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Аналітичний коментар
Т. Копитко,
пров. бібліотекар ФПУ
Зона вільної торгівлі для України: мрії чи реальна перспектива
На сьогодні у системі зовнішньополітичних пріоритетів розвитку
України особливе місце посідає членство із країнами ЄС. Обраний нашою
державою Європейський вибір відкриває для неї зовсім нові перспективи
співробітництва з розвиненими країнами континенту, також надає
можливість підвищити свій економічний розвиток і водночас має на меті
зміцнити позиції України у світовій системі міжнародних відносин.
Нещодавно Україна отримала в результаті імплементації Угоди про
асоціацію з ЄС перспективну пропозицію щодо вигідних умов торгівлі з
Європою. Україна ще з 2008 року прагне долучитись до зони вільної торгівлі
(ЗВТ) з країнами Євросоюзу, оскільки має значний потенціал до зростання
ринку, стабільні і високі темпи економічного розвитку, особливо в
докризовий період. За сучасних умов ЄС розглядає Україну як постачальника
переважно сировинної продукції. Однак, в результаті створення зони вільної
торгівлі, у короткостроковій перспективі має збільшитись експорт саме
готової продукції з України до ЄС. Відповідно до політичних тенденцій, у
ЄС відбувається поступове розширення доступу українських виробників до
єдиного внутрішнього ринку Союзу з огляду на розвиток демократії,
політичних реформ, посилення ролі України як субрегіонального лідера.
В результаті тривалих переговорів, в Україні з 1 січня 2016 року в
рамках Угоди про асоціацію буде створена Зона вільної торгівлі (ЗВТ) між
Україною та Євросоюзом, що припускає поетапне зменшення або повне
скасування ввізних мит протягом найближчих 10 років. В результаті
запровадження зони вільної торгівлі, в першу чергу, надасть додаткові
переваги вітчизняним експортерам на ринку з достатньо високим захистом.
Крім того, українські експортери матимуть додаткову перевагу у товарах
стосовно яких ЄС запропонував встановлення тарифних квот. Зокрема,
йдеться про м’ясо свинини, курятини, цукор тощо. Зазначені товари є
чутливими для ЄС та зазвичай вилучаються з режиму лібералізації при
укладенні Угод про вільну торгівлю, тобто підпадають під загальний режим
оподаткування при митному оформленні. Водночас, в результаті переговорів
Україна отримає можливість завозити певні обсяги даних товарів без оплати
увізних мит. При цьому мова не йде про обмеження обсягів імпорту, а лише
про те, що імпорт зазначених товарів понад визначений обсяг підпадатиме
під загальний режим імпорту, тобто оподатковуватиметься за тими ж
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умовами які діють для України сьогодні (http://www.if.gov.ua/page/19368. –
2013. – 29.07).
В рамках роботи над вступом до зони вільної торгівлі в Брюсселі 1
грудня пройшла тристороння зустріч з приводу імплементації ЗВТ між ЄС та
Україною. Однак, після тристоронніх консультацій Росія висловила претензії
до умов цього режиму. «Те, що Росія представила сьогодні, свідчить про
неконструктивність її позиції, про повернення до того, що висувалось
російською стороною раніше. Зараз ми проведемо експертні дискусії і
побачимо, чи зможемо прийти до якогось спільного розуміння. На сьогодні я
такого спільного розуміння не бачу», – наголосив Міністр закордонних справ
України Павло Клімкін.
Міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв, зі свого боку,
заявив, що пропозиції, які висловив Євросоюз, неприйнятні для його країни,
а російські ж пропозиції врахували лише частково, чого для Росії замало
(http://zik.ua/news/2015/12/01/ukraina_rosiya_ta_yes_ne_diyshly_zgody_shchod
o_650099. – 2015. – 01.12).
Павло Клімкін розповів зокрема про те, що серед основних вимог
Російської Федерації є відтермінування на 10 років впровадження технічних і
фітосанітарних стандартів в Україні щодо Угоди про зону вільної торгівлі з
Європейським Союзом. На такі ультиматуми різко відреагував прем’єрміністр України Арсеній Яценюк: «Україна не піде на це, РФ намагається не
дати можливості українській економіці розвиватися, проте угода про зону
вільну торгівлю в будь-якому випадку набуде чинності з початку 2016 року».
«Аргументація Росії не витримує ніякої критики. Ми запропонували повне
співробітництво для того, щоб РФ зрозуміла, що угода набуде чинності при
будь-яких
обставин
1
січня»,
–
сказав
Яценюк.
(http://nv.ua/ukr/business/economics/ukrajina-vidmovila-rosiji-vvidstrochennjavprovadzhennja-standartiv-jes-83458.html – 2015. – 02.12).
Не менш резонансною новиною у листопаді було те, що уряд РФ
прийняв рішення ввести з 1 січня продовольче ембарго щодо України,
аргументуючи даний крок тим, що Україна приєдналася до санкцій проти
Російської Федерації. Тільки Україна вступить у зону вільної торгівлі із ЄС з
першого січня, відразу набуває чинності інша заборона на торгівлю, але в
напрямку Росії. Із даної ситуації ніби випливає те, що на сьогодні, Україна
стоїть на «торговельному роздоріжжі», і їй висуваються умови «або/або».
Так історично склалось, що до 2014 року Росія та країни колишнього
Радянського Союзу для України були основними ринками збуту як сировини,
так і готової продукції. Однак, після революційних змін в Україні і змінився
вектор провадження зовнішньо-економічної діяльності на користь якісного,
європейського майбутнього. Але, як показує досвід, одним лише
законодавчим рішенням повністю переорієнтувати ринок збуту в бажаний
напрямок не можливо.
На думку експертів, торгівля із РФ на сьогодні, скоротилась в рази,
товарний експорт в Росію становить лише 13% від загальної суми, а ще
кілька років тому його частка перевищувала третину, однак з поміж усіх
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перспективних переваг зони вільної торгівлі із ЄС, товарообмінні процеси з
Російською Федерацією все одно будуть здійснюватися. «Металлопрокат і
продукція машинобудування, яку росіянам вигідніше купити у нас, будуть
поставлятись офіційно за низькими митами», − пояснює президент
Украналітцентру Олександр Охрименко. «Решта може потрапити в РФ через
треті країни, наприклад через Білорусь або через фірми-посередники в
офшорах. А ось офіційний імпорт продуктів у РФ через високі митні збори,
практично
припиниться»,
–
говорить
Охрименко
(http://www.segodnya.ua/economics/enews/chto-dast-ukraincam-zonasvobodnoy-torgovli-s-es-669771.html ). – 2015. – 24.11).
Загалом, якщо проаналізувати всі ембарго та заборони РС щодо
України (особливо після 2013 року), то варто зазначити, що Росія нам вже
давно ввела різні товарні санкції. Росія вже фактично ввела обмеження щодо
25 видів товарів українського виробництва, які експортують до РФ. Тобто,
багато з тих товарів, які вони хочуть заборонити, вже давно не
експортуються. Експорт аграрних товарів становить лише 1,9% від
загального об’єму до РФ, тому говорити про значні втрати ми не можемо. В
найгіршому сценарії ми втратимо близько 600-та мільйонів доларів, а при
реалістичних
підрахунках
–
400
мільйонів
доларів
(http://24tv.ua/yaki_perspektivi_dlya_ukrayini_vidkrivaye_zona_vilnoyi_torgivli
_z_yes_n632363. – 2015. – 19.11).
Тому, сьогодні Україна на шляху вступу до зони вільної торгівлі,
отримала шанс, в першу чергу, покращити своє макроекономічне становище
на світовому ринку, українські ж підприємства отримають змогу
задовольнити вибагливого європейського споживача, і нарешті, Україна в
результаті отримає досконалу законодавчу базу сертифікації та умов
виробництва. Ряд експертів нагадують, що Європа відкрила свої ринки для
України ще у травні 2014 року, що в свою чергу мало допомогти вийти
Україні із економічної кризи. Проте, президент Украналітцентра Олександр
Охрименко стверджує, що лише з 1 січня 2016 р. почнеться процес створення
зони вільної торгівлі з ЄС, який, згідно з текстом угоди, розрахований на 10
років. «Процес йде з травня 2014 року але дуже повільно, так як ринок ЄС
забюрократизирований і щоб українцям туди пробитися, треба отримати
підтвердження, що їхня продукція відповідає євро стандартам»
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/3438-co-da-ukraincom-strefa-wolnegohandlu-z-ue.html. – 2015. – 27.11).
Однак, за словами експерта проекту технічної допомоги ЄС Дмитра
Луценка, «Вийти на ринок ЄС не так вже і складно, головне, щоб були
потенційні покупці продукції». «В ЄС існують певні директиви, які містять
загальні вимоги до безпеки продукції, а більш конкретні вимоги містяться в
стандартах, вони дають презумпцію відповідності продукції вимогам якості.
Якщо українське підприємство вважає, що його продукція відповідає
вимогам стандарту, то потрібно знайти третю сторону, яка це підтвердить.
Потрібно відзначити, що українське підприємство може спробувати
поставляти продукцію за своїми стандартами, але тоді підприємство повинно
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довести, що саме його продукція відповідає стандартам ЄС», пояснює
експерт
(http://www.sq.com.ua/rus/news/ekonomika/24.11.2015/v_harkove_prezentovali_
taktiku_vyhoda_ne_rynok_es/). – 2015. – 24.11).
Українські експерти, економісти вже давно проаналізували ситуацію із
новим для українського бізнесу ринком збуту товарів і стверджують, що на
сьогодні наші мита складають 10% на продукти і 5% – на промтовари. За
словами економіста Андрія Блінова, це означає, що після вступу до ЗВТ –
ціна в роздріб на імпорт відразу ж повинна знизитися на стільки ж. «Потім
має також відбуватись поступове зниження ставки на 1–2% в рік. Але
враховуючи, що ціни на імпортований товар виражаються у валюті,
український споживач може і не помітити здешевлення товарів через
девальвацію гривні», – пояснює Адрій Блінов. Також, він вважає, що імпорт
продовольчих товарів не складе значної конкуренції нашій, так як привізні
товари все одно виявляться дорожчими. «Зате може подешевшати на 10%
побутова техніка, наприклад холодильники впадуть в ціні на 600-1000 грн і
більше, мобільні телефони – на 150-500», – стверджує економіст. Також, як
зазначає Олександр Охрименко, скасування митного збору із сторони ЄС
дозволить українським підприємствам збільшити експорт деревини та м’яса
птиці
(http://www.segodnya.ua/economics/enews/chto-dast-ukraincam-zonasvobodnoy-torgovli-s-es-669771.html ). – 2015. – 24.11).
На рисунку нижче зображено порівняння основних груп товарів, що
експортуються як до Європи, так і до Російської Федерації.

(http://www.segodnya.ua/economics/enews/chto-dast-ukraincam-zonasvobodnoy-torgovli-s-es-669771.html. – 2015. – 24.11).
Аналізуючи статті експорту українських товарів, ми чітко бачимо, що
до країн Євросоюзу, Україна у значній кількості постачає металопрокат, що є
характерним для ринкової пропозиції нашої країни, а також, зернові
культури, які відповідають вимогам ЄС і характеризуються відмінною
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якістю. Однак, Брюссель має на меті відмінити митний збір, але все ж таки
залишив квоти на продаж в ЄС основних продуктів українського експорту –
металу, зерна, м'яса і молока. Така ситуація не дозволить Україні в
подальшому істотно наростити продажі в цих галузях. Загалом результат від
експортних операцій України із ЄС складає – 10,9 млрд. дол. Значно нижчою
цифрою характеризується рівень експорту до Росії і складає лише 3,14 млрд.
дол., що на 7,76 % менше, ніж з Євросоюзом. Однак, не варто забувати і те,
що і на сьогодні російський напрямок ринку збуту товарів для України також
є пріоритетним.
Серед ряду позитивних та перспективних планів України на зону
вільної торгівлі, деякі представники ЄС вже ж таки не розуміють поведінки
нашої бізнесово-промислової верстви населення. Так, керівник Торговоекономічного відділу Представництва Європейського Союзу в Україні
Ніколас Бердж заявив: «Мене дещо турбує, що коли я розмовляю із
представниками українського бізнесу, з'ясовується, що вони не розпочали
робити ту роботу, що вже потрібна». За його словами, 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. Сама ПВЗВТ передбачає
від 7 до 10 років на запровадження, і тому найбільш кардинальні зміни
відбудуться не з 1 січня, а впродовж наступних кількох років», – наголосив
Бердж (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/23/7041155/). − 2015.
– 23.11).
На підтвердження слів експерта, скрутне становище виробничої галузі
України яскраво демонструють буковинські експерти. За допомогою
посольства Чехії на Буковині було з’ясовано, на скільки малий та середній
бізнес краю знає про європейські ринки і чи готові наші підприємці
конкурувати там. За словами експерта Надії Лунник, на сьогодні сільські
виробники мало орієнтуються на закордонний ринок і мало інформовані про
такі можливості. «Про документацію для виходу на ЄС, вимоги, можливості
для підприємців на європейських ринках, про законодавство – у цих
питаннях сільські підприємці взагалі не орієнтуються», – розповіла експерт.
Також, Надія Лунник говорить, що 80 відсотків опитаних зізналися, що не
знають про електронну пошукову систему та базу даних підприємств Європи
Europage, хоча там мільйони переглядів та відгуків. «Також, буковинським
підприємцям було задане питання щодо готовності їх товару до експорту і
лише 10% з них зазначили, що їхній товар більш-менш готовий до експорту»
(http://cv.strichka.com/item/36177479. – 2015. – 27.11).
Однак, через певний час, імплементація глибокої та всеосяжної зони
вільної торгівлі має принести перші плоди промисловій галузі України. Під
час відвідин України європейський комісар з питань європейської політики
та сусідства Йоганес Ган сказав, що Україна має усвідомити, що виконання
Угоди буде серйозним викликом для країни. «Вам доведеться змінити не
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сотні – тисячі нормативних та регуляторних актів!», – пояснює європейський
комісар.
«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!», − продовжив Йоганес Ган. Також політик зауважив, що
європейські стандарти, як правило, є також і світовими стандартами, а з
цього випливає, що коли ми змінимо своє законодавство, то автоматично
отримаємо технічну готовність експортувати товари по всьому світу
(http://www.eurointegration.com.ua/interview/2015/11/19/7040974/). − 2015. −
19.11).
До головних переваг ЗВТ, слід віднести:

відкриття європейського ринку для українських виробників;

зростанні привабливості країни для іноземних інвесторів;

можливість вирішувати торгові суперечки згідно з правилами
Світової організації торгівлі ( СОТ).

розвиток та стимулювання конкуренції та обмеження
монополізму;

розширення номенклатури товарів на внутрішньому ринку;

гармонізація митних процедур та підвищення ефективності
діяльності митних органів в контексті сприяння торгівлі;

підвищення обсягів двосторонньої торгівлі і, як наслідок,
збільшення надходження валютних коштів;

покращення доступу до якісної імпортної техніки та
устаткування.
В України є неоціненний потенціал на шляху співпраці із ЄС, зона
вільної торгівлі має стати тим основним штурвалом, який рухатиме Україну
до економічних реформ. З часом, тісне коло економічного співробітництва
нашої держави та ЄС, обов’язково інтегрує Україну до Єдиного
внутрішнього ринку Європи.
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Блогосфера
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Декілька днів триває переатестація особового складу колишньої
міліції в поліцію.
Нагадаю – остаточно поліцейськими стають тільки ті, хто пройде
неформальну переатестацію, яка охопить усі 100% бажаючих перейти до
Національної поліції – від сержанта до генерала. До того моменту, допущені
до атестації зараховані до тимчасового штату до підведення підсумків
атестації та прийняття персонального рішення по кожній особі окремо.
Переатестація включає в себе три ключові компоненти – тест GST
(generalskilltest – тест на логічні, вербальні здібності, здатність обробляти
інформацію та робити висновки, аналізувати дані), тест професійних
навичок та співбесіда за участю представників громадськості.
Перші два тести проходять з використанням комп'ютерної техніки – з
елементами персонального шифрування та внутрішньосистемного контролю
від втручання.
І ось пройшли перші два етапи тестів для 9 037 осіб, колишніх
міліціонерів – майже половина усього масиву співробітників, що
перевіряються. Цифри когось збентежать, Але – звикайте до правди. Якщо
ми хочемо реально побудувати справжню поліцію – не можна себе
обманювати та занижувати планку.
Тими, що не пройшли тести та підлягають звільненню за положенням
про тести – вважаються працівники, що набрали менше 25 балів з 60 по
одному з двох тестів.
А тепер цифри.
Усього допущено до атестації у Києві та Київській області – 18 044
особи.
На сьогодні: пройшли перші два тести – 9 037 осіб (1 136 керівників та
7 101 рядового складу).
Середній бал – 31,57 з 60.
37,47% осіб, що проходять випробування (3 386 колишніх
міліціонерів), отримали менше 25 балів за одним або за обома тестами –
таким чином показали ДУЖЕ низький контрольний результат, будуть
звільнені за результатами атестації та НЕ БУДУТЬ ЗАРАХОВАНІ ДО
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ.
5 651 особа (52,53% тих, що проходять випробування) допущені до
заключного етапу випробувань – співбесіди з атестаційною комісією за
участю громадськості та новою службою внутрішньої безпеки. При
позитивному результаті співбесіди вони будуть зараховані до поліцейських –
хоча вочевидь, що відсів на цій стадії буде значним...
Суворі цифри...Але, як вже сказав – варто припинити себе
обманювати і, говорячи про структурні реформи, – створення нової поліції –
Блогосфера
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розуміти: необхідно різко збільшити вимоги до кадрового складу нової
поліції! Без цього не буде ні довіри людей, ні успіху у виконанні завдань в цей
непростий час. Тому рішуче рухаємось вперед – через крики, нерозуміння,
критику популістів і саботаж. Крок за кроком!
У нас дуже складний перехідний момент – і нам, тим, хто робить
реформу, важливо, щоб ви розуміли, що відбувається і як буде далі. По
завершенню атестації у Києві і Київській області, після оголошення
конкурсного набору на вакансії, що звільнились, – підемо по областях далі.
А поки продовжуємо впроваджувати нове – у неділю в Ужгороді
виходить на службу Нова патрульна поліція конгломерації Ужгород –
Мукачеве! Зустрічайте (Згідно з проміжними результатами атестації
колишніх міліціонерів Києва та Київської області – будуть звільнені
37,47% осіб, що проходять випробування (3 386 колишніх міліціонерів) //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/565855dd2e198/. – 2015. – 27.11).
Наталя Соколенко, журналістка:
Добрі новини! Сьогодні Верховна Рада ухвалила дуже важливі
закони щодо децентралізації адміністративних послуг:
− про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань (N2983);
− про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень (N2982);
− про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансової
забезпеченості надання адміністративних послуг органами місцевого
самоврядування) (N2981).
Цими законами повноваження з реєстрації бізнесу та нерухомості
передаються від Мін'юсту органам місцевого самоврядування!
Активісти Реанімаційного пакету реформ вдячні особисто міністру
юстиції Павлу Петренку за співпрацю над цими законами. Учора експерти
звернули увагу міністра, що у кабмінівському законопроекті #2982 щодо
реєстрації нерухомості не було вказано конкретної дати переходу
повноважень реєстрації нерухомості від Мін'юсту до органів місцевої влади,
це ставило під загрозу реалізацію реформи. Активісти вимагали внести цю
дату у текст законопроекту і лише потім голосувати.
Активістів почули І вимогу виконано! І навіть у швидшому варіанті,
ніж вимагали активісти.
Сьогодні закон проголосовано із важливою поправкою – датою
передачі повноважень на місця – це 30 квітня 2016 року. (Громадські
активісти просили з 1 червня 2016)
Так, це #перемога! Нагадаю, що Янукович забрав ці повноваження з
БТІ, що підпорядковувалися місцевим органам влади, у Мін'юст. Тепер
нерухомість реєструватимуть знову на місцях.
Тому, шановні громадяни, вже з 30 квітня 2016 року відповідальність
за доступність і зручність реєстрації бізнесу чи нерухомості буде лежати не
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на президентові, прем'єрі чи міністрі юстиції, а на органах місцевого
самоврядування – місцевих депутатах і мерах – Їх і «штурмуйте» в разі чого;)
P.S. Ще окрема подяка від громадськості голові Верховної Ради
Володимиру Гройсману, що доклав багато зусиль до результативного
голосування за закони із децентралізації (Мінюст розпочинає реальну
децентралізацію – повний перехід повноважень 30 квітня 2016! //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/sokolenko/5656e745bd604/. – 2015. – 26.11).
Олександр Гарагонич, директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»:
26 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон
України «Про внесення змін до Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких
інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань» (далі – Закон).
Цим Законом передбачається реформування системи надання
адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців.
Відповідно до прийнятого Закону передбачається викладення в новій
редакції базового закону у сфері державної реєстрації, який відтепер
називатиметься Закон України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
Законом передбачається децентралізації повноважень з державної
реєстрації. Зокрема,функції з державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб − підприємців буде передано органам місцевого
самоврядування, держадміністраціям, нотаріусам та банкам. Разом з тим,
державну реєстрацію громадських формувань продовжать здійснювати
органи юстиції.
Нормами Закону також запроваджується:
− уніфікація процедур та єдність методології державної реєстрації;
− подання документів для державної реєстрації та здійснення
державної реєстрації за принципом екстериторіальності в межах України;
− можливість подання електронних документів для проведення всіх
реєстраційних дій;
− скорочення переліку документів, що подаються для державної
реєстрації (у тому числі за рахунок їх отримання в електронній формі від
державних органів);
− скасування щорічного підтвердження та щорічної подачі фінзвітності
(буде отримуватись з відомчого реєстру органу статистики);
− можливість заповнення за бажанням заявника заяви про проведення
державної реєстрації безпосередньо особою, яка її приймає, тобто державним
реєстратором;
− скасування паперових виписок та установчих документів та
запровадження їх отримання в електронному вигляді через Портал
електронних сервісів;
Блогосфера
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− заміна шести державних реєстрів (Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб − підприємців, Єдиного ліцензійного
реєстру, Реєстру документів дозвільного характеру, Єдиного реєстру
громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань, Єдиного реєстру
підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство) на
один – Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань;
− дворівнева система адміністративного оскарження рішень державних
реєстраторів з можливістю скасування рішення та проведення державної
реєстрації (у разі оскарження відмови у державній реєстрації);
− запровадження відповідальності суб'єктів державної реєстрації за
порушення у сфері державної реєстрації (тимчасове блокування та
анулювання доступу до реєстру; скасування акредитації банку як суб'єкта
державної реєстрації).
Законом також передбачається внесення відповідних змін до ряду
нормативно-правових актів: ГК України, ГПК України, ЦК України, ЦПК
України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального
кодексу України, КПК України, та Законів України «Про господарські
товариства», «Про Аудиторську діяльність», «Про нотаріат», «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про ліцензування
видів господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності», «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом» та ін (Реформа у сфері державної реєстрації
// http://blog.liga.net/user/ogaragonych/article/20073.aspx. – 2015. – 26.11).
Ірина Гнутова, керівник відділу кадрового забезпечення АПК
Мінагрополітики:
Мінагрополітики є безперечним лідером за кількістю та якістю
проведених кадрових конкурсів. Разом з підвідомчими агентствами
кількість проведених конкурсів сягає 246. В самому міністерстві
проведено кадрові конкурси на посади керівників 136 державних
підприємств. Триває відбір директорів 57 ДП, в тому числі, на ДП
«Укрспирт» та ДП «Артемсіль».
Наприкінці 2014р. в міністерство прийшла нова команда. З того часу
розпочалися значні зміни в роботі відомства. Міністерство та підвідомчі
організації потребували перезавантаження всіх процесів та суттєвого
оновлення кадрів. Тому, пріоритетом в роботі очільник міністерства
визначив зміни в кадровій політиці, в тому числі, стосовно призначення та
роботи керівників державних підприємств.
Однією з перших проблем, з котрими довелося стикнутися – це
непрозорий порядок відбору директорів держпідприємств. Посади або
займали «свої» люди, або вакантні місця продавалися за величезні кошти.
Політичні та бізнесові групи диктували свої умови та надавали кандидатури.
Для припинення такої практики, була розроблена процедура проведення
відкритих кадрових конкурсів. Відтепер відбір керівників повинен був
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відбуватися чесно, прозоро та неупереджено. Таким було доручення та чітка
позиція нового міністра.
Для забезпечення незаангажованості вибору та з метою припинення
тиску зовні, була створена кадрова комісія. Задачами її членів стало
проведення співбесід з кандидатами та прийняття остаточних рішень про
призначення керівників. Після ретельної перевірки та всебічної оцінки
кандидатів, рішення про переможця приймається більшістю голосів. Комісія
на дві третини складається з незалежних експертів, тому можливість
лобіювання інтересів тих чи інших претендентів, з боку співробітників
міністерства, виключена. В наших комісіях працювали та працюють
представники таких відомих консалтингових та рекрутингових компаній, як:
WE Partners, Pedersen & Partners, Школа HRM, Jansen Capital Management,
Deloitte Touche Tohmatsu, rabota.ua, ARTE Business Group, Alexander Hughes,
MCG recruiting, Baker Tilly, AgriPersonnel, PricewaterhouseCoopers. Ці
компанії не один десяток років заробляли репутацію та ніколи не будуть
ризикувати своїм ім’ям, йдучи на порушення.
Принцип відбору за участю кадрової комісії був закладений в порядок
проведення конкурсів на посади керівників державних підприємств та
впроваджений по всій країні. Ми приймали активну участь в розробці та
внесенні змін в Постанову КМУ № 777, яка регламентує процедуру
проведення конкурсів. Такі ж механізми проведення конкурсів впроваджені
в агентствах, підпорядкованих міністерству. Наші співробітники приймають
участь в кадрових комісіях та надають методичну допомогу. На
сьогоднішній день в Держлісагентстві проведено вже 89 конкурси та 21 – в
Державному агентстві рибного господарства. За консультаціями до наших
спеціалістів звертаються кадрові служби інших центральних органів
виконавчої влади.
Для забезпечення прозорості проведення конкурсів ми дотримуємося
принципу максимальної відкритості. Інформація про вакантні посади
доступна на офіційному сайті міністерства, який був суттєво змінений для
максимальної зручності відвідувачів. На інтерактивній карті України,
обравши будь-яку область, здобувач може знайти всю інформацію про
конкурси, що відбуваються. Також оголошення про вакансії розміщуються та
оновлюються на національних сайтах працевлаштування rabota.ua, hh.ua,
work.ua. Ми регулярно запрошуємо представників засобів масової інформації
на засідання комісії, висвітлюємо хід проведення та результати конкурсів в
пресі.
З метою удосконалення процедури відкритих кадрових конкурсів, ми
впроваджуємо нові сучасні інструменти відбору. Безпрецедентним став
конкурс на посаду керівника ДП «Укрспирт». Кандидати проходили
тестування на благонадійність, в ході якого виявлялася ступінь схильності до
хабарництва, розкраданню майна, зловживанням та залежностям. Тестування
MIDOT є своєрідним аналогом детектора брехні та використовується на
даний час в 34 країнах світу. В Україні, в тому числі, при відборі кандидатів
в НБУ, нову поліцію, ОДА та інші органи влади. Прізвища кандидатів, їх
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конкурсні пропозиції, результати тестування ми розмішували на сайті
міністерства для того щоб громадськість могла зробити свої висновки
відносно рішення про переможців.
Для обговорення стратегії подальшого розвитку ДП «Укрспирт»,
вперше за всю історію проведення кадрових конкурсів, ми зібрали всіх
кандидатів на круглий стіл. В прямому ефірі кожен мав змогу висловити
свою думку, а глядачі побачити рівень претендентів, хід їх мислення та
почути обіцянки з приводу майбутнього одного з самих великих державних
підприємств в країні. Засідання комісії по заслуховуванню конкурсних
пропозицій учасників ми також транслювали в прямому ефірі. В результаті,
вибір переможців був очевидним та не викликав жодних нарікань з боку
громадськості та самих претендентів.
Державні підприємства, підвідомчі міністерству, знаходяться в різному
становищі, відповідно завдання перед керівниками стоять різні. Показники,
яких повинен досягати призначений керівник описані в контракті, що з ним
укладається. Для стимулювання підвищення результативності роботи
державних підприємств, нами внесені зміни в текст типового контракту.
Керівник відповідає своєю заробітної платою та своєю посадою за
досягнення саме тих показників, які він анонсував в своїй конкурсній
пропозиції. Кілька директорів нам вже довелося звільнити саме за
невиконання взятих на себе зобов’язань. Більш успішні управлінці регулярно
отримують премії.
Очевидно, що рівень заробітної плати на більшості посад керівників
держпідприємств не приваблює велику кількість фахових управлінців. Але є
самодостатні, патріотично налаштовані громадяни, які прагнуть змін в крайні
та готові докладати до цього зусиль. Ми регулярно бачимо на конкурсному
відборі кандидатів з кількома освітами, зокрема, МВА, які володіють
іноземними мовами та мають досвід роботи в великих компаніях або
успішний власний бізнес. Такі керівники приходять працювати на кілька
років, але цього достатньо для виведення держпідприємства з кризового
становища та підготовки його до приватизації.
За ініціативи міністерства та за участю наших співробітників був
розроблений проект постанови уряду, в якому передбачене суттєве
збільшення розміру оплати праці керівників державних підприємств. На разі,
документ пройшов всі погодження та ми очікуємо його прийняття
найближчим часом. Зміна умов стимулювання та розміру оплати дозволить
залучати більш якісних кандидатів та підвищити ефективність відбору.
Правильні процеси здатні робити правильні люди. Залучення таких
людей до нашої «команди мрії» та створення їм належних умов для
ефективної праці – це першочергові завдання департаменту роботи з
персоналом міністерства. Ми впевнені, що знов призначені керівники
спроможні вивести держпідприємств а з кризи та підготувати їх до
приватизації (Кадрова реформа в дії: Мінагрополітики провело найбільшу
кількість
конкурсів
//
http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/iryna-
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gnutova/kadrova-reforma-v-diyi-minagropolityky-provelo-naybilshu-kilkistkonkursiv. – 2015. – 26.11).
Оксана Продан, народний депутат, член Комітету з питань
податкової та митної політики:
Одна из причин, почему Украина живет бедно и в страну не идут
инвестиции – слабая защита права собственности. Какой смысл
вкладывать миллионы в предприятие, если завтра к тебе могут прийти
рейдеры и забрать все? Через суд, или просто используя лазейки в
законах и телефонное право.
Одна из таких лазеек – возможность менять руководство компании, ее
собственника, распределение долей между разными собственниками и т.д. на
основании простой ксерокопии (!). Именно так: с ксерокопией документов на
руках можно прийти к государственному регистратору и внести изменения в
Единый государственный реестр. Зачем что-то придумывать? Достаточно
заказать студенту-первокурснику качественную лжекопию и все:
предприятие у вас в руках. Неудивительно, когда речь идет о больших
деньгах, этой возможностью активно пользуются. Как правило,
доморощенные
комбинаторы,
которые
отбирают
имущество
у
добросовестных предпринимателей. После чего мы все ниже и ниже падаем в
рейтинге конкурентоспособности, занимая сейчас 132-е место в мире по
индикаторам защиты права собственности.
Чтобы изменить ситуацию к лучшему, создать условия для работы
инвесторов, во вторник в парламенте был принят законопроект 1475,
который ликвидирует эту лазейку. После подписания Закона Президентом
Украины, больше нельзя будет изменить директора, уставный фонд или долю
в компании на основании простой ксерокопии. Для этого понадобится
нотариально заверенный документ либо его оригинал. Это усложнит жизнь
рейдерам и усилит гарантии права собственности.
Безусловно, одним законом мы не сможем решить все проблемы.
Нужны системные изменения. В первую очередь, в судах. До тех пор, пока
будут возникать сомнения в их независимости и беспристрастности,
рассчитывать на значительный рост инвестиций не приходится. Но с чего-то
нужно начинать. Главное – движение вперед, пусть и с помощью небольших
шагов.
Если оно будет – в страну начнут приходить деньги, мы увидим новые
предприятия, будут создаваться рабочие места, платиться налоги.
Один из путей рейдерства мы ликвидировали, впереди –
реформа судебной системы и защита права собственности (Рейдерству –
нет! Принят важный закон, который защитит право собственности //
http://www.segodnya.ua/opinion/prodancolumn/reyderstvu-net-prinyat-vazhnyyzakon-kotoryy-zashchitit-pravo-sobstvennosti-670495.html. – 2015. – 26.11).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Міністр сільського господарства Олексій Павленко вже
запропонував Туреччині замінити російські продукти українськими,
стверджуючи, що Київ може подвоїти експорт соняшникової олії,
пшениці та кукурудзи до Туреччини.
Цього року Україна зібрала 28 млн. т. пшениці і планує експортувати
16,6 млн.т. у 2015-2016 рр. 9 млн.т. вже продано.
Україна може також легко задовольнити потреби Туреччини у
соняшниковій олії без помітного скорочення експорту її до інших країн.
Цього року Туреччина потребує 880,000 т. імпортної олії.
Україна планує виробити 4,7 млн.т. олії, з яких експортувати – 4,28
млн.т. (Ukraine may benefit from Russian ban on Turkish food-analyst //
Reuters.com
(http://www.reuters.com/article/2015/12/01/ukraine-turkey-foodidUSL8N13Q3ST20151201). – 2015. – 01.12).
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс:
(…) Украина идет вперед и продолжает совершенствоваться, а новому
правительству надо отдать должное за то, что оно даже в трудные времена
делает правильные и непопулярные вещи. Когда министр финансов Украины
Наталья Яресько несколько недель тому назад объявила, что процесс
реструктуризации долга в стране завершен, эти новости не стали сенсацией.
Некоторые страны ЕС привлекли больше внимания тем, что вообще ничего
не сделали.
Мы должны признать и оценить усилия Украины. Ее гражданское
общество продемонстрировало образцовую решимость сближать страну с
Европой, призывая правительство не отступать и продолжать перемены. (…)
Евросоюз должен сегодня подать мощный сигнал о поддержке народа
Украины, показав ему, что его место − среди нас. Украинцам надо позволить
увидеть ту мечту, за которую они отдавали свои жизни. Их следует
приветствовать в ЕС, введя для них безвизовый режим.
(…) Безвизовый режим для украинцев не станет проблемой для ЕС в
миграционных вопросах. Украинцы составляют лишь три процента из числа
тех, кто ищет убежища в Евросоюзе. Большинство из них уже живут в
Европе, причем довольно давно. На украинской границе не возникнут
длинные очереди из желающих покинуть страну. Но в определенном смысле
так быть не должно. Только каждый шестой украинец когда-либо бывал за
границей. Их должно быть больше. Больше тех, кто заслужил возможность
увидеть, каков Евросоюз в повседневной жизни (…).
Безвизовый режим также поможет украинцам повысить качество
рабочей силы в Литве и в других сопредельных странах. Почти 35 процентов
иностранцев, находящихся в Литве с разрешением на работу, приехали с
Украины, пополнив рынок труда квалифицированной рабочей силой. Эти
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работники, среди которых есть водители, строители и инженеры,
компенсируют дефицит внутренних трудовых ресурсов.
Если дать украинцам шанс на безвизовые поездки, это будет
способствовать молодежным и студенческим обменам, будет укреплять
личные связи, которые сделают перемены в обществе необратимыми.
Прямые контакты, знакомство с европейскими ценностями и с методами
управления углубят отношения Украины с остальной Европой. Европейцы
также выиграют от углубленного понимания культуры и истории этой
страны и ее народа, который играет столь важную роль на восточных
рубежах Европы. Во время Революции достоинства на Майдане украинцы
храбро боролись за те ценности, которые представляет ЕС. Теперь
Евросоюзу пора показать, что борьба стоила свеч. (Ukrainians Deserve VisaFree Travel // The Wall Street Journal (http://www.wsj.com/articles/ukrainiansdeserve-visa-free-travel-1449003320). – 2015. – 01.12).
Позволяющую помочь Украине при дефолте реформу МВФ
решили обсудить в начале декабря.
Заседание совета директоров Международного валютного фонда
(МВФ) по вопросу изменения правил кредитования в части допущения
дефолта должника по суверенному долгу состоится в первых числах декабря.
Идее о проведении этой реформы в МВФ – более пяти лет. Однако ее
ускорение именно сейчас многие эксперты связывают с угрозой дефолта
Украины по российскому долгу. В правила предлагается внести допущение
дефолта страны по суверенному долгу, если она добросовестно, но
безуспешно пыталась провести переговоры с кредиторами.
Если реформа МВФ будет проведена до даты предполагаемого дефолта
Украины и директора согласятся применить ее к ранее заключенным
контрактам, Россия потеряет право суверенного кредитора остановить
финансирование страны по линии фонда ввиду несостоятельности
программы (Позволяющую помочь Украине при дефолте реформу МВФ
решили
обсудить
в
начале
декабря
//
Взгляд.
Ру
(http://www.vz.ru/news/2015/12/1/781151.html). – 2015. – 01.12).
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером
Германии Ангелой Меркель реформы в Украине и реализацию Минских
соглашений.
Президент Украины Петр Порошенко:
Госпожа Меркель полностью поддерживает наши усилия в
реформировании страны, она является надежным нашим партнером. В ходе
встречи обсуждались вопросы безвизового режима между Украиной и
Евросоюзом, финансовая и консультативная поддержка реформ в Украине, а
также координация действий Украины и Германии в рамках нормандского
формата (Порошенко и Меркель обсудили реформы в Украине и
реализацию
минских
соглашений
//
Newsmir.info
(http://newsmir.info/155757). – 2015. – 01.12).
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Непублічний Назар Холодницький обійняв посаду, яка напряму
впливатиме на протидію корупції у вищих ешелонах влади в Україні.
31-річний
Назар
Холодницький
став
першим
керівником
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – структури, яка наглядатиме
за роботою Національного антикорупційного бюро. На цю посаду 30
листопада його призначив генеральний прокурор Віктор Шокін.
Шокін обрав одну з двох кандидатур, які йому рекомендувала
незалежна спецкомісія з відбору претендентів на посаду антикорупційного
прокурора України, в яку здебільшого входили громадські активісти.
Голова правління громадської організації «Центр протидії
корупції» Віталій Шабунін:
Для нас були головними два критерії – відсутність корупційних
«хвостів» та афілійованості в Адміністрації президента й у клані Віктора
Шокіна. Таких фактів ми не знайшли. Не скажу, що їх немає, але ми їх не
знайшли.
Новопризначеного
керівника
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури в Україні мало хто знає, оскільки він не був публічною особою.
Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень
Анатолій Октисюк:
Зробити ставку на непублічну та незаангажовану особу Україну
змусили західні партнери, аби в суспільстві була довіра до роботи нового
антикорупційного прокурора та Національного антикорупційного бюро. (…)
Холодницький – це темна конячка. Він не асоціюється з будь-якими
політичними течіями. Це позитив, але є і ризик того, що людина без
бекграунду діятиме слухняно, орієнтуючись на політичну температуру в
країні (Глава антикорупційної прокуратури – хто він? // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/uk/глава-антикорупційної-прокуратури-хто-він/a18886289). – 2015. – 01.12).
Актуальное состояние и будущее программы Восточного
партнерства Европейского союза обсуждалось, разбиралось на прошлой
неделе на семинаре во Внешнеполитическом институте Швеции.
Говорилось о том, что Европа может в нынешней ситуации сделать для
Грузии, Молдавии, Украины, Белоруссии, Армении и Азербайджана, в русле
этой программы по сближению этих стран с ЕС.
Шведский посол Восточного партнерства Евросоюза Мартин
Хагстрем:
Стратегии программы партнерства со стороны ЕС основана на том, что
существует интерес со стороны этих стран разными способами приблизиться
к Евросоюзу. Это шесть очень разных государств, имеющих очень разные
интересы. Три из них заявили, что хотят стать членами Евросоюза. У трех
других, менее амбициозные планы. Но наша политика исходит из этого. На
столе у них лежат разные предложения от нас: от заключения договора об
ассоциации, или о заключении договора о свободной торговле. Речь может
Огляд зарубіжних ЗМІ
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идти об отмене визового режима, или другого рода углубленном
сотрудничестве с ЕС во множестве сфер. (…)
В отношении программы Восточного партнерства существует
множество скептических голосов, но в данном случае, идет о предложениях
разного уровня, со стороны ЕС. Например, как Молдавия, Грузия и Украина,
которые хотят все, полный пакет. В других странах интересуют лишь
меньшие части предложенного. Но если взять эти три страны, решившие
принять все предложенное, то это, своего рода дорожная карта реформ. Ради
модернизации этих стран, чтобы они функционировали так же, как страны
ЕС, по ряду областей. Чтобы велась борьба с коррупцией, что обычные люди
должны заметить, в случае эффективной с ней борьбой. Чтобы там была
работающая судебно-правовая система. От этого тоже, думаю, простые люди
могут многое выиграть. Но и инвесторы, также. В отношении торговли, речь
идет о доступе на рынок Евросоюза. Ведь это самый крупный в мире
интегрированный рынок.
Для других стран такой грандиозный рынок был бы чрезвычайно
важен. Чтобы производители в этих странах могли беспрепятственно
экспортировать товары на рынки ЕС. Ну и для Европейских инвесторов это
повод открывать, например, свои производства в Молдавии, чтобы потом
оттуда экспортировать во все страны Евросоюза. Ну а, допустим, Молдавия
уже приобрела свободный визовый режим с ЕС, что может быть для людей
важным. И аналогичный процесс, в этом направлении, идет в Грузии и
Украине. Когда это произойдет, мы, пока, не знаем. Это связано с теми
реформами, которые Евросоюз хочет сначала увидеть. И эти реформы, как
нам кажется, также могут быть важны простым людям. Например, когда речь
об антидискриминационном законодательстве. И подобная привязка между
дискриминацией и визовыми свободой, очень важна для групп,
дискриминации подвергающихся.
Понятно, что часть тех реформ, о которых мы говорим, и которые
могут привести к улучшениям, довольно скорым − они не бесплатны. То, что
мы видели долгое время в Швеции, когда некоторые отрасли производства
оказались неконкурентоспособными, у них появились проблемы, пришлось
их перестраивать. Подобное, разумеется, возможно. Но если человек не хочет
жить в протекционистской стране, стране закрывшейся, хочет чтобы его
страна общалась и торговала с миром, то необходимо принять и эту сторону.
Что некоторые отрасли могут подвергнуться большей конкуренции. И
многие этого боятся. Но шведский опыт показывает, что страна не может
стать богатой, когда она отказывается меняться, в экономической сфере
(Восточное партнерство ЕС ради стабильных соседей // Іnosmi.ru
(http://inosmi.ru/politic/20151201/234642149.html). – 2015. – 01.12).
С первого января, с началом действия зоны свободной торговли
(ЗСТ) ЕС – Украина, Москва намерена запретить доступ украинских
товаров на российский рынок. Но европейский вектор интеграции Киева
остается непоколебим.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Эксперт по базовым отраслям промышленности Александр
Куксин:
Занять аналогичные ниши в ЕС они наверняка не смогут, большая
часть их продукции останется без перспектив для реализации. А значит, они
вынуждены будут на 30-70 процентов сократить объемы производства. (…)
По данным киевского Института экономических исследований и
политических консультаций, сокращение двусторонней торговли между
Украиной и Россией наблюдается еще с первого квартала 2012 года. Вместе с
тем, директор этого института Игорь Бураковский не ожидает, что Москва с
первого января 2016 года сможет полностью закрыть для Украины свое
таможенное пространство.
Директор института экономических исследований и политических
консультаций Игорь Бураковский:
Принимая во внимание уровень импортных пошлин, которые Россия
выторговала, вступая во Всемирную торговую организацию, их применение
не станет для Украины вселенской катастрофой. Просто украинским
производителям сельскохозяйственной и химической продукции станет
труднее проникать на российский рынок.
Вынужденный поиск новых рынков, где царит жесткая конкуренция,
будет стимулировать украинский бизнес к выпуску новых, более
качественных товаров. А украинскому правительству придется активнее
снимать торговые барьеры на политическом уровне. Это могут быть
соглашения о свободной торговле с третьими странами, отмена нетарифных
барьеров
и
проведение
политики
государственного
содействия
национальным експортерам (…) (Экономический развод Киева и Москвы
может открыть Украине новые перспективы // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/экономический-развод-киева-и-москвы-можетоткрыть-украине-новые-перспективы/a-18885331). – 2015. – 30.11).
У Києві відбувся третій Міжнародний день польського бізнесфоруму. У ньому взяли участь політики та підприємці, які є зацікавлені у
розвитку економічних відносин між двома країнами.
Державний секретар в Міністерстві розвитку Польщі Єжи
Квічінский:
Польські економічні відносини з Україною будуть розвиватися більш
інтенсивно, якщо польська сторона забезпечить програмау роботи із
підтримки експорту. (…)
Україна є важливим ринком прямих іноземних інвестицій польських
компаній. Незважаючи на складну внутрішню ситуацію та економічну кризу
в останні роки, в Україну прийшли лише невелика кількість іноземних
інвестицій. Ми бачимо підвищений інтерес, як українські компанії прагнуть
започаткувати бізнес в Польщі. Також, ми сподіваємось на швидке і повне
виконання Україною Угоди про асоціацію Україна-ЄС з боку торгівлі, що
сприятиме повторному розвитку економічних зв'язків між Польщою та
Україною.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Президент Польсько-української торгово-промислової палати
Яцек Пєхота:
Польща, може стати основним торговельним партнером України, але
потрібно боротися за цей ринок. Одна з найбільших проблем – це відсутність
державної підтримки польського експорту в Україні (…) (Dzień Polskiego
Biznesu w Kijowie: może być o wiele lepiej // WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/biznes/item/3413-dzien-polskiego-biznesu-w-kijowie-mozebyc-o-wiele-lepiej.html). – 2015. – 27.11).
Президент Петро Порошенко пропонує Верховній Раді змінити
Конституцію в частині правосуддя, аби в країні почалася
довгоочікувана судова реформа.
Навесні наступного року в Україні може бути запущена судова
реформа: президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради України
законопроект «Про внесення змін до Конституції України (в частині
правосуддя)». Якщо цей документ отримає схвальний висновок
Конституційного суду, а депутати проголосують за нього протягом двох
сесій, судова система в країні може відчутно змінитись наступного року,
кажуть експерти. Більшість положень законопроекту уже схвалила
Венеціанська комісія.
Глава Лабораторії законодавчих ініціатив, член Конституційної
комісії Ігор Когут:
Цей законопроект знаковий. Він відсікає крайнощі, які пропонували:
революційно звільнити увесь суддівський корпус чи провести суто
косметичні зміни. Цей документ пропонує поступові, але глибокі зміни, які
матимуть вплив на судову систему.
Запропонований президентом документ дає можливості оновлення
української системи судочинства через новий механізм оцінювання суддів.
Експерт Реанімаційного пакету реформ Роман Куйбіда:
Цей механізм має бути виписаний у додатковому законопроекті,
оскільки у конституційних змінах Порошенка прописані тільки критерії
проведення оцінювання суддів. Зокрема, суддям запропонують пройти
переатестацію, яку проводитиме Вища рада правосуддя – новий орган, який
має замінити теперішню Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Раду суддів.
Вища рада правосуддя формуватиметься переважно з самих суддів та двох
представників від президента та парламенту. Є ризик корпоратизації , але це
європейський стандарт. Так судові системи працюють у Європі.
Окрім цього, запропонований законопроект передбачає можливість
реорганізації української судової системи, зокрема вищої її ланки (Судова
реформа Порошенка може «перечепитися» через генпрокурора // Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/uk/судова-реформа-порошенка-можеперечепитися-через-генпрокурора/a-18880133). – 2015. – 27.11).
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Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про
ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про
заснування Світової організації торгівлі».
Реалізація угоди забезпечує більшу прозорість і ефективність
державних органів, збільшення торговельних операцій, що сприятиме
збільшенню державних доходів та залученню прямих іноземних інвестицій, а
також, скорочення часу і витрат митного контролю, зниження рівня корупції,
зміцнення співпраці між членами громадського та приватного секторів а
також більш розвитку малого та середнього бізнесу.
Ратифікація та реалізація угоди дозволить поліпшити позиції України в
рейтингу за легкістю ведення бізнесу, а також буде позитивним сигналом для
інвесторів і тих, хто бере участь у міжнародній торгівлі про створення в
Україні ефективного та прозорого торговельного середовища. Крім того,
реалізація Угоди буде сприяти інтеграції України у ЄС. Протокол набуде
чинності після того, як внутрішні процедури із ратифікації приймуться двома
третинами членів СОТ (Prezydent Ukrainy podpisał porozumienie WTO ws.
uproszczenia
procedur
handlowych
//
WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/biznes/item/3404-prezydent-ukrainy-podpisal-porozumieniewto-ws-uproszczenia-procedur-handlowych.html). – 2015. – 26.11).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Вице-президент США Джо Байден в ходе визита в Украину 8
декабря выступит в Верховной Раде.
Это будет первое в истории выступление в парламенте другой страны
руководителя США такого высокого ранга (Байден в Украине будет
творить
историю
//
Аналитическая
служба
новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/23897-bajjden-v-ukraine-budet-tvoritistoriju.html). – 2015. – 02.12).
Президент України Петро Порошенко:
За цей рік ми не допустили дефолту, очистили банківську систему,
реструктуризували борги, домоглися, нарешті, енергетичної незалежності від
Росії.
Закінчився рік роботи нинішнього уряду і за цей рік досягнуто дуже
багато. У нас сьогодні виповнюється рік українському уряду, і за цей рік ми
можемо сказати, що було не тільки підписано, але і почалася імплементація
Угоди про асоціацію.
За минулий рік створена потужна проукраїнська коаліція у світі,
створена нова українська армія, розпочато реформу децентралізації, а в
парламент спрямований проект змін до Конституції щодо судової реформи
(…) (Порошенко похизувався досягненнями за рік // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/2/7091087/). − 2015. – 02.12).
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс:
Они (украинцы, − ред.) боролись за европейские ценности, так что
европейцам не придется сражаться за них самих. Европа нужна украинцам,
однако и украинцы нужны Европе.
Теперь Евросоюз должен дать четкий сигнал о поддержке стремлений
украинцев.
Нынешний миграционный кризис в Европе никак не связан с тем,
чтобы предоставить безвизовый режим для украинцев.
Безвизовый режим для украинцев не станет вызовом для ЕС в
контексте ухудшения ситуации с миграцией. Украинцы составляют лишь 3 %
всех людей, ищущих убежище в ЕС. Здесь не будет длинных очередей
украинцев, которые хотят покинуть страну.
ЕС, предоставляя украинцам возможность путешествовать без виз,
поспособствует молодежному и студенческому обмену, укреплению личных
связей, которые сделают социальные изменения необратимыми (ЕС
выиграет от безвизового режима с Украиной – Линкявичюс // Сегодня.ua.
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(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/es-vyigraet-ot-bezvizovogo-rezhima-sukrainoy-linkyavichyus-672235.html). − 2015. – 02.12).
Американский посол в Украине Джеффри Пайетт позитивно
оценил назначение Назара Холодницкого на должность руководителя
Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Американский посол в Украине Джеффри Пайетт:
Вчера был большой день в войне Украины с коррупцией. Назначение
нового
антикоррупционного
прокурора
знаменует
историческую
возможность (США отреагировали на назначение антикоррупционного
прокурора Холодницкого и заявление Мартыненко // Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/72069-sshaotreagirovali-na-naznachenie-antikorruptsionnogo-prokurora-kholodnitskogo-izayavlenie-martynenko). − 2015. − 01.12).
Віце-прем’єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Основним бюджетним пріоритетом наступного року має стати
продовження фінансування децентралізації та енергоефективності. Це
головні реформи, які спрямують країну до економічного розвитку.
Ми маємо продовжити реформи, які почали в 2015 році, і прописати у
Держбюджеті на 2016 рік їх фінансування.
Зараз в Уряді ведеться конструктивне обговорення бюджету, і знайдено
способи фінансово продовжувати реформи, які розпочались у 2015 році.
Планується закласти в бюджет 2016 року державну підтримку об’єднаних
територіальних громад, за рахунок фінансування децентралізації,
енергоефективності, а також регіонального розвитку.
В Державному бюджеті на 2016 рік заплановано 5,7 млрд грн, частина з
яких піде на підтримку об’єднаних територіальних громад, частина – на
продовження заходів з енергоефективності, решта – на регіональний
розвиток.
Децентралізація – це ключова реформа, яка перезавантажує
взаємовідносини центральної влади і місцевого самоврядування,
громадянина і місцевої влади (У Держбюджеті-2016 передбачено
фінансування децентралізації та енергоефективності, – Геннадій Зубко //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1004). –
2015. – 01.12).
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером
Германии Ангелой Меркель реформы в Украине и реализацию Минских
соглашений.
Президент Украины Петр Порошенко:
Госпожа Меркель полностью поддерживает наши усилия в
реформировании страны, она является надежным нашим партнером.
Офіційна інформація
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В ходе встречи обсуждались вопросы безвизового режима между
Украиной и Евросоюзом, финансовая и консультативная поддержка реформ в
Украине (…) (Порошенко и Меркель обсудили ход реформ в Украине //
Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-i-merkelobsudili-hod-reform-v-ukraine-671762.html). − 2015. – 30.11).
Представник МВФ в Україні Жером Ваше:
Ми акцентуємо на структурних реформах. Україна переживає дуже
складний період, другий перехідний період. Нам необхідно бачити
налаштуваня й рішучість влади, зокрема парламенту, як основної дійової
особи.
Успіхи в макроекономічній стабілізації очевидні, проте потрібний
успіх в адміністративних реформах, зокрема − у боротьбі з корупцією.
Необхідно вирішувати проблеми фінансового сектора. Ми вітаємо
реформи НБУ і закликаємо інші фінансові установи взяти приклад із
центробанку (МВФ чекає від Ради структурних реформ // Економічна
правда (http://www.epravda.com.ua/news/2015/11/30/570085/). − 2015. – 30.11).
Посол США в Украине Джеффри Пайетт:
Кабинет министров Украины верну доверие мира к экономике страны,
в связи с чем, США собираются предоставить Украине более широкую
поддержку.
Правительство США намерено и дальше помогать Украине на пути
изменений, думаю, скоро мы анонсируем новую, более широкую поддержку
(Украинское правительство смогло вернуть доверие мира к экономике
страны, − Пайетт // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/362678/
ukrainskoe_pravitelstvo_smoglo_vernut_doverie_mira_k_ekonomike_strany_pay
iett). − 2015. – 27.11).
Конституційна реформа
Спикер парламента Владимир Гройсман:
Децентрализация может затянуться на годы, если в проект изменения в
Конституцию начнут вносить новые поправки.
Регионам передача полномочий на места выгодна. Финансово. Одна
только Харьковская область в рамках реформы получила четыре миллиарда
гривен. Но пока для окончательных изменений в Конституцию – нет
необходимых трехсот голосов.
Мы сегодня ведем диалог внутри парламента для того, чтобы найти
конфигурацию для того, чтобы найти более 300 голосов за эти изменения в
Конституцию. Это будет вовремя, я бы так сказал. Я, конечно, хотел бы,
чтобы это было как можно раньше (Децентрализация может затянуться
на годы – Гройсман // Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/
decentralizaciya-mozhet-zatyanutsya-na-gody-groysman--671772.html). − 2015.
– 30.11).
Офіційна інформація
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Голова делегації ЄП Андрей Пленкович:
Мої колеги і я вітаємо прекрасну роботу, яку провела Венеціанська
комісія, і даємо позитивну оцінку цьому органу щодо внесення
конституційних законопроектів про децентралізацію та судову систему. (…)
Буде важливо, щоб Верховна Рада досягла необхідної більшості та
ухвалила ці поправки у другому читанні.
В Європарламенті також позитивно оцінили внесення Президентом
України Петром Порошенком конституційного законопроекту щодо судової
реформи та висловили переконання, що Верховна Рада ухвалить його у
першому читанні ще цьогоріч (В Європарламенті позитивно оцінили
зусилля України з децентралізації і судової реформи // Західні
інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/news/2015/11/26/v_
yevroparlamenti_pozytyvno_otsinyly_zusyllya_ukrainy_z_detsentralizatsii_i_sud
ovoi_reformy_646614). − 2015. – 26.11).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Президент України Петро Порошенко:
Генеральна прокуратура вже із сьогоднішнього дня може почати
передачу всіх корупційних справ до Антикорупційного бюро, де відповідний
нагляд і супровід здійснюватиме антикорупційна прокуратура на чолі з
Назаром Івановичем.
Лише з лютого цього року передано до суду і завершено судові
процеси вже по 40 прокурорах – це свідчення реальних реформо у
прокуратурі.
Ми вперше відмовилися від загального нагляду. Було звільнено майже
4000 прокурорських працівників, відповідно до реформованої прокуратури,
скорочено кількість районних прокуратур. Були підготовлені якісні тести.
Так, були дискусії… Тести закінчуються вже – і зараз прийдуть нові люди
вже на керівництво нових місцевих прокуратур, які мають нові, більші
повноваження, більше самостійності.
Кардинально змінюються функції прокуратури… приходять до
європейського формату прокурорські функції.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура має надзвичайний рівень
самостійності, хоч і є складовою Генпрокуратури (Порошенко чекає від
Холодницького рішучих дій із першого ж дня // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/1/7090946/). − 2015. – 01.11).
Глава Национального антикоррупционного бюро (НАБ) Артем
Сытник:
Хотел бы всех поздравить, в первую очередь национальное
антикоррупционное бюро с тем, что оно получило антикоррупционного
прокурора наконец, и получило фактически возможность работать.
Единственное, что необходимо сделать − вручить прокурору удостоверение,
Офіційна інформація
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дать ему печать, возможность согласовывать документы и доступ к реестру
досудебных расследований. Надеюсь, эти вопросы будут сегодня − завтра
закрыты, и мы в течение нескольких дней начнем вносить данные реестра
досудебных расследований и проводить расследования полноценно, как это
предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом (Сытник надеется,
что антикоррупционный прокурор приступит к работе в течение 2 дней
// 112.ua (http://112.ua/obshchestvo/sytnik-nadeetsya-chto-antikorrupcionnyyprokuror-pristupit-k-rabote-v-blizhayshie-2-dnya-275834.html). − 2015. –
01.12).
Генпрокурор Віктор Шокін призначив керівником Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
30 листопада Шокін розглянув рекомендації конкурсної комісії з
відбору кандидатів на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій
антикорупційній прокуратурі щодо призначення на посаду заступника
генпрокурора − керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
кандидатів Максима Грищука та Назара Холодницького.
Генпрокурор вивчив дані щодо тестування на знання законодавчої бази
та загальні здібності, переглянув відеозаписи співбесід членів конкурсної
комісії з обома претендентами, ознайомився з їх особовими справами та
провів особисті співбесіди з кожним із них.
Відтак, Шокін своїм наказом призначив Холодницького на посаду
заступника генерального прокурора − керівника Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури (Шокін призначив голову Антикорупційної
прокуратури // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/
30/7090791/). − 2015. – 30.11).
Голова департаменту державних закупівель Міністерства
економічного розвитку і торгівлі Олександр Стародубцев:
Законопроект щодо електронних державних закупівель був узгоджений
експертами України та ЄС.
Ми узгодили з європейцями наш законопроект.
Згідно з законопроектом, усі торги з 1 січня 2017 року відбуватимуться
в електронному форматі.
Головним питанням з боку європейських експертів стало
регламентоване законопроектом обов'язкове проведення електронних
аукціонів, хоча така норма не передбачена директивами ЄС.
Після довгого обміну аргументами головний експерт ЄС з цієї теми
Жан-Ів Мюйль махнув рукою і сказав: «...Ну добре, ви ж пам'ятаєте, що це
тимчасовий захід для боротьби з корупцією...», і підтвердив готовність ЄС
прийняти наш обов'язковий аукціон у новому законі (Мінекономрозвитку:
Україна і ЄС узгодили законопроект про електронні держзакупівлі //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/30/7041
512/). − 2015. – 30.11).
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Децентралізація та реформа державного управління

Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Масштаби децентралізації в Україні свідчать, що це одна із
найскладніших реформ, оскільки вона охоплює усі сфери – адміністративнотериторіальний устрій, зміну повноважень у системі центральних і
територіальних органів виконавчої влади та всіх рівнів органів місцевого
самоврядування, бюджетної та податкової систем, земельних відносин, сфери
освіти, медицини, соціальної сфери тощо.
У 2015 році прийняті першочергові закони та урядові рішення, які
фактично дали старт проведенню практичних кроків реформи місцевого
самоврядування та децентралізації повноважень. (…)
Завдяки законодавчим змінам та вжитим організаційним заходам
розпочався процес об’єднання громад. За відносно короткий період − з
травня до серпня виявили бажання об’єднатися понад 6 тисяч територіальних
громад. Фактично встигли об’єдналися близько 800 громад, які створили 159
об’єднаних громад. В цих громадах вже пройшли перші місцеві вибори і
зараз там відбуваються установчі сесії, їх реєстрація, утворення виконавчих
органів і підготовка до формування бюджету на 2016 рік. (…)
Міністерством створено прозорий механізм відбору та фінансування
проектів регіонального розвитку. Розподіл коштів відбувається на
формульній основі, переможці визначаються на конкурсних засадах
регіональними комісіями. (…)
Незважаючи на те, що ще не прийняті зміни до Основного Закону,
Мінрегіоном спільно з експертами, всеукраїнськими асоціаціями
напрацьовано два базових законодавчих проекти − Закон України «Про
префектів» (розроблено з урахуванням польського та французького досвіду)
та законопроект «Про місцеве самоврядування».
Основною метою курсу реформ в Україні є досягнення європейських
норм і стандартів у всіх сферах життя на основі верховенства права. Це наші
з Вами спільні завдання. І вирішити їх можливо тільки за умови злагодженої
роботи усіх гілок публічної влади і активної участі громадськості у прийнятті
відповідних управлінських рішень (Цього року Україна відкрила реальні
можливості для розбудови місцевого самоврядування – В’ячеслав Негода //
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (http://www.minregion.gov.ua/news/
negoda-pusto-626674/). − 2015. – 02.12).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Ухвалені Парламентом України урядові закони щодо децентралізації
дозволять спростити механізм надання державою сервісів і послуг для
громадян України та дадуть додатковий ресурс органам місцевого
самоврядування.
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Це дасть додатковий ресурс органам місцевого самоврядування, і в
першу чергу дасть можливість людям не стояти в чергах, не їздити з району
до обласного центру, не платити хабарі, а швидко і оперативно отримати
потрібну довідку чи дозвіл (Арсеній Яценюк: Ухвалені закони з
децентралізації дозволять покращити надання державних сервісів для
громадян // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248659949&cat_id=244276429). − 2015. – 26.11).
Верховна Рада України зробила перший крок до врегулювання
питань державної реєстрації об’єднаних громад. 26 листопада депутати у
першому читанні 246 голосами ухвалили проект Закону України №3106 «Про
внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної
реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб».
Віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко:
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань», який вже прийнятий
Парламентом, та цей законопроект України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого
самоврядування як юридичних осіб» практично розв’язують всі питання для
того, щоб новостворені об’єднані територіальні громади могли працювати.
Буду звертатись до Парламенту про забезпечення у 2016 році
державної фінансової підтримки цих громад. (…)
Мінрегіон України підтримує цей законопроект, адже його ухвалення
дозволить врегулювати відносини, що виникають у зв’язку з
держреєстрацією новоутвореного та утвореного у результаті злиття,
приєднання, поділу або перетворення органу місцевого самоврядування як
юридичної особи. Він дозволить усунути недоліки правового регулювання
питання правонаступництва об’єднаних територіальних громад, їх сільських,
селищних, міських рад та виконавчих комітетів. Також документ узгодить із
законодавством процедури реорганізації органів місцевого самоврядування в
процесі добровільного об’єднання територіальних громад (Парламент
зробив перший крок до врегулювання держреєстрації об'єднаних громад //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248661607&cat_id=244276429). − 2015. – 26.11).
Депутати забезпечили введення прозорого голосування у місцевих
радах та громадського контролю за голосуванням кожного депутата.
Відповідний проект Закону України «Про внесення змін до статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо поіменних
голосувань)» Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому. За це
проголосували 236 народних депутатів.
Ухвалення цього законопроекту дозволить підвищити персональну
відповідальність депутатів і покращить якість роботи місцевого
самоврядування. Рішення місцевих рад ухвалюватимуться відкритим
поіменним голосуванням, окрім випадків, для яких чинним законом
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передбачається таємне голосування (наприклад, питання обрання на посади в
раді, висловлення недовіри).
Результати поіменного голосування підлягатимуть обов’язковому
оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про
доступ до публічної інформації». Усі результати поіменних голосувань
розміщуватимуться у той же день на офіційному сайті ради і зберігатимуться
там протягом необмеженого строку (Парламент ввів поіменне голосування
у місцевих радах // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248661424&cat_id=244277212). − 2015. – 26.11).
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
За відповідний законопроект №2983 проголосували 274 народних
депутатів.
Законопроектом передбачається, що нотаріуси з дня набрання чинності
цього закону наділяються повноваженнями державних реєстраторів у сфері
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
відповідно до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців». Зазначається, що документи стосовно
держреєстрації подаються в електронній формі.
Крім цього передбачається, що з 1 січня 2016 року органи місцевого
самоврядування також можуть отримати повноваження стосовно
держреєстрації (ВРУ передала місцевим радам право держреєстрації
бізнесу // Вголос (http://vgolos.com.ua/news/vru_peredala_mistsevym_radam_
pravo_derzhreiestratsii_biznesu_199727.html). − 2015. – 26.11).
Депутати підтримали в другому читанні законопроект «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансового
забезпечення надання адміністративних послуг органами місцевого
самоврядування)».
Пропонується зараховувати до складу доходів загального фонду
бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення, міст Києва
та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних
громад адміністративний збір за державну реєстрацію прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, а також за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, організацій та фізичних осіб – підприємців, які
здійснюються виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення,
районними державними адміністраціями.
Зараз зазначений адміністративний збір зараховується до доходів
загального фонду державного бюджету України (Адміністративний збір
тепер надходитиме до місцевих бюджетів // Аналітична служба новин
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(http://asn.in.ua/ua/news/news/23077-administrativnyjj-sbor-teper-budetpostupat-v-mest.html). – 2015. – 26.11).
РДА необґрунтовано вимагають від місцевого самоврядування
передати заклади культури, освіти із комунальної у спільну власність
територіальних громад районів.
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
Свої вимоги керівники районних державних адміністрацій
обґрунтовують необхідністю приведення статусу цих установ у відповідність
до вимог Бюджетного кодексу України для формування місцевих бюджетів
на 2016 рік. Проте, ні Бюджетний кодекс, ні Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» не містять обов’язку передачі об’єктів
комунальної власності внаслідок зміни механізму їх фінансування. Таким
чином, відбувається підміна понять «зміни статусу підпорядкування» на
«зміну форми власності». Це дискредитує реформу місцевого
самоврядування і може викликати серйозну соціальну напругу серед жителів
сіл, селищ, міст районного значення».
У відповідь, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив
профільним відомствам, облдержадміністраціям вжити заходів реагування і
поінформувати про результати в установлений законом строк Голову
Верховної Ради України і Кабінет Міністрів України (РДА необґрунтовано
вимагають від місцевого самоврядування передати заклади культури,
освіти із комунальної у спільну власність територіальних громад районів
// Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/937). –
2015. – 26.11).
У рамках здійснення реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади Верховна Рада України 26 листопада
ухвалила низку законопроектів, спрямованих на реформування системи
надання адміністративних послуг.
У другому читанні та в цілому ухвалено проект Закону України № 2983
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань».
Документ спрямований на реформування системи надання
адміністративних послуг. Ним передбачається, що повноваження з надання
адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб–підприємців передаються органам місцевого самоврядування,
місцевим держадміністраціям, нотаріусам і банкам.
Віце-прем'єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Ухвалення цього рішення забезпечить відкритість і прозорість надання
адміністративних послуг. Послуги надаватимуться оперативно та
своєчасною, кількість відповідних процедурних дій буде мінімізовано.
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Також в цілому ухвалений проект Закону України № 2982 «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Проект Закону України № 2981 «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України (щодо фінансової забезпеченості надання адміністративних
послуг органами місцевого самоврядування)» також ухвалено у другому
читанні та в цілому.
Відповідно до документу, планується перерозподілити надходження
державного та місцевих бюджетів у зв’язку з передачею органам місцевого
самоврядування та місцевим державним адміністраціям повноважень з
надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та системи надання адміністративних послуг у сфері
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
(Парламент спростив систему надання адміністративних послуг //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/947). –
2015. – 26.11).
Проект Закону України № 3490 «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів
об’єднаних територіальних громад» підтримали в четвер 242 народних
депутати.
Віце-прем'єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
З прийняттям цього закону органи місцевого самоврядування
об’єднаних територіальних громад формуватимуть свої бюджети та
забезпечать їх належне виконання. Громади своєчасно та в повному обсязі
фінансуватимуть бюджетні установи та проводитимуть інші необхідні
витрати.
Законопроектом передбачаються зміни до Бюджетного кодексу, якими:
врегульовуються процедури складання проектів бюджетів об’єднаних
територіальних громад та визначаються механізми контролю за дотриманням
бюджетного законодавства в частині міжбюджетних відносин в органах
місцевого самоврядування новоутворених громад;
встановлюються особливості формування надходжень та здійснення
витрат бюджетів об’єднаних територіальних громад в разі несвоєчасного
набрання чинності законом про Державний бюджет України, а також у разі
несвоєчасного прийняття рішення про відповідний місцевий бюджет;
унормовуються питання фінансового забезпечення тих територіальних
громад, що не об’єдналися, але знаходяться на території району, де частина
територіальних громад об’єдналась (Прийнято законопроект, який
дозволить об’єднаним громадам сформувати та забезпечити виконання
своїх
бюджетів
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/949). – 2015. – 26.11).
Податкова реформа
Офіційна інформація

31

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

26 листопада − 2 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015
Мінфін оприлюднив свій варіант податкової реформи.
Основна концепція податкової реформи, передбачає встановлення
єдиної ставки податків 20% для податку на прибуток, податку на додану
вартість, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.
Крім того, Мінфін пропонує не оподатковувати дохід фізосіб у розмірі
одної мінімальної місячної заробітної плати (1 378 грн) для всіх заробітних
плат. Водночас пропонується збільшити ставку оподаткування дивідендів з
5% до 20%.
Також пропонується зменшити до трьох кількість груп системи
спрощеного оподаткування шляхом об'єднання другої та третьої груп та
встановлення для нової групи обмежень (тільки ФОП, до 10 найманих
працівників, обсяг доходу – до 2 млн грн).
Концепція також передбачає запровадження мораторію на внесення
змін до Податкового кодексу, поступове збільшення акцизних ставок та
скасування імпортного збору з 2016 року.
Крім того, на сайті Мінфіну також опубліковано проект закону «Про
створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної
діяльності в Україні».
Також документом пропонується доручити Кабміну до 30 червня 2016
року подати на розгляд Верховної Ради законопроект, які передбачають
запровадження з 1 січня 2018 року єдиної ставку податку на доходи фізичних
осіб та єдиного соціального внеску у розмірі 20% для зарплат та інших
виплат за трудовими договорами.
Законопроект також передбачає дворічний мораторій на внесення змін
до податкового законодавства.
Заступник міністра фінансів Олена Макеєва:
Діалог з парламентарями триває, ми дійсно за єдину концепцію, яка
відповідатиме інтересам громадян, бізнесу та держави (Мінфін оприлюднив
свій
варіант
податкової
реформи
//
INSIDER
(http://www.theinsider.ua/business/565d681cd9b15/). – 2015. – 01.12).
Міністр фінансів Наталія Яресько:
(…) Міністерство фінансів готове запропонувати на розгляд Уряду 2
грудня проект податкової реформи, що значно спростить податкову систему і
забезпечить прості, рівні, справедливі умови для всіх, полегшить
адміністрування, а значить, допоможе подолати корупцію та зменшити
суб'єктивізм податкових органів.
Я переконана, що окрім спрощення, поліпшення адміністрування
податків і створення рівних умов для роботи в країні, податкова реформа має
забезпечити більшу справедливість в оподаткуванні серед громадян. Ми не
готові піти на систему оподаткування, яка зменшує податки для багатих і
збільшує для бідних. Ми також виступаємо проти надання пільг для окремих
видів бізнесу.
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Політика Міністерства фінансів спрямована на те, щоб підтримувати
макроекономічну стабільність, яку вдалося досягти в результаті зусиль
Уряду, Президента, коаліції та Національного банку. Також реформа має
відповідати цілям Міністерствам фінансів та всього Уряду продовжувати
ефективну співпрацю з МВФ в рамках програми Механізм Розширеного
Фінансування, та отримати наступний транш кредиту Фонду, а також
пов'язаних до нього кредитну гарантію від США та іншу фінансову
підтримку від міжнародних партнерів України. Запорукою досягнення цієї
мети є прийняття у Верховній Раді збалансованого бюджету-2016 та
податкової реформи, що дозволить створити справедливу податкову систему.
З поданням даного проекту податкової реформи, ми сподіваємося на
конструктивну роботу у Верховній Раді (Наталія Яресько: «Справедлива
податкова реформа та збалансований бюджет є найкращою базою для
розвитку
української
економіки»
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248659327&cat_id=2
44276429). − 2015. – 26.11).
Реформа державної служби та реорганізація державних органів
Уже
в
декабре
Кабинет
министров
могут
серьезно
переформатировать. Пять министерств из 14 существующих сейчас хотят
полностью ликвидировать, передав их полномочия другим. Дополнительно в
руководстве правительства могут появиться две новые должности: вицепремьер по евроинтеграции и вице-премьер по энергетике. Ждет реформа и
парламент: сотрудников аппарата Верховной Рады «обновят»; всех, в том
числе и депутатов, переведут на электронный документооборот, а также
разработают спецкодекс этики нардепа.
Замглава фракции БПП Игорь Кононенко:
Предлагают объединить министерства образования, соцполитики и
молодежи и спорта. То есть будет одно министерство соцнаправленности.
Предложения по реформированию Кабмина, как и кандидатуры новых
министров, должны поступить от премьера.
Официально в ВР их ждут к 11 декабря: в этот день Арсений Петрович
придет под купол отчитываться за год работы. Предварительно МинАПК
хотят объединить с Минэкологии, а Минрегион предлагают вообще
ликвидировать, перераспределив его функции между МВД и
Мининфраструктуры. Из Минспорта, Минздрава и Минобразования хотят
сделать одно министерство, а Минэкономики объединят с Минэнерго. То
есть из 14 останется 9 министерств.
Спикер парламента Владимир Гройсман:
Реформировать парламент возьмутся к середине января 2016 года: как
раз в это время закончит свою работу и представит отчет оценочная миссия
Европарламента в Украине во главе с экс-председателем Европарламента
Пэтом Коксом. Ожидаю, что до конца января 2016-го мы разработаем
системный план изменений в Верховной Раде.
Офіційна інформація

33

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

26 листопада − 2 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015
Члены совместной украинско-европейской рабочей группы, в списке
ключевых новаций − перенести начало пленарной недели со вторника на
понедельник, а сами пленарные недели сделать тематическими.
Также среди новаций реформы − разработка специального кодекса
этики и поведения, в котором могут прописать нормы о наказании за драки,
кнопкодавление «за друга» и прогулы (Реформа Рады и Кабмина: Пять
министерств хотят убрать, а депутатов – обучить этике // Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/reforma-rady-i-kabmina-pyatministerstv-hotyat-ubrat-a-deputatov-obuchit-etike-670468.html). − 2015. –
26.11).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
Віце-прем'єр-міністр України − Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Україна ініціює створення у 2016 році Фонду енергоефективності, до
участі в якому запрошує Уряд Швеції.
Україна зацікавлена у впровадженні сучасних технологій, які
дозволяють заощаджувати, зменшити споживання, а згодом і замінити
природний газ на альтернативні види палива.
Ми дуже зацікавленні у вивчені шведського досвіду та розраховуємо на
експертну й технічну допомогу у впровадження енергоефективних заходів.
Ринок енергоефективності України складає приблизно 55 млрд євро.
Ми створюємо прозорі і зрозумілі умови для приходу і роботи інвесторів в
галузі енергоефективності.
Питання енергозбереження для України – це питання національної
безпеки. В нинішній складних політичних та економічних умовах ми
змушені прискореними темпами проводити енергоефективні заходи в
державі.
Міністр з питань міжнародного співробітництва з метою розвитку
Ізабелла Льовін:
Ми готові ділитись з Україною своїм досвідом та надавати експертну
допомогу в питаннях енергозбереження.
Делегація Швеції на чолі з Міністром з питань міжнародного
співробітництва з метою розвитку Ізабеллою Льовін взяла участь у 2
Шведсько-українському форумі з чистих технологій, що проходив в
Житомирі. Під час форуму учасники мали можливість ознайомитись із
можливостями по залученню інвестицій для реалізації проектів з
енергоефективності. Ізабелла Льовін також ознайомилась із вже
завершеними проектами по впровадженню енергозберігаючих технологій в
Житомирі та позитивно їх оцінила (Україна запрошує Швецію долучитись
до створення Фонду енергоефективності, − Геннадій Зубко // Урядовий
портал
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(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248672094&cat_id=2
44276429). − 2015. – 02.12).
Україна запропонувала Азербайджану провести 11 засідання
Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва у І
півріччі 2016 року. У його рамках також відбудеться Українськоазербайджанський діловий форум. Про це домовився Віце-прем'єр-міністр
України − Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Геннадій Зубко під час зустрічі з Президентом
Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим в ході робочого візиту до
Баку.
Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Цей форум може внести новий імпульс у розвиток двосторонніх
відносин між нашими країнами, а також активізувати співпрацю бізнесу
України та Азербайджану. (…)
Зокрема, Україна зацікавлена в активізації співпраці в паливноенергетичній сфері, реалізації спільних проектів та активізації
двостороннього
співробітництва
у
військово-технічній
і
сільськогосподарській сферах (…) (Україна та Азербайджан планують
посилити співпрацю, − Геннадій Зубко // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248674762&cat_id=2
44276429). − 2015. – 02.12).
За оперативними даними моніторингу Програми підтримки
енергоефективних заходів для населення банки видали майже 69 тисяч
кредитів на суму 1,113 млрд грн. З них більше 302 млн. грн. за період з 26
жовтня по 30 листопада поточного року.
Особливістю даної динаміки є зростання кількості кредитів серед
громадян, які є отримувачами субсидій на житлово-комунальні послуги.
Наразі, цій категорії населення видано 11 418 «теплих» кредитів на суму
майже 138 млн. грн.
Водночас спостерігається позитивний попит і з боку ОСББ, які взяли
кредитів на суму 14,3 млн грн. Кількість ОСББ, що скористалися програмою
дорівнює 152.
Також майже 13 тисяч кредитів взяли громадяни на заміну газових
котлів, загальною сумою 211 млн грн. Це на 5,6 млн грн більше, ніж
минулого тижня («Теплі» кредити демонструють постійну динаміку
приросту // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/-tepli-krediti-demonstruyut-postiynudinamiku-prirostu-113674/). − 2015. – 01.12).
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Віце-прем’єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України України
Геннадій Зубко:
Наступного року Україна перейде до нових стандартів і зобов’язань
щодо споживання енергоресурсів.
Якщо людина хоче провести енергоефективні заходи, вона повинна
дотримуватись стандартів, які дадуть можливість отримати економію не у
20 %, а з максимальним енергоефективним ефектом, який досягатиме 45.
Запроваджена Урядом програма з компенсації тіла енергоефективних
кредитів, а також підписані з органами місцевого самоврядування
меморандуми щодо компенсації відсотків по «теплих» кредитах показали, що
сьогодні є запит на такі запозичення. Вже видано майже 1,1 млрд грн таких
кредитів.
Сьогодні споживання енергії на 1 кв. м в Україні складає 230 кВт. Для
порівняння, середній показник по Польщі і Білорусі більш ніж в двоє менший
– 95–100 кВт.
Тому в напрямі житлового сектору ми будемо проводити роботу з
точки зору і стандартів, і залучення дешевих коштів.
Уряд
мотивуватиме
українців
впроваджувати
максимальні
енергоефективні заходи. Заміна лише вікон призведе до заощадження коштів
на рівні 20 %, в той час як проведення повного комплексу енергефективних
заходів дозволить заощадити близько 50 %.
Держава сьогодні зацікавлена у максимально ефективному
використанні коштів на енергоефективні заходи.
Уряд веде переговори з Європейським інвестиційним банком та
іншими міжнародними фінансовими організаціями про залучення дешевих
кредитів на енергоефективні заходи і перехід на альтернативні джерела
енергії у промисловості.
Це робиться для того, щоб українська промисловість була
конкурентоспроможною у споживанні природних енергоресурсів (У
наступному
році
Україна
перейде
на
нові
стандарти
енергоефективності, – Геннадій Зубко // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248664067&cat_id=2
44276429). − 2015. – 27.11).
Реформа правохоронної системи
Кабінетом Міністрів України в рамках заходів з реформування
системи правоохоронних органів та з метою підвищення стандартів
соціального захисту, 11 листопада 2015 року прийнято постанову №988
«Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції». Цим
нормативним актом визначено належний рівень грошового забезпечені
поліцейських.
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Зокрема, зазначеною постановою передбачено збільшення розмірів
посадових окладів у середньому в 2−3 рази, а окладів за спеціальними
званнями – у 12−18 разів.
Крім того, постановою передбачено запровадження надбавки за
специфічні умови проходження служби в поліції у розмірі до 100 відсотків
посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки
за стаж служби, яка буде виплачуватись поліцейським, які успішно пройшли
атестацію (оцінка ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та
кваліфікаційного рівнів для визначення відповідності посадам) (Уряд
затвердив рівень грошового забезпечення поліцейських Національної
поліції України // Міністерство внутрішніх справ України
(http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1736271;jsessionid
=6CCE83D181B38C9EAA47C2DB30D874FB). − 2015. – 02.12).
Президент України Петро Порошенко:
За останні шість років за корупційні факти було засуджено 61
співробітника прокуратури. З лютого цього року передано до суду і
завершуються процеси вже стосовно 40 прокурорів. (…) Ми відмовилися від
загального нагляду, було звільнено практично 4 тисячі працівників
прокуратури, скорочено кількість районних прокуратур. Було підготовлено
якісні тести, зараз прийдуть нові люди на керівні посади нових прокуратур
(Цього року до суду було передано кримінальні провадження щодо 40
прокурорів
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/23713-v-ehtom-godu-v-su-byli-peredanyugolovnye-proizvod.html). – 2015. – 01.12).
Глава Нацполіції України Хатія Деканоідзе:
(…) Вже цієї суботи, 5 грудня, нова патрульна поліція вийде на вулиці
Миколаєва. Наступними містами, де найближчим часом з'являться нові
патрульні, – стануть Луцьк і Дніпропетровськ (Уже незабаром нова
патрульна поліція вийде на вулиці Миколаєва, − Хатія Деканоідзе //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248670472&cat_id=244276429). − 2015. – 01.12).
Уряд визначив розміри грошового забезпечення поліцейських
Національної поліції. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів
України від 11 листопада 2015 р. № 988.
Уряд затвердив схеми окладів та надав право їх установлювати
керівникам органів, закладів та установ Національної поліції в межах
затверджених для них асигнувань на грошове забезпечення. Також керівники
встановлюють надбавку за специфічні умови проходження служби в поліції в
розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за
спеціальним званням та надбавки за стаж служби.
Особам, які безпосередньо виконують функції із забезпечення
громадського порядку та безпеки громадян, передбачено підвищення за
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службу в поліції особливого призначення у розмірі до 100 відсотків
посадового окладу (Грошове забезпечення поліцейських Національної
поліції: визначено розміри окладу та інших видів виплат // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248670644&
cat_id=244276429). − 2015. – 01.12).
В Украине проходят собеседования с кандидатами на должности в
обновленной местной прокуратуре. Активисты призывают всех желающих
помочь в борьбе с коррупцией и присоединиться к поиску среди кандидатов
коррупционеров и людей с запятнанной репутацией, которые не должны
пройти в обновленную прокуратуру. Также все желающие могут наблюдать
онлайн за проведением собеседований (Сегодня пройдет собеседование
кандидатов в Киевскую местную прокуратуру // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/photo_news/362933/segodnya_proyidet_sobesedovanie_kan
didatov_v_kievskuyu_mestnuyu_prokuraturu_spisok). − 2015. – 30.11).
Реформа освіти
1 грудня 2015 року у Міністерстві освіти і науки відбувся круглий
стіл: «ВНЗ: інституційний розвиток, фандрейзинг та партнерство з
приватним і державним секторами».
У заході взяли участь представник посольства США в Україні Конрад
Тернер; перший проректор Українського католицького університету Тарас
Добко; Керуючий партнер в Global Trade Strategies, міжнародний
консультант Американських рад Андрій Цинцирук; професор кафедри
інформаційних
систем
Харківського
національного
економічного
університету імені Семена Кузнеця Ірина Золотарьова; керівник відділу
стратегічного розвитку Києво-Могилянської Академії Катерина Максим.
Pаступник Міністра − керівник апарату Міністерства освіти і
науки України Олег Дерев’янко:
Прорив у вищій освіті можливий тільки за умови впровадження
фінансової автономії вищих навчальних закладів. Також потребує часу
запровадження у штаті українського ВНЗ аналогу американської посади
фінансового директора. Приватному сектору знадобилось близько 15 років
для того, щоб у компаніях, які не мали іноземного походження, почали
з’являтися фінансові директори. Я думаю, українські університети швидше
побудують систему управління фінансами за допомогою фінансового
директора, бо у нас є великий потенціал.
Керуючий партнер в Global Trade Strategies, міжнародний
консультант Американських рад Андрій Цинцирук:
Співпраця між університетами і приватним сектором можлива тільки за
умови взаємовигідних інтересів обох сторін. Зокрема, університетські
інтереси полягають: у стажуванні студентів в корпораціях; у ліцензуванні
університетами інноваційних технологій; у фінансуванні корпораціями
спільних проектів. Зі своєї сторони, корпораціям вигідно співпрацювати з
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університетами та залучати кращих випускників до роботи у своїй компанії
(Олег Дерев’янко: Політика МОН полягає у розвитку академічної і
фінансової автономії університетів // Міністерство освіти і науки
України
(http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/12/01/asocziacziyaevropejskogo-universitetu/). − 2015. – 01.12).
Міністр освіти і науки Сергій Квіт:
Законопроект «Про освіту» визначає запровадження 12-річної школи та
містить механізм її реалізації.
Згідно з пунктом 3 прикінцевих та перехідних положень проекту
закону, навчання учнів за програмами 12-річної повної загальної середньої
освіти розпочнеться: для початкової освіти – 1 вересня 2018 року, для базової
середньої освіти – з першого вересня 2022 року, для профільної середньої
освіти – з першого вересня 2018 року. Основна мета запровадження 12річного навчання – зменшення навчального навантаження на учня, надання
йому права вибору предметів у старшій школі. Старша профільна школа
запроваджується законом. Кількість випускників, які підуть навчатися до
вищих навчальних закладів, буде зменшуватися, та більшість з них
орієнтуватиметься на заклади професійної освіти, які, у свою чергу, будуть
розвиватися. При цьому кількість університетів зменшуватиметься.
Законопроект «Про освіту» передбачає введення нових видів і форм
здобуття освіти – формальної, неформальної та інформальної. Окрім того,
проект закону зобов’язує Міністерство затвердити порядок утворення та
забезпечення центрів визнання кваліфікацій або кваліфікаційних центрів, що
визнаватимуть здобуті у системі неформальної та інформальної освіти
кваліфікації. А також проектом запроваджується спеціалізовані види освіти –
мистецької, спортивної, військової, наукової – і визначаються їх специфічних
особливостей.
Проект закону також закладає основні положення для подальшої
розробки механізмів для освіти осіб з особливими освітніми проблемами.
Цим документом передбачається запровадження посади освітнього
омбудсмена, на якого Урядом буде покладено виконання завдань щодо
захисту прав людини у сфері освіти (Основна мета запровадження 12річного навчання – зменшення навчального навантаження на учня,
надання йому права вибору предметів у старшій школі, – Сергій Квіт //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248660265&cat_id=244277212). − 2015. – 26.11).
Програма розвитку українського експорту
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
Україна створить урядову робочу групу для покращення стосунків з
Туреччиною в аграрній галузі.
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Якщо говорити про Туреччину, то зараз у нас є позитивна динаміка,
особливо по експорту. Минулий рік було майже пів мільярда загального
експорту, зараз ці 10 місяців уже $560 млн. Це в основному зернові, олійні.
Україна готова збільшити експорт аграрної продукції до Туреччини,
замінивши російські продукти на цьому ринку.
Ми можемо легко збільшити вдвічі, втричі наш експорт по кукурудзі,
по пшениці, соняшниковій олії і по іншим товарним групам. Ми вчора
спілкувалися з послом (Туреччини в Україні, – ред.) з цього приводу, і
домовилися, що будемо активізувати зараз наші бізнес стосунки, зокрема,
проводити урядову робочу групу саме по покращенню стосунків в аграрній
галузі (Україна домовляється про збільшення експорту зерна в Туреччину,
– Павленко // INSIDER (http://www.theinsider.ua/business/565eeba5af553/). –
2015. – 02.12).
Президент Украины Петр Порошенко:
Украина создаст группу по изучению опыта Литвы по выводу товаров
на европейские рынки.
Во время встречи с премьер-министром Литвы Альгирдасом
Буткявичюсом стороны согласовали дальнейшие шаги двух стран в
контексте вступления в силу с 1 января 2016 углубленной и всеобъемлющей
зоны свободной торговли между Украиной и ЕС (Украина изучит опыт
Литвы по выводу товаров на рынки ЕС // Аналитическая служба
новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/23887-ukraina-izuchit-opyt-litvyvyvoda-tovarov-na-rynki.html). – 2015. – 02.12).
У ході візиту української делегації на чолі з Президентом України
Петром Порошенко до Королівства Нідерланди було підписано Угоду
про створення двосторонньої Ділової ради між Торговельнопромисловою палатою України та Конфедерацією промисловості та
роботодавців Нідерландів.
Конфедерація промисловості та роботодавців Нідерландів є
найбільшим і найпотужнішим об’єднанням нідерландських копаній, яка
представляє спільні інтереси голландського бізнесу як в самій країні, так і за
кордоном, у тому числі і в Україні. Планується, що створена спільно між
Конфедерацією та Торговельно-промисловою палатою України Ділова Рада
стане платформою для безпосередньої взаємодії підприємців двох країн, що
входитимуть до її складу. У своїй діяльності вона сприятиме налагодженню
бізнесових контактів, а також усуненню можливих проблемних питань чи
бар’єрів для ведення двосторонньої торгівлі, забезпечуватиме ефективний
зв'язок бізнесу із відповідними державними структурами обох країн,
надаватиме практичні послуги підприємцям.
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
Я впевнений, що підписання Угоди стане вагомим кроком вперед у
розвитку двосторонніх відносин в аграрній сфері. Створення двосторонньої
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ради відкриє нові можливості для співпраці малого та середнього бізнесу, а
також посприяє створенню спільних підприємств та обміну бізнесовою
інформацією (У Нідерландах підписано угоду про створення двосторонньої
Ділової ради // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248666152&cat_id=244276429). − 2015. – 30.11).
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства
України Ярослав Краснопольський:
Сьогодні Україна активно нарощує експорт агропродукції до країн Азії
– на 7,8 % в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
В цілому географічна структура експорту показує експортну
переорієнтацію до країн Азії (частка експорту майже 47 %) та збереження
основних позицій у торгівлі з країнами ЄС (частка 26,4 %).
До
десятки країн
–
найбільших
імпортерів української
сільськогосподарської продукції, увійшли: Китай, Індія, Єгипет, Іспанія,
Туреччина, Нідерланди, Італія, Саудівська Аравія, Іран та Польща. За десять
місяців 2015 р. до цих країн було експортовано продукції на шість млрд дол.
США, що становить 51,1 % загального експорту сільськогосподарської
продукції.
Водночас ведеться робота з відкриття нових ринків збуту та
розширення експортних видів продукції.
Зокрема відзначається зростання експорту по деяким товарним
позиціям до країн ЄС, Азії, Близького Сходу та Африки. Для вітчизняних
підприємств-виробників яєць було відкрито ринок Ізраїлю, відновлено
експорт м’яса та м’ясних продуктів до Молдови, Вірменії, Узбекистану,
Киргизії, молочної продукції – до Казахстану та Китаю (Україна нарощує
експорт агропродукції до країн Азії // Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2015/11/29/569944/). − 2015. – 29.11).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
У Вільнюсі відбулося Восьме засідання Ради президентів України
та Литовської Республіки.
Президент України Петро Порошенко:
(…) Європейська інтеграція для України сьогодні є національною
ідеєю, яка об’єднує країну так, як 25 років тому, починаючи з 13 січня, ця
ідея об’єднувала всю Литву. (…)
Хочу вас запевнити, що ми це робимо не для європейської інтеграції,
не для безвізового режиму, це ми робимо для нашої держави. Ваша
підтримка і Ваші добрі слова нам дуже потрібні.
Президент Литви Даля Грібаускайте:
Литва завжди підтримуватиме Україну у її боротьбі за суверенітет та
територіальну цілісність та буде допомагати їй на шляху євроінтеграції. Я
радію, що Україна об’єднана, і люди розуміють, чого вони хочуть (Україна
вдячна Литві за підтримку на шляху євроінтеграції – Президент //
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Петро
Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-vdyachna-litvi-za-pidtrimku-nashlyahu-yevrointegra-36408). – 2015. – 02.12).
Президент України Петро Порошенко:
(…) Ми рішучі у прагненні ввести в дію з 1 січня 2016 року поглиблену
і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС (Порошенко: Україна не піде на
шантаж РФ в питанні ЗВТ з ЄС // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/2/7041651/). − 2015. – 02.12).
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав
Єврокомісію надати рекомендацію щодо запровадження безвізового
режиму для українських громадян у доповіді, яку Єврокомісія має
підготувати до 15 грудня.
Про це Клімкін заявив під час зустрічі у Брюсселі з першим віцепрезидентом Європейської комісії з питань кращого урядування,
міжінституційних відносин, верховенства права та Хартії фундаментальних
прав Франсом Тіммермансом.
Український міністр поінформував про результати виконання другої
фази Плану дій та імплементацію рекомендацій, що були висловлені
стороною ЄС у доповіді про прогрес України у травні цього року (Клімкін
закликав Єврокомісію надати рекомендації щодо безвізового режиму для
громадян України // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/
news/27401904.html). – 2015. – 02.12).
Перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій
Бєлан запропонував створити робочу групу з оптимізації
транскордонного руху товарів і транспорту з державами, які є членами
Європейського Союзу.
Перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій
Бєлан:
Ураховуючи важливість завдань, на мою думку, можна розглянути
питання про запровадження діяльності постійно діючої робочої групи на
рівні уповноважених та кваліфікованих експертів.
Він запропонував зробити зустрічі голів прикордонних відомств
регулярними і проводити їх раз на півроку (Українська сторона пропонує
створити робочу групу з оптимізації транскордонного руху з країнами −
членами
ЄС
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ru/news/news/23871-ukrainskaja-storona-predlagaet-sozdatrabochuju-gr.html). – 2015. – 02.12).
1 грудня 2015 року Перший заступник Голови Антимонопольного
комітету України – державний уповноважений Марія Ніжнік взяла
участь у панельній дискусії на тему: «Запуск Зони вільної торгівлі –
2016: місія здійсненна?».
Офіційна інформація
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Під час панельної дискусії обговорено досягнення та виклики
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також готовність
України до повноцінного запуску Зони вільної торгівлі з січня 2016 року.
Перший заступник Голови Антимонопольного комітету України –
державний уповноважений Марія Ніжнік:
Питання наявності ефективної системи захисту конкуренції дуже
важливе у контексті створення ЗВТ.
На виконання Угоди про асоціацію командою Антимонопольного
комітету України вже зроблено ряд важливих кроків, зокрема, з липня 2015
року розпочато публікацію рішень, прийнятий документ щодо калькуляції
штрафів, внесені зміни до Положення про концентрацію щодо терміну
розгляду заяв про концентрації, а також про державну допомогу суб’єктам
господарювання.
На думку учасників панельної дискусії, Україні вже вдалося досягти
значних результатів у впровадженні реформ (Марія Ніжнік розповіла про
прогрес антимонопольної реформи в Україні // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248671735&cat_id=2
44277212). − 2015. – 01.12).
Віце-прем'єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Наступний 2016 рік буде ключовим для вирішення питання безвізового
режиму України з ЄС.
Україна сьогодні виконала всі умови для того, щоб долучитися до
безвізового режиму з ЄС. У 2016 році за рахунок роботи Парламенту і Уряду,
росту економіки і ситуації стабілізації в країні з’являться безпосередні
можливості для прямої комунікації з європейцями.
(…) Хочу привітати рішення Брюссельського Парламенту про
ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. А це значить, що асоціацію з
нами ратифікували усі держави. (…)
Ми очікуємо, що референдум в Нідерландах з питання Асоціації
України з Європейським Союзом буде успішним (Є всі можливості для
введення безвізового режиму з ЄС у 2016 році, – Геннадій Зубко //
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (http://www.minregion.gov.ua/news/evsi-mozhlivosti-dlya-vvedennya-bezvizovogo-rezhimu-z-es-u-2016-roci-gennadiy-zubko-167673/). − 2015. – 27.11).
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції підготував Звіт про
виконання Порядку Денного Асоціації та Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом за січень – жовтень 2015 року. Цей
звіт є оцінкою Української Сторони та базується на інформації, поданій
близько шістдесятьма органами державної влади, що залучені до виконання
відповідних завдань.
Офіційна інформація
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Метою звіту є інформування громадян України, представників
неурядових організацій, а також міжнародної спільноти, зокрема інституцій
ЄС та його держав-членів про прогрес України в реалізації цілей політичної
асоціації та економічної інтеграції з ЄС (Звіт про виконання порядку
денного асоціації та угоди асоціації Україна – ЄС // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248661263&cat_id=2
44276429). − 2015. – 26.11).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У сесійній залі Житомирської міської ради 1 грудня відбувся II
Шведсько-український форум з енергоефективності й чистих технологій.
Учасники впевнені, що основна ціль форуму – це збільшення
інвестицій в енергоефективність Житомирщини, а завдання міжнародних
фінансових інституцій – детальне інформування про актуальні програми і
фінансові інструменти, які доступні українському ринку сьогодні.
Регіональний менеджер Business Sweden в Україні Даніель Ларсон:
40 років тому Швеція була індустріальною країною, але у 1973 настала
криза, яка все змінила. Швеція мала щось робити. Ми навчилися економити
ресурси нашої країни. Криза минула, а наш довід залишився, і сьогодні, ми
розповімо вам як використовувати усі свої ресурси із розумом.
Міський голова Житомира Сергій Сухомлин:
За останні декілька років залучено грантових та кредитних ресурсів на
суму 65 млн євро, і велика частина цих коштів – це грантові кошти, які було
надано шведськими фондами. Вже зараз у нас реалізується декілька проектів.
Зокрема, проект Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, проект
НЕФКО, проект за підтримки Світового банку з комплексної модернізації
водоканалу. Для нас – це досвід та навчання наших спеціалістів, які
впроваджують необхідні для міста проекти (У Житомирі відбувся II
Шведсько-український форум з енергоефективності й чистих технологій
// Рупор Житомира (http://ruporzt.com.ua/vlada/69674-u-zhitomir-vdbuvsya-iishvedsko-ukrayinskiy-forum-z-energoefektivnost-y-chistih-tehnology.html).
–
2015. – 02.12).
Концепцію Податкової реформи та проект Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» розглянули викладачі та
студенти Буковинського державного фінансового університету під час
засідання круглого столу на тему: «Вплив фіскальної політики держави
на суб’єктів господарювання».
Завідувач сектору комунікацій Головного управління ДФС у
Чернівецькій області Марія Коцим’юк:
За участю фахівців Державної фіскальної служби України було
розроблено проект Закону України «Про створення конкурентних умов в
оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні»,
ухвалення якого дозволить модернізувати окремі аспекти адміністрування,
що сприятиме розвитку національної економіки. Гадаю, всі ви чудово
розумієте, що саме збалансована система оподаткування є запорукою
формування бездефіцитного бюджету країни та зростання рівня добробуту її
громадян. А забезпечення прозорих, справедливих умов для діяльності
різних груп суб’єктів господарювання є основною передумовою для
виведення економіки України з тіні (Буковинські студенти-фінансисти
Регіональні ініціативи
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обговорили концепцію Податкової реформи-2016 // Головне управління
ДФС
в
Чернівецькій
області
(http://cv.sfs.gov.ua/media-ark/newsark/226440.html). – 2015. – 02.12).
До Луцька завітала команда, яка складається з народних депутатів
та експертів з питань Конституційної реформи та децентралізації влади.
Вони розповіли про інформаційну кампанію «Посли реформ», метою якої є
приверення уваги до децентралізації та пов’язаного із цим внесення змін до
Конституційного реформування місцевого самоврядування адмінтерреформи
(У Луцьку розвіяли міфи про децентралізацію влади // VIP.VOLYN.UA
(http://vip.volyn.ua/articles/u-lucku-rozviyaly-mify-pro-decentralizaciyu-vlady). –
2015. – 02.12).
Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко:
Від довідки на землю до старту підприємницької кар’єри: ще 17 онлайн послуг з’явилися на порталі https://igov.org.ua. Тепер їх 149 – на 15
більше, ніж планували впровадити у 2015.
Мали за мету – до кінця року перевести в електронний вигляд 134
послуги, тобто 80 %. Та зробили навіть більше – 149. Тепер мешканцям
області не треба висиджувати у чергах, щоб оформити субсидію чи
закордонний паспорт, отримати довідку на землю, розпочати власний бізнес
та багато іншого. Наступного року на iGov з’являться усі адміністративні
послуги. Електронна система полегшує життя наших мешканців та допомагає
у боротьбі з корупцією.
Серед останніх он-лайн новинок 2015-го: декілька довідок на землю,
внесення до реєстру інформації про саморозпуск чи реорганізацію
громадського об’єднання, дозвіл на проведення заходів із тваринами, видача
довідки про поховання, переведення житлових приміщень в нежитлові,
погодження для розміщення на території міста тимчасових споруд. Останнє
необхідне для підприємців.
Планується, що на Дніпропетровщині впровадять ще близько 20
електронних послуг. Як і попередні, вони полегшать життя пенсіонерів,
підприємців, молодих мам та інших (На Дніпропетровщині в електронний
вигляд переведено більше 80 % адмінпослуг // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248672774&cat_id=2
44277216). − 2015. – 02.12).
Глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе:
З 1 грудня, патрульна поліція запрацює у Луцьку. А з 5 грудня нова
поліція з`явиться на вулицях Миколаєва, а одразу після цього нові патрульні
з`являться в Луцьку та Дніпропетровську.
29 листопада майже 250 патрульних поліцейських Закарпаття склали
присягу на вірність українському народу. Вони працюватимуть на території
Ужгорода і Мукачевого, а також на автошляху між ними (Коли у Луцьку
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запрацює
нова
поліція
//
«Волинська
(http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/85218/). – 2015. – 01.12).

правда»

У рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії з просування
реформи децентралізації в Калуській райдержадміністрації відбулася
презентація проекту «Посли Реформ».
Метою проведення заходу стала інформаційно-роз’яснювальна робота
серед населення щодо доцільності реформування місцевого самоврядування
та тлумачення правових норм в системі чинного законодавства. Захід
організовано за участю народного депутата України Павла Кишкара та
керівника Офісу реформ Руслана Панасюка. Під час презентації кампанії
Павло Кишкар розповів про зміст свого візиту на Калущину та поділився
досвідом реалізації процесу децентралізації влади в країнах Європи, зокрема
Польщі. Народний обранець зауважив, що реформа децентралізації влади –
єдина реформа, яка не може не відбутися.
Присутніми наголошувалося на невідворотності та необхідності
впровадження реформи децентралізації влади, оскільки від її успішної
реалізації залежатиме вектор розвитку держави на десятиліття вперед.
На завершення зустрічі присутні обговорили проблемні питання,
пов’язані з перерозподілом фінансових ресурсів та прийняттям місцевих
бюджетів (В Калуші презентували проект «Посли Реформ» // ІваноФранківська обласна державна адміністрація (http://www.if.gov.ua/news/vkalushi-prezentuvali-proekt-posli-reform). – 2015. – 01.12).
У Вінницькій обласній державній адміністрації відбулась зустріч
керівництва області з представниками Фонду Східна Європа та
Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ).
Перший заступник голови ОДА Андрій Гижко:
Вінницька область – одна з шести областей України, яка була відібрана
Фондом Східна Європа для реалізації Програми Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) «Лідерство в економічному врядуванні.
Для нас це дуже важливо, адже малий та середній бізнес на Вінниччині
сьогодні – це більше 85 тисяч платників податків, тож на зміни, які
відбуваються у податковому законодавстві, у переформатуванні малого та
середнього бізнесу ми покладаємо великі надії.
Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях:
Основна мета Програми – покращення середовища для ведення бізнесу,
об’єднання зусиль орієнтованих на реформи організацій громадянського
суспільства та урядових інституцій для необхідних змін політики, підготовки
та реалізації законодавства і забезпечення конкретних інституційних реформ
у сфері сприяння розвитку малого та середнього бізнесу (На Вінниччині
впроваджується Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні»
// Vinnytsia PressPoint (http://vn.presspoint.in.ua/2015/12/01/41961). – 2015. –
01.12).
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У понеділок, 30 листопада, стартував третій етап відбору у
патрульну поліцію Тернополя: претенденти проходять випробовування
на фізичну витривалість.
На міському стадіоні перші кандидати у полісмени, які успішно
пройшли медичну комісію, демонстрували свої фізичні можливості. До здачі
фізичних нормативів медики допустили понад вісімсот охочих поповнити
лави поліції. Усі кандидати зареєструвалися, поділилися на команди та
пройшли загальний інструктаж виконання нормативів (У Тернополі
кандидати у патрульну поліцію здають заліки з фізичної підготовки //
Міністерство внутрішніх справ України (http://www.mvs.gov.ua/mvs/
control/main/uk/publish/article/1732980;jsessionid=52ACA8FAFFFB0C0730F
9AD3DD7849B2C). − 2015. – 01.12).
Фонд демократії ООН запрошує громадські організації до подання
заявок на фінансування проектів з підтримки та розвитку демократії.
Заявники можуть претендувати на отримання гранту у розмірі від 100
до 300 тисяч доларів США.Пропозиції проектів мають бути подані в режимі
он-лайн тільки у період з 15 листопада до 31 грудня 2015 року на сайті
ФДООН (Фонд демократії ООН готовий підтримати сумських
активістів
//
Сумська
міська
рада
(http://www.meria.sumy.ua/index.php?newsid=46636). – 2015. – 30.11).
У Кіровограді буде реалізований пілотний проект організації
теплопостачання для закладів освіти і прилеглих до них житлових
масивів.
Міський голова Андрій Райкович доручив управлінню капітального
будівництва вивчити можливість придбання і встановлення модульних
котелень, які даватимуть тепло, як для шкіл і дитячих садочків, так і для
багатоповерхівок, що розміщені поряд. Реалізація проекту планується у
наступному бюджетному році.
Міський голова Андрій Райкович:
Нам необхідно оперативно вирішувати проблеми в системі
забезпечення міста теплом. Вести будівництво міні-котелень – справа довга.
Ефективнішим буде монтаж на місці готових комплексних модулів, які
матимуть можливість працювати як на газі, так і на альтернативних видах
палива (У Кіровограді впроваджуватимуть пілотний проект модульних
котелень // Bесь Кіровоград (http://www.kirovograd.net/shortly/2015/11/30/
u_kirovogradi_vprovadzhuvatimut_pilotnii_proekt_modulnih_kotelen.htm).
–
2015. – 30.11).
Шість народних депутатів України, а також експерт
реанімаційного пакету реформ з питань децентралізації влади та
директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак прибули в
Рівненську область в рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії
«Посли реформ».
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Народні депутати зустрілися з головами об’єднаних територіальних
громад, головами районів і міст, а також прочитали відкриту лекцію у
Національному університеті водного господарства та природокористування
(«Посли реформ» відвідали Рівненщину // Конституційна комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/1234). – 2015. – 30.11).
Винахідник із Вінниччини запатентував піролізний котел.
Компактний котел перетворить у тепло щепу, очерет, солому та полову.
Винахідник Володимир Попов:
Знайшов рішення, як гарно спалити непотріб, який є у кожному
домогосподарстві, а потім забрати отриману енергію за допомогою
теплообмінника. Торік моїм невеличким котлом підприємець із
Звенигородки Черкаської області обігрівав 400 квадратних метра теплиці.
Котли у Володимира уже активно замовляє малий бізнес та населення.
Поки виготовляє їх чоловік поштучно, але найближчим часом сподівається
запустити «всеїдний» котел у масове виробництво (Вінничанин створив
котел, який працює на чому прийдеться // I Like News.com
(http://ilikenews.com./article/vinnychanyn-stvoryv-kotel-yakyy-pracyuye-nachomu-pryydetsya). – 2015. – 29.11).
У Надвірній відбувся навчальний семінар для представників
органів державної влади і місцевого самоврядування щодо запобігання
корупції в умовах нового законодавства.
Директор обласного Офісу реформ Руслан Панасюк:
(…) Отримавши повноваження і кошти в результаті проведення
реформи, ми станемо повноправними господарями на своїй землі. Не треба
чекати, що хтось прийде і змінить наше життя на краще, впровадивши
реформу ми отримаємо можливість зробити наші міста, селища і села
такими, як хочемо цього ми. Адже наш дім не закінчується нашим подвір’ям.
Наш дім – це вся територія об’єднаної громади, жителі якої повноправно
господарюватимуть тут, визначатимуть пріоритети щодо її розвитку (Руслан
Панасюк: Впровадивши реформу місцевого самоврядування, ми визначимо
наш шлях на наступні десятиліття // Івано-Франківська обласна
державна
адміністрація
(http://www.if.gov.ua/news/ruslan-panasyukvprovadivshi-reformu-miscevogo-samovryaduvannya-mi-viznachimo-nashshlyah-na-nastupni-desyatilittya). – 2015. – 29. 11).
В Днепродзержинске продолжается внедрение информационной
системы мониторинга энергопотребления в заведениях и учреждениях
бюджетной сферы.
Мероприятия проводятся для совершенствования системы управления
энергосбережением, согласно решению городского совета «Об утверждении
программы энергоэффективности и уменьшения потребления энергетических
ресурсов в Днепродзержинске на 2011-2015 годы».
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В настоящее время в городе введена система мониторинга
энергопотребления в 14 учреждениях здравоохранения (28 зданий). К концу
2015 года планируется внедрить такую систему еще в 28 учреждениях за счет
городского совета и в 33 учреждениях за счет проекта GIZ GmbH
«Энергоэффективность в громадах» (В Днепродзержинске внедряется
система мониторинга энергопотребления // 5692.com.ua − Сайт города
Днепродзержинска (http://www.5692.com.ua/article/1043926). – 2015. –
27.11).
У Тернополі триває реалізація «Програми енергоефективності,
енергозбереження та термомодернізації житлового фонду Тернополя».
Міський голова Сергій Надал:
Програма серед населення користується популярністю, адже щодня в
управління ЖКГ телефонують в середньому по п’ять тернополян, яких
цікавить можливість співфінансування на утеплення будинків, встановлення
індивідуально-теплових пунктів, заміна вікон у приміщеннях загального
користування. На проведення робіт з утеплення та встановлення ІТП уже на
наступний рік тернополяни подали документацію на вісім об’єктів (У
Тернополі термомодернізують житлові будинки // Сайт Тернопільської
міської ради (http://www.rada.te.ua/novyny/42754.html). – 2015. – 27.11).
Дніпропетровська
область
передала
напрацювання
зі
впровадження «електронної субсидії» Міністерству соціальної політики
України, а зараз завершується її технічна адаптація.
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Валентин Резніченко:
Ми від самого початку взяли курс на злам застарілої, неповороткої
системи адміністрування. Технологічні інновації у цій сфері – важлива
складова європейського вектора розвитку. Нова, сучасна якість управління –
це завдання, яке ставить перед нами президент Петро Порошенко. (…)
Система оформлення субсидій онлайн, яку ми впровадили в області,
розробили IT-волонтери. Ми готові транслювати наш досвід електронного
адміністрування на всю Україну (…) (Резніченко: дніпропетровський досвід
допоможе заощадити на впровадженні онлайн-субсидій // LB.ua
(http://ukr.lb.ua/news/2015/11/27/322026_reznichenko_dnipropetrovskiy.html).
– 2015. – 27.11).
Днепропетровские
журналисты
посетили
лабораторию
инновационных электроэнергетических технологий и интеграции
возобновляемых источников энергии в городе Гданськ (Польша).
Профессор, инженер Дариуш Каркосиньски:
Лаборатория занимается аккумулированием и преобразованием
энергии, а также развитие возобновляемых источников энергии. Проект
финансируют совместно с Европейским Союзом из Европейского фонда
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регионального развития. Диспетчерская лаборатории, которая позволяет
оператору управлять и контролировать работу технических ресурсов.
В лаборатории также Построена солнечная электростанция, 152
солнечные панели Излишки солнечной электроэнергии, вырабатываемой в
лаборатории будут переданы в сеть Гданського технического университета.
(Днепропетровские
журналисты
посетили
исследовательскую
лабораторию электроэнергетических технологий в Польше // «МОСТДНЕПР» (http://most-dnepr.info/news/society/128820.htm). – 2015. – 26.11).
Губернатор Дніпропетровської області Валентин Резніченко:
Дніпропетровська ОДА поставила за мету залучити до ProZorro
якнайбільше бізнесменів. Для обласного бюджету це економія коштів, для
підприємців – можливість розширити ринки збуту, для регіону – стрімкий
економічний розвиток.
Кожен підприємець Дніпропетровщини повинен знати про величезний
багатомільярдний ринок, яким можна і потрібно користуватися. Ми залучили
радіо й телебачення, відкрили спеціальну гарячу лінію. Все для того, щоб усі
закупівлі Дніпропетровщини перевести в електронний формат. Завдання
Президента України Петра Порошенка щодо прозорості та відкритості влади
виконується (Резніченко: Дніпропетровщина масово переходить на
ProZorro // Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/23095reznichenko-dnepropetrovshhina-massovo-perekhodit.html). – 2015. – 26.11).
Перший заступник голови Київської обласної державної
адміністрації Лев Парцхаладзе взяв участь у роботі круглого столу з
питань децентралізації, який проходив у Верховній Раді.
Під час зустрічі було обговорено ряд важливих питань щодо
законопроектів, присвячених децентралізації в частині надання
адміністративних послуг у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу,
спрямованих на подолання побутової корупції у дозвільній сфері.
Перший заступник голови Київської обласної державної
адміністрації Лев Парцхаладзе:
Ухвалення даних законопроектів – дуже важливе і своєчасне рішення.
Ці зміни торкнуться життя кожного українця. У даних законопроектах, які
Верховна Рада розгляне у другому читанні 26 листопада, вже врахований ряд
поправок, необхідних для запуску нового сервісного центру надання
адміністративних послуг «Готово!» у Київській області. У рамках цього в
кінці грудня ми розпочнемо будівництво центру (Лев Парцхаладзе взяв
участь у роботі круглого столу з питань децентралізації // Офіційний
веб-сайт Київської обласної державної адміністрації (http://www.kyivobl.gov.ua/news/article/lev_partshaladze_vzjav_uchast_u_roboti_kruglogo_stolu
_z_pitan_detsentralizatsiji). – 2015. – 26.11).
Полицейские
охраны
Николаевской
области
постоянно
совершенствуют уровень своей профессиональной подготовки. Занятия
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по профессиональной подготовке полицейских проходят в Управлении
полиции охраны в Николаевской области каждую неделю. Обычно эти
занятия включают в себя лекционную и практическую части
(Правоохранители рассказали, как проходит подготовка николаевских
полицейских // НикВести (http://nikvesti.com/news/politics/79129). – 2015. –
26.11).
Виконком Вінницької міської ради схвалив проект нової програми,
яка покликана підвищити ефективність роботи комунальних
підприємств. За рахунок стратегічного планування передбачається
удосконалення подальшого розвитку цих закладів – забезпечення їхньої
прибутковості та покращення якості надання послуг вінничанам, підвищення
енергоефективності підприємств тощо.
Програма побудована на основі пріоритетів та цілей, визначених
Стратегією розвитку «Вінниця-2020». Розробка цього документу базується на
аналізі показників фінансово-господарської діяльності комунальних
підприємств міста. А також – на досвіді роботи муніципальних підприємств
європейських країн: англійська, німецька та французька моделі (Вінницькі
комунальні підприємства працюють над розробкою власної стратегії
розвитку // Вінницькa міськa радa (http://www.vmr.gov.ua/Lists/CityNews/
ShowNews.aspx?ID=2628). – 2015. – 26.11).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
В Державному бюджеті на 2016 рік заплановано 5,7 млрд грн, частина з
яких піде на підтримку об’єднаних територіальних громад, частина – на
продовження заходів з енергоефективності, решта – на регіональний
розвиток
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1064404190290677. – 2015.
– 02.12).
Народний депутат Руслан Демчак:
Чинне законодавство, яке передбачає створення об’єднаних громад,
треба швидко доповнювати законами, які б повною мірою забезпечили їхнє
функціонування
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1064374966960266. – 2015.
– 02.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Команда Мінрегіону продовжує звітувати про результати діяльності у
2015 році.
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Ми змогли організувати спільну роботу з впровадження процесів
децентралізації, досягли стратегічних цілей і показали людям зрозумілу і
досяжну мету. І найголовніше – українці повірили у реформу. Тому, за
допомогою міжнародних партнерів, наступного року ми продовжимо її
активне
впровадження
(Геннадій
Зубко
//
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1662528164029357. – 2015. –
02.12).
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
Ми пропонуємо вже з 2016 року зменшити ЄСВ до 20% (з близько 41%
сьогодні). Це допоможе залучити інвестиції в економіку та знизити
податкове навантаження на бізнес.
Але це також призведе до втрат доходів (і збільшення дефіциту)
Пенсійного Фонду в обсязі 108 млрд грн.
Фінансувати цей розрив тепер потрібно буде напряму з держбюджету.
Відповідно, на таку саме суму збільшуються і витрати бюджету. Ще на 10
млрд грн видатки бюджету зростуть через збільшення фінансування безпеки
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та оборони країни. І ще на 1,8 млрд грн видатки зростуть заради збільшення
фінансування фонду регіонального розвитку (до 5,7 млрд грн.)
Аби збалансувати таке значне збільшення держвидатків, і при цьому
зменшити дефіцит, нам потрібно приймати складні рішення по багатьох
інших статтях витрат держбюджету. І ми готові на це. Завдяки цим рішенням,
завдяки підвищенню ефективності використання державних видатків,
розроблений нами бюджет передбачає зменшення дефіциту держбюджету з
4,2% ВВП у 2015 році до 3,7% у 2016. Ми також ліквідуємо дефіцит
Нафтогазу, що дозволить забезпечити загальний дефіцит державних фінансів
з 7,3% у поточному році до лише 3,7% ВВП у наступному. Це буде
надзвичайно важливим кроком для оздоровлення системи державних
фінансів та зниження інфляційного тиску на економіку всієї країни (Наталія
Яресько // https://www.facebook.com/749479271788010/photos/a.753287404740
530.1073741828.749479271788010/917648314971104/?type=3. – 2015. – 02.12).
Експерти Офісу реформ у Чернівецькій області обговорили з
керівниками об'єднаних громад зміни у законодавстві про реєстрацію цих
громад юридичними особами (Офіс реформ у Чернівецькій області //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1150924171602717&id=1
029946487033820. – 2015. – 02.12).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Люди повірили у реформу, що підтверджується бажанням вже понад 6
тисяч громад об’єднатися. Головною мотивацією для них стала бюджетна
децентралізація з гарантією переходу на прямі міжбюджетні відносини з
держбюджетом,
розширення
повноважень,
а
також
можливість
користуватися землею на усій своїй території, а не лише в межах населених
пунктів.
Ми віримо і розраховуємо на позитивний сценарій: після прийняття
змін до Конституції, до жовтня 2017 року завершити в основному реформи,
які стосуються децентралізації, і провести чергові місцеві вибори на новій
територіальній основі – з новими повноваженнями і новими ресурсами. Для
цього ми і надалі ефективно використовуватимемо допомогу наших
міжнародних партнерів, з якими успішно працювали увесь цей рік
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1064354080295688. – 2015. – 02.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Команда Мінрегіону почала підбивати підсумки 2015 року. Як
відзвітував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, Україна успішно
долає складний шлях розвитку ринку енергоефективності завдяки
ініціативам, які впроваджує Мінрегіон і Агентство. Ми запустили важливі
процеси та зробили значний крок до енергетичної незалежності України.
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Наступного року продовжимо активно впроваджувати заходи з підвищення
енергоефективності та впровадження європейських стандартів (Геннадій
Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1662479364034237. –
2015. – 02.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Під час зустрічі з Міністром з питань міжнародного співробітництва з
метою розвитку Швеції Ізабеллою Льовін запросив шведський бізнес
долучитись до створення Фонду енергоефективності в Україні. Я наголосив,
що Україна зацікавлена у впровадженні сучасних технологій, які дозволяють
заощаджувати, зменшити споживання, а згодом і замінити природний газ на
альтернативні
види
палива
(Геннадій
Зубко
//
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1662465944035579. – 2015. –
02.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
В Державному бюджеті на 2016 рік заплановано 5,7 млрд грн, частина з
яких піде на підтримку об’єднаних територіальних громад, частина – на
продовження заходів з енергоефективності, решта – на регіональний
розвиток. Зараз в Уряді ведеться конструктивне обговорення бюджету, і
знайдено способи фінансово продовжувати реформи, які розпочались у 2015
році (Геннадій Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/166235
1864046987. – 2015. – 02.12).
Багато з реформ в Україні отримують підтримку від донорів у вигляді
матеріальної та технічної допомоги. Міністерство працює над тим, щоб ці
кошти залучалися до тих сфер, де вони найпотрібніші. Наша мета − зробити
так, щоб вони використовувалися прозоро та ефективно. Створення єдиного
координаційного центру міжнародної допомоги на базі Департаменту
Мінекономрозвитку допоможе найкраще оптимізувати та контролювати
використання донорських коштів для розвитку України.
Щоб підвищити ефективність роботи з донорами важливо підготувати
тих, хто буде з ними працювати − держслужбовців з центральних та місцевих
органів влади
Сьогодні (01.12) Олена Трегуб і Анатолій Шатковський на
тематичному семінарі поділилися з держслужбовцями порадами, як
взаємодіяти з донорами для кращого впровадження реформ в Україні. Це −
один з перших запланованих тренінгів для держслужбовців (Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі
України
//
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/993139954076986/?type=3. – 2015. – 01.12).

Новини з соціальних мереж

55

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

26 листопада − 2 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
З 12 тисяч громад, які існують в Україні, вже 6 тисяч 300, тобто
половина, ініціювали об'єднання. І сьогодні нам головне забезпечити, щоб
вони ефективно після об'єднання функціонували.
Щодо передачі на місця повноважень у сфері архітектурнобудівельного контролю, першими отримали такі повноваження громади в
Донецькій
області
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/videos/1063766073687822/.
–
2015. – 01.12).
Голова Харківської ОДА Ігор Райнін:
Завдяки бюджетній децентралізації, ми отримали до бюджету області
додатково більше 4 млрд грн. Це, наприклад, дозволило нам направити в
цьому році рекордні 70 млн грн на фінансування медичної сфери, зокрема, на
покращення матеріально-технічної бази закладів. Ми відремонтували у 2015
році всі обласні лікарні, зараз плануємо створити на базі обласної лікарні
сучасний центр кардіохірургії. На наступний рік ставимо задачу
відремонтувати лікарні в районах. Але найважливіше те, що завдяки змінам
до бюджетного та податкового кодексів, бюджети невеликих міст та селищ
отримали безпрецедентні кошти для свого розвитку (Децентралізація влади
// https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1063737130357383. –
2015. – 01.12).
Україна має виробити власну макроекономічну стратегію, в основі якої
має бути програма співпраці з Міжнародним валютним фондом, а метою –
побудова економіки, здатної існувати без постійних вливань із боку
міжнародних
донорів
(Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/626306994138973. – 2015. – 01.12).
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
Вчора (30.11, – ред.) ввечорі ми презентували народним депутатам
України, та оприлюднили на вебсайті Міністерства фінансів, оновлений
проект Закону про державний бюджет на 2016 рік (поки що без додатків),
проект нового Податкового кодексу (що втілює проект податкової реформи
Мінфіну), та проект закону, що регулює діяльність азартних ігор.
Це – лише частина пакету законів, що ми розробили, для зниження
податкового навантаження на бізнес та громадян, з одного боку, та задля
підвищення ефективності використання державних коштів (а отже, коштів
платників податків) – з іншого. Після ухвалення Урядом, ми презентуємо
суспільству ще низку проектів законів, що забезпечать початок важливих
структурних реформ в економіці України.
Наша кінцева мета – забезпечити зростання добробуту кожного
громадянина, зростання його статків, можливостей для працевлаштування,
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можливостей для розвитку економіки. Для цього ми маємо забезпечити, аби
кожна гривня платників податків у нашій країні використовувалася
ефективно, обачно та прозоро. І це допомогло нам усім зменшити податковий
тягар на економіку.
Ми розуміємо, що цей шлях буде довгим і подекуди досить складним.
Але ми маємо ним іти, якщо ми хочемо досягти цілі (Наталія Яресько //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=917160408353228&id=74
9479271788010. – 2015. – 01.12).
З формуванням в Україні об’єднаних територіальних громад та
децентралізацією владних повноважень, зокрема у сфері надання
адміністративних послуг, виникає потреба у розбудові мережі центрів
надання адмінпослуг (ЦНАП). Саме створення таких центрів на рівні
об’єднаних територіальних громад максимально наблизить адмінпослуги до
громадян, зникне потреба їхати для отримання таких послуг до району чи
області.
Радник з питань адміністративних послуг проекту GIZ (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ) «Реформа управління на
сході України» Олексійй Кубарь:
Ми плануємо спершу відібрати близько 20 заявок на участь у конкурсі.
Після цього проведемо тематичний тренінг для представників цих громад,
щоб допомогти підготувати їм більш ґрунтовні заявки. Оскільки вже сьогодні
бачимо, що і в цьому вони потребують допомоги. Потім маємо обов’язково
відвідати кожну з громад, заявку якої відібрали, щоб на місці детально
вивчити ситуацію. Після таких візитів, ми проаналізуємо зібрану інформацію
та зосередимо свою увагу на десяти об’єднаних громадах. До лютого
плануємо вийти на підписання меморандумів про співпрацю з відібраними
громадами. І ще десь приблизно місяці чотири необхідно буде для того, щоб
в такій громаді запрацював Центр надання адмінпослуг.
Проект стовідсотково покриває всі затрати на створення ЦНАПів у
відібраних в майбутньому об’єднаних територіальних громадах – від оплати
ремонту будівлі до закупівлі необхідної техніки, обладнання, меблів тощо.
Кожна громада, яка подасть заявку на участь у конкурсі, навіть якщо
вона не стане переможцем, отримає від проекту консультаційну підтримку.
Зрозуміло, що зараз відбувається перший етап становлення об’єднаних
громад. В них дуже багато роботи, і ще поки що немає в достатній кількості
потрібних кваліфікованих кадрів. Тому навіть консультаційна підтримка на
цьому етапі їм дуже допоможе. До прикладу, в одній із поданих заявок
пропонується створення ЦНАПу у будівлі на третьому поверсі. Такого бути
не може, оскільки це не для всіх громадян буде зручно. Умови мають бути
для всіх зручними, а послуги – якісними. Тому кожна громада, яка надішле
нам зараз заявки на участь у конкурсі, якщо і не переможе, то отримає
ґрунтовні пропозиції з удосконалення заявки, і це їй допоможе рухатися далі.
Як мені відомо, у наступному році готується ще низка різних проектів з
підтримки створення ЦНАПів в об’єднаних громада і до участі в цих
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проектах вже багато громад будуть готовими (В об’єднаних громадах
адмінпослуги максимально наблизять до людей. На допомогу приходять
спецпроекти // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/
item/id/971). – 2015. – 30.11).
Огляд реформ за 27–29 листопада у ЗМІ: лідери за кількістю згадок –
антикорупційна, податкова та реформа правоохоронної системи (Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/photos/a.457495357686805.1073741829.4
57316364371371/626048750831464/?type=3. – 2015. – 30.11).
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян
Томбінський відзначив важливість успішного проведення реформи
державних закупівель, як одним з найважливіших етапів гармонізації
взаємин України та ЄС. До того ж, це дозволить розвинути конкуренцію і
створити однакові, рівні умови для всіх гравців на різних ринках
(Національна рада реформ // https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/867038
603414672. – 2015. – 30.11).
Міністерство Юстиції спільно з Мінекономрозвитку та Мінфіном
запровадили реєстрацію компанії під ключ за 24 години.
Міністр юстицій Павло Петренко:
Ми запустили систему онлайн обміну інформацією між нашими
відомствами та зобов’язали всі органи протягом 24 годин з моменту внесення
компанії до реєстру бізнесу поставити її на облік в податковій, пенсійному
фонді та органах статистики. Фактично за день українці можуть отримати
повноцінну компанію і почати господарську діяльність.
Законодавчі ініціативи прийняті Радою 26 листопада передають всі
повноваження з реєстрації бізнесу та нерухомості місцевим органам влади,
об’єднаним громадам та нотаріусам. Це вводить систему конкуренції і
знищує монополію держави на ці сервіси.
Отож, дякуючи ініціативам Мін’юсту, кожен зможе зареєструвати
бізнес чи іншу організацію у приватного нотаріуса, що отримав відповідну
ліцензію. Подати документи в електронному форматі можна буде не лише з
використанням електронного цифрового підпису, але й альтернативних
засобів
ідентифікації.
А
державна
реєстрація
за
принципом
екстериторіальності гарантує, що ви зможете реєструвати бізнес в будьякому місті України незалежно від прописки (Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України // https://www.facebook.com/mineconomdev/
photos/a.186806384710351.48316.174431545947835/992561127468202/?type=3.
– 2015. – 30.11).
30 листопада в приміщенні Міністерство Юстиції України пройшла
презентація ініціативи скасування господарського кодексу України.
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Зустріч пройшла за участі представників Міністерства Юстиції України
на чолі із Заступником Міністра з питань європейської інтеграції Сергієм
Петуховим, бізнесу, експертів EasyBusiness, Офісу Кращої Регуляції,
громадськості та інших представників наукових та експертних кіл.
На зустрічі ініціатори скасування ГК висунули свої аргументи щодо
необхідності проведення реформи та підтвердили необхідність створення
репрезентативної робочої групи та розробки концепції реформи ГК в рамках
цієї групи.
Експерт EasyBusiness Аліна Свідерська:
Ініціатива ліквідації Господарського кодексу йде від компаній, які
працюють на ринку, та від міжнародних інвесторів, які зацікавлені
інвестувати в Україну. Cкасування Господарського кодексу не призведе до
ліквідації всіх його норм. Ті позиції, які ефективно працюють, буде
перенесено до інших законодавчих актів.
На зустрічі також мали змогу висловитися присутні представники
наукових кіл, що виступають проти реформи ГК.
Планується почати детальний аналіз норм ГК з метою подальшого
виявлення працюючих та непрацюючих норм (EasyBusiness //
https://www.facebook.com/easybusiness.in.ua/photos/a.683938218357120.10737
41828.682836478467294/943784239039182/?type=3. – 2015. – 30.11).
Тепер виборці знатимуть, як голосують їхні обранці!
Проект Закону України № 2016а «Про внесення змін до статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо поіменних
голосувань)» Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/photos/a.810186002379165.10737
41830.797219583675807/1061596530571443/?type=3&theater. − 2015. − 27.11).
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Геннадій Зубко:
Ухвалені законопроекти №2983 і №3106 дозволять законно працювати
всім новоствореним 159 об’єднаним територіальним громадам. Тепер очікую
від депутатів державної фінансової підтримки цих громад у новому
бюджетному
2016
році
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1061594013905028. − 2015.
− 26.11).
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Геннадій Зубко:
Наступного року перейдемо до нових стандартів і зобов’язань щодо
споживання енергоресурсів. У напрямку житлового сектору будемо
проводити роботу із залучення дешевих коштів. У напрямку промисловості
залучатимемо дешеві кредити на енергоефективні заходи і перехід на
альтернативні
джерела
енергії
(Геннадій
Зубко
//
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https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1661183244163849. − 2015. −
27.11).
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Геннадій Зубко:
Наступний 2016 рік буде ключовим для вирішення питання безвізового
режиму України з ЄС. Ми виконали всі умови для того, щоб вже найближчим
часом
їздити
до
Європи
без
віз
(Геннадій
Зубко
//
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1661180910830749. − 2015. −
27.11).
Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній Раді
змінити Конституцію в частині правосуддя, аби в країні почалася
довгоочікувана судова реформа. При цьому він залишає за собою одноосібне
право контролювати генпрокурора (Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1251399564886039. − 2015. −
27.11).
Директор центру політико-правових реформ Ігор Коліушко:
За рік Верховній Раді вдалось ухвалити чимало корисних рішень, але
далеко не все, що мали.
Серед успіхів нинішнього парламенту дві сфери: боротьбу з корупцією
та реформу правоохоронної сфери, зокрема, ухвалення закону про
національну поліцію.
Але провалів було теж багато. Парламент провалив децентралізацію, не
зумівши проголосувати навіть закон про децентралізацію адміністративних
послуг.
Цей проект мали ухвалити ще при формуванні уряду (Центр
політико-правових реформ // https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/
1251187981573864. − 2015. − 27.11).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Колишній міністр закордонних справ та Маршал Сейму Польщі
Радослав Сікорський:
Сьогодні Україна – вільна країна, і це є величезним досягненням
українців, адже тепер усі інші цілі стають досяжними. Наступні два роки
будуть вирішальними для України, з огляду на те, що у цей час не планується
проведення масштабного виборчого процесу. Це найкращий час, щоб
прискоритись на шляху реформування країни. З ким би я не спілкувався – з
Президентом Порошенко чи простими українцями – пріоритет номер один –
це боротьба з корупцією. Ви маєте поновити довіру людей до державної
системи, так само як і віру Європи у вашу можливість побудувати таку
державу, яка б відповідала вимогам майбутнього членства в ЄС.
Чинний уряд України нарешті робить те, що усі попередні уряди тільки
обіцяли. Це, по-перше, проведення реформи енергетичного сектору, який
останні 24 роки був джерелом колосальної корупції та приголомшливого
марнування ресурсів. (…) Тепер міжнародна фінансова спільнота бачить в
Україні гравця, що слідує правилам гри. (…)
Тепер, коли у України є План дій, погоджений з ЄС, його фінансова
частина не викликає питань, адже Україна узгодила програму з МВФ. Щодо
іншої частини – Угоди про Асоціацію з ЄС – то вона є складнішою та
об’ємнішою. Проте її виконання дасть Україні інструмент перейти від
радянської та пострадянської цивілізаційної моделі до європейської. Вона
дасть вам можливість здійснити ваші задуми та претендувати на членство в
ЄС (…) (Україна має поновити довіру людей до державної системи, так
само як і віру Європи. Наступні два роки стануть вирішальними –
Радослав
Сікорський
//
Ukraine
Crisis
Media
Center
(http://uacrisis.org/ua/38238-radoslav-sikorskij). – 2015. – 02.12).
Надзвичайний і Повноважний Посол Великобританії в Україні
Джудіт Гоф:
Повноцінна робота ЗВТ − це можливо для України. Є прогрес. Але в
Україні треба провести податкову реформу, реформу держслужби.
Активніше боротися з корупцією, яка гальмує реформи. Це добре для
Європи, це добре для України.
Керівник торгово-економічного відділу Представництва ЄС в
Україні Ніколас Бердж:
ЄС може гарантувати, що угода про ЗВТ діятиме. Ми будемо
підтримувати реформи, які стосуються інтеграції, але ми не повинні
перебільшувати миттєві економічні зрушення. З 1 січня говоритимемо про
лібералізацію тарифів, вони будуть лібералізовані з двох сторін,
збільшуватиметься доступ на ринки. Але для великих змін потрібно 5-10
років.
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Основний рецепт успішності України в ЗВТ, на думку європейських
партнерів, у тому, щоб наша країна не втрачала темп реалізації нововведень і
реалізувала більш продумані, детальні реформи.
Перший заступник голови Комітету - державний уповноважений
Антимонопольного комітету України Марія Ніжнік:
Саме наявність ефективної системи захисту конкуренції − умова
реалізації Зони вільної торгівлі з ЄС. Якщо навіть знизиться
адміністративний тиск, буде знято економічні, адміністративні бар'єри, але
якщо не буде правил конкуренції та не буде ефективного захисту
конкуренції, то навряд чи торгівля з Європою стане можливою (30 днів до
ЗВТ: як Україні вижити на європейському ринку // Аналітична служба
носн (http://asn.in.ua/ua/news/publishing/23867-30-dnejj-do-zst-kak-ukrainevyzhit-na-evropejjskom.html). – 2015. – 02.12).
Політолог, голова центру політичних досліджень «Пента»
Володимир Фесенко:
З одного боку, у найскладніших економічних умовах, як у минулому
році, так і в цьому, вдалося утримати під контролем соціально-економічну
ситуацію, не допустити колапсу української економіки – це було непросто. З
іншого боку, поки що складно сказати, скільки це буде – 10, 11 або 12% ВВП.
Різні цифри називаються. Але очевидно, що це буде один з найбільш
кризових років за всю історію незалежної України. (…)
Головна проблема, як і раніше, пов'язана з низькою якістю реформ. На
відміну від минулого року, у цьому можна, у принципі, говорити, що
реформи вже йдуть. (…)
Є початок реформ у МВС, найяскравіший − поява дорожньої поліції та
патрульних. Вона, звичайно, неідеальна, але не так корумпована. Поки є
претензії щодо її ефективності, але контраст дуже помітний − він, швидше,
позитивний.
В багатьох відомствах видно початок реформ, але їх темпи не
викликають задоволення. Але є й відомства-аутсайдери, в яких немає навіть
початку реформ.
(…) Я думаю, що є серйозні проблеми з розподілом повноважень
усередині уряду й відсутністю там координатора реформ. (…) Було би
бажано, щоб у нас був координатор реформ в уряді, тому що реформи йдуть
безсистемной хаотично. З тих реформ, які вже здійснюються, звичайно ж, це
реформа децентралізації (…) (Володимир Фесенко: Уряд не завжди діяв
досить уміло й оперативно // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/23885-pravitelstvo-ne-vsegda-dejjstvovalodostatochno-um.html). – 2-15. – 02.12).
Керівник програм аналітичного центру DiXigroup Роман Ніцович:
Нині перед українським газовим ринком стоїть задача лібералізації й
відхід від російського блакитного палива. Проте Україні навряд чи вдасться
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повністю відмовитись від газу з РФ, хоч цю залежність від російського
газового ринку треба зменшувати.
Лібералізація газового ринку – це нова модель взаємодії гравців на
ньому. Вона передбачає те, що споживач тепер має вибір між різними
постачальниками. Він може обирати собі того постачальника, який
запропонує нижчу ціну. Ціни у нас ринкові, тут нікуди не дітися – це
об’єктивна потреба, інакше б ринку не було. Зараз це перехідний період,
який остаточно закінчиться в 2017 році. Транспортування і розподіл газу – це
вже питання операторів, які мають бути незалежними й запускати в трубу
всіх, хто захоче. Таким чином в цьому і є сенс лібералізації, що ви як
споживач матимете змогу обрати собі постачальника й на цьому зекономити.
Питання диверсифікації – теж частина цього перетворення ринку.
Якщо ринок буде лібералізовано, відкриється змога імпортувати газ будькому і будь-звідки.
(…) Зараз ми відходимо від російського ринку. Але не думаю, що у
майбутньому ми від нього повністю відмовимось. Треба визначити
прийнятний рівень. Президент каже, що 50% за підсумком року, Кабмін
каже, що 30%. Якщо говорити про прийнятний баланс, то він, мабуть, мвсить
коливатися в межах від 30-ти до 50%. Варто зазначити, що досвід країн ЄС
досить різний: є країни, які на 100% залежні й поки що нічого не можуть з
цим зробити (Роман Ніцович: Навіть у майбутньому ми навряд чи
повністю відмовимося від російського газу // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/23841-dazhe-v-budushhem-my-vrjad-lipolnostju-otkazhemsj.html). – 2015. – 02.12).
Народний депутат Верховної Ради України VIII скликання Руслан
Демчак:
В Україні вже створено 159 об’єднаних територіальних громад, які
фактично випереджають час. Вони об’єднали майже 800 рад із понад 1000
населених пунктів та більше 1,5 млн громадян. Вже розроблені перспективні
плани розвитку 22 областей. Однак чинне законодавство, яке передбачає
створення об’єднаних громад, треба швидко доповнювати законами, які б
повною мірою забезпечили їхнє функціонування. (…)
Наразі потребують найскорішого прийняття законопроекти №3106
(щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування
як юридичних осіб та їх правонаступництво), який було прийнято в першому
читанні і проголосовано за скорочену процедуру підготовки законопроекту
до другого читання, та законопроект №3510 (щодо розмежування земель на
територіях об’єднаних територіальних громад).
Законопроект №3106 має врегулювати відносини, що виникають у
зв’язку з державною реєстрацією новоутвореного та утвореного у результаті
злиття, приєднання, поділу або перетворення органу місцевого
самоврядування як юридичної особи. Також законопроект усуне недоліки
правового регулювання правонаступництва об’єднаних територіальних
громад та узгодить процедури реорганізації.
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Законопроект №3510 врегулює питання передачі земель поза межами
населених пунктів. До земель комунальної власності будуть віднесені усі
землі за межами населених пунктів в межах територій об’єднаних
територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад.
Як відомо, 27 листопада цього року, вже прийняті в цілому закони
№2983 (щодо механізму бюджетного фінансування на перехідний період),
який має врегулювати питання державної реєстрації та бюджетні відносини в
процесі добровільного об’єднання громад, та №3490 (щодо регулювання
процедури складання проектів бюджетів об’єднаних громад), який визначає
особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад і
дозволить громадам прийняти свій єдиний бюджет на 2016 рік.
Прийняття вказаних законопроектів та подальша комплексна робота в
частині передачі повноважень органів виконавчої влади об’єднаним
територіальним громадам – це підґрунтя для того, що коли наприкінці 2017
року в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, спроможні територіальні
громади вже будуть створені на 100% території країни (Успіх
децентралізації залежить від швидкої адаптації законодавства під
потреби об’єднаних громад, – народний депутат Руслан Демчак //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1003). –
2015. – 02.12).
Суддя Апеляційного суду Амстердама у відставці Берт Маан:
Дискусія навколо судової реформи в Україні багато в чому нагадує
події більш ніж 50-річної давнини в Нідерландах. Тоді держава за активної
участі суспільства дала старт фундаментальній реформі судочинства,
результатами якої ми користуємося донині. (…)
Насамперед було прийнято рішення з’ясувати очікування суспільства,
для чого було проведено низку інтерв'ю та консультацій. (…)
Широка дискусія призвела до того, що судова система більше не
розглядалася як певна «річ у собі», а лише як інструмент служіння
суспільству.
Як наслідок, очікування суспільства вели до змін в організації судової
системи: доступність, компетентність, досвід, оперативність, ретельність при
розгляді справи. (…)
В результаті змінилася і організаційна структура: замість 74 загальних
та адміністративних судів (з чотирма інстанціями) система була перетворена
на 19 загальних судів (усі кримінальні, цивільні, господарські та
адміністративні справи розглядаються у загальному суді першої інстанції), 5
апеляційних судів для розгляду цивільних і кримінальних справ, 3
апеляційних суди для адміністративних справ і один суд касаційної інстанції.
Звісно, на цей процес пішов певний час – з 1972 по 2002 рік, тобто
тридцять років.
Саме тому насамперед необхідно відповісти на просте запитання: чи
готові ви до фундаментальних змін на кшталт цих?
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Наступний крок – чітко сформулювати критерії майбутньої судової
системи. Ці оцінки повинні дати усі зацікавлені сторони: судді та прокурори,
науковці й політики, включно з представниками міністерства юстиції. (…)
Можна з упевненістю стверджувати, що якщо суспільство і судова
влада демонструють волю до змін і виявляють завзятість на цьому шляху,
результат буде завжди!
Україна може піти тим самим шляхом: визначити мету, яка матиме
широку підтримку, і приготуватися до тривалого процесу (…) (Глибока
судова реформа. Як це було в Нідерландах // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/12/2/7041563/). – 2015. –
02.12).
Директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак:
Щоб вирішити питання передачі земель за межами населених пунктів у
розпорядження сільським, селищним, міським радам, необхідно все-таки
змінити в цій частині Основний закон, сьогоднішня редакція якого визначає,
що місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села
чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища
та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення.
Фактично за межами населених пунктів юрисдикції в них повної немає.
Тобто ми маємо таку проблему, яка виходить із конституційних умов – в
Конституції України не фігурує поняття адмінтеродиниця і не фігурує
поняття повсюдності місцевого самоврядування.
Сьогодні місто, селище, село може розпоряджатися землями лише в
межах населеного пункту, за його межами землею розпоряджається держава
в особі відповідних районних та обласних органів.
Щоб змінити ситуацію і зробити громади повноправними господарями
на своїй землі, необхідні зміни до Конституції України в частині
децентралізації влади, які передбачають повсюдність місцевого
самоврядування. (…)
Сьогодні триває підготовка проекту змін до законодавства про
планувальну документацію, де вводиться поняття «план території громади» і
пояснив, що такий план являє собою опис всіх земель в межах юрисдикції
громади.
Він має собою замінити план території району і генеральний план
поселення. Останній, як елемент містобудівної документації, залишається. Як
і кожен планувальний документ, план території громади затверджується
органом місцевого самоврядування, але розробляється сертифікованим
інститутом, організацією. Цей план має давати відповіді на питання: якою є
ситуація зараз, яке є використання земель зараз, яке може бути використання
земель завтра і післязавтра, які перспективи розвитку цієї громади в частині
управління землею. У керівництва громади буде право і навіть обов’язок
приймати рішення щодо змін цього плану. Бо в такому плані дійсно буде
вказано, яким чином і на що можна змінювати цільове використання землі.
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План території громади створює прозорі і зрозумілі умови для
інвесторів. А якщо, щоб допустити інвестора на земельну ділянку в межах
плану території громади, ділянка потребуватиме зміни цільового
призначення, то за таке рішення голосуватиме громада.
Зможемо залучати інвесторів у тому випадку, коли в нас буде прозора
система управління землею. Таким чином, я передбачаю, має бути закон,
який передбачає право управляти землею на всій території юрисдикції
об’єднаної територіальної громади, створеної відповідно до Перспективного
плану і при умові затвердження планувальної документації на відповідній
території цієї громади.
Також буде необхідність у відповідних змінах до Земельного кодексу і
у прийнятті Порядку переводу земельної ділянки з однієї форми власності в
іншу, який має відображати практику у цій сфері європейських країн
(Можливість управління громадами землею за межами поселень
закладена у змінах до Конституції в частині децентралізації, – Юрій
Ганущак
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1005). – 2015. – 02.12).
Народный депутат Геннадий Кривошея:
Согласно положениям нового Налогового кодекса, олигархи и крупный
бизнес не смогут уклоняться от уплаты отдельных налогов, увеличивая
поступления в бюджет, в то же время налоговая нагрузка на малый бизнес
уменьшится.
Это основная позиция, которую сейчас отстаивает правительство.
Вопрос баланса налогообложения крупного и малого бизнеса тесно
связаны с теми бюджетами, которые будут приняты на местах.
Это касается и местного самоуправления, а в перспективе − бюджетной
децентрализации (…) (Новый Налоговый кодекс предусматривает снижение
нагрузки на малый бизнес, − депутат Кривошея // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/72427--novyy-nalogovyykodeks-predusmatrivaet-snizhenie-nagruzki-na-malyy-biznes-deputatkrivosheya). − 2015. – 02.12).
Главный эксперт Реанимационного пакета реформ (РПР) по
вопросам судебной реформы Роман Куйбида:
Европейские стандарты допускают вариант, когда судей назначает
президент, но только если его роль сведена к обязательному утверждению
решения ВСП. (…) Можно говорить, что глава государства будет назначать
судей исключительно по прошению Высшего совета правосудия, но он же
легко может эти решения проигнорировать.
Механизм переаттестации можно легко обойти, и многие судьи сегодня
это понимают. Юристы из РПР этот вопрос предлагают решать радикально:
объявить конкурс на все судебные должности на равных условиях. Правда, в
Венецианской комиссии такой способ очищения судебного корпуса не
одобряют. Тамошние эксперты утверждают, что одновременное увольнение
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всех судей станет угрозой для возможности осуществления правосудия в
стране.
Представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир
Пилипенко:
Зарубежные эксперты рекомендовали Украине установить сроки, в
течение которых президент обязан подписать прошение ВСП. (…) Однако в
окончательном проекте, представленном гарантом в парламенте, замечания
Венецианской комиссии так и не учли.
Переаттестация пройдѐт успешно, если у общественности будет
доверие к экспертной комиссии, которая станет заниматься этим вопросом. В
этой комиссии не должно быть политиков: только юристы и опытные
эксперты. Можно даже пригласить представителей Венецианской комиссии.
Эти люди занимаются вопросами реформы украинского правосудия больше
десяти лет, в некоторых вопросах они разбираются лучше многих наших
политиков.
Заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов:
Оценивание начнѐтся с представителей Верховного суда и высших
специализированных судов. За ними последуют судьи апелляционной и
первой инстанций соответственно. Будут оцениваться не только и не столько
профессиональные знания судьи, хотя и они крайне важны, а, прежде всего,
его соответствие требованиям антикоррупционного законодательства,
правилам судейской этики: соответствие его образа жизни, корректность
декларирования доходов и расходов его и членов его семьи, наличие
дисциплинарных нарушений. Подобное оценивание судья будет проходить
на каждом этапе своей карьеры, в том числе во время перевода из одного
суда в другой той же или высшей инстанции (Правосудие по-новому.
Избавится ли Украина от коррумпированных судей // Інформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/67983-pravosudie-ponovomu-izbavitsya-li-ukraina-ot-korrumpirovannykh-sudey). − 2015. – 02.12).
Аналітик Олександр Клюжев:
Парламент VIII скликання порівняно з попереднім скликанням
працював більш інтенсивно.
Було проведено більше пленарних днів, ухвалено більше законодавчих
актів.
Результативно були проголосовані 765 законів, що складає 16 % від
загальної кількості зареєстрованих у парламенті законопроектів, і 57 % усіх
розглянутих.
З усіх 765 ухвалених документів 597 (78 %) були ініційовані
депутатами, 110 (14 %) – Кабінетом Міністрів і 58 (8 %) – президентом (…)
(Рада приймає більше законів, але більшість − з порушенням регламенту
// Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/2/7091088/). −
2015. – 02.12).
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За результатами дослідження Центру Разумкова, переважна
більшість українців визнала корупцію найбільшою загрозою для
національної безпеки України.
Саме корупційний фактор лідирує у списку внутрішніх загроз, а також
посідає одне з перших місць серед зовнішніх.
Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко:
За шкалою від 0 до 10 балів серед різних внутрішніх і зовнішніх загроз
найбільший середній бал отримала корупція – 8,54. Причому, серед
зовнішніх вона отримала 7,67 бала. Не дуже природно, що в умовах воєнного
конфлікту громадяни в цілому оцінюють небезпеку внутрішніх загроз вище,
ніж зовнішніх.
При цьому 30% українців вважають внутрішні загрози більш
небезпечними для незалежності, суверенітету і територіальної цілісності
України, ніж зовнішні. Притому, що Україна веде активні бойові дії, лише
18% громадян бачать загрозу національній безпеці зовні.
Просто впорядкувавши політично-адміністративне життя в Україні, на
думку громадян, можна значно посилити державу, в тому числі, і її опірність
до воєнних конфліктів.
Координатор проекту «Сильні громади Донеччини» Валентин
Краснопьоров:
Суспільство усвідомлює, що слабка державність і корупція – це
поїдання всіх державних інституцій, довіри суспільства до влади. Тобто
логіка така прагматична: якщо держава є слабкою, вона не здатна себе
захистити. (…) Держава захищається, в першу чергу, своєю внутрішньою
силою, сталістю, ефективністю (…) (Корупція – найбільша загроза
національній безпеці України (опитування) // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27400902.html). – 2015. – 01.12).
Координатор інформаційної кампанії «Сильніші разом» Любов
Акуленко:
Якщо оцінювати Зону вільної торгівлі, то формально, де-юре ЗВТ
запускається в січні 2016 року, але враховуючи той факт, що торгівлю з
Росією практично зупинено, Україні треба виживати, то Україна ще в 2014
році почала адаптувати законодавство. Що мені не подобається – це
динаміка, вона занадто повільна.
Закони, які стосуються ЗВТ, їх по 5-6 разів знімають з порядку денного.
Вони абсолютно не в пріоритеті. Їх ніхто не розуміє, і аргумент, що ЗВТ
запрацює з січня, не підходить. Не знаю, яким чином будемо виконувати
ЗВТ. У нас є 10 років до 2026-го для імплементації обов'язків. (…)
Крім млявості Ради в ухваленні євроінтеграційних законопроектів
проблема полягає ще й у тому, що немає генеральної лінії і немає людини,
яка б рухала цей процес. Розв’язати проблему може запровадження посади
віце-спікера з євроінтеграції.
Ще один необхідний крок, аби підтримати українського виробника
перед повноцінним виходом на європейський ринок, – це доступ до
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оборотних коштів і до кредитів, щоб виробники могли їх використовувати
(Конкурентоспроможність українських товарів на ринку Євросоюзу
залежатиме від роботи Верховної Ради // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/23731-konkurentosposobnost-ukrainskikhtovarov-na-rynke.html). – 2015. – 01.12).
Експерт інформаційної кампанії «Сильніші разом!» Марія Голуб:
До повноцінного запуску Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної
торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом лишився тільки один місяць. (…)
Перспектива та бажання торгувати на ринку ЄС – найконкурентнішому
в світі – хороший стимул для масштабної модернізації вітчизняного
виробництва. А також можливість паралельно завойовувати інші ринки світу,
адже європейські стандарти визнаються і приймаються скрізь. Хоча, звісно,
найбільша вигода від ЗВТ – більш безпечні, якісні та доступні товари для
українського споживача та європейські умови ведення бізнесу для
вітчизняних підприємців.
Тому ЗВТ – це одночасно і батіг, і пряник.
Позитивний ефект від запровадження ЗВТ з ЄС експерти оцінюють
дуже високо, аж до 14% приросту ВВП у довгостроковій перспективі. Однак
досягти цього можливо лише в разі адаптування вітчизняних виробників до
численних стандартів і вимог Євросоюзу, а також встановлення чітких і
прозорих законодавчих правил ведення бізнесу. (…)
Так, до завдань щодо реформи сфери безпечності та якості харчових
продуктів – ключової для можливості експортувати наш харчпром до ЄС –
експерти включили законопроекти «Про безпечність та гігієну кормів», «Про
маркування, представлення та пакування (фасування) кормів», а також
законодавчий акт щодо приведення процедури держреєстрації в кормовому
секторі до вимог ЄС. (…)
Сектор реформи енергетичної сфери, зокрема, містить вимогу ще до
кінця 2015 року ухвалити законопроект «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг». Новий закон про НКРЕКП – ключова умова успіху всієї
енергетичної реформи, яка постійно комунікується «назовні» як одна з
найуспішніших. (…)
Єдина, але надзвичайно важлива пропозиція по реформі митниці –
ухвалення законопроекту «Щодо впровадження концепції «Єдиного вікна».
(…)
Євроінтеграційним завданням-2015 в реформі сфери публічних
закупівель експерти визначили законопроект «Про публічні закупівлі», який
передбачає переведення всіх процедур закупівель в електронний формат, а
також оприлюднення інформації про закупівлі на всіх етапах процесу.
Прозорість – нищівний удар по корупції у цій сфері, де суми відкатів та
хабарів завжди вимірювались мільйонами.
Реформа антимонопольного законодавства – найуспішніша. 12
листопада, в рамках Дня економічного розвитку, Верховна рада вже ухвалила
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ключові законодавчі пропозиції Єврокарти реформ: у першому читанні –
законопроекти №2431 (щодо методики розрахунку штрафів) та №2168а
(щодо нових правил надання дозволів на концентрації), а також законопроект
№2102 (щодо вимог до публікації рішень АМКУ) – в цілому.
Звісно, ще потрібно буде поборотись за імплементацію їхніх положень
в практику роботи АМКУ, а також відстояти норму про надання судам
повноважень переглядати розмір штрафів. (…)
Хочеться вкотре закликати членів демократичної коаліції домовитись і
таки ввести посаду віце-прем’єра з євроінтеграції, який має взяти на себе
координацію всіх реформ, передбачених Угодою, та на найвищому рівні
забезпечити захист і реалізацію торговельно-економічних інтересів України
на ринках Євросоюзу.
Звісно, не законами єдиними… Для того щоб Україна повною мірою
змогла скористатись усіма вигодами вільної торгівлі з Євросоюзом, а також
посилити й укріпити свої позиції на інших світових ринках, законодавчий
фронт робіт треба доповнювати двома іншими: інформаційним та
імплементаційним. Роль держави тут – теж провідна.
Комусь доведеться допомагати впроваджувати європейські стандарти
на виробництві, комусь – знайти партнерів в ЄС, комусь – відстоювати
збільшення квот та розробляти і реалізовувати нову Торговельну стратегію,
звісно,
з
акцентом
на
розвиток
і
підтримку
вітчизняного
конкурентоспроможного виробника.
Головне – рухатись вперед, тепер вже семимильними кроками. Вигоди
– очевидні, загрози від бездіяльності – теж (…) (Встигнути все! Лишився
місяць до запуску вільної торгівлі з ЄС // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/12/1/7041541/). – 2015. –
01.12).
Інтернаціональний антикорупційний консультант Ентоні Робі:
(…) Як сказав містер Кесслер (глава Європейського управління з
боротьби з шахрайством, – ред.), починати сьогодні ви можете з малого.
Приміром, розслідувати не дуже великі корупційні схеми і набирати обертів
поступово. Така діяльність помалу викликатиме довіру суспільства до нового
бюро. А для цього майбутній антикорупційний прокурор повинен буде
підписатися під розслідуваннями. Слідство має проводитися під його
особистим керівництвом, а потім винного має бути покарано.
Я впевнений: щойно це відбудеться вперше, ви зможете відкривати
нові кримінальні провадження на корупціонерів уже з меншим опором з боку
уряду і органів, бо цим бюро заробить собі авторитет. Скрізь, де я
спостерігав початок роботи подібного бюро, спершу заарештовували
найбільш легкодоступних і очевидних корупціонерів. Надзвичайно складною
буде подальша робота бюро, оскільки в розслідуваннях будуть замішані вже
не приватні особи, а касти людей. І провести над ними слідство, знайти
однозначні докази і засудити групи корупціонерів такого масштабу вже буде
набагато важче. Але немає нічого неможливого.
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Сподіваюся, що в Україні знайдуться й ті, хто займеться контролем
прозорості їхньої діяльності. Багато чого в країні залежить від пильності
громадськості, а також внутрішньої служби безпеки, які зобов'язані
впевнитися в законності дій бюро. (…)
Говорячи про Антикорупційне бюро, я вже маю на увазі його
незалежність від інших міністерств, служб та інституцій. Якщо воно
працюватиме незалежно, осторонь від інших установ, воно зможе займатися
розслідуванням у будь-якій сфері без ризиків тиску з будь-якого боку.
У Гонконгу, як і в Індонезії, величезна кількість багатіїв − людей з
мільярдами доларів. Та сама ситуація і в Україні. Але з огляду на те, що на
законодавчому рівні всі повноваження і правила було прописано, ті бюро
проводили об'єктивну оцінку поза тиском олігархів або когось іще. Для
злагодженої роботи вашого Антикорупційного бюро необхідна міцна
законодавча база. Якщо її не буде, то я згоден, що бюро не запрацює. (…)
Щоб заробити авторитет, необхідно надавати і активно поширювати
певну частину інформації населенню. Повірте, це теж принесе свої плоди.
Якщо правильно подавати ці факти, люди бачитимуть ефективність бюро, і
мало того що самі почнуть більшою мірою уникати корупції, то ще й
заходяться надавати йому посильну допомогу в розслідуваннях (Ентоні
Робі: Щоб викоренити корупцію, Гонконгу знадобилося сім років //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/interview/22949-tonirobi-chtoby-iskorenit-korrupciju-gonkongu-pon.html). – 2015. – 30.11).
Незалежний експерт з енергетичної та кліматичної політики Юлія
Огаренко:
У грудні нинішнього року 198 країн світу планують підписати нову
глобальну кліматичну Угоду.
Всі країни-члени Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату мали
визначити, які заходи та політики вони готові запровадити на національному
рівні і яких цілей зі скорочення викидів готові досягти до 2030 року
(Очікувані національно-визначені внески, – ОНВВ), та подати їх до
Секретаріату РКЗК ООН до кінця вересня. (…)
У передостанньому розділі ОНВВ щодо наступних кроків згадується
необхідність ухвалення декількох Директив, які безпосередньо стосуються
кліматичної політики (щодо торгівлі викидами, фторованих газів тощо),
проте зовсім проігноровано директиви Енергетичного співтовариства (ЕнСп).
Однак кліматичну політику не можна розглядати окремо від
енергетичної, адже енергоємність економіки, а також структура
енергобалансу має безпосередній вплив на викиди парникових газів. (…)
В Угоді про асоціацію з Євросоюзом зазначено, що співробітництво в
енергетичному секторі має відбуватися в рамках ЕнСп. Таким чином, взяті
зобов’язання є обов’язковими, їх невиконання Україною значно ускладнює та
відтерміновує інтеграцію в європейський енергетичний простір, а, відтак, і
посилення енергетичної незалежності.
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Серед директив, імплементацію яких Україна вже значно прострочила,
особливої уваги заслуговує Директива 2006/32/ЄС про ефективність
кінцевого використання енергії та енергетичні послуги та Директива
2009/28/EC щодо стимулювання використання енергії з відновлюваних
джерел.
У жовтні 2014 року Урядом схвалено Національний план дій з
відновлюваної енергетики до 2020 року на виконання Директиви 2009/28/EC,
у якому передбачено досягнення 11% відновлюваних джерел у кінцевому
споживанні енергії до 2020 року.
Національний план дій з енергоефективності, що передбачає
скорочення кінцевого внутрішнього енергоспоживання на 9% від рівня 20052009 років до 2020 року, лише на минулому тижні був схвалений Кабміном.
Імплементація цих нацпланів не лише забезпечила б посилення
енергонезалежності, а й, безперечно, мала б значний вплив на скорочення
викидів парникових газів. (…)
Тому, якщо ми справді обрали шлях енергонезалежності, про що нам
часто повторює прем’єр-міністр і на чому наголошується у всіх національних
стратегічних документах, – немає жодних логічних причин, чому ми маємо
займати слабку позицію щодо зниження викидів парникових газів.
Енергонезалежність насамперед означає зменшення споживання
енергоносіїв, а вже потім – диверсифікацію постачань та збільшення
власного видобутку, що безпосередньо впливає на зниження викидів
парникових газів (…) (Чи збирається Україна виконувати енергетичну
частину
Угоди
про
асоціацію
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/11/30/7041300/). – 2015. –
30.11).
Президент вніс зміни до Конституції у частині правосуддя, які
мають змінити систему.
Член Конституційної Комісії Олександр Водянников:
Законопроект є, по суті, революційним. Не можна сказати, що він
народжувався легко: деякі питання обговорювалися місяцями. Які проблеми
ми намагалися вирішити? По-перше, це проблема політичного впливу, з якої
випливає і корупція і відсутність незалежності. Тому комісією було
запропоновано повністю усунути політичний орган від процедур
призначення, переведення та інших дій щодо долі судді.
За задумом комісії і Президент, і Верховна Рада усуваються від цих
процесів. Президент залишає за собою лише право надання статусу судді, але
всіма питаннями кар’єрного росту судді займатиметься Вища рада
правосуддя — новий орган, створений на базі Вищої ради юстиції. Більшість
складу цього органу будуть становити судді.
Дійсно, цей орган складатиметься із суддів, але для того, щоб не
перетворити його на закриту корпорацію, там будуть присутні представники
громадськості, Верховної Ради, представники, обрані науковими установами.
(…)
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Зараз в Україні функціонує принаймні три формально запроваджені
процедури «очищення» судів. Перша – Закон «Про відновлення довіри до
судової влади». Друга – Закон «Про очищення влади». Третя – система
атестації згідно із Законом «Про забезпечення права на справедливий суд»,
яка не діє. Була ідея створити і четверту систему очищення. Однак консенсус
полягає у тому, що процедура, закладена в Законі «Про право на
справедливий суд», має бути виконана.
Ми скасовуємо підставу порушення присяги, яку попередній режим
використовував як привід для усунення «неугодних». В цьому нас
підтримують європейські експерти. Натомість формулюємо іншу підставу
«вчинення проступку, несумісного зі статусом судді». Тобто, ми переходимо
від розмитого поняття присяги до конкретних питань.
Також ми погодилися із рекомендацією Венеціанської комісії щодо
обґрунтування суддями того, як вони здобули майно. Оцінка буде
здійснюватися не тільки щодо статків судді, але й щодо статків його сім’ї
(…) («Я не очікую від судової реформи «вау», – Олександр Водянников //
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/71191-ya-ne-ochikuyu-vid-sudovoi-reformi-vauoleksandr-vodyannikov). – 2015. – 28.11).
Экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий
Гаврилечко:
Скорее всего, процесс принятия бюджета следует ожидать после отчета
правительства о годе своей работы. Раньше нереально. Это значит, что в
лучшем случае бюджет будет, как и в прошлом году, приниматься под Новый
год. И это только в том случае, если будет принята какая-нибудь налоговая
реформа: либо законопроект №3357 Южаниной, либо правительственный.
Если примут законопроект Нины Южаниной, есть шанс, что ситуация в
будущем году улучшится, поскольку, с точки зрения налогообложения,
законопроект №3357 предполагает много изменений, которые можно было
бы назвать реформой. Если примут вариант кабминовский, ситуация только
ухудшится, поскольку бизнес и дальше будет уходить в тень. (…)
Вероятность того, что бюджет не примут до конца года, где-то 10%. Но
здесь подключается немаловажный фактор – кредит Международного
валютного фонда. Если Украина получит деньги в декабре, тогда почти 100%
вариант, что бюджет будет принят. Если МВФ все-таки решит денег в этом
году не давать, при таком раскладе бюджет может быть принят в январе, а то
и в феврале 2016-го. Тем не менее, Украина уже несколько раз оказывалась в
подобной ситуации. Это, конечно, плохо, но ничего страшного в этом нет.
(…) Но каким бы ни был бюджет на будущий год, он не может сильно
отличаться от предыдущего в силу того, что ни малейших шансов на
экономический рост в будущем году нет. Поэтому дополнительных
расходных статей не будет.
Проектный менеджер Лиги финансового развития Андрей Блинов:
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Бюджет на 2016 год будет сформирован только после нового
Налогового кодекса, напоминает а на сегодняшний день зарегистрированы
только проекты Налогового кодекса. Рассматриваться этот вопрос должен на
следующей неделе, но не факт, что он будет поставлен на повестку недели и
включен в план. По закону Налоговый кодекс нужно было принять еще за
полгода до этого, а законопроект о бюджете подать до 15 сентября, то есть за
три с половиной месяца до начала нового бюджетного периода. Но у нас из
года в год этот алгоритм не выдерживается. Судя по всему, в связи с
отсутствием Налогового кодекса в конце декабря начнется наша ежегодная
«бюджетиада». Бюджет 2016 года будет отличаться от предыдущих тем, что
в нем будет меньше расходов на государственный долг, которые ранее
составляли одну из его основных частей. С точки зрения расходов, на мой
взгляд, бюджет пока не потерпит никаких дополнительных расходов. Хотя
это зеркально зависит от решения вопроса налоговой реформы.
Эксперт по экономическим вопросам Международного центра
перспективных исследований Ангела Бочи:
Если анализировать обе концепции налоговой реформы, становится
ясно, что доходная часть бюджета в любом случае уменьшится. По первой
концепции Министерства финансов ставки на большинство налогов будут в
размере 20%. А реформа, которая предлагается Комитетом налоговой
политики ВР, предполагает существенное сокращение большинства налогов.
При любых условиях это будет покрываться за счет сокращения расходов
государства. Очевидно, что будет сокращены расходы на содержание
государственных институтов, в частности, правоохранительных органов,
министерств.
Реструктуризация внешнего долга тоже уменьшит статьи расходов
бюджета, но большинство этих средств пойдет на энергетическую реформу
страны. Сокращение доходов бюджета – это очень позитивный фактор, но в
мировой практике принято сокращать сначала расходы, а потом под них
подгонять доходы. Однако наше правительство решило уменьшить доходы, а
потом уже посмотреть, кому и в каком размере урезать финансирование.
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак:
(…) Вариант того, что сначала примут бюджет, а потом – новый
Налоговый кодекс, тяжело представить.
Уже анонсировано незначительное повышение соцстандартов дважды
в год, но это будут небольшие суммы – пара сотен гривен. Но вот будут ли в
бюджете деньги на статьи развития, в большей степени зависит от того,
сколько ресурсов Украина сможет привлечь в 2016 году в сотрудничестве с
МВФ и другими кредиторами. Потому что в собственном бюджете средств
на статьи развития не будет, ведь фактически нет роста, и вряд ли он будет в
следующем году. Бюджетное стимулирование можно будет осуществить
только за счет внешних ресурсов.
Экономический эксперт Борис Кушнирук:
(…) Возможности сокращения расходов бюджета есть в рамках
максимально прозрачного использования бюджетных средств и сокращения
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некоторых институций. Но это не приведет к кардинальному их
уменьшению. Вопрос в том, что ни проект правительства, ни проект
Южаниной не обеспечивают тех вызовов, которые стоят перед государством.
Ситуация заставляет искать компромиссы. Не исключаю, что вообще будет
принято взвешенное решение, когда бюджет на первое полугодие будет
разработан на действующей налоговой базе, а на следующее полугодие и
правительство, и парламент сформируют новую налоговую систему. При
этом должны осуществляться шаги, которые очень не нравятся некоторой
части чиновников, потому что они означают отказ от всех коррупционных
схем, связанных, к примеру, с системой соцстрахования.
Экономист Международного центра перспективных исследований
Александр Жолудь:
(…) Говорить о формировании бюджета и его расходной части еще
рано, поскольку неизвестно, какова будет доходная часть бюджета из-за
принятия налоговой реформы. В истории Украины неоднократно были
ситуации, когда бюджет принимали после Нового года. Это не является чемто удивительным. То, что бюджет должен быть принят после принятия
налоговой реформы, понятно. Есть еще проблема, что МВФ отслеживает
показатели бюджетного дефицита, особенно какой в нем заложен дефицит.
Президент Украинского аналитического центра Александр
Охрименко:
(…) По закону нельзя принимать одновременно бюджет и налоговую
реформу, что предлагает нынешнее правительство. Сначала необходимо
провести налоговую реформу, после чего должно пройти как минимум
полгода, а потом уже на новой налоговой базе принимать бюджет
(Особенности национального бюджета // Інформаційний портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/ekonomika/71256-osobennostinatsionalnogo-byudzheta). – 2015. – 28.11).
Економіст, викладач KMBS Олексій Геращенко:
107-ме місце в світі за критерієм «Оподаткування» в рейтингу Doing
business, 163-е місце в світі за критерієм «Податкове навантаження, % ВВП»,
170-е місце в світі за рівнем державних витрат у ВВП. (…)
Розвинуті країни Організації економічного співробітництва і розвитку
мають гарний рівень організації податкової системи (кількість часу на сплату
податків) і можуть дозволити собі дещо вище податкове навантаження, адже
платники податків знають, що отримають взамін першокласні сервіси та
майже бездоганне правове середовище. Натомість інші країни нашого
регіону мають привабливіші показники податкового навантаження – загальна
податкова ставка в Україні значно вища (…) (Doing business in Ukraine.
Оподаткування
//
Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/opinion/oleksiygeraschenkoco/doing-business-inukraine-opodatkuvannya-671109.html). – 2015. – 28.11).
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Експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Світлана
Ковалівська:
Законопроект про державну службу, який от-от має ухвалити
парламент, адже практично всі правки погоджено, передбачає зміну форми
нарахування фонду оплати праці. Зокрема, має відбутися зміна принципів
нарахування зарплати держслужбовця – з суб’єктивно-залежного зі значним
преміальним фондом на орієнтований на оклад.
Це дозволить зменшити вплив керівництва на рішення та роботу
персоналу, а також забезпечить передбачувану зарплату. І це – позитивна
новація.
Водночас планується суттєво скоротити перелік надбавок та премій, а
їхній розмір обмежити 30% фонду посадового окладу за рік.
Документом передбачено, що оплата праці залежно від посади та рангу
становитиме від 2 (найнижчий ранг) до 14 (найвищий) мінімальних
заробітних плат.
Чи варто говорити, що такий принцип не створює суттєвого стимулу та
заохочення до ефективної і некорумпованої діяльності державної служби?
Адже такий рівень оплати державного службовців не є конкурентним
порівняно з приватним сектором та не спроможний створити умови для
залучення високоефективних службовців.
Цілком ймовірно, що саме з огляду на такі розміри зарплат прем’єрміністр Арсеній Яценюк днями вкотре закликав Європейський Союз
допомогти у створенні спеціального зарплатного фонду для українських
держслужбовців. ЄС – не проти такого інструменту, але, як заявив днями
єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства
Йоганес Ган в інтерв'ю «Європейській правді», європейцям потрібен чіткий
план реформи держслужби.
Ухвалення закону про держслужбу є однією з умов для отримання
Україною фінансової допомоги у 600 млн євро від ЄС на реформування
державної служби в Україні. (…)
Фінансування зарплат держчиновників з будь-яких інших фондів –
ризик потрапити в залежність від точки зору країн чи осіб, які є донорами
цього фонду. Це є неприпустимим та може розцінюватись як загроза
національній безпеці. (…)
Звісно, такий фонд може існувати. Але тільки на певний період (1-2
роки), доки здійснюватиметься реформа держслужби. На більший термін
європейці просто не погодяться.
Євросоюз може піти на створення такого фонду, але знову ж таки,
бачачи перед собою чітку поетапну мету – реалізацію реформ у системі
управління. Поки що така мета українською стороною не сформована, а є
лише контури й наміри…
Інша, найбільш вірогідна модель функціонування фонду – покривати
дельту (різницю) між можливостями держбюджету та конкурентоздатним
розміром зарплати. В такому випадку кошти ЄС – своєрідна надбавка до
зарплати. (…)
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Але знову ж таки виникає «технічне» питання: яким чином інтегрувати
фонд у внутрішні українські бюджетні відносини? (…)
За даними Організації економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР), в Україні в держсекторі задіяно близько 22% працюючого
населення. Тут потрібно уточнити, що ця міжнародна організація до
працівників держсектора відповідно до своєї методології обчислення
зараховує не лише власне держслужбовців, а й працівників державних
медичних установ, а також навчальних закладів та силових відомств.
Справді, в переважній більшості країн Європи вчителі, викладачі,
поліцейські, пожежники, військові мають такий самий статус, як і
чиновники, і користуються уніфікованими пільгами. Якщо порівнювати
кількість держслужбовців в Україні з країнами Європи, використовуючи дані
ОЕСР, то наша держава (22%) перебуває десь в середині списку.
У Данії зі 100% працюючого населення 35% – працівники держсектора,
у Норвегії – 34% тощо. Ми в цьому контексті маємо такий самий відсоток, як
і Бельгія та Греція, та лише трохи випереджаємо Францію (21%).
Насправді в Україні чиновників – 1,64% від зайнятого населення (це, як
вже відзначалося, 295,7 тис. осіб). І новий закон не передбачає зарахування
до їхнього числа інших категорій працюючого населення (медиків, вчителів
тощо), як це практикується в Європі.
Запропонована законопроектом формула нарахування заплатні для
державних чиновників з одного боку доволі прогресивна, а з іншого – не
враховує той факт, що від людини із зарплатою в 2-4 прожиткових мінімума
залежить реалізація на практиці реформ, які декларує уряд.
(…) За даними Нацради реформ, реформа державного управління має
найнижчий індикатор прогресу (33%) у 2015 році. Найвищий, для прикладу –
сільське господарство (80%) та управління держвласністю (82%). (…)
Врахувавши європейську практику, можна вийти на прийнятну для
України модель. Приміром, на законодавчому рівні можна встановити
коефіцієнт коригування зарплати за певними складовими залежно від сфери,
в якій працює той чи інший держорган. Можна запровадити механізми
фінансування міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
відповідно до обсягу покладених на них завдань та результатів їх виконання.
Наприклад,
для
чиновників,
що
працюють
в
структурі
Мінекономрозвитку, це можуть бути зростання ВВП (чи його падіння),
залучення інвестицій, відхилення ключових показників розвитку економіки
від прогнозованих.
Іншими стимулами для всіх держорганів можуть бути, наприклад,
можливість безкоштовного набуття другої вищої освіти, медичне
страхування, безкоштовний (пільговий) залізничний проїзд тощо, як це
практикується в Європі.
І тоді можна буде сказати, що українські держслужбовці
отримуватимуть справедливу зарплату за результатами своєї праці. Відтак
цілком реально, що пропорційно зростатиме мінімальна заробітна плата в
залежності від економічного розвитку, і відповідно – зарплати в усіх сферах
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діяльності (Зарплата чиновника: європейська модель в українських реаліях
// Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/27/
7041329/). – 2015. – 27.11).
Голова ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення»
Андрій Крупник:
Нинішня реформа місцевого самоврядування не має нічого спільного зі
звичним очікуванням українського суспільства, що хтось має прийти і
вирішити наші проблеми.
Вона, навпаки, орієнтує на те, що відповідальність членів громад
підвищиться і вони активно включаться у розбудову власного життя.
Урядова концепція реформи передбачає максимальне залучення
населення до прийняття управлінських рішень з місцевих питань та розвиток
демократії участі. Як показують опитування, це відповідає і очікуванням
більшості українців. (…)
Пробуксовку реформи спричинює, в тому числі, відсутність у
мешканців впевненості у тому, що вони зможуть впливати на стан справ в
громаді.
Інструментами такого конструктивного впливу можуть бути органи
самоорганізації населення – сільські, селищні, квартальні комітети, комітети
мікрорайонів, квартальні, будинкові та інші комітети, що створюються за
ініціативою мешканців, загальні збори мешканців за місцем проживання,
місцеві референдуми тощо.
Але чинне законодавство поки що не дає громадянам можливості
ефективно користуватися цими інструментами.
Останнім часом з’явилися певні сподівання на вирішення цієї
проблеми. Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування на чолі із Сергієм
Власенком на засіданні 11 листопада підтримав винесення на перше читання
двох законопроектів: № 2466 «Про органи самоорганізації населення» і №
2467 «Про загальні збори (конференції) членів територіальних громад за
місцем проживання».
Ці законопроекти були підготовлені експертами ВГО «Асоціація
сприяння самоорганізації населення», пройшли публічні обговорення і за
підписами 17 народних депутатів у березні цього року були подані у ВРУ.
(…)
Новий закон має спростити процедуру створення органів
самоорганізації населення (ОСН) – цих представницьких органів, створених
мешканцями, які хочуть щось зробити для своїх громад. Цей закон
удосконалює умови їхньої роботи розширює можливості взаємодії із
місцевою владою.
ОСНи запобігають порушенню прав мешканців та відстоюють їхні
права. сприяють налагодженню життя в селах, що входять до складу
об’єднаних громад. Вони є джерелом додаткових ресурсів для вирішення
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місцевих проблем, засобом передачі частини повноважень і відповідальності
на низовий рівень.
Законопроект про загальні збори (конференції) членів тергромад за
місцем проживання дає можливість забезпечити легітимне представництво
інтересів мешканців на загальних зборах навіть за умови значної кількості
населення.
Ним деталізується поняття «конференція», наводиться регламентація
квот представництва делегатів та порядок скликання конференцій (…)
(Децентралізація починається з кожного // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/columns/2015/11/27/7090278/). – 2015. – 27.11).
Заступник керівника «Публічного аудиту» Андрій Вігірінський:
На сьогодні іншого шляху для урізання державних витрат, окрім як
скорочення деяких бюджетних програм та витрат на утримання, немає.
Безперечно, це можна було б зробити шляхом збільшення доходів, але це
навряд чи вдасться: зважаючи на необхідність лібералізації податкового
законодавства, не можна вводити додаткові податки чи збільшувати ставки за
існуючими – навпаки, необхідно зменшувати податкове навантаження.
В умовах, коли б в Україні зростало промислове виробництво (за
останній місяць падіння – 5 %), почалося відновлювальне зростання
реального ВВП, а не номінального за рахунок інфляційних надходжень, тема
скорочення державних видатків не була б настільки актуальною. Ми ж на
сьогодні маємо інші реалії, тому Уряду таки доведеться обирати непопулярні
методи, зокрема в питаннях податкової та бюджетної політики. (…)
У необхідності прийняття пакету необхідних Україні законів
парламентарів, як ми бачимо, повинні переконувати працівники місії МВФ. І
це стосується не тільки бюджету, але й низки інших законопроектів у сфері
охорони здоров'я, освіти, приватизації, державних закупівель, соціальній
сфері.
Так, неспроста виникла ініціатива Мінфіну визначити виключні
підстави для внесення змін до бюджетного кодексу, як-от: перевиконання за
результатами трьох кварталів надходжень до державного бюджету більше,
ніж на 15 %, чи недоотримання надходжень у такому ж розмірі; необхідності
збільшення обсягу коштів резервного фонду; перевищення очікуваного
обсягу витрат на обслуговування та погашення державного боргу, а також
виконання гарантійних зобов'язань держави над обсягом коштів, визначених
законом про державний бюджет України.
Передбачається, що проект закону про внесення змін із зазначених
підстав на розгляд Верховної Ради вноситиме виключно Кабмін, а пропозиції
щодо змін до Закону «Про державний бюджет України» можуть бути
розглянуті на засіданні Комітету ВРУ з питань бюджету лише в разі
наявності експертного висновку, підготовленого Міністерством фінансів.
Оскільки наші парламентарі переглядають Податкове законодавство за
першої необхідності, а це дестабілізує функціонування податкової бази та
виконання показників бюджетного плану, запропонована ініціатива зможе
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гарантувати ту стабільність, яку від нас вимагають міжнародні інвестори та
яку потребує бізнес. До того ж, як бачимо, повна відповідальність за
виконання та наповнення бюджету тепер покладається на Міністерство
фінансів, очільниця якого станом на сьогодні володіє значним кредитом
довіри з боку міжнародних донорів і не дала підстав сумніватися у власній
ефективності. Цими ж змінами фактично ставиться й крапка в питанні
наявності двох проектів змін до Податкового кодексу – це прерогатива
Мінфіну, і крапка.
Як уже було сказано, на сьогодні нікуди діватися від скорочення
державних видатків на утримання апарату державних службовців, яких за
минулий рік було скорочено на 20%. Це необхідно в першу чергу з точки
зору економії державних видатків, тому обсяг фінансування зарплат за
рахунок бюджету збільшити ніяк не вдасться. Як наслідок, провал реформ
держслужби та боротьби з корупцією, адже низькі заробітні плати є в тому
числі причиною корупції в держорганах. І тут нам знову не обійтися без руки
допомоги західних партнерів. Ми в повній залежності від них (Кабміну
доведеться обирати непопулярні методи в податковій та бюджетній
політиці – експерт // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/70367-kabminu-dovedetsya-obirati-nepopulyarnimetodi-v-podatkoviy-ta-byudzhetniy-polititsi-ekspert). − 2015. − 26.11).
Лишь 9% украинцев считают, что для ускорения реформ в
Украине необходимо, чтобы ЕС давал больше денег.
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса,
проведенного GfK с 22 октября по 10 ноября 2015 по заказу Института
мировой политики.
Как отмечается, украинцы в целом не ожидают от ЕС денег, зато хотят
большей вовлеченности в отношении украинских дел.
30% согласны с утверждением, что ЕС должна больше давить на
украинскую власть, 27% − что ЕС делает достаточно, теперь время
действовать на украинскую власть, а 22% − что ЕС должен прекратить давать
деньги, потому что их разворовывают чиновники.
Первый заместитель директора ИСП Сергей Солодкий:
Без помощи извне Украине не спастись от глубокого кризиса. И речь
идет не столько о финансовых вливаниях, как о давлении и контроль за
действиями власти. Как показал опрос, и украинские лидеры мнений, и
рядовые украинцы не ставят в приоритет денежную помощь.
Достаточно схожие результаты были получены в ходе экспертного
опроса.
Лидеры мнений (аналитики, журналисты) в этом плане настоящие
выразители народа в целом. Они также считают, что ЕС должен решительно
внедрять подход: помощь в обмен на прогресс в реформах.
Только совместные усилия ЕС и украинских неправительственных
организаций способны ускорить масштабные изменения в стране.
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Социологический опрос GfK проводился на всей территории Украины
(за исключением временных оккупированных территорий), методом личного
интервью на дому у респондента. Размер выборки: 2000 респондентов в
возрасте 18 лет и старше (Украинцы хотят от ЕС не денег, а давления и
контроля за властью // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/70526-ukraintsy-khotyat-ot-es-ne-deneg-adavleniya-i-kontrolya-za-vlastyu). − 2015. − 26.11).
Предприниматель,
эксперт
группы
«Экономическая
модернизация» Соавтор законопроекта №3357 «Об экономической
либерализации» Павел Себастьянович:
(…) По концепции Яресько нагрузка на зарплату в 2016 году должна
составить 41,5%, что на 4% больше, чем планировалось по текущему
законодательству, и на 11,5% больше, чем предлагает законопроект
Южаниной. И только в далеком 2018 году нагрузку планируется снизить до
20%.
Для сравнения налоговых нагрузок приведу статистику мирового
банка:
Украина − 57,8%
Швеция − 49,4%
Литва − 42,6%
Норвегия − 40,7%
Финляндия − 40%
Латвия − 35%
Великобритания — 33,7%
Израиль − 30,1%
Швейцария — 29%
Дания − 26%
Ирландия − 25%
Армения − 20,4%
Хорватия − 18,8%
Грузия − 16,4%
(…) Если в существующей ситуации, когда обнищание украинцев
достигло рекордного уровня, кто-то предлагает еще увеличить налоги −
увеличивается только один риск − риск социального взрыва, которым уже
пропитан воздух. (…)
Команда Южаниной предлагает сократить расходы бюджета и впервые
в истории независимой Украины сбалансировать бюджет, начать жить по
средствам. Не сложно определить те статьи, которые являются
защищенными и не подлежащими сокращению − это безопасность (армия,
правоохранительная система), это пенсионеры и льготники (после
инвентаризации и внедрения единого реестра), это здравоохранение и
образование (сотрудники и учреждения, но не министерства).
К такой совместной работе Южанина призывает Минфин.
Необходимость сократить расходы потянет за собой реформирование во всех
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перечисленных сферах. А тому, что не вошло в перечень защищенного, −
прекратить финансирование. С таким предложением не могут согласиться
министерства (…) (Ответ пану Ивану по налоговой реформе, или Еще
немного
о
риске
//
Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/opinion/sebastianovichcolumn/otvet-panu-ivanu-ponalogovoy-reforme-ili-eshche-nemnogo-o-riske-670706.html). − 2015. − 26.11).
Экс-министр экономики Грузии, экс-глава Администрации
президента Грузии, в настоящее время президент Американского
университета в Киеве Георгий Арвеладзе:
В Украине существует два разных варианта налоговой реформы.
Однако нельзя допустить, чтобы в результате длительных дебатов ни один из
них не был принят. Поэтому самый простой вариант − это прийти обеим
сторонам к компромиссу, которым является апробированный на практике
грузинский вариант.
Грузия в 2004 году, несмотря на острую нехватку денег в бюджете,
отказалась выполнять требование МВФ и пошла на резкое снижение налогов.
Не ожидав такого демарша со стороны руководства Грузии, МВФ
опубликовали внутренний отчет с прогнозом дефолта Грузии через шесть
месяцев. Через полгода им пришлось извиняться и признать свои ошибки в
расчетах, поскольку проведенная налоговая реформа привела к резкому
наполнению бюджета и лавинообразным инвестициям в экономику Грузии
со стороны бизнеса многих западных стран.
Экономика Грузии за 10 лет выросла в 10 раз. Но это экономическое
чудо произошло не только по причине снижения и упрощения налогов.
Одновременно велась бескомпромиссная борьба с коррупцией с обновлением
чиновников всех рангов.
Сотрудники налоговой службы работали честно и с максимальной
автоматизацией, а бизнес быстро привык к тому, что с упрощением всех
процедур для бизнеса, с радикальной дерегуляцией, резкой либерализацией
банковского сектора и полным отказом от государственного управления
предприятиями, работать «в тени» стало более рискованно для бизнеса, чем
выходить и работать «в белую». Платить все налоги в Грузии стало
престижно (…) (Украине предложили третий вариант налоговой
реформы
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/70701-ukraine-predlozhili-tretiy-variantnalogovoy-reformy). 2015. − 26.11).
Керівник проектів з питань конституційного права Центру
політико-правових реформ, експерт Реанімаційного пакету реформ
Юлія Кириченко:
Без внесення змін до Конституції неможливо у повній мірі реалізувати
реформу місцевого самоврядування на принципах децентралізації, а громади
не стануть спроможними.
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Ці зміни закладають нові підвалини здійснення місцевого
самоврядування, яке має будуватися на принципах спроможності та
субсидіарності. (…)
Зміни до Конституції також передбачають нові підходи до побудова
організації виконавчої влади на місцях, коли місцеві ради матимуть свої
виконавчі органи – виконкоми. А виконавча влада буде представлена
префектом, який здійснюватиме лише контроль за органами місцевого
самоврядування. Він моніторить всі акти голови ради, акти територіальних
громад (…), і реагує, якщо бачить порушення закону або Конституції. Він
має право зупинити дію цього акту і звернутися до суду. У нього немає
ніякого свавільного повноваження. Головне, що префект, згідно
конституційних змін, стає державним службовцем, тобто стає більш
захищеним від політичних впливів.
Такі конституційні зміни дають можливість громадянам самим
розвивати свої регіони, і саме в цьому експерти бачать запоруку успіху
розвитку всієї країни (Без внесення змін до Конституції громади не
стануть спроможними, – експерт // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/938). – 2015. – 26.11).
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв:
По-перше, було зроблено багато зусиль в напрямку диверсифікації
постачання газу в Україну. І ті зусилля почали зараз давати реальний ефект.
Тобто ми зараз маємо можливість купувати весь необхідний обсяг газу з
європейського напрямку. Це перший аспект.
Другий аспект – це зменшення споживання. Зменшення споживання
відбувається через декілька причин. Звичайно, негативною причиною є не
зовсім сприятлива економічна ситуація і зменшення споживання
промисловістю. Але так само найбільша економія відбувається у соціальній
сфері. Там відбувається зменшення споживання газу населенням, там
відбувається оптимізація витрат палива і в інших сферах.
На нашу думку, ці дві тенденції якраз і забезпечують той факт, що
Україна стала в питаннях газу фактично незалежною країною.
(…) Якщо говорити про ідеальну картинку, то ми хотіли б, і ми
намагаємося робити все, щоб був збалансований портфель, щоб був,
звичайно, максимальний видобуток газу в Україні, щоб було надходження
газу з Європи, було б непогано мати у портфелі компонент зрідженого газу
LNG, оскільки ми вважаємо, що в майбутньому він має дуже велику
перспективу хорошої ціни, і якусь частину газу з Російської Федерації, щоб
вони всі конкурували. І саме конкуренція джерел, і прозорість ринків
дозволяють зробити ефективний ринок і дати максимально справедливу ціну
споживачам. Таке бачення. Тут немає ніякого секрету чи чогось нового. (…)
У цьому році ми бачимо зменшення обсягів споживання приблизно на
20%. Це є достатньо хороший показник. Але я думаю, що поки ми не
зменшимо ще хоча би удвічі, говорити про реальне досягнення у цій сфері
буде важко. Тому що наші обсяги споживання енергії вищі у 3-4 рази у
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порівнянні з такими країнами, як Польща, Угорщина, і приблизно у 6 разів з
такою країною, як Німеччина. Тому нам є ще дуже багато роботи (Україна
стала в питаннях газу фактично незалежною країною – Коболєв // Радіо
Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/27390105.html). – 2015. –
26.11).
Експерт з питань зміни клімату Марія Сторчило:
Боротьба зі змінами клімату – це не лише додатковий тягар для країни,
а це крок на шляху до енергонезалежності. Утеплення будинків, розвиток
громадського транспорту замість автівок – це те, що допоможе Україні вийти
з енергетичної кризи.
Міський голова Миргорода Сергій Соломаха:
Прикладів застосування альтернативних та відновлюваних джерел
енергії поки що мало. Це справа рук ентузіастів або пілотні проекти за гроші
спонсорів. Восени цього року в районному центрі на Полтавщині Миргороді
встановили першу в Україні котельню, що замість газу працює на соломі.
Обігріває цілий мікрорайон: школу, дитсадок і кілька житлових будинків. Не
шкодить довкіллю й економить місцевому бюджету мільйони гривень. Якщо
це працює в Чехії, у Сполучених Штатах, то чому нереально в Україні?
Нехай це перша ластівка, але перспектива є, однозначно.
Представник Міненерговугілля Михайло Бно-Айріян:
Ми зберегли спеціальні тарифи для «зеленої» енергетики. Я думаю, що
це ключовий крок уряду і міністерства. Ми кажемо: вкладайте гроші й
отримуйте свою дохідність (Російський газ Україні замінять солома, вітер
і сонце? // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/27389
371.html). – 2015. – 26.11).

Експертний погляд

84

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

26 листопада − 2 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015

Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України
На запит Міністерства інформаційної політики України та
Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Латвійський
державний центр радіо та телебачення надасть три потужних
аналогових телевізійних передавача для відновлення мовлення на Сході
України.
26 листопада 2015 року Концерном РРТ підписано відповідний договір
з Латвійським державним центром радіо та телебачення. Після митного
оформлення та ввезення обладнання в Україну, передавачі планується
використати для відновлення українського мовлення на Сході України.
Заступник Міністра інформаційної політики України Тетяна
Попова:
Ми вдячні Уряду Латвії за допомогу у відновленні мовлення на Сході
України. Як тільки Концерн РРТ отримає передавачі, ми одразу
перенаправимо їх на встановлення у непокриті українським мовленням
райони Донбасу. Дуже сподіваємось на подальшу співпрацю та допомогу від
інших іноземних партнерів (МІП: Латвія надасть три потужних
телепередавачі для відновлення мовлення на Сході України // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248672252&
cat_id=244277212). − 2015. – 02.12).
Территориальный центр предоставления социальных услуг в
Артемовске открыл двери для посетителей после капитального ремонта.
Менеджер проекта Юрий Савко:
Это первый реализованный проект ПРООН в рамках программы
восстановления социальных услуг и налаживания мира в Донецкой и
Луганской областях. Благодаря поддержке Донецкой облгосадминистрации и
власти города Артемовск нам удалось реализовать его в очень сжатые сроки,
до начала холодов. В планах завезти дополнительное реабилитационное
оборудование, открыть компьютерный класс университета третьего
поколения. Мы считаем, что это очень важно для взаимопонимания между
нашими людьми.
Председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский:
Сегодня общество быстрее реагирует на сообщения о разрушениях или
обстрелах. Мне приятно, что областная власть сейчас также показывает
восстановленные и модернизированные объекты. И здесь координационная
работа: и государства, и области, и города, и международных
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благотворительных структур. Совместными усилиями мы точно восстановим
Донетчину и приведем ее в лучший вид, чем она была до начала российской
агрессии.
Целью деятельности Территориального центра предоставления
социальных услуг является помощь в реализации законных прав и интересов,
содействие в улучшении социального и материального положения, а также
психологического состояния населения. Сейчас Центр обслуживает 2,5
тысячи человек, а его штат состоит из 80 человек (Первый проект ПРООН
по восстановлению соцуслуг и налаживанию мира реализован в Донецкой
области
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/29029-pervyiy-proekt-proon-po-vosstanovleniyu-sotsuslugi-nalazhivaniyu-mira-realizovan-v-donetskoy-oblasti/). – 2015. – 02.12).
1 декабря, в Северодонецке открыли объединенный центр военногражданского сотрудничества.
Заместитель министра обороны Украины Игорь Долгов:
Главная цель работы такого центра – это помощь жителям Луганской
области, как в решении своих проблем, так и налаживание взаимодействия
военных и мирных граждан. Кроме того, центр будет способствовать работе
международных миссий и волонтеров в области.
При центре будет работать круглосуточная телефонная линия – 4-44-00.
Позвонив по телефону жители Луганской области вскоре смогут решить
вопросы, касающиеся взаимодействия с военными (В Северодонецке
открыли объединенный центр военно-гражданского сотрудничества //
City News
(http://www.citynews.net.ua/news/50287-v-severodonecke-otkryliobedinennyy-centr-voenno-grazhdanskogo-sotrudnichestva.html). – 2015. –
01.12).
Під час робочої поїздки до Луганської області заступник Міністра
оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов зустрівся
з представниками міжнародних організацій, які працюють на території
Луганської області.
В ході зустрічі було обговорено питання доставки ліків, продуктів,
будівельних матеріалів та вугілля місцевим мешканцям на територію, яка
тимчасово окупована. Також мова йшла про перетин вантажами блокпостів.
Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції
Ігор Долгов закликав представників міжнародних організацій допомогти
Міністерству оборони України в питанні організації розмінування територій
Луганської області.
Заступник Міністра оборони України з питань європейської
інтеграції Ігор Долгов:
У нас є вдосталь висококваліфікованих фахівців, проте не вистачає
відповідної техніки для розмінування.
У свою чергу представники міжнародних організацій одноголосно
зазначили про те, що вони ефективно співпрацюють з військовими і
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наголосили, що відкриття Об’єднаного центру цивільно-військового
співробітництва у Сєвєродонецьку сприятиме більш ефективній співпраці
міжнародних громадських організацій, військових та місцевої влади на
території Луганської області (Ігор Долгов зустрівся з представниками
міжнародних організацій, які працюють на території Луганської області
// Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248671711&cat_id=244277212). − 2015. – 01.12).
Министр образования и науки Украины Сергей Квит:
Школьники с оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут
учиться с помощью онлайн-платформы и впоследствии получить украинские
аттестаты.
Уже сейчас создаем онлайн-платформы, с помощью которых
школьники с оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут
дистанционно учиться в украинских школах и потом получить украинские
аттестаты. В следующем году планируем уделить особое внимание Крыму.
Скорее всего, это повлечет за собой изменения в законодательстве. Мы
рассматриваем возможность выделения крымчанам специальных квот для
поступления в украинские университеты.
C оккупированных территорий были эвакуированы 18 университетов и
10 академических институтов.
Наши школы пополнили около 50 тыс. детей из Донбасса и Крыма (…)
(Школьники с Донбасса и Крыма смогут учиться благодаря онлайнплатформе и получить украинские аттестаты, − Квит // 112.ua
(http://112.ua/obshchestvo/shkolniki-s-donbassa-i-kryma-smogut-uchitsyablagodarya-onlayn-platforme-i-poluchit-ukrainskie-attestaty-kvit-275824.html).
− 2015. – 01.12).
Пять переселенцев получили гранты на развитие собственного
дела.
25 ноября в хабе «Дом свободных людей» 20 переселенцев из разных
регионов Украины представили свои бизнес-проекты. Грантовый комитет
определил 5 победителей, которые получили вознаграждение на развитие
собственного дела.
Проекты представили участники из 8 регионов Украины (Киевская,
Житомирская, Ивано-Франковская, Донецкая, Сумская, Хмельницкая,
Запорожская, Винницкая области). Вниманию жюри предлагались бизнеспланы различной тематики: вязальный бизнес, мастерская по изготовлению
мужского костюма, салон красоты, программа психологической помощи
бизнесменам, фермерское хозяйство и тому подобное.
На развитие собственного дела победители получат грант размером 50
000 грн в неденежной форме. Гранты будут предоставляться в форме закупки
необходимого оборудования или оплаты услуг.
Грантовый
конкурс
проводился
общественной
инициативой
«КрымSOS» в рамках Украинской инициативы по повышению уверенности
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(UCBI), которая финансируется Агентством США по международному
развитию (USAID) (Переселенцы получили гранты на развитие своего дела
// Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/28979pereselentsyi-poluchili-grantyi-na-razvitie-svoego-dela/). – 2015. – 01.12).
Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по
вопросам европейской интеграции Остап Семерак:
Менее 1% украинских внутренне перемещенных лиц из Донбасса
обратились с просьбой предоставить им статус беженца в странах-членах
Европейского Союза.
В течение прошлого года около 14 тыс. украинцев обратились о
получении статуса беженца в ЕС. Это около 2% от общего числа. Мы вошли
в топ-25 таких стран.
Украина наработала свою эффективную политику: мы не строим лагеря
для таких людей, а даем возможность найти новое место для жизни и работы
по всей Украине. Государственный бюджет в течение прошлого года
выделил 2,2 млрд грн на поддержку семей внутренне перемещенных лиц.
Сегодня в школах Киева и других городах учатся дети из Донбасса и Крыма,
учителями работают люди из Луганска и Симферополя (Менее 1%
переселенцев из Донбасса обратились за статусом беженца в ЕС //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/28925menee-1-pereselentsev-iz-donbassa-obratilis-za-statusom-bezhentsa-v-es/).
–
2015. – 30.11).
Ситуація в контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії
розмежування між силами АТО та незаконними збройними
формуваннями, пов’язана з пропуском осіб та транспортних засобів,
залишається динамічною. Продовжує відзначатися значний пасажиротранспортний потік. Однак, прикордонним відомством вживаються всі
вичерпні заходи з метою стабілізації ситуації. Пропуск осіб та транспортних
засобів здійснюється в штатному режимі, з 7.00 до 17.00.
Сьогодні зранку у КПВВ «Зайцеве» та «Георгіївка» спостерігалося на
оформлення для перетину лінії розмежування на виїзд на неконтрольовану
територію 200 та 80 автівок, а на в`їзд 300 та 50 транспортних засобів
відповідно. Крім того, на КПВВ «Новотроїцьке» та «Гнутове» на в’їзд з
неконтрольованої території очікувало 500 та 15 автомобілів, а на виїзд
скупчення транспортних засобів не було.
Всього через контрольні пункти прослідувала така кількість осіб та
транспортних засобів: КПВВ «Зайцеве» – 6144 осіб та 1178 транспортних
засобів; КПВВ «Георгіївка» – 3168 осіб та 928 транспортних засобів; КПВВ
«Новотроїцьке» – 5331 особа та 1759 транспортних засобів; КПВВ «Гнутове»
– 1525 осіб та 336 транспортних засобів; КПВВ «Станично-Луганське» –
2115 осіб (Ситуація в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії
розмежування в зоні проведення АТО // Урядовий портал
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(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248666174&cat_id=2
44277212). − 2015. – 30.11).
На территории Украины на сегодняшний день официально
зарегистрированы 1 млн 621 тыс. 30 переселенцев.
Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, 1 млн
279 тыс. 918 семей покинули неподконтрольные территории Донбасса и
Крыма.
За пособиями на сегодняшний день к государству обратились более 621
тысяч семей. Из этого количества помощь назначена более чем 582 семьям.
Всего получателям перечислено 2, 84 млрд. гривен (Более 621 тысяч
семей переселенцев обратились за помощью к государству, −
Минсоцполитики
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/28913-bolee-621-tyisyach-semey-pereselentsev-obratilis-zapomocshyu-k-gosudarstvu-minsotspolitiki/). – 2015. – 30.11).
Під головуванням заступника Міністра юстиції Гії Гецадзе
відбулося засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційнометодичної ради з правової освіти населення, на якому розглядалося
питання щодо надання безоплатної правової допомоги громадянам
України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та
районів проведення АТО, учасникам АТО та членам їх сімей.
Заступник Міністра юстиції Гія Гецадзе:
Ми сьогодні маємо обговорити дуже важливі питання, які стосуються
понад 1 мільйон 600 тисяч наших громадян внутрішньо переміщених з
тимчасово окупованої території і районів проведення АТО, учасників АТО,
членів їх сімей та розробити і затвердити рекомендації щодо покращення та
удосконалення роботи на всіх рівнях з надання їм безоплатної правової
допомоги.
Для подальшого удосконалення нашої спільної роботи важливим є
проведення аналізу питань, з якими звертаються за правовою допомогу
громадяни, у тому числі в інтересах народжених або малолітніх дітей,
процедури їх вирішення задля підготовки пропозиції щодо усунення
недоліків і прогалин у законодавстві та розробки методичних рекомендацій.
Наголошувалося
на
необхідності
посилення
цієї
роботи,
використовуючи механізми, визначені Законом України «Про безоплатну
правову допомогу» від 02 червня 2011 року № 3460-ІV та наказу
Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку роботи
громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової
допомоги» від 21 вересня 2011 року № 3047/5, про розширення мережі
громадських приймалень, мобільних центрів з надання безоплатної
первинної правової допомоги, забезпеченню їх належного функціонування та
ефективного інформування громадян про місце і час їх роботи, ведення
обліку осіб, які звернулись за правовою допомогою (Гія Гецадзе: ми маємо
покращити та удосконалити роботу із внутрішньо переміщеними
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особами, учасниками АТО та членами їх сімей щодо надання їм
безоплатної правової допомоги // Міністерство юстиції України
(https://minjust.gov.ua/ua/news/47886). − 2015. – 27.11).
Заступник голови Донецької ВЦА Віктор Андрусів:
Сьогодні найбільш нагальна проблема переселенців – підготовка до
зими. Багато людей не хочуть покидати свої зруйновані будинки, тому
потребують невідкладного ремонту оселі.
Йдеться зокрема про колективні центри, де проживає велика кількість
переселенців. Ми намагаємося всіляко сприяти та допомагати таким людям.
Також багато проблем є із забезпеченням житлом, оскільки на території
Донецької області зруйновано понад 7 тисяч приватних будинків.
Ми спостерігаємо, що більшість переселенців не їдуть в інші регіони
України, а залишаються в Донецькій області (…) (Найбільша проблема
переселенців – зимові холоди, – Донецька ВЦА // Західна інформаційна
корпорація (http://zik.ua/ua/news/2015/11/27/naybilsha_problema_
pereselentsiv_zymovi_holody__donetska_vtsa_647051). − 2015. – 27.11).
Управління звільненими територіями
В ходе рабочей встречи президент Украины Петр Порошенко и
глава Луганской областной военно-гражданской администрации
Георгий Тука обсудили вопросы коррупции и безопасности в области.
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации
Георгий Тука:
Обсуждали шесть вопросов: пять – коррупция в регионе, шестой –
безопасность. По всем вопросам относительно коррупции получил
категорический положительный ответ: «вперед». К тому же, получил
поручение делать все это максимально открыто и прозрачно (Порошенко и
Тука обсудили вопросы коррупции и безопасности в Луганской области //
Мой город (http://sever.lg.ua/2015-11-28-poroshenko-i-tuka-obsudili-voprosykorruptsii-i-bezopasnosti-v-luganskoi-oblasti). – 2015. – 28.11).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
1 грудня 2015 року, за участю Департаменту промисловості та
енергозбереження ОДА й керівництва ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»
відбулася нарада з обговорення проблемних питань щодо прискорення
реалізації проекту реконструкції підприємства, недопущення або
перенесення процедури приватизації, взаєморозрахунків за спожиту
електроенергію для погашення боргу за природний газ. Було визначено
підготовити проект постанови Кабінету Міністрів України щодо прискорення
реконструкції ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та виключення його з переліку
підприємств, які підлягають приватизації.
Крім того, надані відповідні доручення з приводу взаєморозрахунків
теплоелектроцентралі з ДП «Енергоринок» та НАК «Нафтогаз України» з
метою
покращення
фінансового
стану
підприємства
(В
облдержадміністрації
обговорили
проблемні
питання
ДП
«Сєвєродонецька ТЕЦ», шляхи щодо їх вирішення // Сайт Луганської
обласної
військово-цивільної
адміністрації
(http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/2015/12/02/news_70324.html). – 2015. –
02.12).
На пешеходном пропускном пункте в Станице Луганской по
распоряжению руководителя Луганщины Георгия Туки установили
пункт обогрева.
Каждый день пропускной пункт проходят около 300 граждан в обе
стороны, процедура перехода занимает довольно длительное время.
Погодные условия в последнее время стали ухудшаться, поэтому
руководство области распорядилось установить пункт обогрева.
В пункте обогрева отрыты 2 туалета, в отопленной палатке постоянно
дежурит врач. Людям предлагают горячий чай и печенье. Также возле пункта
обогрева находятся спасатели, там же установлен информационный стенд.
Из-за увеличения потока людей, сейчас в Станице работает уже две
отопленные палатки (Георгий Тука позаботился о луганчанах в Станице
Луганской // Трибун Луганск (http://tribun.com.ua/30404). – 2015. – 01.12).
В Луганске восстанавливают дома, поврежденные обстрелами.
Порядка 400 многоэтажных домов в Луганске пострадали в результате
боевых действий летом 2014 года. Согласно программе восстановления
многоквартирного жилья муниципальной собственности, до конца этого года
планировалось завершить ремонт на 93 объектах.
Задача перед подрядными организациями заключается в закрытии так
называемого теплового контура, чтобы минимизировать теплопотери, а
также защитить помещение от попадания осадков. Проинспектировать
работу строительных предприятий в квартале Заречный приехал городской
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голова Луганска Манолис Пилавов (В Луганске восстанавливают дома,
поврежденные обстрелами // CXID-INFO (http://cxid.info/v-luganskevosstanavlivaut-doma-povrejdennye-obstrelami-video-n126297). – 2015. –
01.12).
Почти 4,5 тысячи переселенцев, проживающих сейчас в
Днепропетровской области, получили юридическую помощь в рамках
проекта «Адвокация и правовая помощь внутренне перемещенным
лицам в Украине».
Проект «Адвокация и правовая помощь внутренне перемещенным
лицам в Украине» было начато Датским советом по вопросам беженцев в
партнерстве со Всеукраинской благотворительным фондом «Право на
защиту» при финансовой поддержке Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Старший советник по правовым вопросам Агентства ООН по
делам беженцев в Украине, Дэвид Карп:
Миссия УВКБ ООН в Украине – предоставить возможность найти
безопасное убежище и международную защиту людям, которые спасаются от
преследования или вооруженных конфликтов. (…) УВКБ ООН поддерживает
правительство и общественные организации, которые оказывают
юридическую, материальную и социальную помощь, обеспечивая
потребности ВПО. Проект «Адвокация и правовая помощь внутренне
перемещенным лицам в Украине» – это комплексная инициатива,
направленная на защиту индивидуальных прав, развитие гражданского
общества, на работу с законодательными инициативами.
Хотя прошло 18 месяцев с начала военных действий на востоке
Украины, люди, которые пострадали от конфликта, до сих пор имеют немало
проблем. Трудности возникают при поиске жилья и работы, получении
медицинской помощи. ВПО ограничены в выборе банка при получении
социальных выплат и пенсий. Переезжая из одного региона в другой они
обязаны повторно подавать документы в социальные службы. Для того,
чтобы получать социальные выплаты, каждые шесть месяцев нужно брать
справку в органах соцзащиты и «отмечаться» в органах миграционной
службы.
Проблем немало. Чтобы их решать, необходимо скоординировать
усилия негосударственных организаций, правительства и общества. При этом
важно уделять внимание не только решению срочных гуманитарных
проблем, но и выработке долгосрочных решений.
Проект охватил 20 областей Украины, в том числе Донецкую и
Луганскую области. Индивидуальную помощь получили 1 тыс. 027 семей. В
проекте были задействованы 64 юриста из 6 отобранных правозащитных
организаций. На Днепропетровщине правовые консультации предоставлено 4
тыс. 445 внутренне перемещенным лицам.
В рамках данного проекта 22 неправительственные организации
получили малые гранты для реализации собственных идей. Также
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финансовую поддержку имели 100 небольших инициатив, где ключевую
роль сыграли сами переселенцы. (…) (Как решаются проблемы
переселенцев на Днепропетровщине // 056.ua – Сайт города
Днепропетровска (http://www.056.ua/news/1047249). – 2015. – 01.12).
Запорізька область входить до числа восьми регіонів України, де
діє Програма розвитку ООН з питань роботи з внутрішньо
переміщеними особами.
Проміжні підсумки її реалізації підбили під час робочої наради
представники Програми разом з фахівцями Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації та інших служб, які опікуються
проблемами вимушених переселенців.
Так, ПРООН запущено програму малих грантів для підтримки
підприємництва, на участь у якій подали заявки близько 40 переселенців, які
проживають у Запорізькій області. Крім цього, проводяться тренінги з
розвитку підприємницької діяльності в Запоріжжі та Бердянську, на яких
пройшли навчання понад 100 осіб.
Представники ПРООН запропонували подальшу допомогу у залученні
експертизи, проведенні навчальних, координаційних та інших заходів,
технічну підтримку та всебічну співпрацю (Програма розвитку ООН
продовжить підтримку вимушених переселенців у Запорізькій області //
Запорізька
обласна
державна
адміністрація
(http://www.zoda.gov.ua/news/29526/programa-rozvitku-oon-prodovzhitpidtrimku-vimushenih-pereselentsiv-u-zaporizkiy-oblasti.html). – 2015. – 01.12).
Управлением восстановления Администрации Славяносербского
района 24 ноября 2015 года к Международному дню инвалидов была
получена продуктовая гуманитарная помощь от Международной
гуманитарной организации MercyCorps.
Гуманитарная помощь адресована следующим категориям граждан
Славяносербского района: лица, имеющие серьезные проблемы со слухом;
воины – интернационалисты; лица, пострадавшие вследствие аварии на
ЧАЭС. Данная помощь с 27 ноября 2015 года будет доставлена на пункты
выдачи гуманитарной помощи Славяносербского района и, в соответствии со
списками, предоставленными Управлением труда и социальной защиты
населения Администрации Славяносербского района, будет выдана.
(Славяносербский район получил гуманитарку от MercyCorps // «ОстроВ»
(http://www.ostro.org/lugansk/society/news/487353/). – 2015. – 01.12).
В Херсоне при финансовой поддержке Агентства ООН по делам
беженцев в Украине начал свою работу региональный ХАБ для
вынужденно
перемещенных
лиц
под
названием
«Открытое
пространство». В рамках реализации малых грантов ГІредставництва
«Крым-СОС» ХАБ создан благодаря усилиям общественных организаций,
которые уже длительное время помогают переселенцам – благотворительное
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общество «Центр общественных программ», молодежные общественные
организации «Фундация содействия гражданской активности», «Норма
Вита», благотворительная организация «Другая».
В будущем планируется, что ХАБ станет центром консолидации
усилий общественности и органов государственной власти по оказанию
комплексной помощи внутренне перемещенным лицам в Херсонской области
(В Херсоне создано «Открытое пространство» для переселенцев //
ХЕРСОН Онлайн (http://khersonline.net/novosti/obschestvo/50356-v-hersonesozdano-otkrytoe-prostranstvo-dlya-pereselencev.html). – 2015. – 30.11).
Первое передвижное бронированное подразделение «Ощадбанка»
начинает работу в Донецкой области с декабря.
В рамках программы улучшения обслуживания населения,
проживающего в зоне АТО, в частности, на «серой» территории, Донецкая
ОГА поддержала инициативу «Ощадбанка» ввести в области работу
передвижного банковского отделения.
Мобильное подразделение будет предоставлять возможность
гражданам Украины обслуживаться в государственном банке дистанционно.
Клиенты смогут открывать текущие счета, получать социальные выплаты и
пенсии, осуществлять оплату коммунальных и получать другие услуги.
График работы и перечень населенных пунктов, куда будет выезжать
подразделение, согласовывается с органами местного самоуправления
Донецкой области (Первое передвижное бронированное подразделение
«Ощадбанка» начинает работу в Донецкой области // ОстроВ
(http://www.ostro.org/donetsk/society/news/487370/). – 2015. – 30.11).
На «Станции регион» 100 тысяч переселенцев из зоны АТО
получили правовую и психологическую помощь.
Проект реализовали Организация объединенных наций совместно с
волонтерами. За полгода работы было создано 4 региональных пункта и 3
мобильные бригады
Проект «Станция регион» запустили в июле 2015 года. Главная цель –
помощь переселенцам, проживающим в области. Реализовали идею
благотворительная организация «Станция Харьков» при поддержке
Агентства ООН по делам беженцев. За полгода работы открыли 4 новых
пункта помощи переселенцам − в Чугуеве, Барвинковом, Балаклее и
Купянск-Узловом (На «Станции регион» 100 тысяч переселенцев из зоны
АТО получили правовую и психологическую помощь // Медиа группа
«Объектив» (http://www.objectiv.tv/301115/121651.html). – 2015. – 30. 11).
В Одессе открывается единый центр для вынужденных
переселенцев из Донбасса.
Новое коммунальное учреждение готовят к официальному открытию.
В нем уже живут люди, которые оказались в сложных жизненных
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обстоятельствах: сироты, одинокие мамы с детьми и малоимущие жители
Одесской области.
На сегодня в центре готовы принять 150 человек. В основном, это
семьи с детьми инвалидами. Комнаты им предоставят временно, пока будут
искать работу и доступное жилье. В будущем в едином центре обещают
предоставлять юридическую и психологическую консультации, оказывать
помощь в социальной адаптации и трудоустройстве (В Одессе открывается
единый центр для переселенцев из Донбасса // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/28866-v-odesse-otkryivaetsya-edinyiytsentr-dlya-pereselentsev-iz-donbassa/). – 2015. – 30.11).
Діти переселенців та лучан разом вивчають іноземні мови.
Безкоштовні курси з англійської та німецької мов стали можливими завдяки
проекту «Мовна школа «Світ без обмежень», ініційованому ГО «Переселенці
Криму та Донбасу» за підтримки Луцької центральної міської бібліотеки для
дітей та Stabilization Support Services.
Організатори проекту вважають, що така ініціатива надає можливість
дітям лучан та переселенців не лише спільно з користю проводити час, а і
розвінчати деякі стереотипи та познайомитись ближче («Світ без
обмежень»: як у Луцьку діти-переселенці вивчають мови // Інформаційне
агентство Волинські Новини (http://www.volynnews.com/news/society/svitbez-obmezhen-iak-u-lutsku-dity-pereselentsi-vyvchaiut-movy/). – 2015. – 30.11).
В рамках сотрудничества Авдеевского горсовета с международной
организацией Красного Креста в Авдеевку доставлено 8 тысяч
квадратных метров стекла.
Планируется, что стекла городские власти раздадут тем, кто в них
нуждается. Сейчас решается вопрос организации выдачи данной помощи.
Механизм получения обещают опубликовать на официальном сайте
горсовета, а на данный момент начата регистрация на получение
гуманитарной помощи, предоставленной международной организацией.
На получение гуманитарной помощи имеют право инвалиды 1-3
группы, малообеспеченные и многодетные семьи, матери одиночки,
переселенцы, пострадавшие в результате обстрелов (Жителям Авдеевки
помогут стеклом // Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/details/264675/).
– 2015. – 29.11).
В Константиновке международная организация «Save the children»,
которая занимается помощью детям во всем мире, принимает заявки от
переселенцев на получение финансовой помощи.
Размер финансовой помощи переселенцам пока не определен. Но,
скорее всего, по опыту работы организации, он будет составлять несколько
тысяч гривен. В настоящий момент люди активно обращаются за помощью.
Оформляют документы переселенцы разных возрастных категорій (В
Константиновке от переселенцев с детьми принимают заявки на
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финпомощь
//
Восстановление
Донбасса
donbass.com/novosti/28826-28826/). – 2015. – 28.11).

(http://restoring-

По оперативной информации местных органов управления
образованием, в общеобразовательные учебные заведения Украины
зачислено 54,9 тыс учеников из Крыма и неподконтрольных территорий
Донбасса.
Больше всего учеников − 34,9 тыс. − из Донецкой области. Причем из
них 9,5 тыс. перевелись на обучение в пределах области.
Из Луганской области вынуждены были перевестись 17,8 тыс.
учеников, из них 5,5 тыс. − в учебные заведения в пределах области (В
школах Украины учится более 50 тыс. детей из неподконтрольных
территорий Донбасса // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/28832-v-shkolah-ukrainyi-uchitsya-bolee-50-tyis-deteynepodkontrolnyih-territoriy-donbassa/). – 2015. – 28.11).
Группа «Метинвест» в ближайшее время планирует возобновить
работу на Харцызском трубном заводе (Донецкая область) для
выполнения поступивших заказов.
Генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков:
Завод сейчас стоит, стоит по причине отсутствия заказов. Заказы
появляются − мы его запускаем, и будем работать, персонал сейчас
находится в так называемом «вынужденном простое», как только мы
запускаемся, люди приходят, мы работаем. И насколько я помню, сейчас мы
буквально будем запускаться, на две недели у нас есть заказов − поработаем.
ХТЗ намерен изготовить продукцию для ремонтных работ на
украинской газотранспортной системе, а также для поставщиков из Средней
Азии. На сегодня, наверное, на 60% загружены (мариупольские предприятия
группы), ММК им. Ильича загружен где-то наверное на 75% и «Азовсталь» −
где-то на 50%. Но от суток к суткам это изменяется, находим заказы −
дозагружаемся, не находим заказы − снижаемся («Метинвест» планирует
возобновить работу Харьковского трубного завода // Восстановление
Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/28829-28829/). – 2015. – 28.12).
Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский:
Кабинет
министров
поддержал
решение
Министерства
инфраструктуры Украины и ПАО «Укрзалізниця» о создании филиала
«Донецкая железная дорога» в Красном Лимане.
Это необходимо для того, чтобы после образования ПАО
«Укрзалізниця» не было никаких проблем с функционированием ПАО и
Донецкой железной дороги в связи с военными действиями (Кабмин
распорядился создать филиал Донецкой ж/д в Красном Лимане //
Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/details/264478/). – 2015. – 26.11).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
2 грудня, під час робочої поїздки до Попаснянського району керівник
Луганської обласної ВЦА Георгій Тука відвідав гімназію, де оглянув нове
обладнання для класів. Кошти на нові парти і дошки було виділено з
районного бюджету.
Після відвідання навчального закладу Тука ознайомився з ходом
відновлювальних робіт у трьох найбільш постраждалих будинках: №№ 3, 3а,
8 у мікрорайоні «Черемушки», який під час активних бойових дій терористи
постійно обстрілювали з «Градів». За словами будівельників, роботи буде
закінчено вже до Нового року.
Керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука:
Якщо виникне потреба у дофінансуванні відбудови зруйнованих
об’єктів, обласна адміністрація, не вагаючись, виділить необхідні кошти.
Керівник обласної ВЦА під час своєї поїздки до району також відвідав
Тошківський навчально-виховний комплекс, де ознайомився з ходом
ремонтних робіт у їдальні закладу. Бригадир будівельної компанії пообіцяв
керманичу області здати об’єкт до Дня Святого Миколая (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/490875521
094753. – 2015. – 02.12).
2 грудня, відбулася робоча зустріч заступника голови Луганської
облдержадміністрації Юрія Клименка з Президентом торгово-промислової
палати України Геннадієм Чижиковим.
У робочій зустрічі також взяли участь Президент Луганської
регіональної торгово-промислової палати Сергій Кириченко та директори
Департаментів облдержадміністрації.
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій
Клименко розповів про соціально-економічну ситуацію в регіоні та від імені
обласної влади виразив слова подяки за активну позицію у підтримці бізнесу
на Луганщині.
Президент торгово-промислової палати України Геннадій
Чижиков поінформував щодо запланованих спільних заходів наступного
року, насамперед це тематичні форуми та «круглі столи» з обговорення
перспективних для економіки регіону інвестиційних проектів, пошук нових
зовнішніх ринків збуту для суб’єктів господарювання області та участь у
торгово-економічних місіях у зарубіжних країнах.
За результатами зустрічі сторони дійшли згоди щодо необхідності
проведення спільних заходів із підвищення іміджу Луганської області та
домовились про консолідацію зусиль з питань створення сприятливих умов
ведення бізнесу в регіоні (Луганська обласна державна адміністрація //
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https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/490883694427269/?type=3. – 2015. – 02.12).
В неподконтрольный Алчевск Луганской области прибыло более 1000
продовольственных наборов в рамках Всемирной продовольственной
программы ООН. Гуманитарную помощь планируется распределить среди
участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов
Афганистана, детей-инвалидов, а также членов территориальных
общественных организаций глухих и слепых (Восстановление Донбасса //
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/690644904370985/?type=3. – 2015. – 02.12).
В Украине переселенцам из Донецкой и Луганской областей и Крыма
перечислили 2,84 млрд. грн. социальных пособий. По состоянию на 30
ноября, по данным Минсоцзащиты, на учет стали 1 621 030 переселенцев или
1 279 918 семей из Донбасса и Крыма (Восстановление Донбасса //
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/690580444377431/?type=3. – 2015. – 02.12).
Накануне Международного дня инвалидов Алчевск получил первую
партию гуманитарной помощи от Всемирной продовольственной программы
ООН (informator.lg.ua // https://www.facebook.com/informatorlg/posts/9866238
61395727. – 2015. – 01.12).
По распоряжению председателя Донецкой областной военногражданской администрации на контрольных пунктах въезда-выезда
размещены
пункты
обогрева
(informator.lg.ua
//
https://www.facebook.com/informatorlg/posts/986607328064047. – 2015. –
01.12).
Перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Єлизавета
Пушко-Цибуляк 1 грудня провела апаратну нараду з керівниками
структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, провідних
підприємств та установ області з питань підготовки проектів регіональних
цільових та інших програм за рахунок державного бюджету й інших джерел,
виконання Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про
очищення влади», дисципліни в облдержадміністрації та її структурних
підрозділах, підготовки учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів до зовнішнього незалежного оцінювання знань у 2016 році та інших
нагальних питань.
Заступник директора Департаменту економічного розвитку,
торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності –
начальник управління сприяння підприємницькій діяльності та цінової
політики Борис Червонний:
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Станом на 25 листопада 2015 року в Луганській області реалізується 43
регіональні програми, ще 5 проектів знаходяться на погодженні. Термін дії
22 програм закінчується у поточному році, а взагалі протягом поточного року
прийнято 3 регіональні програми.
З 43 у 2016 році планується реалізовувати 26 програм за напрямками
підвищення ефективності регіонального управління, охорони здоров’я,
освіти, молодіжної і сімейної політики, житлово-комунального господарства,
створення конкурентоспроможного агропромислового комплексу та ін.
Департаментом був проведений аналіз, який свідчить про вкрай
низький рівень ефективності реалізації регіональних цільових програм,
невідповідність передбаченого обсягу фінансування заходів програм
реальним можливостям бюджетного фінансування.
За результатами
вищевикладеного
структурним підрозділам
облдержадміністрації, які є головними розпорядниками коштів за
регіональними цільовими програмами, було доручено: підготувати бюджетні
запити, з приведенням конкретних розрахунків та соціально-економічних
обґрунтувань, на фінансування регіональних програм у 2016 році за рахунок
обласного бюджету.
У свою чергу Єлизавета Пушко-Цибуляк доручила створити робочу
групу по відбору проектів регіональних програм розвитку, надати пропозицій
щодо їх доцільності та перелік таких програм на розгляд голови
облдержадміністрації.
Директор Юридичного департаменту Вадим Лазніков:
Головним досягненням облдержадміністрації було і залишається
створення системи доступу до публічної інформації на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації в мережі Інтернет. За оцінками експертів у сфері
інформаційного права створена в облдержадміністрації система доступу до
публічної інформації станом на 2013 рік була однією з найкращих в Україні.
А завдяки їй доступність публічної інформації в Луганській
облдержадміністрації оцінювалась як найкраща.
Аналіз сайту облдержадміністрації, на жаль, дає підстави для висновку
про те, що на цей час система не працює належним чином, проте
облдержадміністрація вживає заходи щодо усунення недоліків, покращення
та полегшення доступу громадян до публічної інформації стосовно
діяльності обласної влади та органів місцевого самоврядування.
У зв’язку з вищевикладеним керівникам структурних підрозділів
облдержадміністрації було дане доручення у двотижневий строк усунути
недоліки, визначити відповідальну особу за доступ до публічної інформації,
де вона не визначена, та провести нараду-навчання з відповідальними
особами
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/490806114435027/?type=3. – 2015. – 01.12).
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В Донецкой области начинает работу передвижное отделение
Ощадбанка (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1210. – 01.12).
Специалистам компании «Вода Донбасса» удалось приступить к
ремонту трубопровода канала Северский Донец − Донбасс на линии
разграничения
(Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/690259291076213/?type=3. – 2015. – 01.12).
Переселенцам предлагают бесплатно освоить IT−cпециальность
(Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall77209591_1209.– 2015 – 30.11).
В помощь местному бизнесу: в Северодонецке на Луганщине создано
Агентство
экономического
развития
(Единый
Реестр
ущерба
инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1207. – 2015 –
30.11).
В Одессе откроют центр помощи переселенцам (Единый Реестр
ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1204. –
2015 – 30.11).
Красный Крест поможет застеклить окна в Авдеевке.
На сегодняшний день часть квартир в городе до сих пор остается без
остекления. Главная причина − это финансовая сторона вопроса. Не у всех
есть средства установить новые стекла в оконные рамы.
В рамках сотрудничества Авдеевского горсовета с международной
организацией Красного Креста в город доставлено 8000 квадратных метров
стекла.
Стекла раздадут тем, кто в них нуждается. Сейчас руководители города
решают вопрос организации выдачи данной помощи. Механизм получения
будет опубликован на официальном сайте горсовета (Донбасс SOS //
https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_14823. − 2015. − 29.11).
КПВВ на линии разграничения будут начинать работу на час раньше
(Единый
Реестр
ущерба
инфраструктуры
Донбасса
//
https://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1192. − 2015. − 27.11).
Авдеевский коксохим обогревает прифронтовой город (Единый
Реестр
ущерба
инфраструктуры
Донбасса
//
https://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1202. − 2015. − 27.11).
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В Харцызске планируют возобновить работу трубного завода (Единый
Реестр
ущерба
инфраструктуры
Донбасса
//
https://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1201. − 2015. − 27.11).
З обласного бюджету виділені додаткові кошти місцевим бюджетам
Луганської області для вирішення проблемних питань соціальноекономічного розвитку районів.
За розпорядженням голови обласної державної адміністрації-керівника
обласної військово-цивільної адміністрації Георгія Туки від 24 листопада
2015 року № 573 з обласного бюджету виділені додаткові кошти місцевим
бюджетам Луганської області для вирішення проблемних питань соціальноекономічного розвитку районів області у загальній сумі 12.207,717 тис. грн.
Так, додаткові дотації з обласного бюджету для організації роботи
відповідних водопостачальних підприємств отримали районні бюджети
Попаснянського та Старобільського районів в сумі 6.612,8 тис. грн, у тому
числі для районного комунального підприємства «Попаснянський
водоканал» – 4.024,5 тис. грн, районного комунального підприємства
«Старобільсквода» – 2.588,3 тис. грн.
Субвенції з обласного бюджету на проведення капітальних ремонтів
бюджетних закладів соціально-культурної сфери отримали районні бюджети:
− Біловодського району – в сумі 927,421 тис. грн на капітальний ремонт
із застосуванням енергозберігаючих технологій пришкільного інтернату
Біловодської загальноосвітньої школи;
− Білокуракинського району – 954,208 тис. грн на капітальний ремонт
даху Нещеретівської загальноосвітньої школи;
− Марківського району – 1.019,0 тис. грн, у тому числі на придбання
медичного обладнання та санітарного транспорту для Марківського
районного територіального медичного об’єднання – 525,0 тис. грн, на
капітальний ремонт системи опалення Краснопільської загальноосвітньої
школи – 45,0 тис. грн, придбання обладнання та предметів довгострокового
користування для загальноосвітніх і дошкільних закладів району – 259,0 тис.
грн, придбання металевої огорожі для дошкільного навчального закладу № 1
«Теремок» та придбання меблів для дошкільних навчальних закладів відділу
освіти – 190,0 тис. грн;
− Міловського району – 985,0 тис. грн на капітальний ремонт
приміщення Міловської гімназії з провадженням енергозберігаючих
технологій;
− Новопсковського району – 999,288 тис. грн на капітальний ремонт
пологового будинку Новопсковського районного територіального медичного
об'єднання;
− Станично-Луганського району – 210,0 тис. грн, у тому числі на
модернізацію котельні з встановленням нового твердопаливного котельного
обладнання – 119,475 тис. грн, на капітальний ремонт комунальної установи
«Стадіон Нива» – 90,525 тис. грн;
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− Старобільському району – 500,0 тис. грн. на капітальний ремонт
Старобільської міської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини № 2 (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/489597294555909. − 2015. − 27.11).
Обласною держадміністрацією посилюється робота щодо зменшення
заборгованості із заробітної плати.
Перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Єлизавета
Пушко-Цибуляк провела засідання обласної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати.
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
надав стислу інформацію про стан заборгованості із заробітної плати на
підприємствах області. Так, станом на 23 листопада 2015 року заборгованість
на території області, контрольованій українською владою, складає 40,7 млн
грн на 52 підприємствах. Із них на 37 економічно активних підприємствах –
31,5 млн грн, у тому числі на 8 комунальної форми власності у сумі 2,2 млн
грн та на 29 підприємствах інших форм власності в сумі 29,3 млн грн.
Заборгованість на державних підприємствах відсутня.
Також під час засідання комісії розглядалася ситуація із погашенням
заборгованості у Станично-Луганському, Попаснянському районах та містах
Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному.
За результатами попереднього засідання комісії, яке проводилося 12
листопада 2015 року, облдержадміністрацією спільно з органами місцевої
влади та керівниками підприємств-боржників було вжито відповідних
заходів, що призвело до зменшення заборгованості із заробітної плати на
670,3 тис. грн, або на 1,6 %.
У ході засідання прийнято рішення посилити роботу відповідальних
структурних підрозділів облдержадміністрації спільно з органами місцевої
влади з погашення заборгованості. Місцевим органам влади доручено
посилити співпрацю з підприємствами-боржниками щодо забезпечення
обсягами робіт для відновлення економічної діяльності та звернути увагу на
заборгованість підприємств із внесків до Пенсійного фонду України
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/489584067890565. − 2015. − 27.11).
Кабинет Министров наконец-то официально опубликовал изменения,
которые
позволяют
перемещенным
ВУЗам
тратить
средства
государственного бюджета на приобретение мебели, бытовой и
компьютерной техники и ремонта помещений (Донбасс SOS //
https://vk.com/donbasssos?w=wall-68158751_14637. − 2015. − 27.11).
У Луганській обласній державній адміністрації 26 листопада відбулася
робоча зустріч з керівником Департаменту з політичних питань ООН в
Україні Філоном Мораном. Облдержадміністрацію на цій зустрічі
представляв заступник голови Юрій Клименко. Сторони обговорили низку
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проблемних питань таких як: хід розмінування, причини загострення ситуації
на лінії розмежування сторін, можливість проведення місцевих виборів в
окремих районах Луганської області непідконтрольних української влади,
можливості співпраці різних політичних сил у новообраних місцевих радах,
доступу до об'єктивної інформації яка може підтримати мирне ров'язання
конфлікту
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/489541047894867/?type=3&theater. − 2015. − 27.11).
Работодатели получают компенсацию от государства на оплату труда
переселенцев (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
https://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1198. − 2015. − 26.11).
Трем прифронтовым поселкам на Донетчине возобновили подачу воды
(Единый
Реестр
ущерба
инфраструктуры
Донбасса
//
https://vk.com/club77209591?w=wall-77209591_1195. − 2015. − 26.11).
Отбор инвестпроектов по восстановлению Донбасса будет идти по
сокращенной процедуре − за 2 недели (Единый Реестр ущерба
инфраструктуры
Донбасса
//
https://vk.com/club77209591?w=wall77209591_1193. − 2015. − 26.11).
В. о. начальника Головного територіального управління юстиції в
Луганській області Тетяна Філатова:
(…) Ситуація з готовністю виконавчих комітетів міськрад та
райдержадміністрацій Луганської області до виконання повноважень,
пов’язаних з передачею функцій з державної реєстрації прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців обговорювалася на засіданні колегії облдержадміністрації.
Сьогодні одним з головних напрямів діяльності Міністерства юстиції
України є реформування органів державної реєстрації, що спрямоване на
потреби громадян, публічність і доступність інформації, спрощення та
прозорість процедур реєстрації. (…)
Але, не зважаючи на те, що Головним управлінням юстиції
проводиться широка кампанія щодо роз’яснення важливості та необхідності
отримання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
на цей час підключені лише ЦНАПи Троїцького, Марківського,
Новоайдарського, Станично-Луганського, Біловодського районів та міст
Лисичанська й Сєвєродонецька.
До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців підключені ЦНАПи Міловського та Новопсковського районів.
Значного прогресу з надання послуг у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно досягли адміністратори Центру надання
адміністративних послуг Лисичанська.
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На сьогодні залишилося дуже багато органів, які досі не підключені та
продовжують звертатись до органів юстиції із запитами, на які отримають
відмови або направляють за такими відомостями громадян, які мають за це
сплатити 34 грн, в той час як державний орган отримує такі відомості
абсолютно безкоштовно. Тому, звертаюся з проханням про підключення до
всіх органів, які використовують відомості з реєстрів у процесі виконання
службових обов’язків (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/489349891247316. − 2015. − 26.11).
В Главном управлении Государственной фискальной службы в
Луганской
области
отмечают,
что
несмотря
на
проведение
антитеррористической операции, в регионе наблюдается устойчивая
положительная динамика поступлений платежей (Новости Луганска //
https://www.facebook.com/lugansk.news/posts/1002266146497838. − 2015. −
27.11).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Керівник
проекту
«Психологічна
допомога
внутрішньо
переміщеним особам з Криму та сходу України» та керівник Кризового
центру медико-психологічної допомоги Інституту психології імені Г. С.
Костюка НАПН України Людмила Литвиненко:
Тривалий стрес, який довелося пережити переселенцям, насправді
продовжується для них ще тривалий час після переїзду на нове місце. Ті
стани, які нам вдалося відслідкувати – тривожність, різні страхи,
неможливість розслабитися, розлади харчової поведінки, пов’язані з різними
станами, розлади сну. Зважаючи на це, підтримка фахівців для них дуже
важлива.
Психологи зазначають, що в українських спеціалістів раніше не було
подібного досвіду, тому наразі дуже важливо, щоб фахівці ділитися
напрацьованим досвідом і виробляли методику роботи з такими категоріями
клієнтів.
Директор Національного центру ділового та культурного
співробітництва «Український дім» Юрій Стельмащук:
Якщо будуть вироблені методики і принципи, за якими можна
працювати з такими людьми, ми зможемо стабілізувати ситуацію у
суспільстві.
Голова Громадської ради при Міністерстві соціальної політики
України Григорій Кабанченко:
(…) Тільки об’єднавши зусилля держави і усіх зацікавлених сторін ми
зможемо провести нормальну роботу (Громадянське суспільство, держава і
приватні організації мають об’єднати зусилля для допомоги усім
постраждалим внаслідок анексії Криму і конфлікту на сході України –
експерти // Ukraine Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ua/38239-civilsociety). – 2015. – 02.12).
Координатор по развитию возможностей проекта «Адвокация и
правовая помощь внутренне перемещенным лицам в Украине» Айзек
Робинсон:
Представительством Датского Совета по делам беженцев, во время
работы проекта было установлено, что 59% опрошенных переселенцев
получали социальную помощь от государства. При этом 11% после
перемещения не смогли восстановить право на получение такой помощи. Не
удалось должным образом завершить трудовые отношения с работодателями
21% вынужденных переселенцев, а 15% из тех, кто уволился, не получили
свои трудовые книжки (…) (Как решаются проблемы переселенцев на
Днепропетровщине // 056.ua – Сайт города Днепропетровска
(http://www.056.ua/news/1047249). – 2015. – 01.12).
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Науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім.Ілька
Кучеріва Олексій Гарань:
Є дані соціологічних опитувань, і вони показують насправді, що в
Донбасі відбулася драматична зміна у ставленні до ідентичності. Тобто
опитування, які проводилися в найбільших містах Донбасу, включно з
Маріуполем, показало, що вперше на перше місце виходить ідентичність
громадян України. А регіональна ідентичність пішла на другий план (Фонд
«Демократичні
ініціативи»
(http://www.dif.org.ua/ua/mass_media/nadonbasi-nnja-naselennja-do-nacionalnoi-identichnosti---garan---.htm). – 2015.
– 01.12).
Директор
социологической
службы
«Рейтинг»
Алексей
Антипович:
(…) Украинская власть должна была бы заниматься фактически
пропагандой на территории Донбасса, но такие вещи за год-два не делаются.
Такие вещи надо было делать все 20 лет подряд. И сейчас, как можно
ожидать изменения сознания целых поколений людей, живущих на Донбассе,
которые привыкли, что над ними есть управляющий, который силой держит
их в руках (…) (Люди на Донбассе уважают силу − эксперт // Вчасно.UA
(http://vchasnoua.com/donbass/29492-ludi-na-donbasse-yvajaut-sily-ekspert). –
2015. – 30.11).
Директор фонда Демократические инициативы им. Илька
Кучерива Ирина Бекешкина:
При президенте Викторе Ющенко были проНАТОвские программы, а
поддержка членства в НАТО была на уровне 14-15%, люди в основном
поддерживали нейтральный статус. Сейчас же в Украине резко возросла
поддержка членства в НАТО: 48% поддерживают, 36% − нет. А если взять
отдельно Донецкую область, то в 2013 году членство в НАТО поддерживали
0.5%, то есть поддержки не было. Против было 92%. Сейчас в этом регионе
поддерживают членство в НАТО 18%. Это не большинство, но больше, чем
раньше было по Украине (На подконтрольной Украине части Донбасса
выросла поддержка идеи вступления в НАТО − Ирина Бекешкина // Фонд
«Демократичні
ініціативи»
(http://www.dif.org.ua/ua/mass_media/napodkona-bekeshkina.htm). − 2015. – 26.11).
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Прогнози
Директор економічних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин:
(…) Процес реструктуризації українських боргів уже відбувся, він
визнаний. Більше того рейтингові агентства поліпшили кредитний рейтинг
України. Це говорить про те, що міжнародне фінансове співтовариство
визнало результативність реструктуризації. Навряд чи слова Росії про те, що
Україна допустила дефолт, щось дадуть. (…)
Поки Україна нормально співпрацює з МВФ, користується підтримкою
міжнародних фінансових інститутів і найбільших розвинених країн,
суперечка з Росією стосовно кредиту не змінить ситуацію і ставлення до
України.
Остаточне рішення стосовно «кредиту Януковича» залежатиме не від
Києва, а від МВФ. І Фонд, швидше за все, запропонує якесь компромісне
рішення. Це вирішуватиметься на якихось компромісних умовах. Хоча
український прем'єр і заявив, що інших умов не буде, але думаю, що цілком
можливо, що деякі особливі домовленості можуть бути (Успіх
реструктуризації дозволить Україні спростувати звинувачення у дефолті
// Центр Разумкова (http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=58
98). − 2015. − 02.12).
Керівник торгово-економічного відділу Представництва ЄС в
Україні Ніколас Бердж:
Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) з
Європейським союзом повинна стати ядром економічних реформ в Україні, і
не варто розраховувати на миттєвий економічний ефект з самого початку її
імплементації.
Ми не повинні перебільшувати миттєвий економічний ефект ПВЗВТ.
Найбільші зміни 1 січня відбудуться в сфері тарифної лібералізації. Буде
повільне зниження імпортних тарифів з обох сторін, що поліпшить доступ до
ринків. Однак великі зміни від реалізації ПВЗВТ відбудуться через 5-7 років.
Зона вільної торгівлі – довгострокова програма, яка трансформує
українську економіку і зробить її більш конкурентоспроможною, відкривши
не тільки ринок ЄС, а й інші.
Мова йде про інвестування українськими бізнесменами у власне
виробництво.
Це не витрати, коли ти збираєшся інвестувати в те, що принесе тобі
подальше економічне зростання і прибуток в майбутньому (ЄС розповів,
коли Україна відчує ефект від ЗВТ // Чесно.com.ua (http://4esno.com.ua/yesrozpoviv-koli-ukra%D1%97na-vidchuye-efekt-vid-zvt/). − 2015. − 01.12).
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Заступник глави МЕРТ Наталія Микольська:
Негативна динаміка, зафіксована в поточному році, обумовлена
зниженням світових цін на сировину, яка разом з напівфабрикатами є
головною статтею українського експорту. Крім того, з виробничих
потужностей України у зв'язку з військовим конфліктом «випали» Донецька і
Луганська області, а саме на них припадала левова частка продукції, яку
купували в ЄС.
Експерт з питань міжнародної політики Тарас Чорновіл:
(…) У 2015 році активність українських виробників на європейському
ринку істотно стримували неможливість взяти в Україні кредит і повне
вимивання обігових коштів підприємств через обвал національної валюти.
Втім, чимало експертів налаштовані значно скептичніше. Вони
нагадують про те, що, незважаючи на скасування мит, Брюссель залишив
квоти на продаж в ЄС основних продуктів українського експорту – металу,
зерна, м'яса і молока, а значить, істотно наростити продажі в цих галузях
буде неможливо.
Не менш складною перешкодою на шляху «завоювання» європейського
ринку
для
українських
виробників
стане
і
вкрай
низька
конкурентоспроможність їх товарів. Вона викликана високою енерго- та
матеріаломісткістю виробництва, часто базується на застарілих технологіях.
Експерт з питань економіки Владислав Зимовець:
(…) На сьогоднішній день немає чіткого акценту на тому, що ми
згортаємо збиткові виробництва і розвиваємо нові. Створення ЗВТ з ЄС
відкриває прекрасні перспективи, в першу чергу, для експорту
високотехнологічних товарів, однак конкурентної продукції такого типу
Україна не виробляє.
Президент Українського аналітичного центру Олександр
Охріменко:
Готової продукції в ЄС надлишок, вони самі не знають, куди її
продати. Останнім часом Україною зацікавилась низка європейських країн
через дешевизну її робочої сили. Німеччина, Польща, Угорщина та Італія
почали виробляти на українських підприємствах багато одягу, електричних
машин і механізмів. Зайти на ринок ЄС самому нереально, а ось робити
продукцію або комплектуючі для європейських компаній, це реальний
напрям бізнесу, який можна і потрібно розвивати. Ось заради цього і варто
було підписувати угоду про асоціацію.
Угода про асоціацію з ЄС, це не диво і не манна небесна. Це
довгостроковий напрямок розвитку бізнесу, який має дати свій позитивний
ефект не раніше, ніж через десять років.
Директор Інституту економічних досліджень і політичних
консультацій Ігор Бураковський:
Однією з ключових проблем, які перешкоджають українському
експорту, стала слабка інформованість бізнесу (Коментар: Чи принесе
Україні користь ЗВТ з ЄС? // China Radio International
(http://ukrainian.cri.cn/841/2015/12/01/2s42175.htm). − 2015. − 01.12).
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Голова Нацбанку України Валерія Гонтарева:
У 2016 році реальний ВВП України зросте на 2,4 %, інфляція
становитиме 12 %, а дефіцит платіжного балансу буде незначним.
Українська економіка демонструє зростання упродовж двох кварталів,
а фінансова система та ситуація на валютному ринку є стабільними понад сім
місяців. (…)
Стабілізувати ситуацію вдалося лише завдяки фінансовій допомозі
МВФ та інших донорів, а також – жорстким адміністративним заходам у
фінансовому секторі.
Коли я днями зустрічалася з головою центробанку Нової Зеландії, і
вкотре розповідала, що відбувалося в Україні, що ми втратили 25 % ВВП і
30 % валютної виручки, що відтік депозитів населення становив 40 % – для
керівників центральних банків усього світу це звучить наче якийсь трилер
(…) (Гонтарева: у 2016 році на економіку України чекають покращення //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/30/7090694/). −
2015. – 30.11).
Народний депутат Віктор Чумак:
Якщо завтра будуть обрані члени Нацагентства запобігання корупції,
воно почне працювати через 10 місяців.
У принципі 10 місяців за графіком, який на сьогоднішній день є,
необхідні для завершення всіх процедур, щоб почало працювати агентство в
центрі і почалося її розвиток на місцях.
Це не означає що «10 місяців нічого не робити.
Зокрема, повинна бути введена до кінця цього року нова система
декларування доходів.
Якщо цього не відбудеться, на наступний рік залишиться нинішня
система, яка не дає реальної картини (Нацагентство запобігання корупції
запрацює через 10 місяців, – нардеп // Інформаційний портал Українські
реалії (http://zik.ua/ua/news/2015/11/29/natsagentstvo_zapobigannya_
koruptsii_zapratsyuie_cherez_10_misyatsiv__nardep_647588). − 2015. – 29.11).
Директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень та
політичних консультацій Вероніка Мовчан:
Позитивного ефекту від вільної торгівлі з ЄС не зможуть знівелювати
навіть такі негативні чинники, як коливання курсу гривні чи російське
ембарго щодо українських товарів.
Автономні торговельні преференції – це, звісно, дуже важливий і
приємний факт підтримки українських експортерів з боку ЄС. Але автономні
преференції − це лише зменшення або скасування мит у межах квоти на той
чи інший товар, а не спрощення українського експорту до ЄС загалом.
Тому, якщо порівняти автономні преференції та всеохопну зону вільної
торгівлі (ЗВТ) з ЄС (яка мала би почати діяти з нового року), то повноцінна
ЗВТ − вигідніша.
Прогнози
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Бо основні перепони до експорту − не в митних тарифах, а в
нетарифних бар’єрах, у порядку проходження митниці тощо. Зміни, які
передбачає зона вільної торгівлі, а саме гармонізація українського
законодавства з європейським, спільні стандарти якості, спрощення процедур
торгівлі, − вони будуть значно вигідніші для української економіки.
В Україні швидше розвиватимуться більш конкурентні галузі, менш
конкурентні − вийдуть з гри. (…)
В довгостроковій перспективі автономні торговельні преференції з
боку ЄС дадуть один відсоток зростання добробуту українців (ідеться про
купівельну здатність домогосподарств).
Тоді як всеохопна зона вільної торгівлі − це зростання добробуту на
12%. У реальності ці цифри можуть бути більшими, наприклад, у разі
ефективної роботи уряду та сприятливої ситуації на ринку (Україна виграє
від запровадження ЗВТ з Євросоюзом – експерт // Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2015/11/29/569915/). − 2015. – 29.11).
.
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(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/993576887366626/?type=3. – 2015. – 02.12).

(Кто и как тратит деньги, которые мы зарабатываем //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/67942kto-i-kak-tratit-dengi-kotorye-my-zarabatyvaem). – 2015. – 27.11).
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(Кто и как тратит деньги, которые мы зарабатываем //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/67942kto-i-kak-tratit-dengi-kotorye-my-zarabatyvaem). – 2015. – 27.11).

(Зарплата чиновника: європейська модель в українських реаліях //
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/27/7041329/). – 2015. –
27.11).
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