадій Зубко:
Мінрегіон спільно з Мінфіном та обласними адміністраціями розробив
прискорений алгоритм відбору проектів для інвестування Європейським
інвестиційним банком (ЄІБ) та відповідний проект Постанови Кабінету
Міністрів. Вони дозволять почати вибір коштів на фінансування проектів
через два, а не три-чотири місяці, як це відбувається зараз.
Треба змінювати процедуру і пришвидшувати процеси. Зараз три
місяці треба на ратифікацію, ще три – на підготовку проектів. До того ж
додатково треба витрачати час на відбір цих проектів. Змінивши процедуру,
ми зможемо скоротити термін фінансування з двох місяців до двох тижнів.
Вже погоджені 72 проекти, на які буде спрямовано перший транш ЄІБ
у розмірі 30 млн євро. Вони були відібрані серед 487 поданих проектів і
стосуються двох соціальних напрямків. Перший – це відновлення житла, у
якому можна розмістити переселенців. Другий – енергомодернізація і
відновлення інфраструктури соціальних об’єктів: дитячих садків, шкіл і
лікарень.
Зміна процедури дасть можливість почати фінансування цих 72
проектів вже до кінця року.
Кошти ЄІБ спрямовані Донецьку і Луганську області, постраждалі від
військових дій, а також Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області,
які зазнають сильного тиску на соціальні сферу та іншу інфраструктуру через
великий потік вимушених переселенців. Також до цієї програми можуть
долучатися й інші регіони (Фінансування проектів відновлення Донбасу
буде
спрощене,
–
Геннадій
Зубко
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248658088&cat_id=2
44276429). − 2015. – 25.11).
Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета
части зоны проведения АТО) за январь-октябрь 2015 года по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего года уменьшился на 37,7%.
В то же время, несмотря на сохраняющиеся проблемы, предприятия
продолжают восстанавливать производство, благодаря чему обеспечен его
рост в октябре по сравнению с предыдущим месяцем на 8%. В частности,
увеличились объемы продукции в октябре по сравнению с сентябрем в
металлургическом производстве и производстве готовых металлических
изделий – на 2,4%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на
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2,7%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3,0%, в
производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 9,3%, в
производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и
кондиционированного воздуха – на 15,8%, в машиностроении – на 40,6%.
В базовых отраслях промышленности региона по-прежнему нарушены
традиционные производственные цепочки «уголь-кокс-металл» и «угольэлектроэнергия», хотя за октябрь по сравнению с предыдущим месяцем
обеспечен прирост на 1,8% объема каменного угля, включающего
отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения; на 2,4% увеличилось за
месяц производство кокса, на 14,3% возросла по сравнению с сентябрем
выработка электроэнергии. На основных переделах металлургического цикла
ситуация в октябре была противоречивой: выплавка чугуна уменьшилась по
сравнению с предыдущим месяцем на 1,4%, стали произведено больше, чем в
сентябре, на 12,0%, выпуск готового проката сократился на 12,7% (Объем
промышленной продукции Донецкой области за январь–октябрь
уменьшился на 38% // Аналитическая служба новостей (http://restoringdonbass.com/novosti/28284-obem-promyishlennoy-produktsii-donetskoy-oblastiza-yanvar-oktyabr-umenshilsya-na-38/). – 2015. – 23.11).
18 ноября 2015 года, Кабинетом Министров Украины были
выделены дополнительные средства в размере более чем 53 миллионов
гривен на восстановление города Сватово.
Руководитель Луганской ОВГА Георгий Тука:
С нетерпением ждем этих средств, поскольку у строителей
катастрофично не хватает собственных оборотных средств для завершения
работ. На официальном сайте КМУ текст данного распоряжения еще не
опубликован (Государством выделена дополнительная сумма на
восстановление
города
Сватово
//
Трибун
Луганск
(http://tribun.com.ua/30117). – 2015. – 19.11).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України
Замминистр информполитики Артем Биденко:
Украина восстанавливает телерадиовещание на Донбассе с помощью
западных партнеров.
В частности Польша передала для этой цели девять аналоговых
телевизионных передатчиков. Пять из них уже установлены.
От Литвы получено 15 передатчиков, 9 установлено.
От США получено три FM-передатчика, которые планируется
установить в зоне АТО в ближайшее время.
Ориентировочная стоимость полученного оборудования составляет
около 10 млн грн.
Концерном РРТ введено вещание Донецкой ОГТРК совместно с
«Громадським ТБ» в Краматорске, Мариуполе, Красноармейске, Волновахе,
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Елизаветовке и Курахово (Украина восстанавливает вещание на Донбассе
// Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/362258/ukraina_vosstanavlivaet_
veschanie_na_donbasse). − 2015. – 25.11).
Спікер пілотного проекту УКМЦ «Речник мирного життя»
Валентин Пугачов:
За даними Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
(ЛОВЦА), на сьогодні працевлаштування потребують близько 2,5 тисяч
внутрішньо переміщених осіб. Відповідно, залучення інвестицій для
розвитку малого та середнього підприємництва на Луганщині, як із боку
держави, так і від міжнародних благодійних організацій, може вирішити цю
проблему.
Перший заступник голови Луганської обласної військовоцивільної адміністрації Єлизавета Пушко-Цибуляк:
Малий і середній бізнес, це та ланка, до якої можна залучити
переселенців. Проте, у даному регіоні спостерігається зменшення кількості
суб’єктів господарювання. На початок року у нас було понад 20 тисяч
суб’єктів малого і середнього бізнесу, їхня кількість скоротилися за рік, у
середньому, десь на 15. Станом на зараз, у бізнесі фіксуються такі проблеми,
як відсутність стартового капіталу для початку бізнесу; невідповідність між
попитом та пропозицією у кадровому питанні, зокрема, замість існуючих
юристів та економістів більший попит на технічні спеціальності; а також
проблемним є те, що фонди підтримки підприємництва та агенції із
залучення інвестицій та комунальні підприємства, що займалися
проблематикою малого та середнього бізнесу, залишилися на тимчасово
окупованих територіях.
Розроблена регіональна програма із залучення інвестицій, розвитку та
підтримки малого і середнього бізнесу. Із класичних пропозицій – це
бюджетна підтримка для започаткування справи як стартовий капітал,
часткове погашення кредитів чи відсоткової ставки кредитних ресурсів,
правове забезпечення (…). Крім того, планується створити агенцію із
залучення інвестицій та інвестиційний фонд.
Для започаткування малого бізнесу у Луганській області залучаються
кошти міжнародних організацій.
Координатор з комунікацій міжнародної благодійної організації
Mercy Corps Брайан Мілаковський:
Проект, який ми зараз реалізуємо, це 400 тисяч доларів для дрібних
грантів для таких соціальних груп як переселенці, приймаючі родини,
мешканці прифронтових населених пунктів. Ми вже дали більше 200 таких
грантів, тобто більше 100 тисяч доларів отримувачам із майже всіх районів і
міст, що під контролем держави. Часто ці люди приїжджають з великих міст,
де працювали у крупних компаніях чи на шахтах і розпочати власну справу з
нуля для них дещо складно. Тому, перш ніж подаватися на гранти,
проводиться програма спеціальних тренінгів та консультацій, зокрема, як
написати бізнес-план, як прорахувати видатки, оцінити конкуренцію тощо,
Офіційна інформація

93

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

19 ‒ 25 листопада 2015 року

20-28 лютого 2015
аби знайти свою нішу у місцевій економіці (Вже надано більше 200 грантів
на суму близько 100 тисяч доларів у рамках проекту для переселенців та
мешканців прифронтових територій – міжнародна організація Mercy
Corps // Ukraine Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ua/37948rechnyk_myrnogo_zhyttia-2). − 2015. – 24.11).
Конкурсная комиссия Минобразования по отбору исполнителей
госзаказа
для
подготовки
специалистов,
научных,
научнопедагогических и рабочих кадров приняла решение о внесении
изменений в объемы госзаказа для перевода внутренне перемещенных
лиц на бюджетную форму обучения.
Переселенцы будут переведены на бюджет в профессиональнотехнических учреждениях, а также в высших учебных заведениях по
представлению последних.
По результатам заседания Конкурсная комиссия МОН утвердила
изменения в распределение объема государственного заказа в 2015 году на
подготовку специалистов с высшим образованием по образовательноквалификационным уровням младшего специалиста, бакалавра, специалиста
и магистра в вузах, подчиненных министерству (Студенты-переселенцы
смогут перевестись на бюджет // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/28272-studentyi-pereselentsyi-smogutperevestis-na-byudzhet/). – 2015. – 23.11).
19 листопада у ДСНС відбулося чергове засідання Міжвідомчого
координаційного штабу з питань, пов’язаних із соціальним
забезпеченням громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої
території та районів проведення АТО на чолі із керівником Штабу −
Першим заступником Голови ДСНС Олегом Мельчуцьким. Участь у
нараді взяли керівники регіональних штабів, представники органів
виконавчої влади, які входять до складу Штабу, громадських організацій.
Під час засідання учасники обговорили питання, що стосуються
соціального забезпечення та захисту переселенців, зокрема переміщення з
районів проведення АТО, тимчасового розміщення, працевлаштування,
вирішення інших побутових проблем. Також було проаналізовано стан
правового та соціально-медичного забезпечення осіб, які постраждали під час
бойових дій в районах проведення АТО і напрямки удосконалення
нормативно-правових актів щодо соціального захисту внутрішньо
переміщених осіб.
Голова Правління громадської організації «Відновлення Донбасу»
Олена Петраєва презентувала результати комплексного дослідження
проблем внутрішньо переміщених осіб «Індекс комфортності переселенця».
Опитування серед внутрішньо переміщених осіб проводилося у 7 регіонах
України та місті Києві впродовж липня-серпня цього року. За результатами
дослідження було визначено основні проблеми, з якими найчастіше
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стикаються переселенці, рівень надання допомоги та адаптації людей до
нових умов проживання у розрізі регіонів.
Керівник Штабу − Перший заступник Голови ДСНС Олег
Мельчуцький:
У зв’язку зі зниженням температури повітря та великою кількістю
людей, які щоденно перетинають контрольні пункти в’їзду-виїзду на
території Донецької та Луганської областей наразі важливим завданням
також є створення належних умов перебування людей на цих пунктах. Саме
тому там будуть розгорнуті пункти обігріву, де люди зможуть зігрітися,
чекаючи своєї черги (На контрольних пунктах в'їзду-виїзду у Донецькій та
Луганській областях будуть розгорнуті пункти обігріву, − Олег
Мельчуцький // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248644272&cat_id=244277212). − 2015. – 19.11).
Управління звільненими територіями
В Луганской области внедрена система электронных закупок
«Прозоро».
Председатель
Луганской
областной
военно-гражданской
администрации Георгий Тука:
Это мое распоряжение о внедрении и эксплуатацию системы
электронных закупок…Я не думаю, что нам удастся это сделать, как указано
– до 15 января, но первые самые важные шаги уже будут сделаны до 15
января. На территории области все администрации и государственные
органы будут переходить к электронным торгам. Таким образом, избегая или
минимизуруя
возможности
коррупционных
действий
во
время
использования бюджетных денег. Луганская область одна из первых перешла
на эту систему. Система «Прозоро» уже достаточно известна в Украине. Если
не ошибаюсь – в трех или четырех областях она уже внедрена. Мы хоть и не
первые, но среди лидеров (На Луганщине появилась новая система
электронных
закупок
//
Донбасс.
Комментарии
(http://donbass.comments.ua/news/118233-na-luganshchine-poyavilas-novayasistema.html). – 2015. – 24.11).
Проект «Реформа управління на сході України», що виконується
німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH спільно з Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України запрошує об'єднані територіальні громади взяти
участь у конкурсному відборі для створення Центрів надання
адміністративних послуг.
На конкурсних засадах буде відібрано 10 об’єднаних територіальних
громад, які отримають технічну допомогу на створення Центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП), а саме: ремонт приміщень для ЦНАП;
матеріально-технічне забезпечення ЦНАП; програмне забезпечення для
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ЦНАП; консультації з питань впорядкування організаційних документів
ЦНАП; навчання персоналу ЦНАП.
Обсяг технічної допомоги буде визначено окремо в кожній об’єднаній
територіальній громаді (Об’єднані громади можуть взяти участь у
конкурсі зі створення Центрів надання адміністративних послуг //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/861). –
2015. – 19.11).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Выдача гуманитарной помощи жителям Краснодона и
Краснодонского района начнется с 25 ноября.
Начальник управления труда и социальной защиты населения
администрации Краснодона Татьяна Галушкина:
Выдача гуманитарной помощи будет осуществляться с 25 по 30 ноября
включительно. Гуманитарная помощь от Международного Комитета
Красного Креста будет выдаваться инвалидам 1-2 группы общего
заболевания, которые получают пенсию в Пенсионном фонде. Помощь будет
выдаваться по талонам, которые можно получить в управлении труда и
социальной защиты населения. В состав гуманитарной помощи входит один
продуктовый и один гигиенический набор (…) (В Краснодонском районе
начнут выдавать «гуманитарку» от Красного Креста // Неделя
(http://nedelya.net.ua/news/socium/v-krasnodonskom-rayone-nachnut-vydavatgumanitarku-ot-krasnogo-kresta). – 2015. – 25.11).
Волинські будівельники, які допомагали мешканцям м. Сватове
Луганської обл. відновлювати зруйновані через надзвичайну ситуацію
будівлі, днями повернулися на рідну землю.
Зведені бригади спеціалістів із кількох волинських будівельних
підприємств працювали два тижні у містечку, де допомагали місцевим
жителям ремонтувати пошкоджені покрівлі житлових будинків, вставляли
шибки у вікна та виконували інші ремонтні роботи. Слід зазначити, що
волиняни зреагувати на біду оперативно, першими з-поміж інших областей:
зважаючи на вказівку голови облдержадміністрації Володимира Гунчика за
кілька днів сформували будівельні бригади, які й поїхали на Луганщину.
Окрім того, волинські будівельники – єдині, які ремонтували будинки у
приватному секторі (Волиняни першими відгукнулися на трагедію у
Сватовому
//
Волинська
обласна
державна
адміністрація
(http://voladm.gov.ua/volinyani-pershimi-vidguknulisya-na-tragediyu-usvatovomu/). – 2015. – 25.11).
24 ноября на базе центра состоялась рабочая встреча с
представителями благотворительных фондов «Сподівання» и «Каритас
Запорожье». Эти организации реализуют проект «Быстрое реагирование на
социальные и экономические проблемы внутренне перемещенных лиц в
Украине».
В Запорожье проект внедряется в жизнь совместно с Запорожским
городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи,
центрами занятости, областной библиотекой для юношества, Главным
управлением ГСЧС Украины в Запорожской области.
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В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы взаимодействия
специалистов городского центра социальных служб для семьи, детей и
молодежи и представителей благотворительных фондов по предоставлению
помощи внутренне перемещенным лицам и их интеграции в социальную
среду Запорожья (Государственные и общественные организации
объединяют усилия для оказания помощи вынужденным переселенцам //
Офіційний
порталЗапорізької
міської
влади
(http://meria.zp.ua/test/index.php?id=25636). – 2015. – 25.11).
Сотрудники Волновахского и Докучаевского управлений
водопроводно-канализационного хозяйства восстановили подачу воды
жителям поселка Еленовка и сел Степное и Березовое.
Электроснабжение Еленовской повысительной насосной станции
осуществляется в аварийном режиме по резервной линии электропередачи.
Кроме того, для восстановления подачи воды был отремонтирован
трансформатор, были промыты и прохлорированы резервуары чистой воды.
25, 26, 27 ноября планируется хлорирование водопроводных сетей.
По информации компании, для восстановления работы повысительной
насосной станции в штатном режиме необходимо будет выполнить большой
объем работ, так как в результате попадания снарядов были повреждены
кровля на насосной станции и трансформаторной подстанции, разрушены
оголовки резервуаров (Восстановлено водоснабжение поселка Еленовка, –
«Вода Донбасса» // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/28504-vosstanovleno-vodosnabzhenie-poselka-elenovkavoda-donbassa/). – 2015. – 25.11).
24 ноября, 37 Государственную пожарно-спасательную часть м.
Славянск посетили представители делегации из Германии в
сопровождении начальника Главного управления ГСЧС Украины в
Донецкой области Николая Ильченко
Делегацией был проведен осмотр имущества, которое было получено
по линии гуманитарной помощи от немецкого общества международного
сотрудничества (GIZ), а именно: комплекты боевого снаряжения пожарного;
аппараты на сжатом воздухе марки DRAGER; генераторы SDMO; бензорез и
бензопила фирмы SHTIL; модуль для личного состава и комплектация
(нагревательная пушка, генератор для освещения и компрессор) (Германия
передала спасателям Донетчины гуманитарную помощь на 3,5 млн евро
// Донецкие вести (http://www.donetskie.com/news/incident/germaniyaperedala-spasatelyam-donetchiny-gumanitarnuyu-pomoshch-na-3-5-mlnevro/58745/). – 2015. – 24.11).
За ініціативи радника Міністерства соціальної політики України
Галини Корнієнко в облдержадміністрації відбулася презентація
всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє», який реалізує програму
надання соціальної підтримки громадянам, які переселяються до
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Дніпропетровської області з тимчасово окупованих територій та районів
проведення АТО.
Дніпропетровська обласна рада пішла назустріч і ухвалила Обласну
програму надання соціальної підтримки громадянам, які переселяються до
Дніпропетровської області з тимчасово окупованих територій та районів
проведення АТО, на 2014–2016 роки, взявши на себе роль координатора та
контролера за її виконанням. Тепер фонд співпрацює з такими потужними
організаціями як Управління Верховного комісара з питань біженців ООН,
USAID, міжнародним фондом «Відродження».
За підсумками зустрічі дніпропетровські та запорізькі фахівці
домовилися спільно звернутися до органів центральної влади з пропозицією
виробити механізм надання регіонам субвенцій з урахуванням у складі їх
населення вимушених переселенців (Дніпропетровці діляться досвідом
роботи з вимушеними переселенцями // Запорізька обласна державна
адміністрація (http://www.zoda.gov.ua/news/29438/dnipropetrovtsi-dilyatsyadosvidom-roboti-z-vimushenimi-pereselentsyami.html). – 2015. – 24.11).
Черкаську область з робочим візитом відвідав Представник
Агенції технічної допомоги АКТЕД («ACTED», Франція) Паскаль
Бернард. До Черкащини завітав з ініціативою допомоги вимушеним
переселенцям, котрі нині тут проживають.
Директор обласного координаційного центру, позаштатний радник
Міністра соціальної політики України по роботі з ВПО Лариса
Ходаковська:
Черкащина не входила до переліку тих регіонів, яким допомагає
Агенція (серед них: Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська
області), оскільки наявність майже 14-ти тисяч переселенців у регіоні не є
критичною цифрою. Паскаль Бернард відстояв Черкащину, як таку, що
потребує підтримки в цьому напрямку, адже раніше такого роду донорів тут
не було. Паскаль Бернард прибув до нас із благодійною метою: оглянути
умови проживання переселенців на Черкащині, визначитися з їхніми
потребами. Зокрема його цікавили місця компактного поселення
переселенців, яких на Черкащині декілька, а саме: Центр туризму в Каневі,
табір «Олімпія», що в Шполі, а також турбаза «Придніпровська» в
Золотоніському районі.
Представник Агенції технічної допомоги АКТЕД Паскаль Бернард:
Реалізуючи свою діяльність в Україні з 2015 року, ACTED наразі
вивчає можливість розширити власні програми з надання допомоги
переселенцям в Україні, зокрема в Черкаській області. Для цього ми маємо
намір відвідати кілька центрів колективного хостингу для переміщених сімей
в межах Черкаської області, а також започаткувати співпрацю з місцевими
благодійними організаціями, які надають допомогу вимушеним
переселенцям. Черкащина невдовзі отримає перший транш допомоги
вимушеним переселенцям. Це і гуманітарна допомога, і матеріальна, зокрема,
у вигляді ваучерів на придбання необхідних речей (Франція ініціює
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підтримку переселенців на Черкащині // Черкаська обласна державна
адміністрація
(http://ck-oda.gov.ua/frantsiya-initsiyuje-pidtrymkupereselentsiv-na-cherkaschyni/). – 2015. – 24.11).
В Северодонецке, который вот уже больше года выполняет
функции областного центра Луганщины, решили построить жилье для
сотрудников бюджетных организаций и государственных служащих,
переехавших из Луганска и работающих в различных структурах
областного значения.
Глава Луганской ВГА Григорий Тука:
Проект сооружения жилья уже «рождается». Строить планируется
двухэтажные, четырехэтажные и девятиэтажные дома. Начнутся работы уже
в начале следующего года. А к концу 2016-го планируются новоселья. Дома
будут отапливаться с помощью автономных котельных, чтобы
минимизировать затраты и уменьшить коммунальные платежи. Жилье будет
служебным, то есть, предоставляться квартиры работникам бюджетной
сферы будут временно. В случае увольнения жилье придется сдать.
Предстоит предоставить жилье полутора тысячам семьям служащих и
бюджетников. Это работники государственных учебных заведений, судов,
полиции, налоговой, областной администрации и других учреждений,
переехавших в Северодонецк из Луганска.
Руководитель ВГА предложил также городу воспользоваться
ситуацией и присоединиться к проекту. В городе большая очередь
льготников на жилье, которые его ждут десятилетиям (Временная столица
Луганщины построит жилье для переселенцев-бюджетников // Новости
Луганска - Lg-News.net (http://lg-news.net/lugansk-i-oblast-mestnoe/item/8562vremennaja-stolica-luganshhiny-postroit-zhile-dlja-pereselencevbjudzhetnikov.html). – 2015. – 22.11).
20 ноября, в Рубежном Георгий Тука, руководитель ЛОВГА,
побывал на торжественной презентации отремонтированного здания ждвокзала. Эта станция вместе с аналогичным зданием в Лисичанске,
пострадали во время боевых действий в регионе в прошлом году.
Известно, что капитальный ремонт этого здания сделали на средства,
которые выделила «Укрзализныця». Так, в частности, заменили кровлю,
проводили утеплительные работы, вместо старых оконных рам со стеклами
установили новые стеклопакеты, было увеличено до двухсот с восьмидесяти
количество мест в жд-зале ожидания. Кроме того, построили новую
котельную, которая теперь будет обеспечивать бесперебойную подачу в
здание тепла. Такие же работы проведены были в Лисичанске. Известно, что
всего на ремонт этих двух железнодорожных вокзалов предприятие
потратило около пяти миллионов гривен (В Рубежном презентовали
отремонтированный вокзал // Новости Луганска – Lg-News.net (http://lgnews.net/lugansk-i-transport/item/8561-v-rubezhnom-prezentovaliotremontirovannyj-vokzal.html). – 2015. – 20.11).
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В Мариуполе торжественно открыли реконструированный
железнодорожный мост через реку Кальчик.
Его подрыв был осуществлен 23 декабря 2014 в 01:40 на 1260
километре железнодорожного перегона. Взрывом повредило опору. Мост
находится на участке, который соединяет меткомбинат им. Ильича и
«Азовсталь» с Мариупольским торговым портом. Движение поездов в районе
железнодорожного вокзала и морского порта с тех пор было временно
приостановлено. Восстановление моста началось в июле текущего года на
частные средства (В Мариуполе восстановили взорванный мост //
Донецкие
вести
(http://www.donetskie.com/news/incident/v-mariupolevosstanovili-vzorvannyy-most/58586/). – 2015. – 20.11).
19 листопада у Дніпропетровську відбулась презентація
відремонтованого житла для проживання внутрішньо переміщених осіб
зі східних областей України. Захід очолив радник голови Дніпропетровської
обласної державної адміністрації з питань внутрішньо переміщених осіб
Владислав Макаров. Присутні представники засобів масової інформації,
обласної влади та Служби порятунку «101» спільно оглянули будівлю,
розташовану по вулиці Лоцманська, 22 а, де раніше розміщувалась лікарня.
Зараз тут облаштовані кімнати на 54 місця.
Реалізація даного проекту стала можлива за фінансової підтримки
Європейського Союзу. За програмою допомоги Дніпропетровщині до кінця
року буде відремонтовано 15 об’єктів для приживання більше 2 тисяч
переміщених осіб. Європейські благодійники допомогли з ремонтом, який
закінчено на 98 %, а далі планується залучення коштів для облаштування
кімнат меблями та побутовими предметами першої необхідності. Після
передачі об’єктів балансоутримувачам, родини зі Сходу зможуть почати
облаштовуватись в нових домівках.
Заступник начальника Головного управління ГУ ДСНС області
Едуард Горбачов:
На сьогодні Дніпропетровщина вже прийняла 85 484 внутрішньо
переміщених осіб. Модульне житло, збудоване за програмою GIZ, дозволило
розмістити близько 2500 громадян. Інші громадяни розміщені за рахунок
спеціально виділеного житлового фонду регіону або власними силами.
Проблема житла й надалі залишається актуальною, тому ми вдячні за
постійну допомогу Європейському Союзу (У Дніпропетровську
презентували нове житло для родин зі Сходу, відремонтоване за
програмою
ЄС
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248645298&cat_id=2
44277212). − 2015. – 20.11).
Европейский союз и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) приступили к
осуществлению нового проекта «Дети мира». Ключевые компоненты
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которого – это доступ к образованию и оказание психологической поддержки
детям на востоке Украины.
На реализацию проекта, в котором примут участие свыше 50 тысяч
детей, служба Европейской Комиссии по гуманитарной помощи и
гражданской защите выделила 800 тысяч евро.
Поддержкой будут заниматься пять тысяч школьных психологов,
учителей, социальных работников и волонтеров (ООН начала новый проект
помощи украинским детям на востоке Украины // Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/28181-oon-nachala-novyiyproekt-pomocshi-ukrainskim-detyam-na-vostoke-ukrainyi/). – 2015. – 20.11).
Представители США в Мариуполе провели мониторинг
криминогенной обстановки и работы полиции
Представитель США Джефф Робертс:
С начала боевых действий на востоке Украины Мариуполь был
закрытой зоной для представителей посольства США, но сегодня здесь
активно реализуются программы поддержки беженцев и планируется
внедрение других проектов. Тот факт, что полиция Донецкой области
полностью контролирует оперативную ситуацию и обеспечивает
спокойствие жителей, известно на международном уровне. Лично генерал
Аброськин получил репутацию офицера полиции, который навел правовой
порядок в регионе. Сегодня организации из США начинают реализацию
определенных программ помощи беженцам. И это, бесспорно, открывает
двери следующему сотрудничеству и помощи людям. (…)
Начальник Главного управления Национальной полиции
Донецкой Вячеслав Аброськин:
Сегодня мы формируем центры оперативного управления нарядами,
которые будут работать по всей области и оперативно реагировать на все
преступления. Совершенствуем техническую оснащенность подразделений
полиции. Новая система реагирования уже внедрена в Краснолиманском
районе, где работают группы быстрого реагирования, которые в системе
единой дислокации обеспечивают круглосуточное патрулирование всего
района (Представители США в Мариуполе провели мониторинг
криминогенной обстановки и работы полиции // 0629.com.ua – Сайт
города Мариуполя (http://www.0629.com.ua/article/1035910). – 2015. – 19.11).
В Днепропетровской области реконструируют общежития для
переселенцев.
Их ремонтируют за счет ЕС – всего регион получил более 1,5 миллиона
евро. Уже в следующем году общежития примут первых жителей. В доме
будут жить 54 человека. Вероятнее всего в это общежитие поселят
пенсионеров. Проектом ЕС не предусмотрены телевизоры, холодильник и
плиты. С этим нам обещают помочь Немецкое общество международного
сотрудничества GIZ и Красный крест.
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Еще четыре здания, которые реконструируют для переселенцев,
находятся в Днепропетровске, остальные – в Кривом Роге, Вольногорске,
Желтых Водах, Днепродзержинске, Новомосковске и Синельниково. Они
станут новым домом для более чем двух тысяч переселенцев (В
Днепродзержинске общежитие для переселенцев ремонтируют за счет
ЕС
//
5692.com.ua
–
Сайт
города
Днепродзержинска
(http://www.5692.com.ua/article/1035589). – 2015. – 19.11).
Луганская областная государственная администрация направила
письмо в Администрацию Президента Украины, Кабинета Министров
Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия
Украины, в котором предлагает предусмотреть в Государственном
бюджете на 2016 год 35 млн. грн. на возмещения убытков местным
аграриям.
В частности, одной из главных проблем, над решением которой
работает областная власть Луганщины является возмещение убытков
аграриям Попаснянского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов,
где проходили боевые действия. В связи с тем, что в Луганской области
дорогостоящая логистика, зернотрейдеры не очень охотно идут на
сотрудничество с луганскими аграрными предприятиями.
В связи с этим, областная власть в ближайшее время начнет поиск
потенциальных инвесторов для амбициозного проекта по прокладке 35 км
железнодорожных путей, что позволит снизить расходы в областном
сельском хозяйстве (Областная власть Луганщины направила Украине
предложение о возмещении убытков аграриям // EastKorr – Восточный
кореспондент
(http://www.eastkorr.net/vlast/oblastnaya-vlast-luganshchinynapravila-ukraine-predlozhenie-o-vozmeshchenii-ubytkov-agrariyam). – 2015. –
19.11).
На території Полтавської області знайшли притулок більше 28
тисяч внутрішньо переміщених осіб.
Полтавська обласна організація Товариства Червоного Хреста здійснює
проект «Пом'якшення наслідків переміщення для жінок та родин в Україні»,
що реалізується за підтримки уряду Японії. У цій програмі особлива увага
приділяється жінкам та дітям. Саме ці категорії осіб є найбільш вразливими,
і, в більшості випадків, саме жінки відіграють велику роль в адаптації та
соціальному благополуччі дітей, а також несуть на собі велику
відповідальність за успішність їх реабілітації після кризи.
Зменшення негативних наслідків процесу переміщення на жінок та
дітей досягається шляхом надання психосоціальної підтримки працівниками
та волонтерами Червоного Хреста. Проводяться індивідуальні та групові
консультації психолога, організовуються відвідування виставок, театрів,
музеїв, поїздок, створюються групи самодопомоги тощо (Червоний Хрест
Полтавщини допомагає адаптуватися жінкам та дітям з числа
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внутрішньо
переміщених
осіб
//
Полтава
(http://today.pl.ua/podi.html?new_id=7015). – 2015. – 19.11).

Сьогодні

Спеціально для переселенців із зони АТО в Запоріжжі і області
створюються нові робочі місця
В рамках Програми Розвитку ООН в Україні та Уряду Японії
реалізується проект «Соціальний супровід внутрішньо переміщених осіб»
кейс-менеджмент. Основною метою проекту є надання допомоги внутрішньо
переміщеним особам у доступі до ресурсів, необхідних для їх проживання і
функціонування у громаді, безпечне розміщення та адаптація до нових умов
проживання.
Основною діяльністю кейс-менеджера буде надання безпосередньої
допомоги вимушеним переселенцям, їх сім’ям та родичам, оцінка й
урегулювання ситуації, що склалася, визначення пріоритетних проблем та
доступних способів їх розв’язання. На сьогодні укомплектовано посади кейсменеджерів по роботі з внутрішньо переміщеними особами в місті Запоріжжя
та області. Загалом до цієї роботи будуть залучені 20 спеціалістів кейсменеджменту. Серед них – 10 осіб безпосередньо з числа вимушених
переселенців. Вони вже пройшли навчальний тренінг, проведений
представниками ПРООН.
Крім цього, триває робота щодо створення робочих місць при
управліннях праці та соціального захисту населення міськвиконкомів,
управліннях соціального захисту населення райдержадміністрацій та у
центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (На Запоріжжі
створюють нові робочі місця для переселенців // depo.ua
(http://zp.depo.ua/ukr/zp/na-zaporizhzhi-stvoryuyut-novi-robochi-mistsya-dlyapereselentsiv-19112015145200). – 2015. – 19.11).
Дніпропетровська ОДА підписала грантову угоду з USAID.
На 1 мільйон 776 тисяч гривень товарів і послуг надасть Агентство
США з міжнародного розвитку (USAID) Дніпропетровщині. Грант
спрямований на підтримку дітей, що постраждали від конфлікту на Сході.
Мова йде про 10 тисяч шкільних наборів, а також курси підготовки до ЗНО
для переселенців-школярів, дітей бійців АТО і самих воїнів, які хочуть
вступити до вишів. Про це Дніпропетровська облдержадміністрація
домовилася з представниками проекту «Українська ініціатива зміцнення
громадської довіри» (UCBI), що фінансується Агентством США з
міжнародного розвитку (USAID).
Грант дозволить ОДА розповсюдити 10 тисяч шкільних наборів –
ручки, олівці, зошити тощо. Їх отримають маленькі переселенці, діти бійців
АТО та звичайні школярі. Крім того, будуть організовані курси підготовки до
ЗНО – не тільки для дітей переселенців і воїнів, але й для самих бійців, які
хочуть вступити до ВНЗ. На курсах допоможуть підготуватись до іспитів з
математики, історії, української та англійської мови. Відкриють їх в
Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі та Павлограді.
Регіональні ініціативи
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Облдержадміністрація зараз шукає навчальні заклади, на базі яких можна
організувати такі заняття. Навчання охопить 250 учасників і триватиме
близько 4-ох місяців (Дніпропетровщина домовилася з США про допомогу
школярам-переселенцям, – Валентин Резніченко // Дніпропетровська
ОДА
(http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=68DFC35983A60
70BC2257F020035C423). – 2015. – 19.11).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Водная «гуманитарка». В школы города Счастье доставили
бутилированную питьевую воду от ЮНИСЕФ (Единый Реестр ущерба
инфраструктуры
Донбасса
//
https://vk.com/club77209591?w=wall77209591_1192. − 2015. − 25.11).
В Донецкой области КПВВ перенесут из Гнутово в ПищевикПавлополь (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
https://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1191. − 2015. − 25.11).
СММ ОБСЕ информирует школьников Донецкой и Луганской областей
о минной опасности (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
https://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1189. − 2015. − 25.11).
Заборгованість із фінансування матеріального забезпечення по
тимчасовій непрацездатності в області відсутня.
За інформацією Луганського обласного відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності станом на 23 листопада 2015
року матеріальне забезпечення профінансовано на загальну суму 74,3 млн
грн, у тому числі: по тимчасовій непрацездатності – 54,1 млн грн, по
вагітності та пологах – 19,8 млн грн, на поховання – 0,4 млн грн.
Заборгованість із фінансування матеріального забезпечення відсутня.
Допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованих
територій України та районів проведення АТО у межах Луганської області
призначена у 210 випадках на суму 1,83 млн грн, вже виплачено 1,81 млн грн.
Поза межами області допомога призначена та виплачена у 144 випадках на
суму 945,7 тис. грн.
Для оздоровлення застрахованих осіб відділенням Фонду лікувальним
закладам Луганської області видано 539 путівок (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/489097801
272525. − 2015. − 24.11).
Минрегион и Минфин разработали ускоренную процедуру
финансирования проектов восстановления Донбасса. Алгоритм отбора
проектов позволит начать выбор средств на финансирование проектов через
два, а не три-четыре месяца, как это происходит сейчас (Восстановление
Донбасса // https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/posts/6884
99127918896. − 2015. − 26.11).
В контрольном пункте «Новотроицкое» пограничники Донецкого
отряда оформили и пропустили на неконтролируемую территорию 9
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грузовиков с гуманитарной помощью. Груз с 180 тоннами продуктов питания
был направлен от International Committee of the Red Cross из Киева в Донецк
(Восстановление Донбасса // https://www.facebook.com/Vosstanovleniye
Donbassa/photos/a.547169122051898.1073741828.544530008982476/688313511
270791/?type=3&theater. − 2015. − 25.11).
Всемирная продовольственная программа ООН возобновляет выдачу
продуктов в Донецкой и Луганской областях (Единый Реестр ущерба
инфраструктуры
Донбасса
//
http://vk.com/club77209591?w=wall77209591_1184. − 2015. − 24.11).
В Донецкой области откроется новый пункт пропуска в районе
Марьинки (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1183. − 2015. − 24.11).
У Луганській області здійснено низку заходів для забезпечення
безперебійного руху автотранспорту автомобільними дорогами загального
користування в осінньо-зимовий період 2015−2016
Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Луганській області, з
метою, сталої роботи дорожнього господарства в осінньо-зимовий період
(ОЗП) 2015−2016 років проведено закріплення відповідальних працівників
Служби та ДП «Луганський облавтодор» для оперативного контролю за
ходом робіт з цілодобового утримання доріг у зазначений період.
Крім того, розпочате цілодобове чергування у райавтодорах, ДП
«Луганський облавтодор» та Службі автодоріг (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/48875619
7973352. − 2015. − 24.11).
Польша вывезла 149 этнических поляков из Донбасса. Поляки из
Восточной Украины будут размещены в центре Каритас в городе Рыбаки. В
ближайшее время люди получат вид на жительство в Польше
(Восстановление Донбасса // https://www.facebook.com/Vosstanovleniye
Donbassa/photos/a.547169122051898.1073741828.544530008982476/688025911
299551/?type=3&theater. − 2015. − 24.11).
У переселенцев теперь есть возможность через Интернет собирать
средства на реализацию собственных проектов (Донбасс SOS //
https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_14237. − 2015. − 24.11).
23 листопада до Сєвєродонецька прибув гуманітарний вантаж –
медичне обладнання для лікарень Луганської області. Організаторами збору
та доставки допомоги виступив Благодійний фонд Олександра
Романовського. Волонтери цього фону відвідали медичні установи
Луганщини зібрали дані про їх поточних проблеми і потреби та передали цю
інформацію до ФранціїАсоціації «Медична та благодійна допомога ФранціяНовини з соціальних мереж
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Україна». Там постаралися зібрати партію допомоги, максимально
відповідну отриманими даними.
Партія допомоги складається з 44 позиції, серед яких: медичні ліжка,
наркозно-дихальні апарати, апарат УЗД, інкубатор для новонароджених,
меблі для медичних кабінетів і багато іншого.Найближчим часом, за
допомогою Благодійного фонду Олександра Романовського, все це буде
доставлено в медичні установи Луганської області. Першими допомогу
отримають лікарні Рубіжного, Білокуракиного, Новоайдару та Сватового.
Керівник БФАР Олександр Романовський:
Ми вдячні Асоціації «Медична та благодійна допомога ФранціяУкраїна» і особисто керівнику проекту гуманітарної допомоги Мирославі
Роптін, з якою ми протягом місяця провели не одну розмова. Спасибі нашим
волонтерам, які оперативно зібрали дані для того, щоб допомога з Франції
прибула до нас якомога швидше. Обладнання, що прибуло, частково нове,
частково вживане в лікарнях Франції, але перебуває в хорошому повністю
робочому стані. Для наших медичних установ це чудова підмога, адже
фінансування на оновлення обладнання, чимала частина якого була
виробленна ще в 90-ті роки минулого століття, їм зараз вкрай не вистачає.
Ми зробимо все можливе, щоб розподілити вантаж максимально швидко і
якісно та продовжити співпрацю з нашими європейськими партнерами
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/488693684646270. − 2015. − 24.11).
Правительство Германии выделяет дополнительные средства для
оказания гуманитарной помощи в Украине (Единый Реестр ущерба
инфраструктуры
Донбасса
//
http://vk.com/club77209591?w=wall77209591_1181. − 2015. − 23.11).
Фінансова допомога для внутрішньопереміщених осіб.
Метою програми є підтримка осіб, які через конфлікт у Донецькій та
Луганській областях були змушені переїхати до Дніпропетровської області,
Запорізької області або до міста Маріуполь. Програма Агентства ООН у
справах біженців здійснюється у партнертстві із Дніпропетровською та
Запорізькою обласними державними адміністраціями, а також з Міською
радою Маріполя через Департамент соціального захисту населення.
Департамент надає допомогу внутрішньо переміщеним особам через
управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації
(Донбасс SOS // https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_14235. − 2015. −
23.11).
На севере Луганщины продолжается восстановление системы
электроснабжения (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1177. − 2015. − 23.11).
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В Рубежном и Лисичанске открыли восстановленные здания
железнодорожных вокзалов (Единый Реестр ущерба инфраструктуры
Донбасса // http://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1176. − 2015. −
23.11).
В окнах разбомбленного подъезда уже горит свет: в Славянске дом по
улице Бульварной «вырос под самую крышу» и уже утепляется.
Не смотря на холод, дожди и слякоть, в Славянске продолжают
восстанавливать жилье. Так, многострадальный дом по улице Бульварной, №
4 уже «вырос под самую крышу».
Работы по отстройке одного из самых печально «известных»
многоквартирных домов в Славянске подходят к завершению.
Выстроены стены, вставлены окна, и в них, что очень радует, уже
горит свет (Славянск // https://www.facebook.com/Sloviansk/posts/9290940638
52162. − 2015. − 22.11).
Традиционно по субботам подвели итоги работы своей горячей линии.
Краткие выводы − люди стали больше интересоваться вопросом
продления справки ВПЛ. И все чаще обращаются за советом в получении
прямой
гуманитарной
помощи
(Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/posts/687171964718279. −
2015. − 21.11).
В Днепропетровске презентовали жилье для переселенцев (Единый
Реестр
ущерба
инфраструктуры
Донбасса
//
http://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1174. − 2015. − 20.11).
В листопаді 2015 року відновила свою роботу Луганська обласна
універсальна наукова бібліотека ім. О. М. Горького. Тепер головна бібліотека
Луганського регіону функціонуватиме у місті Старобільськ. Наразі
відновлена робота методичної служби, працівники бібліотеки надають
консультації, збирають інформацію про нагальні проблеми бібліотек регіону
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/487756761406629/?type=3&theater. − 2015. − 20.11).
В Мариуполе восстановили и сегодня, 19 ноября, официально
запустили в эксплуатацию железнодорожный мост через реку Кальчик,
который был взорван в декабре 2014 г. (Новости Луганська //
https://www.facebook.com/lugansk.news/posts/997674060290380. − 2015. −
19.11).
У студентов-переселенцев появится возможность перевестись на
бюджет.
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Конкурсная комиссия при Министерства образования и науки Украины
приняла решение о внесении изменений в объемы госзаказа для перевода
внутренне перемещенных лиц, участников АТО, их детей, на бюджетную
форму обучения.
Конкурсная комиссия по отбору исполнителей государственного заказа
на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих
кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2015 году
приняла решение, в соответствии с которыми по представлению высших
учебных заведений внесены изменения в объемы государственного заказа по
переводу участников АТО, их детей, внутренне перемещенных лиц, а также в
профессионально-технических учебных заведениях, на бюджетную форму
обучения (Донбасс SOS // https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_13797.
− 2015. − 19.11).
В Горловке продолжают выдавать гуманитарные наборы для
пенсионеров, доход которых не превышает 1049 грн (Донбасс SOS //
https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_13768. − 2015. − 19.11).
Обласна влада направила пропозиції до керівництва України
відшкодувати селянам збитки після тривалих бойових дій та обстрілів.
Директор
Департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації Григорій Кравченко:
В Луганській області вже закінчилися збиральні польові роботи та
станом на 17 листопада валовий збір зернових та зернобобових культур склав
1009,4 тис. тонн із середньою врожайністю 26 ц/га. Озимої пшениці
намолочено 663,1 тис. тонн, кукурудзи – 201,7 тис. тонн, соняшника – 493,4
тис. тонн. А картоплею область забезпечена більше ніж на 100 %.
Найкращі показники з врожайності зернових у Марківському районі –
34,6 ц/га, Новоайдарському – 31,1 ц/га та Новопськовському – 29,6 ц/га.
Слід зазначити, що у порівнянні з минулим роком валовий збір
зернових цьогоріч значно нижче. Але, через несприятливі погодні умовами –
майже повна відсутність дощу – це дійсно хороший результат. 1 млн
валового збору зернових культур дійсно достатньо для забезпечення
продовольчої безпеки Луганської області й України в цілому.
У зв’язку з тим, що на Луганщини високовартісна логістика,
залізничного шляху на цей час не існує – лише автотранспортний,
зернотрейдери не дуже охоче йдуть на співробітництво з луганськими
аграрними підприємствами. А ті, хто наважуються, занижують закупівельні
ціни на зерно. Тому обласна влада найближчим часом почне пошук
потенційних інвесторів для амбіційного проекту щодо прокладання 35 км
залізничних шляхів, що дозволить знизити витрати в обласному сільському
господарстві.
Однією з головних проблем, над вирішенням якої працює обласна
влада є відшкодування збитків аграріям Попаснянського, Новоайдарського та
Станично-Луганського районів, де тривали бойові дій. Луганська обласна
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державна адміністрація направила листа до Адміністрації Президента
України, Кабінету Міністрів України та Міністерства аграрної політики та
продовольства України, в якому пропонує передбачити у Державному
бюджеті на 2016 рік 35 млн грн на зазначені відшкодування (Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/487448591437446/?type=3&theater. − 2015. − 19.11).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
Ірина Бекешкіна:
Є колосальні зрушення у громадській думці жителів Донбасу.
Наприклад, раніше більшість людей була за єднання України з Митним
союзом та проти єднання з НАТО. Було «единомисліє», яке дуже довгий час
формувалось. Зараз же Донецьк розділений більше, ніж вся Україна. Єдиного
Донбасу немає: він дуже різний.
Альтернативне питання, яке ми ставили у жовтні цього року, про те, до
кого Україні все ж таки треба приєднатися, отримало неочікувані відповіді:
22% проголосували за Європейський Союз, 26% – за Митний союз, а 27% не
визначились зовсім. Дуже велика частина жителів Донбасу розгублена –
сьогодні у Донецькій області вперше не перемагає Митний союз.
Щодо самоідентифікації жителів Донбасу хочу зазначити, що раніше в
них переважала саме регіональна ідентифікація (я – житель Донбасу). Зараз її
місце посіла загальнонаціональна ідентифікація: вже 53% ототожнюють себе
саме як жителі України.
Особисто мене дуже вразили результати опитування щодо вступу
України до НАТО. Як Ви пам’ятаєте, до подій у Донбасі підтримка
населенням цієї ініціативи була досить пасивною – 12-15%. Зараз же, коли
стало зрозумілим, що Україна не може забезпечити власну безпеку, за вступ
до НАТО проголосувало 46%. Нейтральний вектор зламано.
Що стосується Донецького та Луганського регіонів, у 2013 році за
приєднання до НАТО було 0,3%. Нині ця цифра становить 18%. Це більше,
ніж було коли-небудь по всій країні. Звісно, більшість все-таки проти вступу.
Але результат суттєвий. Бо регіон дуже змінюється. І тому майбутнє України
вирішується саме тут.
Дуже великим негативом супроводжується те, що люди не вірять у
власну спроможність впливати на зміни у міській владі. Так, у Донецькій
області лише 15% респондентів вірять у власні сили та спроможність
впливати на владу. У Луганській області ця цифра ще менша – 6%. Шкода,
що люди не розуміють одного важливого моменту: децентралізація вже
відбувається. І скоро вона набуде таких масштабів, що доля місцевих жителів
цілком залежатиме не від місцевої влади, а від компетентних та
відповідальних дій власне жителів.
Тому дуже важливо, щоб представники громадських організацій та
політичних партій, які увійдуть до складу місцевої влади, були спроможні
вирішувати складні питання. Забезпечити це може тільки свідоме
волевиявлення жителів на місцевих виборах. Треба з перших днів правління
нової влади мобілізуватися і стежити за її прозорістю. Я думаю, що це можна
зробити, об’єднавшись із прогресивною частиною нової влади (…)
(«Єдиного Донбасу немає: він дуже різний» – директор Фонду
«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна // Фонд
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«Демократичні ініціативи» (http://www.dif.org.ua/ua/mass_media/edinogodonbasu-nemae-vin-duzhe-riznii---direktor-fondu-demokratichni-iniciativiimeni--ilka-kucheriva-irina-bekeshkina.htm). – 2015. – 25.11).
Народний депутат України, член Конституційної комісії Вікторія
Пташник:
(…) Дослівно у проекті змін до Основного закону записано так:
«Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах
Донецької та Луганської областей визначаються окремим законом».
В цьому контексті експертами напрацьована концепція, яка стане
основою окремого законопроекту, і яка дає чітку відповідь на питання щодо
особливостей місцевого самоврядування на території Донбасу. І мова йде
виключно про здійснення контролю з боку держави за органами місцевого
самоврядування на цих територіях (На якийсь час потрібен посилений
контроль з боку держави за місцевим самоврядуванням Донецької та
Луганської областей, − народний депутат // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/890). – 2015. – 20.11).
Експерт з прав дитини Людмила Волинець:
П’ять відсотків дітей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки з
Донбасу нині перебувають на території Російської Федерації.
Урядові органи не ведуть перемовин із цими сім’ями з точки зору
повернення дітей в Україну. Заборона спілкуватися з офіційними органами
окупантів – це одна ситуація, але ці діти-сироти виїхали з прийомними
батьками, батьками-вихователями – громадянами України. Очевидно, що за
18 місяців треба було б вийти на контакт з цими сім’ями з пропозицією
повернення їх в Україну.
15% усиновлених дітей сьогодні виховуються в регіонах України:
Тернопільській, Львівській, Дніпропетровській та багатьох інших областях.
Постанови Кабінету міністрів є недосконалими і такими, які не регулюють
базове питання – місце проживання таких сімей. Сім’ї, які виховують до
десяти дітей-сиріт, проживають в монастирях, непристосованих
приміщеннях, орендованому житлі і сплачують за комунальні послуги з тих
коштів, що держава виділяє на утримання дітей, що є абсолютно
неправильним.
Також, близько півсотні таких родин, які переселилися на мирну
територію, втратили свої будинки і повертатися їм нікуди, і взамін їм нічого
не пропонують. Заклик «беріть дітей-сиріт на виховання» виглядає дещо
фальшивим. Відносно певної частини цих дітей є загроза повернення їх в
інтернатні заклади.
Ще одна проблема, з якою можуть стикатися неповнолітні з Донбасу –
перетин лінії зіткнення. Українські діти, які залишились проживати на
території, яка нині підконтрольна угрупованню «ДНР», сьогодні
усиновлюються рішенням «ДНР». І якщо така дитина з’явиться завтра на
блокпосту для переїзду на мирну територію, її просто не пропустять (…)
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(Донбас – територія дитячого неспокою // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27375989.html). – 2015. – 20.11).
По меннию экспертов инициативы «Восстановление Донбасса», в
отношении детей Донецкой и Луганской областей не соблюдаются
требования Конвенции ООН о правах ребенка, в том числе ст. 38-39 про
особую защиту детей-жертв вооруженного конфликта.
Руководитель «Восстановления Донбасса» Елена Петряева:
Очевидное несоответствие статистики реальным показателям – это
количество детей на 100 мест детских дошкольных учреждений
подконтрольного Украине Донбасса и смежных территорий.
Статистика совершенно не соответствует реальной картине − тем
очередям, которые сейчас выстраиваются на устройство детей в детские
сады. Особенно – в местах массового проживания переселенцев.
Критичной стала ситуация с перемещением детей-сирот через линию
разграничения в зоне АТО, их выездом на подконтрольные Украине
территории. Решить эту проблему не удается из-за закрытых реестров
документов на неподконтрольных территориях и полного игнорирования
документов, которые выдаются ДНР и ЛНР.
В результате такой категоричной позиции со стороны государства
вопрос о том, как законно вывести детей-сирот из зоны АТО остается
открытым. Нерешенным остается и вопрос регистрации детей, рожденных на
неподконтрольных территориях. По факту в нынешних условиях они теряют
право на имя и гражданство.
С не меньшими проблемами сталкиваются и дети-переселенцы
Донбасса. Отсутствие системной работы государства привело к тому, что
большинство из них лишены на сегодня элементарной медицинской помощи.
Эксперт по правам ребенка Алена Терещенко:
Статистика говорит, что 98% семей переселенцев выехали со своими
детьми. Это 162 тыс. детей-переселенцев в возрасте от рождения до 18 лет.
На сегодняшний день за медицинской помощью в медучреждения из них
обратилось 112 тыс. детей. Но на медицинский учет стало только 66 тыс.
детей. Это 30%. Остальные 70% детей-переселенцев лишены нормальных
условий для лечения. Между тем среди них – дети с онкогематологией,
гемофилией и другими опасными заболеваниям. Сегодня ни на одном
межведомственном штабе не поднимается, в частности, вопрос детейинвалидов из числа переселенцев. Статистики по ним не существует ни в
одном министерстве. Неизвестно, куда эти дети делись («Восстановление
Донбасса» требует соблюдения прав детей Донецкой и Луганской
области
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/28151-vosstanovlenie-donbassa-trebuet-soblyudeniya-pravdetey-donetskoy-i-luganskoy-oblasti/). – 2015. – 19.11).
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Прогнози
Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва
Олександр Сушко:
Безвізовий режим для України у випадку його запровадження матиме
публічні або ж непублічні застереження. Зокрема, лунатимуть заяви, що це
випробувальний період і в будь-який момент може бути відновлений візовий
режим.
Нам потрібно готуватися до постмоніторингової стадії та до того, що
ця ситуація не є остаточною.
Ми маємо бути готові до процесу постмоніторингу з боку Єврокомісії
по всіх чотирьох блоках ПДВЛ.
Зокрема, може бути умовно зараховано призначення посадових осіб
антикорупційних органів, але на той момент, коли рішення буде
ухвалюватися Радою ЄС, вона оцінюватиме вже функціональну діяльність
(Безвізовий режим для України буде ухвалений із застереженнями −
експерт // Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/
2015/11/25/7041282/). − 2015. – 25.11).
Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва
Олександр Сушко:
У випадку позитивного висновку Єврокомісії щодо виконання
Україною Плану дій з візової лібералізації запровадження безвізового
режиму може зайняти 4−6 місяців.
Не варто очікування щодо дати пов'язувати з 15 грудня. Очевидно, що
в грудні може стартувати цей процес, який призведе до скасування візового
режиму.
Але, враховуючи складність ситуації, може зайняти ще більше
(Запровадження безвізового режиму може зайняти 4-6 місяців − експерт
// Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/
25/7041281/). − 2015. – 25.11).
Експерт з публічного права, голова правління Центру політикоправових реформ Ігор Коліушко:
Нову, народну, Конституцію Україна може отримати у листопадігрудні 2016 року.
На початку грудня у Верховну Раду вноситься законопроект про
порядок підготовки та прийняття нової Конституції, у грудні ухвалюється. І,
відповідно до перехідних положень цього законопроекту, одразу ж
оголошують вибори до конституанту.
Треба ще провести референдум, на це піде два місяці. Після цього
підготовка та проведення виборів, це – ще три місяці. Потім – члени
конституанти будуть працювати від трьох до шести місяців. І – заключний
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референдум із затвердження нової Конституції. Тобто, наприкінці
наступного року, в листопаді-грудні 2016-го ми можемо отримати нову
Конституцію.
Тоді, відповідно з тією Конституцією, можна оголошувати нові
парламентські вибори на весну 2017 року. А восени 2017 року проводити
місцеві вибори, так як і було заплановано за законопроектом щодо внесення
змін до Конституції щодо децентралізації.
Якщо ж парламент проголосує за зміни до Конституції, то влада
продемонструє, що контролює ситуацію і проводить реформи (…) (Нову
Конституцію Україна зможе отримати у листопаді-грудні 2016 року, –
експерт
//
Західна
інформаційна
корпорація
9http://zik.ua/ua/news/2015/11/23/novu_konstytutsiyu_ukraina_zmozhe_otrymat
y_u_lystopadigrudni_2016_roku__ekspert_645617). − 2015. – 23.11).
Голова Комітету ВР з питань європейської інтеграції Ірина
Геращенко:
Я залишаюся оптимістом відносно того, що Україна отримає позитивні
сигнали щодо виконання нами плану дій щодо візової лібералізації. І в нас є
високий шанс, все-таки, на мою думку, отримати безвізовий режим у 2016
році, в середині 2016 року. (…) Звичайно, це не дає можливості там
працевлаштування, тому що тут є такі міфи, чи освіта потребує особливої
візи і таке інше. Але це наближає нас до ЄС, крок за кроком ми
наближаємося до нашої стратегічної мети. Над цим треба працювати. І
дійсно важливий у цьому контексті старт зони вільної торгівлі. Але треба
також зазначити, що супер, що українські товаровиробники зможуть
отримати доступ до великого і багатого європейського ринку. Але правильно
зазначають ті експерти, які говорять, що манна небесна не впаде на голови
українських виробників з 1 січня 2016 року, бо цей європейський ринок є
насичений, усталений, і він є дуже вимогливим і тому нам потрібно
працювати над якістю (…) (Ірина Геращенко: У нас є високий шанс
отримати безвізовий режим в середині 2016 року // 5 канал
(http://www.5.ua/interview/Iryna-Herashchenko-U-nas-ie-vysokyi-shansotrymaty-bezvizovyi-rezhym-v-seredyni-2016-roku-99075.html). − 2015. – 21.11).
Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує зростання
ВВП України з 2016 року на рівні 2%.
«Ми очікуємо подальшого зростання економіки в середньому на 2% на
рік, хоча це потребує виконання цілої низки умов, зокрема, продовження
структурних реформ, реалізацію антикорупційної стратегії та досягнення
позитивної боргової динаміки», − підкреслили вони (Економіка України
зросте наступного року на 2% − Moody // Інформаційний портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/ekonomika/68852-ekonomikaukrainzroste-nastupnogo-roku-na-2-moodys). − 2015. – 20.11).
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Украина ушла из состояния «ограниченного дефолта», потому еѐ
долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте был повышен
с уровня RD до CCC.
Долгосрочный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне
CCC. Краткосрочный показатель повышен до уровня С.
Также Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Киева в
иностранной валюте с уровня «RD» до уровня «CCC».
В объяснении акцентируется на том, что государство ликвидировало
опасность дефолта по внешним долговым обязательствам и снизило
несколько ключевых экономических рисков в среднесрочной перспективе.
Страна вышла из дефолта по внешнему коммерческому долгу,
выпустив 12 ноября новые ценные бумаги для держателей дефолтных
евробондов на сумму 15 миллиардов долларов.
Вместе с тем аналитики считают маловероятным быстрый подъем
экономики и рост уровня потребления. На 2016 год они прогнозируют
увеличение лишь на 1%, а в 2017-м – на 2-3%. Этот прогноз базируется на
сохранении факторов, которые повлекли глубокую рецессию 2014-2015
годов (Fitch пересмотрело кредитные рейтинги Украины // НикВести
(http://nikvesti.com/news/business/78745). − 2015. – 19.11).
.
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Інфографіка

(Яким буде майбутній рівненський префект? // Рівненські новини
(http://rivnenews.com.ua/index.php/2011-10-13-10-02-35/7071-yakym-budemaibutnii-rivnenskyi-prefekt). − 2015. − 25.11).
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(Что даст украинцам зона свободной торговли с ЕС (инфографика)
//
FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/363688/chto-dastukraintsam-zona-svobodnoj-torgovli-s-es-infografika). − 2015. − 24.11).

(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/989845827739732/?type=3. − 2015. − 24.11).
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(Украина быстро перестраивается с рынка РФ на европейский
(инфографика)
//
FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ru/news//363688/chto-dast-ukraintsam-zona-svobodnoj-torgovli-s-es-infografika).
−
2015. – 23.11).

(Украина быстро перестраивается с рынка РФ на европейский
(инфографика)
//
FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ru/news//363688/chto-dast-ukraintsam-zona-svobodnoj-torgovli-s-es-infografika).
−
2015. – 23.11).
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(Право знати: як місцеві ради виконують закон «Про доступ до
інформації»
//
Слово
і
Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2015/11/20/stattja/polityka/pravo-znaty-yak-miscevirady-vykonuyut-zakon-pro-dostup-do-informacziyi). − 20.11).
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(Як
самоврядувати
Україну?
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27375016.html). – 2015. – 19.11).
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