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канд. наук із соц. комунікацій
Бюджет-2016: поляризація експертних оцінок
Найближчим часом Кабінет міністрів України планує затвердити
проекти податкової реформи і бюджету на 2016 рік, після чого вони будуть
винесені на розгляд парламенту...
Міністерство фінансів України оприлюднило оновлений проект
державного бюджету України на 2016 рік (http://www.minfin.gov.ua/).
У порівнянні з попереднім вересневим проектом держбюджету-2016
(проект був внесений до Верховної Ради 14 вересня, однак, в той же день
Кабмін його відкликав – прим. авт.), доходи держбюджету збільшено на 8,7%
до 598 млрд 210 млн 426,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального
фонду держбюджету збільшено на 7,5% до 564 млрд 559 млн 502,0 тис.
гривень.
Витрати держбюджету в порівнянні з попереднім проектом збільшені
на 21,6% до 673 млрд. 967 млн. 884,6 тис. гривень, у тому числі видатки
загального фонду збільшені на 8,4% до 638 млрд 441 млн 483,3 тис. гривень.
Державний борг у новому проекті бюджету-2016 скорочений на
74 млрд гривень до 1,5 трлн гривень.
Планові обсяги державних гарантій в новому варіанті проекту бюджету
також передбачені на більш високому рівні – 28,2 млрд гривень замість
25,7 млрд гривень.
Також у проекті передбачено створення стабілізаційного енергетичного
фонду в обсязі 500 млн доларів, які можуть бути залучені під держгарантії
для оплати НАК «Нафтогаз України» за імпортований газ від європейських
постачальників
(http://www.rbcua.com/rus/news/minfin-obnarodoval-proektgosbyudzheta-2016-1448913037.html. – 2015. – 30.11).
Мінфін заклав до держбюджету на 2016 рік зростання ВВП на 2% та
інфляцію в 12%. Також проект держбюджету будується на прогнозі
середньорічного курсу гривні 22,4 за долар. Слід зазначити, що держбюджет2015 був побудований на прогнозному курсі гривні 21,7 за долар.
За словами міністра фінансів Наталії Яресько пріоритетними сферами
для держфінансування в 2016 році будуть: соціальні видатки і пенсії,
оборона, освіта і охорона здоров’я.
Зокрема, міністр повідомила, що уряд планує підвищити соцстандарти
для найменш забезпечених верств населення на рівень інфляції, тобто на
12%.
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Другий блок – оборонний – на нього Україна виділятиме суму, рівну
5% ВВП (http://korrespondent.net/business/financial/3599643-yaresko-nazvalapryorytety-buidzheta-2016. – 2015. – 07.12). При цьому Н. Яресько
підкреслила: «Ми забезпечили найбільший оборонний бюджет в історії
України – на рівні 5% ВВП» (http://vlasti.net/news/230046. – 2015. – 10.12).
«Третій пріоритет – освіта і охорона здоров’я. Ще нам треба
обслуговувати наші борги. Хоча ми провели реструктуризацію і зробили все
можливе, щоб зменшити платежі, але сума з обслуговування боргів все одно
значна – близько 4,4% ВВП, або близько 99 млрд грн.», – зазначила міністр
фінансів (http://korrespondent.net/business/financial/3599643-yaresko-nazvalapryorytety-buidzheta-2016. – 2015. – 07.12).
Слід зазначити, що в експертному середовищі проект державного
бюджету України на 2016 рік, а також ситуацію навколо нього, сьогодні
обговорюють досить активно. Однак, деякі фахівці висловлюють досить
полярні думки. Так, частина експертів підтримують даний проект і вказують
на його конструктивність. При цьому, експерт ініціативи «Реанімаційний
пакет реформ» Павло Кухта коментуючи ситуацію зазначив: «Перш ніж
кричати «зрада!» через те, що частка держбюджету у ВВП мало знижується,
треба врахувати важливу обставину: бюджет зверстаний на базі податкової
реформи 20%/20%/20%. Дворазове зниження ставки ЄСВ призводить до
дефіциту Пенсійного фонду, який у повному обсязі переноситься на витрати
держбюджету. Відповідно, коли викладуть доповнення, побачимо
скорочення за статтями держбюджету».
Керуючий партнер інвестиційно-банківського бутіка Capital Times Ерій
Найман у своєму коментарі зазначив: «Дефіцит держбюджету закладений в
сумі 83,7 млрд грн., це – відповідає граничним вимогам МВФ. І доходи, і
витрати держбюджету збільшено приблизно на 8-9% в порівнянні з
первісним варіантом бюджету. Тобто бюджет став більш м’яким»
(http://www.liga.net/infografica/260369_versiya-minfina-klyuchevye-pokazatelibyudzheta-ukrainy-na-2016-god-.htm. – 2015. – 01.12).
Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин
зазначив, що зростання ВВП у 2%, закладений Мінфіном у проект бюджету,
не виходить за рамки похибки. Подібне зростання на тлі економіки, що
обрушилася за останні три роки забезпечить не більше, ніж виживання.
Звичайно, Україна повинна зростати на 7-8% на рік, але, 2016-й стане роком
посткризового відновлення, для якого 2% зростання – прийнятний показник.
Крім того, уряд закладає в проект бюджету зростання мінімальних
соціальних стандартів приблизно на 12%. За словами прем’єр-міністра,
доходи українців таким чином «наздоженуть» рівень інфляції. Однак, це
станеться лише у тому випадку, якщо інфляція не перевищить ті ж 12%.
«Ми прогнозуємо зростання інфляції на рівні 14–16%. Разом з тим,
цього року уряд підняв соцстандарти раніше, ніж це планувалося – не в
грудні, а у вересні. Тому, я не виключаю, що динаміка підвищення
соціальних стандартів у 2016 році буде дещо кращою, ніж це виглядає зараз»

Аналітичний коментар

3

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

3 − 9 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015
– підкреслив експерт (http://expert.ua/novosti/0/499-vasilij-yurchishin-cprognozom-ekonomicheskoj-situatsii-v-2016-godu-/. – 2015. – 08.12).
Звертають на себе увагу і більш критичні оцінки проекту бюджету.
Кілька показових коментарів: так, народний депутат Ярослав Москаленко
розкритикував проект бюджету-2016 зазначивши, що він спрямований тільки
на фіскальну консолідацію і заявив, що вбачається «психологічний тиск» з
боку представника МВФ в Україні Жерома Ваше. «Ми вважаємо, що будуть
проблеми із затвердженням бюджету у варіанті Мінфіну», – зазначив
Я. Москаленко (http://pressorg24.com/news?id=211337. – 2015. – 07.12).
Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики
Руслан Бортник висловив думку про те, що запропонований українським
урядом бюджет на 2016 рік містить масу свідомо нездійсненних обіцянок і
серйозно урізає фінансування соціального сектора, що може призвести до
відставки кабінету міністрів. «Податкова реформа і новий бюджет – це
ключові документи діяльності уряду. І неголосування за них партнерів по
коаліції фактично означає вотум недовіри до уряду», – підкреслив експерт.
Економічний експерт Олександр Охріменко вважає, що проект
українського держбюджету на майбутній рік взагалі не має нічого спільного з
економікою країни. «Всі показники, закладені в документі, є такими, якими
їх хоче бачити Міжнародний валютний фонд (МВФ). Документ розроблений
для міфічної країни, якої на карті не існує. Про економічну цінність проекту
держбюджету й мова не йде», – вважає економіст (http://ru.euronews.com/
newswires/3102664-newswire/. – 2015. – 04.12).
Коментуючи проект бюджету-2016, експерт з питань бюджетної
політики Людмила Супрун також відзначила і те, що: «Величезний дефіцит
бюджету і величезний розмір зовнішнього боргу країни – він майже
зрівнявся з нашим ВВП. У всіх країнах – особливо європейських – існує таке
правило, що безпечним є рівень боргів приблизно в межах 60% ВВП. Зараз
Україна вже перейшла цю зону ризику і знаходиться в переддефолтному
стані, і найдивовижніше, що в бюджеті абсолютно немає жодного слова про
ті заходи, які уряд вживає з тим, щоб ліквідувати цю проблему боргів, тільки
нарощує нові, причому абсолютно абстрактно» (http://uinp.info/weekly_news/
verite_li_vy_v_skazku_suprun_o_gosbyudzhete_ukrainy_2016. – 2015. – 03.12).
На думку лідера громадського руху «Український вибір» Віктора
Медведчука, бюджет «закріплює стан бідності й навіть крайньої убогості
більшості українців» (http://monavista.ru/news/ukrainskie_eksperty_
prognoziruyut_ocherednoy_perevorot_na_ukraine_vesnoy_20/. – 2015. – 08.12).
При всьому при цьому, звертають на себе увагу кілька моментів:
перший, – для прийняття проекту закону про державний бюджет на 2016 рік
парламенту необхідно також прийняти зміни до податкового кодексу. Після
аналізу двох проектів: один авторства Кабінету міністрів, другий –
парламенту, так званий проект Ніни Южаніної, голови профільного комітету
Ради (слід нагадати, що як раніше повідомляли ЗМІ, у фракції партії «Блок
Петра Порошенка –«Солідарність» заявляли про те, що фракція не підтримає
проект державного бюджету на 2016 рік без змін до Податкового кодексу,
Аналітичний коментар
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запропонованих Комітетом Верховної Ради з питань податкової та митної
політики,
який
очолює
Ніна
Южаніна
(http://rus.newsru.ua/ukraine/02dec2015/bpp_ne_pidtrymaie_biudzhet.html. –
2015. – 02.12)), Мінфін презентував третій, компромісний варіант. За основу
був узятий принцип Кабміну «всі податки за ставкою в 20%». Правда, діючий
податок на прибуток пропонують залишити на рівні 18% і податок на доходи
фізосіб підвищити не на 5%, а на 3% – до 18%. Також Мінфін відстояв свої
пропозиції з оподаткування «спрощенки».
Але є й зміни – наприклад, ПДВ на ліки залишили в розмірі 7% (у
проекті Кабміну пропонували підвищити його до 20%), а 0,5 мінзарплати (з 1
січня 2016 року це 689 грн.) не обкладатимуть податком на доходи фізосіб.
Хоча, міністр фінансів Наталя Яресько раніше пропонувала не стягувати
податки з цілої мінзарплати – 1378 грн. (http://daily.com.ua/ukraine/10-122015230005. – 2015. – 10.12).
При цьому, слід зазначити, що позиції експертів щодо компромісного
документу також різняться. Так, економіст Віктор Лисицький зазначає,
що уряд пішов на поступки бізнесу в питаннях автоматичного відшкодування
ПДВ для всіх платників, а не тільки тим, хто відповідає певним критеріям
(наприклад, факт поставки ними товару за кордон сумнівів не викликає).
Також уряд погодився частково зберегти спецрежим з ПДВ для аграріїв: у
них не заберуть 100% до бюджету, а залишать на спецрахунках 25%. Малому
бізнесу, який зараз працює без касових апаратів (вони стануть обов’язковими
з 2018 року), держава зобов’язується закупити їх за свій рахунок. «Такі
поступки, як автоповернення ПДВ і безкоштовні касові апарати, дозволять
нормально працювати як великому і середньому, так і малому бізнесу», –
вважає В. Лисицький.
У свою чергу, президент Украналітцентру Олександр Охріменко
впевнений, що закон про нову податкову реформу приймуть, але він
працювати не буде. «Це стосується автоповернення ПДВ… Підвищення
прибуткового податку і одночасне зниження єдиного соцвнеску не дасть
дворазового зростання виведення зарплат з тіні. Навпаки – спровокує
платити працівникам мінзарплату, а решту – в конверті», – вважає
О. Охріменко (http://daily.com.ua/ukraine/10-12-2015230005. – 2015. – 10.12).
Частково можна погодитися з думкою партнера EY в Україні
Володимира Котенка, який у своєму коментарі зазначив: «Велика проблема –
очевидне запізнення з розробкою та обговоренням концепції податкової
реформи. Влада вкотре спохватилася лише до кінця року, представивши свої
варіанти в жовтні-листопаді, і тепер обов’язково виникнуть складнощі з
імплементацією будь-яких змін до законів. Бізнес в черговий раз ставлять у
вкрай складне становище, змушуючи пристосовуватися до зміни
законодавства «на ходу». Є надія, що парламент і уряд підтримають
пропозицію Петра Порошенка – з 1 січня 2016 року ввести в дію нові ставки,
а ось зміни в адміністрування відкласти до 1 квітня. Тоді у бізнесу буде час
розібратися, як працювати в нових умовах і перехід пройде більш
безболісно».
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Другий, – звертає на себе увагу також і те, що податкова реформа є
однією з ключових умов виконання Україною зобов’язань за програмою
співпраці з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним
фондом (http://rus.newsru.ua/finance/30nov2015/spershu_budget.html. – 2015.
– 30.11).
При цьому, показово, що, як заявила глава Міністерства фінансів
України Наталія Яресько, представники Міжнародного валютного фонду
схвалили позицію очолюваного нею відомства відносно проведення
податкової реформи, спрямованої на підвищення доходів і зниження витрат
бюджету (http://www.business.ua/ukraine / yaresko_mvf_odobril_proekt_
nalogovoy_reformy-270321/. – 2015. – 08.12).
Міністр фінансів також зазначила, що прийняття нової редакції
Податкового кодексу і збалансованого державного бюджету на 2016 рік
дозволить Україні швидко отримати третій транш кредиту Міжнародного
валютного фонду за програмою розширеного фінансування EFF
(http://rus.newsru.ua/finance/09dec2015/novaredakciya.html. – 2015. – 09.12).
Звертає на себе увагу і те, що, виступаючи з трибуни Верховної Ради,
віце-президент США Джо Байден заявив: «В Україні має бути бюджет, який
буде
збігатися
з
вашими
зобов’язаннями
МВФ»
(http://www.segodnya.ua/economics/enews/byudzhet-2016-v-ukraine-dolzhensootvetstvovat-trebovaniyam-mvf-bayden-673799.html. – 2015. – 08.12).
При цьому, слід нагадати, що раніше ЗМІ повідомляли: «Міжнародний
валютний фонд очікує схвалення депутатською більшістю проекту
державного бюджету на 2016 рік, який буде відповідати параметрам
програми співпраці між Україною і МВФ», – заявив представник МВФ в
Україні Жером Ваше (http://rus.newsru.ua/finance/04dec2015/bydjet_mvf.html.
– 2015. – 04.12).
ЗМІ інформували про те, що у разі зупинки програми співпраці між
МВФ і Україною автоматично будуть зупинені всі програми кредитування з
боку міжнародних фінансових організацій: Світового банку, Європейського
банку реконструкції та розвитку, урядів країн ЄС і США
(http://rus.newsru.ua/finance/11mar2015/mvf_daet.html. – 2015. – 11.03).
Однак, характерно, що деякі експерти, коментуючи ситуацію, що
склалася, висловлюються досить критично щодо перспектив отримання
кредиту МВФ. Так, керівник Центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов
зазначив: «МВФ прагне, щоб бюджет і Податковий кодекс України були
«зверстані» за вказівками фонду за принципом жорсткої економії для
бездефіцитного бюджету. Йдеться про наступний транш у розмірі 1,7 млрд
дол. І це «секрет Полішинеля», що без грошей МВФ Україна – банкрут.
Кредитування дозволяє погано-бідно «звести кінці з кінцями» ... Йде досить
потужна критика проекту податкової реформи, бюджету-2016. Це
попередження: або так, яка вважає МВФ, або – грошей не буде», – сказав
експерт.
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Про те, що в України дуже мало шансів отримати черговий транш
МВФ заявив і економічний експерт, керівник проекту «Успішна країна»
Андрій Блінов (http://pressorg24.com/news?id=212311. – 2015. – 10.12).
Третій, – активне обговорення в експертних колах викликала 30 стаття
проекту закону «Про Державний бюджет України на 2016 рік» в якій
йдеться про реорганізацію національних галузевих академій наук шляхом їх
приєднання до Національної академії наук України. При цьому Міністерство
освіти і науки (МОН) визначено головним розпорядником бюджетних
коштів, а НАНУ – відповідальним виконавцем. Кабінет міністрів повинен до
1 січня 2016 року, тобто за місяць (!), забезпечити передачу всіх закладів,
установ, організацій, що входять до складу галузевих академій, а на 1 серпня
2016 року «... вжити заходів щодо оптимізації мережі установ, закладів ,
організацій, чисельності їх працівників, зокрема, реорганізації, об’єднання,
ліквідації неефективних закладів, установ і організацій або припинення їх
діяльності».
При цьому, Національна академія наук України (НАН України) на
своєму офіційному сайті заявила: «Враховуючи ту загрозу, яка нависла над
Національною академією наук та національними галузевими академіями наук
України, загалом над науковою сферою держави, у зв’язку з можливим
прийняттям вказаного законопроекту «Про Державний бюджет України на
2016 рік», Національна академія наук України звертається до Президента
України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України та
громадськості з проханням не допустити руйнування фундаментальної та
прикладної науки в нашій державі, втрати вітчизняного інтелектуального
потенціалу та, як наслідок, неминучої соціально-економічної деградації
нашого суспільства» (http://www.nas.gov.ua/UA/news/Pages/contents.aspx?
ffn1=ID&fft1=Eq&ffv1=2721).
У даній ситуації деякі експерти також дещо розійшлися в думках.
Так, директор фонду «Відкрита політика», експерт Ірина Жданова зазначила:
«Потужне, безкомпромісне лобі консерваторів НАН, вибори Патона,
пролобійовані в новому «Законі про науку» довічні доплати дійсним членам
та член-корам НАН та національних галузевих академій, – все це викликало
закономірну
реакцію
Кабміну»
(http://www.ukrinform.ru/rubriccommunity/1926552-kto-budet-delit-byudjet-akademii-nauk.html. – 2015. –
08.12).
Проте, слід підкреслити, що, в більшості своїй, експерти вкрай
критично та обґрунтовано оцінювали дану статтю проекту закону. Так, за
словами доктора економічних наук, професора, зав. відділом інноваційної
політики, економіки та організації високих технологій Інституту економіки
та прогнозування НАНУ, експерта ЮНЕСКО з проблем статистики науки та
інновацій Ігоря Єгорова стаття 30 проекту держбюджету-2016 суперечить як
чинному закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», так і закону,
який був прийнятий Верховною Радою у другому читанні 26 листопада 2015.
Він нагадав, що у новій версії закону нічого не сказано про ліквідацію
п’яти державних академій і злитті їх з НАНУ, а також про передачу
Аналітичний коментар

7

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

3 − 9 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015
повноважень МОНу щодо їх фінансування. «Закон, який регулює бюджетні
видатки на наступний рік, не повинен визначати основні заходи та етапи
реорганізації головної наукової установи країни. Це – нонсенс з юридичної
точки зору. Прийняття закону про бюджет в такому вигляді може означати,
що в наступному році так само можна буде відновити все те, що ліквідується
і організувати ще якісь додаткові установи. Прецедент буде створений», –
переконаний І. Єгоров (http://timeua.com/news/4/42956.html. – 2015. – 02.12).
Заступник директора Інституту соціології Євген Головаха назвав
поправку Кабміну щодо реорганізації «ударом по науці». «Міністерство
освіти і науки буде приймати рішення: кого фінансувати, у кого відняти, кого
реорганізувати, кого злити, а все це буде залежати від того, хто буде
демонструвати міністрам свою лояльність. Формальні реорганізації
призведуть до руйнування залишкової наукової бази. Заберуть власність, це
вже зрозуміло ...», – підкреслив Є. Головаха.
Олександра Антонюк, кандидат фізико-математичних наук, старший
науковий співробітник управління нелінійного аналізу Інституту Математики
НАН України так прокоментувала ситуацію: «Напередодні винесення до
парламенту проекту Держбюджету парламентом був прийнятий «Закон про
науку», який дає механізм, яким чином перебудувати всю наукову сферу в
Україні, прописує як її реформувати. Але стаття 30, запропонована
Мінфіном, фактично перекреслює ту роботу, яку наукове співтовариство
виконало разом з Міністерством науки і освіти. Проект Бюджету і нещодавно
прийнятий закон в деяких місцях суперечать один одному. У мене таке
враження, що у нашої влади права рука не знає, що робить ліва.
... Стаття 30 несе загрозу фундаментальним наукам, тому що в них не
бачать миттєвої користі», – наголосив О. Антонюк (http://www.ukrinform.ru/
rubric-community/1926552-kto-budet-delit-byudjet-akademii-nauk.html. – 2015.
– 08.12).
У матеріалі газети «День» Сергій Грабовський про ситуацію, що
склалася писав: «Йдеться про фактичну ліквідацію Національної академії
наук України і так званих галузевих академій як хоча б номінально
самоврядних організацій, які керуються власними статутами та чинним
українським законодавством. Де-факто і статути, і законодавство
скасовуються, отже, наукові установи переходять під повний контроль
бюрократичних структур ...Іншими словами, маємо типовий чиновницький
«наїзд» на академічну науку, або, якщо сформулювати образно, вторгнення
митарів в храм ...Негоже діяти поспішно й бездумно – після втрати того, що
залишилося від наукових шкіл та напрямів, відновити українську науку буде
неможливо» (http://www.day.kiev.ua/ru/article/tema-dnya-obshchestvo/
ukrainskaya-nauka-mytari-i- hramy. – 2015. – 08.12).
…При всьому при цьому, наявність полярних точок зору відносно
проекту Бюджету України на 2016 рік, певне збурення в суспільній
свідомості під впливом політичної різновекторності свідчить про недостатню
організацію органами державної влади роботи по роз’ясненню своєї
економічної політики, бачення економічних перспектив в контексті
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запропонованого проекту бюджету, а також активної участі у дискусіях та
обговореннях в експертному середовищі.
В. Волковинська
н.с. ФПУ,
канд. філос. наук
Боротьбі з корупцією «зелене світло»: обрано антикорупційного
прокурора
Обрання антикорупційного прокурора може виглядати непримітною
подією на тлі дискусії щодо податкової реформи, прийняття проекту
бюджету-2016, підготовки до вступу в силу зони вільної торгівлі з ЄС,
очікувань на висновки ЄС стосовно безвізового режиму тощо. Однак, саме ця
подія викликала схвальний відгук так званих «західних партнерів». Останнім
часом таких реплік було небагато, тим більш значним здається той факт, що
посол США в Україні Джеффрі Пайєтт висловив практично захват із приводу
призначення антикорупційного прокурора. «Вчора був великий день у війні
Україна з корупцією. Призначення нового антикорупційного прокурора
знаменує
історичну
можливість»,
–
заявив
він
(http://ukrreal.info/ua/politika/72069-ssha-otreagirovali-na-naznachenieantikorruptsionnogo-prokurora-kholodnitskogo-i-zayavlenie-martynenko.
−
2015. − 01.12). Уповноважений з питань України Міністерства закордонних
справ ФРН Йоганнес Регенбрехт підтвердив, що новостворена
антикорупційна прокуратура грає ключову роль у боротьбі з корупцією в
Україні. «Повноцінно запрацювала антикорупційна прокуратура. Увага
міжнародної спільноти завжди буде прикута до роботи вашої установи, яка
має ключову функцію у боротьбі з корупцією», – заявив Регенбрехт
(http://www.slovoidilo.ua/2015/12/08/novyna/polityka/stvorennyaantykorupczijnoyi-prokuratury-ye-vazhlyvym-krokom-u-borotbi-z-korupcziyeyumzs-nimechchyny. − 2015. − 08.12).
Першим в Україні керівником Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури став Назар Холодницький. Його призначив Генпрокурор Віктор
Шокін 30 листопада після розгляду рекомендації конкурсної комісії з відбору
кандидатів на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій
антикорупційній прокуратурі. Цей орган функціонуватиме як самостійний
підрозділ Генеральної прокуратури. Основна його функція – нагляд за
додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності
досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України.
Крім того, антикорупційна прокуратура буде підтримувати державне
обвинувачення у відповідних провадженнях.
Призначення голови антикорупційної прокуратури відкриває шлях не
тільки до створення самого цього підрозділу, а й до повноцінного запуску
діяльності Національного антикорупційного бюро. Саме тому це
призначення було таким довгоочікуваним. Колишній посол США в Україні
Аналітичний коментар
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(2003-2006 рр.), а нині директор Євразійського центру «Атлантичної ради»
Джон Гербст підтвердив, що призначення Назара Холодницького позитивно
сприйняли у Вашингтоні. «За останні дні ми побачили значний прогрес у
боротьбі з корупцією», – зауважив він. З іншого боку, призначення
антикорупційного прокурора не завершує процес боротьби з куорпцією в
Україні. «Думаю, що Сполучені Штати і Європейський Союз це дуже добре
розуміють і продовжують чекати від президента і прем’єр-міністра України
серйозних кроків, особливо що стосується повноцінних реформ Генеральної
прокуратури
і
судової
системи»,
–
сказав
Джон
Гербст
(http://wz.lviv.ua/news/151060-herbst-ssha-chekaiut-vid-ukrainy-povnotsinnykhreform-henprokuratury-i-sudiv. – 2015. – 02.12). Крім того, представник
генерального секретаря Ради Європи по Україні Крістос Джакомопулос
розповів, що призначення антикорупційного прокурора може стати одним із
факторів сприяння інтеграції України в європейські політичні та економічні
структури. «Я думаю, що були зроблені дуже важливі кроки, була прийнята
антикорупційна стратегія, засновані нові структури − в Україні призначено
антикорупційного прокурора. У вас тепер є механізм і треба подивитися, як
вони
будуть
працювати»,
−
сказав
Крістос
Джакомопулос
(http://dt.ua/UKRAINE/mvf-i-rada-yevropi-ochikuyut-rezultativ-robotiantikorupciynoyi-prokuraturi-192987_.html. − 2015. − 03.12). Варто
зауважити, що позитивна оцінка обрання антикорупційного прокурора може
стосуватись не так конкретної особи Назара Холодницького, як самого факту
припинення суперечок із цього приводу.
Процес відбору антикорупційного прокурора супроводжувався
численними суперечками. Так, спочатку запитання викликав склад
конкурсної комісії. Далі, виявилось, що один із фаворитів, Віталій Касько,
якого підтримував посол США в Україні Джефрі Пайєтт, за час роботи в
прокуратурі отримав дві службові квартири. Відтак, у Назара Холодницького
з’явився шанс обійняти посаду завдяки тому, що комісія не підтримала ні
Касько, ні його суперника. Важко сказати, що кандидатура новообраного
антикорупційного прокурора отримала масштабну підтримку. Так, Назар
Холодницький отримав всього сім голосів у комісії, а перший заступник
Генпрокурора Юрій Севрук розповів, що він «Вміє говорити, проте досвіду
достатньо не має. Є сумніви щодо його швидкого кар’єрного зростання за
короткий час. Також його досягнення схожі на популізм, а не реальні
результати». Також до пана Холодницького були претензії у журналістів
(http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/12/151201_anticorruption_prosecu
tor_elected_vc. – 2015. – 01.12).
Словосполучення «обережний оптимізм» якнайкраще пасує до
коментарів експертів. Справа втому, що про новообраного антикорупційного
прокурора взагалі мало що відомо. Непублічність Назара Холодницького, з
одного боку, може бути його перевагою. Він може виявитись «свіжою»
людиною, але брак досвіду, навпаки, може і завадити йому. На це вказує
експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Анатолій Октисюк.
«Зробити ставку на непублічну та незаангажовану особу Україну змусили
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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, – наголошує Октисюк. – Це позитив, але є і ризик того,
що людина без бекграунду діятиме слухняно, орієнтуючись на політичну
температуру в країні» (http://www.dw.com/uk/глава-антикорупційноїпрокуратури-хто-він/a-18886289. – 2015. – 01.12). Йдеться про те, що
недосвідченою людиною легше маніпулювати, а саме незалежність
антикорупційної прокуратури є запорукою її адекватної діяльності.
Обережно сприймають призначення Назара Холодницького і ставники
громадських об’єднань. Голова правління громадської організації «Центр
протидії корупції» Віталій Шабунін пояснює, що головними критеріями у
відборі претендентів були відсутність пов’язаних із ними корупційних
скандалів та заангажованості у владних колах. «Таких фактів ми не знайшли.
Не скажу, що їх немає, але ми їх не знайшли», – сказав Віталій Шабунін
(http://www.dw.com/uk/глава-антикорупційної-прокуратури-хто-він/a18886289. – 2015. – 01.12). Звісно, обережність у такого типу
висловлюваннях потрібна (раптом, дійсно, члени комісії щось «прогледіли»
чи не мали певних фактів), але таке формулювання не надто заспокоює.
Навпаки, складається враження, що в даному випадку мається на увазі якась
можливість знайти подібні факти щодо Назара Холодницького.
Попри
побоювання
експертів,
біографія
новопризначеного
антикорупційного прокурора показує, що його важко назвати недосвідченим.
Кар’єра його досить непогана: починав Назар Холодницький помічником в
прокуратурі Києво-Святошинського району, за декілька років став старшим
помічником, потім – старшим прокурором. З березня по грудень 2014 року
працював на посаді старшого помічника першого заступника Генерального
прокурора України. Невдовзі був призначений першим заступником
прокурора Автономної Республіки Крим, яку тепер передислоковано до
Києва
(http://tsn.ua/politika/shokin-priznachiv-antikorupciynogo-prokurora544798.html. – 2015. – 30.11). Те, наскільки чесним і незалежним
працівником був Назар Холодницький на цих посадах, наразі невідомо. Факт
його причетності до прокуратури сприймається не досить позитивно через
загальний суспільний негатив навколо цієї інстанції. Проте, для того, щоб
ефективно керувати такою важливою для країни структурою, як
Спеціалізована антикорупційна прокуратура, досвід потрібен. Це
підтверджує і Ярослав Юрчишин, експерт Реанімаційного пакету реформ:
«Законодавство виписано так, що не можна було призначити людину, яка
зовсім не мала досвіду і не працювала на керівній посаді»
(http://hromadskeradio.org/na-svizhu-golovu/pershi-kroky-antykorupciynogoprokurora-pokazhut-chogo-vin-vartyy-yurchyshyn. – 2015. – 01.12). А отже,
абсолютно «свіжої» людини на цій посаді годі було й сподіватись.
Голова парламентського комітету з протидії корупції Єгор Соболєв
вважає вибір, який зробив Генпрокурор та конкурсна комісія, не найкращий.
Однак, він чекає на сильний старт роботи антикорупційної прокуратури та
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НАБУ. «Україні потрібні арешти сотень високопоставлених корупціонерів»,
– наголосив Соболєв (http://obozrevatel.com/crime/30614-sobolev-hochet-otantikorruptsionnogo-prokurora-soten-arestov.htm. – 2015. – 02.12). Можна
погодитись із парламентарієм у такій позиції: сильним чи ні претендентом
був пан Холодницький, наразі не важливо. Від тепер він повинен виконувати
ту роль, яку диктує йому його становище, тобто – виконувати посадові
обов’язки.
Особливо
позитивно
відреагував
на
призначення
голови
антикорупційної прокуратури глава Національного антикорупційного бюро
Артем Ситник. Він висловив сподівання на якнайшвидше владнання всіх
формальних моментів щодо доступу до реєстрів досудових розслідувань.
«Сподіваюся, ці питання будуть сьогодні – завтра закриті, ми протягом
декількох днів почнемо вносити дані реєстру досудових розслідувань та
проводити розслідування повноцінно, як це передбачено кримінальнопроцесуальним кодексом» (http://112.ua/obshchestvo/sytnik-nadeetsya-chtoantikorrupcionnyy-prokuror-pristupit-k-rabote-v-blizhayshie-2-dnya275834.html. − 2015. – 01.12). Схоже, його сподівання виправдались: вже за
три дні у ЗМІ з’явилась інформація про відкриття першого кримінального
провадження НАБУ. Про це повідомив перший заступник директора
Антикорупційного бюро Гізо Углава (http://www.theinsider.ua/politics/5661c2
139ef94/. − 2015. – 04.12). Пізніше стали відомі подробиці: перші кримінальні
провадження, які детективи НАБУ внесли до Єдиного реєстру досудових
розслідувань стосуються схем розкрадання коштів державних підприємств на
загальну суму близько 1 мільярда гривень. Отже, робота НАБУ нарешті
розпочалась. Директор НАБУ А. Ситник наголосив, що паралельно з
формуванням
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури,
відбуватиметься подальший набір і навчання детективів Бюро
(http://www.nabu.gov.ua/novyny/detektyvy-nabu-vnesly-pershi-try-spravy-doyerdr. – 2015. – 07.12).
Завдання, які в першу чергу ставляться перед головою Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури, стосуються саме запуску роботи НАБУ. На це
вказує політолог Віктор Таран. «Він повинен повноцінно запустити роботу
Антикорупційного бюро. Бо ця структура не зможе повноцінно діяти без
видачі дозволів антикорупційного прокурора», − запевнив експерт
(http://gazeta.ua/articles/politics/_antikorupcijnij-prokuror-povyazanij-z-testemkernesa-politolog/662956. – 2015. – 30.11).
Сам Назар Холодницький також вважає першочерговим для відомства
організацію роботи та сприяння роботі Антикорупціного бюро. Він заявив:
«У нас завдання − запустити роботу Антикорупційного бюро і змусити його
працювати, домогтися тих результатів, яких від нас чекає суспільство»
(http://nv.ua/ukraine/politics/antikorruptsionnyj-prokuror-rasskazal-o-svoihpervoocherednyh-planah-na-novoj-dolzhnosti-83092.html. – 2015. – 30.11).
Навряд чи можна вважати вдалим це формулювання − «змушувати
працювати» НАБУ непотрібно, тому і початок роботи бюро не варто вважати
перемогою новоствореної спеціалізованої прокуратури. Ще на початку осені
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Артем Ситник заявляв, що готовий до реальної роботи Бюро. Однак, без
антикорупційного прокурора воно не мало права ні починати процес
розслідувань, ні передавати матеріали своїх розслідувань в суд: ця функція
покладена виключно на прокурора (http://blog.liga.net/user/achernikov/article/
19182.aspx. − 2015. − 07.09). Відтак, діяльність антикорупційної прокуратури
можна буде оцінити тільки на етапі судових проваджень щодо розслідувань
НАБУ.
Не всі сумніви щодо роботи антикорупційної прокуратури пов’язані
безпосередньо з особистістю її новобраного керівника. Так, головне питання
щодо цієї структури – її незалежність. Адже функціонуватиме вона як
підрозділ Генеральної прокуратури, керівник якої Віктор Шокін є особою
неоднозначною. Проти його методів роботи висловився Віце-президент США
Джозеф Байден (http://tyzhden.ua/News/153345. − 2015. − 07.09). Наскільки
він може те буде впливати на ефективність роботи Холодницького, – важливе
запитання. На нього намагався відповісти Президент Петро Порошенко.
«Процедурно, за законом антикорупційний прокурор – вища позиція, на яку
не має можливості впливати ніхто: ні генеральний прокурор, ні прем’єр, ні
спікер
парламенту,
ні
президент
–
ніхто»,
–
заявив
він
(http://ukrreal.info/ua/politika/73437-prezident-ukrainy-ni-ya-ni-yatsenyuk-nishokin-ni-groysman-ne-vliyaem-na-antikorruptsionnogo-prokurora. – 2015. –
06.12).
Деякі експерти не поділяють впевненості у незалежності
антикорупційної прокуратури. Керуючий партнер Національної антикризової
групи Тарас Загородній зауважив, що «фактично антикорупційний прокурор
повністю залежний. У нього немає ні власного балансу, умовно кажучи, ні
власного розпорядження коштами, тобто він залежний від генерального
прокурора на всі 150%» (http://newsradio.com.ua/2015_12_01/Zagorodn-jantikorupc-jnij-prokuror-znarjaddja-tisku-na-pol-tichnih-oponent-v-3716/.
–
2015. – 01.12). Анна Романова, депутат від «Самопомочі», також вважає, що
за нинішнім законодавством антикорупційний прокурор не може бути цілком
і повністю незалежним від Генпрокуратури. «У нього зараз немає важелів
подолати саме VIP-корупцію, він залежний від генпрокурора у той чи інший
спосіб», − додає вона (http://www.radiosvoboda.org/content/article/274051
37.html. – 2015. – 03.12).
Член громадського люстраційного комітету Карл Волох, навпаки,
вважає, що залежність чи незалежність антикорупційної прокуратури
знаходиться в компетенції самих працівників відомства. «Закон дає їм
достатньо повноважень та функцій, − вважає він. − Якщо вони дозволять
собою маніпулювати, то це означатиме, що ми створили ще одне відомство
за великі гроші, а результату не буде. А якщо вони не дозволять нікому
дзвонити та віддавати накази, то й результат, відповідно, буде»
(http://24tv.ua/chi_vporayetsya_antikoruptsiyniy_prokuror_zi_svoyimi_obovyazk
ami_rozpoviv_ekspert_n636043. – 2015. – 01.12).
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін можливі
ускладнення діяльності антикорупційного прокурора з боку Генпрокуратури
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охарактеризував як скоріше формальні, ніж змістовні. «На жаль, ми не могли
в законі прописати спецпрокуратуру як окремий орган, як НАБУ, тому що
Конституція вимагає однієї прокурорської вертикалі, − пояснює він. − В
принципі, ми виписали гарантії незалежності для спецпрокурора, але треба
довго підписувати документи і так далі. Тобто можна створити проблеми,
хоча вони і не будуть критичними» (http://newsradio.com.ua/2015_12_01/
Novij-antikorupc-jnij-prokuror-ne-ma-zvjazk-v-z-pol-tichnimi-el-tami-SHabunn-3270/. – 2015. – 01.12). За умови фактичної незалежності Холодницького,
бюрократичні перепони дійсно не здаються катастрофічними. Зрештою,
важко сказати, в якій держструктурі їх немає.
Суспільна думка щодо перспектив роботи антикорупційної
прокуратури не надто оптимістична. Так, 1 грудня в ефірі програми «Ехо
України» та на сайті MIGnews.com.ua проводилося опитування стосовно
очікувань громадян прогресу у боротьбі з корупцією. 63% опитаних не вірять
у те, що новопризначений прокурор буде діяти незалежно. 37% вважають, що
його призначення є позитивним моментом, оскільки тепер антикорупційні
інструменти повністю сформовані (http://ukrreal.info/ua/koruptsiya/72528ekho-ukrainy-ukraintsy-ne-veryat-chto-antikorruptsionnyy-prokuror-pomozhet.
– 2015. – 02.12).
Створення антикорупційної прокуратури важливе в контексті
європейської інтеграції України. Адже боротьба із корупцією є одним із
головних напрямків реформ, на яких наполягає ЄС. Робота цього відомства
відкриває можливості для повноцінного запуску Національного
антикорупційного бюро. Його керівник, Артем Ситник, вже скористався
цими можливостями та відкрив перші кримінальні провадження. Однак,
попри всі схвальні відгуки США та Європи щодо події обрання
антикорупційного прокурора, великого оптимізму в експертному середовищі
немає. Позитивна оцінка обрання Назара Холодницького стосується саме
створення механізму боротьби із корупцією, на який давно чекали західні
партнери України, а не самої фігури обраного голови антикорупційної
прокуратури. Він все ще залишаються таємницею. Наскільки він пов’язаний
із «системою» − все ще відкрите питання. Хоча, важливим є не так минуле,
як майбутні його справи. Адже головне завдання антикорупційного
прокурора − не гальмувати та не ускладнювати роботу НАБУ. Саме від цього
у великій мірі залежить успіх боротьби з корупцією в Україні.
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Блогосфера
Тетяна Гудіма, науковий співробітник Інституту економікоправових досліджень Національної академії України, кандидат
юридичних наук:
Этой осенью Украина сделала еще один революционный шаг
навстречу европейским ценностям. Верховной Радой успешно был
принят так называемый «антимонопольный пакет» законопроектов,
необходимый для интеграции Украины в Европейский Союз.
Главной задачей документов является создание правовой базы для
прозрачных и публичных штрафов, а также повышения инвестиционной
привлекательности нашей страны. Именно такие мысли высказывали
депутаты,
бизнес
и
общественность,
требуя
реформирования
Антимонопольного комитета Украины (АКМУ).
В «антимонопольный пакет» вошли три документа. Основой стал
законопроект № 2431 о внесении изменений относительно определения
органами АКМУ размера штрафов за нарушение законодательства о защите
экономической конкуренции.
Не менее ожидаемыми для украинского бизнес-сообщества также стали
законопроекты № 2102 (публикация решений АМКУ на официальном сайте
за исключением конфиденциальной информации) и № 2168а (комплекс
положений в сфере контроля экономической концентрации).
Прозрачность. Недискриминационность. Разумность.
Именно такие три принципа легли в основу законопроекта № 2431.
Существующая до сих пор практика АМКУ оставалась непрозрачной и мало
предсказуемой для субъектов хозяйствования.
Особого внимания в данном документе заслуживает положение о
пересмотре хозяйственными судами размера штрафа и/или вида
обязательства, зафиксированного в решении АМКУ. Оно предоставит
компаниям возможность оспаривать решения Комитета в суде, а последнему
− значительный простор для маневра.
Ранее суды имели два варианта развития событий − отменить решение
АМКУ или оставить его в силе (и согласно статистике более 90% таких
споров заканчивались в пользу АМКУ). В случае принятия законопроекта
№ 2431 у судов появится больше полномочий в процессе постановления
решений в спорах с Комитетом (включая изменение размеров штрафов, и
изменение налагаемых на сторону обязательств перед АМКУ).
Украина обязана это гарантировать в рамках Соглашения об
Ассоциации с ЕС.
Кроме того, согласно законопроекту № 2431 пересматривается и
становится обязательной к применению методика АМКУ по определению
размеров штрафов.
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Довольно длительный период Комитет использовал собственную
дискрецию (возможность действовать по своему усмотрению) и
препятствовал наложению на украинские компании завышенных штрафов,
которые могли поставить под угрозу их существование.
К сожалению, в дальнейшем такая практика стала основанием для
многочисленных обвинений АМКУ в коррупции, политической
ангажированности и непрозрачности. Определенные подозрения для таких
обвинений действительно имели место. Ведь, если обычно Комитетом
накладываются штрафы за значительные нарушения в размере нескольких
сотен тысяч гривен, то при наложении штрафа в десятки или сотни
миллионов гривен (как это делал АМКУ в наиболее громких делах) у любого
человека возникнут сомнения относительно его объективности.
Именно по этой причине применение методики АМКУ по определению
размеров штрафов является не просто актуальной, а необходимой. С одной
стороны, она должна стать четким ориентиром для бизнеса относительно
«цены» их противоправных действий, а с другой − повысить прозрачность
решений Комитета.
Обратная сторона медали.
Как известно в любой ситуации есть как позитивная, так и негативная
стороны. И несмотря на прогрессивность и актуальность вышеуказанных
законопроектов необходимо обратить внимание и спорные моменты.
Во-первых, утвержденные парламентом законопроекты, регулирующие
вопросы монополизма и конкуренции в бизнесе, содержат нормы, которые
сделают украинский бизнес беззащитным перед крупными иностранными
капиталами.
По мнению эксперта Александра Дудчака, данный пакет
антимонопольных законов − это «один из пунктов выполнения программы по
превращению Украины в удобную территорию для ведения бизнеса
крупными западными корпорациям. Он не направлен на улучшение работы
местных предприятий. А что касается прозрачности, то речь идет о том, что
процедура поглощения украинских предприятий будет более прозрачной.
Украина превращается в источник зарабатывания денег для иностранных
корпораций. И получается так, что повышение порога для поглощения играет
на руку как раз крупным корпорациям, а не мелким. Хотя мы порой
ненавидим местных олигархов, но чтобы противостоять иностранной
экономической экспансии, все-таки должны быть предприятия, которые
работают в этой стране и оставляют прибыль здесь, а не выкачивают ее за
пределы страны».
Законопроект направлен на повышение порога по объему капитала (от
100 миллионов долларов), после которого антимонопольные службы имеют
возможность вмешиваться. Формально все выглядит хорошо, но по сути, это
не пойдет на пользу Украине, если смотреть глобально и в долгосрочной
перспективе.
«То есть просто поднимается планка, чтобы не заниматься ерундой на
местном внутреннем рынке. И даже когда идет поглощение или укрупнение
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капитала среди отечественных олигархов, или капиталистов, они не смогут
оказать сопротивление иностранному» − резюмировал эксперт.
Во- вторых, положения законопроекта № 2431 касательно привлечения
к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства АМКУ
нарушают нормы основного Закона − Конституции Украины.
«Необходимо понимать, что применение штрафов к тому или иному
хозяйствующему субъекту − это привлечение к ответственности. А все
действия относительно привлечения к ответственности должны
осуществляться согласно закону. В данном случае, при привлечении к
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, АМКУ
будет руководствоваться методикой. Однако она является не законом, а
подзаконным нормативно-правовым актом. И в этом есть существенное
нарушение основного Закона Украины» − отметил адвокат Юрий Стеценко.
При этом данная методика будет разработана самим АМКУ. То есть
госрегулятор разрабатывает документ, по которому он же и будет привлекать
к ответственности субъектов хозяйствования. А в таком случае не совсем
корректно говорить об антикоррупционной составляющей.
В-третьих, законопроектом № 2431 предлагается достаточно широкий
блок нововведений по детализации и расширению полномочий суда по
пересмотру штрафных санкций АМКУ.
С одной стороны, такие изменения способствуют более эффективной
защите интересов субъектов хозяйствования, а в более общем контексте −
унификации подходов и взвешенности политики по применению штрафных
санкций. При этом эффективность применения судами таких расширенных
полномочий во многом будет зависеть от понимания судами специфики
отрасли (что пока вызывает большие вопросы, особенно касательно практики
судов первой инстанции). То есть в первую очередь важно говорить о лицах,
которые будут принимать решения.
Понимание специфики невозможно без тесного сотрудничества судов с
АМКУ. И вот здесь опять-таки есть вероятность коррупционной
составляющей. Однако для окончательных выводов следует дождаться
(помимо принятия закона) судебной статистики по спорам с АМКУ, так как
именно от судов зависит применение новаций.
Кроме того, с точки зрения юридической техники указанные
процессуальные изменения более целесообразно внедрять путем внесения
изменений в соответствующее процессуальное законодательство (или хотя
продублировать соответствующие положения). В противном случае, это
приведет
к
коллизиям
и,
в
некоторых
случаях,
усложнит
правоприменительную практику.
В целом необходимо отметить, что «антимонопольный пакет» имеет
положительные моменты и является востребованным на сегодня. Возможно
он внесет прозрачность в деятельность АКМУ и улучшит качество контроля
со стороны госрегулятора. Вместе с тем, отдельные положения
законопроектов содержат возможности, которые могут быть использованы не
в интересах предпринимателей и даже государства в целом. Как показывает
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практика, не всегда хорошие идеи приводят к хорошим результатам. И, к
сожалению,
в
большинстве
случаев
происходит
именно
так
(Антимонопольные комбинации: чего ждать от пакета реформ? // . –
2015. – 08.12).
Олексій Павленко, міністр аграрної політики та продовольства
України:
Сьогодні вітчизняні аграрії як ніколи відчувають потребу у
підтримці з боку держави. Однак вимушене збільшення витрат на
оборону в умовах економічної кризи не сприяє залученню державних
коштів в аграрний сектор. Залишившись без фінансової допомоги,
українські виробники просять у держави хоча б одного – звести до
мінімуму регуляційні процедури, які заважають їм належним чином
розкрити власний потенціал.
Мінагрополітики прислухалося до крику відчаю аграрних бізнес-кіл.
Ми усвідомлюємо, що для розвитку сільського господарства та активізації
підприємницької активності у галузі необхідно створити сприятливі умови,
за яких успіх кожного залежатиме лише від бажання працювати. Відтак,
одним з пріоритетних напрямів діяльності нової команди Міністерства стала
дерегуляція агросектору. Мені, як людині, що прийшла з бізнесу, не з чуток
відомо, наскільки надлишкові регулюючі процедури згубно впливають на
ділову активність. Не дивно, що острах опинитися віч-на-віч з великою
бюрократичною машиною зупинив не одну перспективну ініціативу. Нікому
не потрібні ліценції, свідоцтва та дозволи забирали не тільки час і нерви, але
й велику частку доходів учасників ринку. Тому, на моє глибоке переконання,
скасування непрозорих та обтяжливих регуляцій – невід’ємний атрибут
реформування АПК.
Метою
дерегуляційних
заходів
є
не
тільки
зменшення
адміністративного навантаження на підприємства. Одним із головним
завдань політики дерегуляції виступає подолання корупційних ризиків, які
традиційно культивуються в середовищі зайвих дозволів і обмежень з боку
держави.
За рік роботи ми здійснили великий крок у цьому напрямі: за сприяння
Міністерства було скасовано понад 20 дозвільних документів, ветеринарних
свідоцтв та сертифікатів якості, запроваджено ще понад 50 інших змін з
дерегуляції галузі. Зокрема, було скасовано обов’язковість карантинного
сертифікату, що повинно заощадити 1-1,5 млрд грн. у рік.
Загалом спрощено до 50% регулюючих процедур у галузі, що відчутно
поліпшило ведення бізнесу. Аграрії нарешті зітхнули з полегшенням.
Позитивні зрушення від нововведень не могли пройти непоміченими. В
тому числі завдяки дерегуляційним ініціативам нам вдалося досягти
рекордного експорту зернових за всі роки незалежності – 34, 8 млн тонн.
Крім того, вже зараз суб’єкти агроринку зекономили 5 млрд гривень та
скоротили логістичний ланцюг майже на 1,5 тижні.
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Зміни відбулися і у сфері насінництва. Продукція українських
підприємств змогла зайняти свою нішу на міжнародному ринку. Сьогодні
український виробник відчув − у нього є всі можливості для експорту своїх
товарів за кордон. Зараз не потрібно чекати тижнями та проходити всі кола
пекла, аби отримати необхідні дозволи і сертифікати. Відтепер владнати всі
формальності можна протягом одного дня.
Дерегуляція аграрної галузі
Завдяки чому відбулися такі кардинальні зміни? В першу чергу, нам
вдалося успішно пройти аудит ЄС і підтвердити, що українська система
перевірки якості продукції еквівалентна європейській. Внаслідок суттєвого
скорочення кількості непотрібних дозволів наразі для експорту вітчизняного
насіння закордон потрібно лише два документи − сертифікат ОЕСР та
свідоцтво ІСТА.
У той же час, для створення єдиної системи вимог до якості продукції
Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів було переведено у підпорядкування МінАПК. Це
дозволило підтримувати єдину лінію політики у питанні харчової безпеки та
зменшити кількість бюрократичних процедур, необхідних для проходження
сертифікації та отримання дозволів.
Однак ми не зупиняємося на досягнутому. Процес дерегуляції тільки
набирає обертів. Міністерство направило на розгляд парламенту
законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо приведення законодавства у сфері насінництва та розсадництва у
відповідність до європейських та міжнародних вимог)», який передбачає
удосконалення системи сертифікації насіння і посилення гарантій щодо
державного нагляду та відповідальності за поширення неякісного насіння та
садивного матеріалу. Тобто, мова йде про імплементацію європейських
принципів організації насіннєвого ринку в Україні. Це дозволить не тільки
збільшити обсяги експорту насіння в понад 1,5 рази, але й залучити
інвестицій на сотні мільйонів доларів.
Крім того, наразі у Верховній Раді в першому читанні вже прийнято
законопроект №2558а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі», що передбачає
скасування ще 22 дозвільних процедур у аграрній галузі.
Головне у питанні дерегуляції − не перейти тієї межі, яка відділяє
надлишковий контроль від повної його відсутності. Реформування агросфери
спрямоване не просто на підтримку бізнесу, але і на стимулювання
конкуренції та підвищення якості продукції. Тільки такий шлях стане
запорукою успіху вітчизняного агросектору на міжнародній арені та відкриє
для нас нові ринкові перспективи (Дерегуляція − дієвий інструмент
підтримки аграріїв // . – 2015. – 07.12).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Протягом десяти тижнів вони проходили курси первинної
підготовки працівників в Управлінні поліції Миколаївської області, де їх
навчали кращі тренери України, Канади та США. Курсанти отримали
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навики тактичної підготовки та користування зброєю, а також отримали
необхідні теоретичні знання.
З 15 липня 2015 по 7 серпня 2015 в місті Миколаєві тривав відбір
молодих людей, бажаючих служити у новій патрульній поліції. Більше 3 752
кандидатів висловили бажання взяти участь у реформуванні правоохоронних
органів нашої держави і запроваджувати в життя головний девіз нової поліції
України – «Служити та захищати».
Конкурсний відбір пройшли 529 осіб, проте успішно закінчили
навчання 484 особи, серед яких 25 відсотків складають жінки. Вони нарівні з
чоловіками здолали усі труднощі напруженого щоденного навчання.
Серед нових поліцейських Миколаєва кожен десятий учасник АТО,
багато спортсменів, зокрема 14 кандидатів в майстри спорту та 8 майстрів
спорту.
В оновленій правоохоронної системи виявили бажання взяти участь 94
працівника органів внутрішніх справ (19% від загальної кількості слухачів
курсів первинної професійної підготовки).
Більш 80% патрульних міста Миколаєва мають вищу освіту – це
професійні перекладачі, інженери, програмісти, журналісти, медики,
фінансисти, військові та багато інших спеціалістів у різних галузях. Серед
патрульних є двоє священиків, при чому один – командир роти.
Крок за кроком. Нова поліція (Миколаїв – старт патрульної поліції!!
// http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/56643c847b2a1/. – 2015. – 06.12).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
В останні дні багато ботів і «журналістів», що підробляють в
рамках замовної інформаційної атаки з дискредитації Кабміну, МВС та
Національної поліції, смакуючи інформують суспільство про те, що
зарплата нового поліцейського як і раніше становить 1,5-2 тисячі
гривень. І на цій підставі радісно сумують про невдалу реформу.
Змушений розчарувати песимістів: 11 листопада 2015 року Кабмін
прийняв постанову N988 «Про грошове забезпечення поліцейських
Национальнї поліції», яке передбачає збільшення розмірів посадових окладів в
середньому в 2-3 рази, а окладів за спеціальним званням – в 12-18 разів.
Тепер, що це означає в грошовому вираженні. Для прикладу:
• Посадовий оклад поліцейського НПУ становить 1700 грн. – А
посадовий оклад міліціонера Українській міліції становив 500 грн.
• Оклад за спеціальним званням сержант поліції – 800 грн., А у
сержанта міліції було 45 грн.
Крім того, затверджений Кабміном документ передбачає введення
надбавок:
• за спеціальні умови несення служби в поліції у розмірі 100%
посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням;
• за стаж служби в Національній поліції України.
Нижче я оприлюдню наші службові таблиці з конкретними цифрами
грошового забезпечення співробітників НПУ – від шефа поліції до
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оперуповноваженого – кому цікаво, почитайте. А якщо коротко, то Голова
нацполіціі отримуватиме 98000 гривень (з урахуванням всіх доплат),
заступники – у середньому по 70 000 гривень, керівники структурних
підрозділів апарату та територіальних органів – у середньому по 30 000
гривень. Новачок і наймолодший за званням поліцейський, який ще не має
вислуги – відразу, зі старту, отримуватиме 6163 гривні. І з кожним роком ця
надбавка збільшуватиметься.
А тепер ще раз про найголовніше: нові зарплати співробітники НПУ
отримуватимуть тільки після проходження переатестації!
Тобто, до моменту успішної переатестації всі поліцейські юридично є
виконуючими обов'язки. Зі старим (міліцейського рівня) грошовим
утриманням і правом поборотися за звання поліцейського і нову зарплату.
Тести складні, співбесіда ще складніше, вимоги вкрай високі кількість
колишніх міліціонерів, які «завалили» іспити – досит висока. Але – тільки
так вибираються гідні.
Розміри грошового забезпечення поліцейських апарату Національної
поліції
Найменування посади Розмір грошового забезпечення до виплати, грн.
Голова Національної поліції (полковник) 98 060
Перший заступник Голови Національної поліції (генерал-лейтенант,
вислуга понад 25 років) 75 869
Заступник Голови Національної поліції (полковник, вислуга від 19 до
22 років) 62 978
Начальник Департаменту, Головного управління (полковник, вислуга
від 16 до 19 років) 30 939
Перший заступник начальника Департаменту, Головного управління
(полковник, вислуга від 13 до 16 років) 28 678
Заступник
начальника Департаменту,
Головного
управління
(полковник, вислуга від 13 до 16 років) 28 097
Начальник управління у складі Департаменту, головного управління
(полковник, вислуга від 13 до 16 років) 20 542
Заступник начальника управління у складі Департаменту, головного
управління (полковник, вислуга від 13 до 16 років) 19 379
Начальник відділу у складі Департаменту, головного управління
(підполковник, вислуга від 10 до 13 років) 17 012
Заступник начальника відділу у складі Департаменту, головного
управління (підполковник, вислуга від 10 до 13 років) 16 452
Головні: оперуповноважений-інспектор, інспектор; старший слідчий в
особливоважливих справах (майор, вислуга від 10 до 13 років) 13 404
Старші: оперуповноважений, слідчий, головний спеціаліст, інспектор з
особливих доручень (майор, вислуга від 10 до 13 років) 12 490
Оперуповноважений, слідчий, інспектор (майор, вислуга від 7 до 10
років) 10 012
Розміри грошового забезпечення поліцейських Головних управлінь
Національної поліції
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Найменування посади Розмір грошового забезпечення до виплати, грн.
Начальник Головного управління (генерал-майор, вислуга від 19 до 22
років) 22 579
Перший заступник начальника Головного управління (полковник,
вислуга від 16 до 19 років) 19 640
Заступник начальника Головного управління (полковник, вислуга від
16 до 19 років) 18 156
Начальник управління, самостійного відділу (підполковник, вислуга від
13 до 16 років) 15 269
Заступник начальник управління, самостійного відділу (підполковник,
вислуга від 13 до 16 років) 14 236
Начальник відділу у складі управління (майор, вислуга від 10 до 13
років) 12 983
Заступник начальника відділу у складі управління (майор, вислуга від
10 до 13 років) 12 008
Старші: оперуповноважений, слідчий, інспектор (капітан, вислуга від 7
до 10 років) 10 144
Оперуповноваженний, слідчий, інспектор (капітан, вислуга від 7 до 10
років) 9 914
Розміри грошового забезпечення поліцейських відділів Національної
поліції
Найменування посади Розмір грошового забезпечення до виплати, грн.
Начальник відділу (полковник, вислуга від 13 до 16 років) 11 960
Перший заступник начальника відділу (підполковник, вислуга від 13 до
16 років) 11 182
Заступник начальника відділу (підполковник, вислуга від 13 до 16
років) 10 778
Начальник сектору (майор, вислуга від 10 до 13 років) 10 420
Старші: оперуповноважений, слідчий (капітан, вислуга від 10 до 13
років) 8 778
Оперуповноважений, слідчий, дільничний інспектор (ст.лейтенант,
вислуга від 7 до 10 років) 7 839
Помічник: оперуповноваженого, слідчого; поліцейський (сержант,
вислуга від 2 до 4 років) 6 163 (Скільки коштує поліція без корупції //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/56618e5030b8b/. – 2015. – 04.12).
Бачо Корчілава, колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні:
Очень нравится решение Главы Национальной Полиции Украины
Хатии Деканоидзе, что всем полицейским для назначения на должность
прийдется пройти тесты Midot.
Это тесты фактически открытая форма самоотчета, направленная
на прогнозирование вероятности и склонности к хищению, мошенничеству,
искажению информации о себе, к употреблению наркотиков и
взяточничеству среди кандидатов на работу и сотрудников.
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Эти тесты давно уже применяются на Западе в государственных
структурах и у нас в частных. А вот до такой структуры как МВД впервые.
Скажу честно если полиграф ещѐ теоретически можно пройти путѐм
недельной тренировки, то Midot чѐтко выявляет людей склонных ко всем
этим негативным вещам (Всем полицейским для назначения на должность
прийдется пройти тесты Midot // – 2015. – 05.12).
Ярослав Юрчишин, експерт з питань адвокації Реанімаційного
Пакету Реформ, член правління «Transparency International Ukraine»:
Скоротивши роботу в жовтні, парламент тим самим заклав
підвалини для дуже активного в плані законотворення останнього
місяця осені. І навіть постійні дискусії, часто на грані фолу, в коаліції
таки не завадили цій роботі. За даними втілення парламентом
рекомендацій експертів Реанімаційного Пакету Реформ, листопад став
одним з найактивніших місяців року: 8 з 53 законів ухвалених
парламентом у цьому скликані з нормотворчої бази РПР.
Відповідно у нас дещо змінилися показники лідерства серед депутатівпартнерів громадянського суспільства у втіленні реформ. Лідером, за
результатами станом на 1 грудня є позафракційна Ганна Гопко, яка є
партнером РПР у 18 законодавчих ініціативах, 7 з яких вже прийняті. Друге
та третє місце займають досвідченні депутати, двоє з трьох, які серед лідерів
списку мають стаж в парламенті понад один термін, а саме представники
БПП Оксана Продан (17 ініціатив з яких 9 стали законами, що є найвищим
показником ефективності) та Віктор Чумак (теж 17, але прийнятих трішки
менше, 6). Загалом серед 14 депутатів-партнерів, які стали співавторами 10
законопроектів і більше, лише 3 мали досвід роботи і в попередньому
скликанні. 11 – «свіжа кров». Таким чином можна чітко констатувати, що не
залежно від фракції та комітету саме нові депутати є найактивнішими
промоутерами реформ.
Що ж спромоглися зробити депутати у листопаді 2015 року?
Давайте перерахуємо:
- запропонувати зменшити рівень бюрократизму у відносинах з
переселенцями законопроектом 2166 авторства Георгія Логвинского, Валерія
Пацканя, Альони Шкрум, Ірини Геращенко та Григорія Немирі. На жаль,
Президент не підтримав ініціативу парламенту і направив свої застереження
депутатам. Зараз, спільно з правозахисними організаціями, які працюють з
переміщеними особами (Право на захист, КримSOS, Восток СОС) будемо
переконувати депутатів далі боротися за права наших переміщених земляків.
- забезпечити прозорість діяльності Антимонопольного комітету
України за основі ініціативи 2102, авторства Вікторії Пташник, Наталії
Кацер-Бучковської, Альони Шкрум, Іванни Климпуш-Цинцадзе, Владислава
Голуба, Ганни Гопко та Тетяни Острікової, підтриманої експертами
Антикорупційної групи РПР та ініціативи Сильніші разом. Довгоочікуване
рішення вдалося втілити перш за все завдяки проведенню Дня економічного
розвитку за ініціативи Міністерства економічного розвитку та торгів.
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- запустити аналог ФБР – Державне бюро розслідувань,
законопроектом 2114, співавторами якого є Кожем'якін Андрій, Паламарчук
Микола, Король Віктор, Мисик Володимир, Костенко Павло, Купрій Віталій,
Бухарєв Владислав, Соляр Володимир, Мацола Роман, Развадовський Віктор,
Сотник Олена, Чумак Віктор та експерти РПР та Центру політико-правових
реформ Микола Хавронюк та Олександр Банчук
- розпочати процес роздержавлення ЗМІ законопроектом 1123,
підготованим народними депутатами Миколи Томенка та Олександра
Абдулліна та активно доопрацьованим групою РПР «Медіа-реформа»,
Інституту Медіа Права.
- забезпечити зняття регуляторних бар'єрів для розвитку мережі
індустріальних парків в Україні ініціативою 2844 авторами якого виступили
депутати Ванат Петро, Ляшко Олег, Галасюк Віктор, Козаченко Леонід,
Романовський Олександр, Хміль Михайло, Домбровський Олександр, Кіраль
Сергій, Сольвар Руслан, Дубінін Олександр, Гіршфельд Анатолій, Розенблат
Борислав, Нечаєв Олександр, Кривенко Віктор, Соловей Юрій, Маркевич
Ярослав та експерти ініціативи «Дерегуляція» РПР.
- зробити більшість голосувань місцевих рад персональними відповідно
до законопроект 2016а, зіінційованого експертами групи «Децентралізація»
РПР, перш за все Тарасом Шамайдою та депутатами Ганною Гопко, Сергієм
Власенком, Сергієм Лещенком, Мустафою Наємом, Наталією КацерБучковською, Юрієм Бабієм, Віктором Романюком, Романом Заставним,
Оксаною Продан.
- запровадити процедуру заміни довічного позбавлення волі більш
м'яким покаранням законопроектом 2292, авторства Віктора Чумака та Ірини
Луценко, підтриманого експертами групи «Реформа правоохоронних
органів» РПР та ЦППР
- дати потужний старт вже з початку 2016 року науковій та
науково-технічній діяльності, прийнявши ініційований Міністерством освіти
та науки, якісно опрацьований комітетом на чолі з Лілією Гриневич та
експертами від громадськості законопроект 2244а. Нова система стосунків
науки та влади на основі грантової підтримки наукових команд, а не стін
інститутів НАНУ.
Дуже шкода, що реформу N1, реформу державної служби парламент в
листопаді так і не зміг собі записати в актив. Серед негативів і досить
контраверсійна якість законопроектів так званого візового пакету
(формально вимоги переважно виконанні, а от змістовно – чекаємо оцінки
європейців щодо процедур конфіскації та Нацагенства управління
конфіскатом). Але, пацієнт не те що живий, а й подає активні ознаки життя –
молода кров депутатів-реформаторів дає себе знати.
То ж чекаємо не менш активного грудня та слідкуємо хто ж стане
лідером парламентської співпраці з Реанімаційним Пакетом Реформ за
результатами 2015 року (Законодавчий листопад: активізація після
виборів // 26/. – 2015. – 04.12).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Обозреватель агентства Bloomberg Леонид Бершидский:
Визит вице-президента Джо Байдена на Украину всегда ждут с
большим нетерпением. Его считают рупором западных спонсоров страны,
высокопоставленным государственным деятелем, способным разрешать
конфликты в рядах правящей украинской элиты, а также подталкивать ее по
пути реформ. (…)
В прошлые выходные губернатор Одесской области и бывший
президент Грузии Михаил Саакашвили сделал сенсационную презентацию на
антикоррупционном форуме, который он сам организовал. Саакашвили
показал таблицу коррупционных схем, которые, по его словам, обходятся
стране в пять миллиардов долларов ежегодно. (…)
Саакашвили − верный союзник Порошенко, и некоторые местные
комментаторы предположили, что его обвинения, прозвучавшие прямо
накануне байденовского визита, это часть заявки одесского губернатора на
премьерский пост. (…)
В своей речи в парламенте Байден осудил «раковую опухоль»
коррупции, которая не дает Украине стать успешной демократией (…)
(Байден советует Украине... ничего не делать // Іnosmi.ru
(http://inosmi.ru/politic/20151209/234739684.html). – 2015. – 09.12).
Україна отримала офіційну відповідь з питання постачання
молочних продуктів до ЄС. Європейська комісія вже направила
спеціальний лист. У ньому говориться, що ЄС офіційно приймає десять
компаній, які пройшли внутрішню перевірку.
Міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко:
Якщо протягом одного місяця не з'являється зауваження від
європейських країн, то з 10 січня 2016 десять компанії отримають доступ на
європейський ринок. Підготовка європейських сертифікатів якості буде
суттєвим кроком у відкритті нових ринків.
Також
сертифікати
відповідності
сприятимуть
підвищенню
експортного потенціалу аграрного сектору України, не тільки у відношенні
до ринків країн ЄС, але і експорту до країн Азії та Африки. (Ukraiński nabiał
wchodzi na rynek UE // WSCHODNIK.PL (http://wschodnik.pl/biznes/item/
3583-ukrainski-nabial-wchodzi-na-rynek-ue.html). – 2015. – 09.12).
Европейский Союз планирует в скором времени отменить визовый
режим для граждан Украины и Грузии. Для обеих этих стран разрешение
на въезд в страны ЕС без виз начнет действовать с середины 2016 года.
15 декабря Еврокомиссия должна представить отчет, в котором будет
положительно оценен ход выполнения Киевом и Тбилиси условий для
отмены виз. Такая оценка ЕК станет предпосылкой для согласия странОгляд зарубіжних ЗМІ
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членов ЕС на отмену виз для граждан Грузии и Украины. Вместе с тем
отмечается, что Киеву, по мнению Брюсселя, надо будет до весны 2016
улучшить работу в некоторых сферах, в частности, по борьбе с коррупцией.
Отмена визового режима для грузин и украинцев подразумевает
разрешение на пребывание в Евросоюзе на протяжении трех месяцев в
течение полугода. При этом работать в одной из стран ЕС будет запрещено
(СМИ: Евросоюз отменит визы для Украины и Грузии в середине 2016
года // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/сми-евросоюз-отменит-визыдля-украины-и-грузии-в-середине-2016-года/a-18903161). – 2015. – 09.12).
Международный валютный фонд решил изменить правила
кредитования, что позволит и дальше оказывать финансовую помощь
Украине даже в случае дефолта по российскому долгу. 8 декабря,
состоялось заседание совета директоров МВФ, на котором был согласован
отказ от политики нетерпимости по отношению к просроченным долгам по
официальным кредитам. На заседании Россия проголосовала.
Министр финансов РФ Антон Силуанов:
Россия намерена инициировать новое заседание совета директоров
МВФ для формального подтверждения статуса долга Украины перед РФ.
Москва готовит документы для обращения в суд по украинскому долгу.
В ситуации с российским долгом Украина уже давно уповала на
решение МВФ об изменении политики кредитования, которая исключает
предоставление
финансирования
стране,
отказавшейся
погасить
задолженность перед официальным кредитором (МВФ согласился изменить
правила кредитования ради помощи Украине // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/мвф-согласился-изменить-правила-кредитованияради-помощи-украине/a-18902930). – 2015. – 08.12).
Вице-президент США Джозеф Байден посетил Украину.
Главными темами визита вице-президента США на Украину стали
гарантии суверенитета страны, поддержка проводимых Киевом реформ и
борьба с коррупцией. Особый акцент Байден сделал на усилении борьбы с
коррупцией. Интересным моментом является то, что почти синхронно с
визитом Байдена еврокомиссар Йоханнес Хан (Johannes Hahn) также говорил
с премьером Яценюком о затягивании борьбы с коррупцией.
Эксперт по внешней политике Алексей Кафтан:
Выразить поддержку Украине, предостеречь ее руководителей от
снижения темпов реформ и отчитать их за недостаточную борьбу с
коррупцией − такими были три цели визита Байдена на Украину.
Интересным моментом является то, что почти синхронно с визитом Байдена
еврокомиссар Йоханнес Хан (Johannes Hahn) также говорил с премьером
Яценюком о затягивании борьбы с коррупцией. Мы видим дипломатическую
атаку на украинское правительство по двум фронтам − со стороны США и со
стороны Евросоюза.
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Научный
директор
Института
Евро-Атлантического
сотрудничества Александр Сушко:
Администрация США рассматривает Украину как страну, от которой в
определенной степени зависит репутация администрации Обамы. Успех или
провал реформ на Украине будет успехом или провалом американского
правительства. Байден приехал в Киев в решающий момент, когда
украинская власть могла найти повод для консервации ситуации и
дальнейшего движения привычным путем (Байден предостерег Киев от
торможения реформ // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/байденпредостерег-киев-от-торможения-реформ/a-18902986). – 2015. – 08.12).
Руководитель украинской редакции DW Бернд Йоханн:
Заявления вице-президента США Джо Байдена в ходе его визита в
Киев демонстрируют, что в Вашингтоне, как и в Европе, растет недовольство
киевским руководством. В ходе визита в Киев вице-президент США Джо
Байден пообещал украинцам дальнейшую финансовую помощь, которую
страна должна использовать прежде всего для борьбы с коррупцией.
Он призвал украинские власти победить «рак коррупции», потому что
иначе построение демократии окажется невозможным. Однозначные
заявления Байдена в Верховной раде показывают недовольство Вашингтона
той политикой, которую проводят власти Украины. Это касается недостатков
как в процессе мирного урегулирования в Донбассе, так и в реформировании
страны.
Эти же темы стали предметом обсуждения и в ходе состоявшегося в
понедельник, 7 декабря, в Брюсселе заседания Совета ассоциации Украина –
ЕС, в котором принял участие украинский премьер Арсений Яценюк.
Представители Евросоюза обрисовали европейские перспективы Украины. В
январе, несмотря на протесты России, должно вступить в силу соглашение о
свободной торговле между Киевом и ЕС. Может быть одобрен и безвизовый
режим при условии, если в предстоящем отчете Еврокомиссии по реформам
на Украине будет содержаться положительное заключение о их ходе.
Однако этот отчет едва ли может содержать что-то, кроме очередной
похвалы авансом. Потому что Киев слишком долго откладывал на потом
необходимые реформы. В Брюсселе все еще проверяют разработанные
украинскими властями законопроекты, потому что Верховная рада особенно
долго тянула с планом преобразований. В том числе и поэтому итоги первого
года работы правительства Арсения Яценюка выглядят скудными.
Некоторые важные проекты были воплощены в жизнь. Была создана
новая полиция, в которой не должно быть места коррупции. Были приняты
новые правила регулирования банковского и энергетического секторов, в
которых прежде проводилось множество теневых операций.
Однако подавляющее большинство реформ так и не было реализовано.
А во входящих в правительственную коалицию парламентских фракциях
растет число депутатов, которые блокируют эти меры. В связи с этим Джо
Байден по праву напомнил депутатам Верховной рады, что на них лежит
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большая ответственность (…) (Комментарий: Время отговорок для
Украины прошло // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/комментарийвремя-отговорок-для-украины-прошло/a-18902258). – 2015. – 08.12).
Міністр оборони України Степан Полторак і віце-президент
Єврокомісії Федеріка Могеріні підписали адміністративну угоду між
Міністерством оборони України та Європейським оборонним
агентством. Контракт був підписаний 7 грудня, в штаб-квартирі НАТО.
Міністр оборони України Степан Полторак:
Підписання угоди є ще одним важливим кроком на шляху до
європейської інтеграції України. Це створить правову основу для
практичного співробітництва України з країнами-членами ЄС у сфері
оборони, так що це також можливість приєднатися програм і проектів
Агентства (…) (Ukraina podpisała administracyjne porozumienie z resortem
obrony UE // WSCHODNIK.PL (http://wschodnik.pl/polityka/item/3575ukraina-podpisala-administracyjne-porozumienie-z-resortem-obrony-ue.html). –
2015. – 08.12).
Віце-Президент Джо Байден перебуває з дводенним візитом в
Україні і виступив у парламенті.
Тож що Віце-Президент мав сказати у Києві? Теперішня криза полягає
у політичному ускладненні через бюджет. Міністр фінансів Наталія Яресько,
жорсткий реформатор, представила проект податкового законодавства, який
міг би знищити корупційний код, передбачає 20% фіксований подоходній
податок, зменшує дефіцит та забезпечує підтримку МВФ. Джордж Сорос
схвалив його, але ключові фігури в парламенті – ні.
Керівники США не люблять казати країнам, до яких вони дружньо
налаштовані, що вони мусять прийняти «ліки» МВФ, і Байдену не могла
подобатись ця частина його завдання. Так, важливо було задовольнити МВФ.
Але так само важливим було задовольнити український народ. Майбутнє
країни залежить від його підтримки набагато більше, ніж від підтримки
міжнародних фінансових інституцій.
На щастя, вони можуть бути взаємоузгодженими. Частиною місії
Байдена в Україні на цьому тижні було не дати розцінювати себе як людину,
що працює на МВФ. Він мав підтримати план Яресько та дати зрозуміти, що
думка уряду США передбачає розуміння того, що її план може мати успіх
тільки якщо він поєднуватиметься з непримиренним наступом на корупцію
та ще нереформовані інституції «до майданної» України (Joe Biden’s Mission
in Ukraine // Wall Street Journal (http://blogs.wsj.com/washwire/2015/12/07/joebidens-mission-in-ukraine/). – 2015. – 07.12).
Байден використав свою поїздку аби переконати Президента
Порошенка та Прем’єр-міністра Яценюка залишити осторонь свої
протиріччя та тісніше співпрацювати задля подолання корупції.
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Порошенко був обраний Президентом у 2014 році після того, як
промосковський уряд змушений був піти після масових протестів, на які він
відповів спробами жорсткого придушення.
Хоча він зробив певні кроки, а саме створення нової поліції та перехід
до незалежного управління державною енергетичною компанією, його
опоненти кажуть, що структурних змін він не запровадив.
Непорозуміння між Порошенком та Яценюком посилює те, що вони
належать до різних партій і по-різному дивляться на конституційну систему,
яка нечітко розподіляє повноваження між гілками влади. Хоча американська
влада вважає обох діячів реформаторами, кожний з них має свій власний
клан, що їх захищає і не збирається поступатися інтересами.
Не стаючи ні на чий бік, Байден зустрівся окремо з Порошенком та
Яценюком, аби змусити їх працювати спільно. Офіційні джерела США
повідомляють, що Віце-президент попередив їх, що українська громадськість
дедалі більше розчаровується у перебігу реформ і закликав їх не «знехтувати
цією можливістю», як сказав один урядовець.
Колишній посол США в Україні Карлос Паскуаль:
Найголовніша проблема, яку слід розв’язати Байдену в Україні – це
єднання президента та прем’єр-міністра на шляху реформ, що само по собі
вже допоможе Україні та посилить підтримку світової спільноти (…) (Joe
Biden Says U.S. Is Still Backing Ukraine // New York Times
(http://www.nytimes.com/2015/12/08/world/europe/joe-biden-says-us-is-stillbacking-ukraine.html?_r=1). – 2015. – 07.12).
Євросоюз попередив Україну, що вона повинна закінчити
антикорупційні реформи для того, щоб отримати безвізовий режим до
кінця року.
Комісар ЄС Йоханес Хан:
Боротьба проти корупції була, є та залишається першим номером у
списку наших пріоритетів.
Я впевнений, що ми матимемо позитивну відповідь, але я не хочу
випереджати події.
Прогресу у боротьбі з корупцією потребують іноземні фірми, що
налаштовані інвестувати гроші в Україну (…).
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Федеріка
Могеріні:
Боротьба з корупцією є «ключем» до тісніших зв’язків.
Джерела з ЄС найвагомішими досягненнями називають початок роботи
нового «Антикорупційного прокурора», початок роботи «Антикорупційного
бюро», початок роботи нового «Агентства з запобігання корупції» та два
закони щодо конфіскації статків, нажитих корупційним шляхом.
Зауважують, що Україна виконала «97%» вимог списку заходів,
потрібних для отримання безвізового режиму. «Практично неможливо»
завершити все до 15 грудня. Але можна передбачити, що реакція комісії буде
схвальною, враховуючи перелік того, що вже зроблено: «Ми не можемо дати
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негативну відповідь через українську громадськість. Вона зробила так багато
за останні шість місяців, змусивши парламент прийняти потрібні закони».
Інше джерело з ЄС заявило, що візова стіна може впасти «у 2016 році»,
якщо Україна виконає ці 3% домашнього завдання та держави-члени дадуть
позитивну відповідь (Ukraine «3%» away from EU visa-free green light //
EUobserver (https://euobserver.com/foreign/131419). – 2015. – 07.12).
Постійний представник України при ЄС Любов Непоп:
Упродовж останніх двох років Україна залишається на світовому
порядку денному. (…)
Прихильники реалістичного погляду, а таких багато, налаштовані
скептично щодо перспектив, як вони кажуть, знесиленої країни, яка пережила
революцію, підірвана злочинами корумпованого уряду та зіштовхнулася з
агресією набагато сильнішого сусіда. (…)
Варто дати риториці спокій та дозволити економічним показникам
промовляти за себе.
Для того, щоб країна вийшла на шлях економічного зростання,
потрібна програма структурних реформ. У випадку України це може бути
забезпечено позикою МВФ у 17,5 млрд доларів. МВФ підставляє своє плече
нашим реформам, але унеможливлює підтримку з інших джерел, включно з
Євросоюзом.
Уряд також зменшив фінансовий дефіцит країни, підвищив ступінь
прийнятності рівня заборгованості та стабілізував грошову одиницю. Також
припинені величезні субсидії неефективним галузям та державним
підприємствам.
Закордонні резерви України зросли з 5 до 13 млрд доларів. У цьому
кварталі, порівняно з попереднім, українська економіка показала зростання у
0,7%. (…)
Багато позитивних змін відбулося через необхідність підготовки до
вступу у зону вільної торгівлі з Євросоюзом 1 січня 2016 року. (…)
В Україні засновано антикорупційні установи, серед них – такі, що є
абсолютно новими та революційними для нашого суспільства. І хоча для
підтвердження їхньої ефективності потрібен час, енергетичний сектор та
державні закупівлі є прикладом змін на краще, що вже відбулися. (…)
Сьогодні Україна виглядає як гігантський будівельний майданчик.
Картина є ще начерком, багато результатів – за сценою, від дерегуляції та
покращення бізнес-клімату до укріплення системи національної безпеки,
банківської системи та децентралізації (…) (Ukraine: Notes from a European
construction site // EUobserver (https://euobserver.com/opinion/131402). – 2015.
– 07.12).
В ходе визита в Киев вице-президент США Джо Байден пообещал
властям Украины помощь в размере 190 млн долларов и призвал их
активнее бороться с коррупцией.
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Тема коррупции оказалось одной из важнейших во время визита в
украинскую столицу американского вице-президента.
Вице-президент США Джо Байден:
Искоренение опухоли коррупции имеет решающее значение для
Украины. Также, США выделят 190 миллионов долларов, чтобы помочь
Киеву справиться с этой проблемой.
2016 год будет для Украины решающим: Киеву многое предстоит
сделать. Довольно спорным, например, кажется вопрос проведения судебной
реформы. Хотя бы потому, что администрацию Порошенко консультируют
представители Совета Европы, который не склонен к быстрым реформам.
Несмотря на многочисленные проблемы украинских властей с
проведением обещанных реформ, визит, судя по всему, прошел в
доброжелательной атмосфере (Джо Байден на Украине: период поблажек
Киеву заканчивается? // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/джо-байденна-украине-период-поблажек-киеву-заканчивается/a-18900371). – 2015. –
07.12).
Президент Украины Петр Порошенко:
Українська міліція перестала бути закорумпованою, незважаючи на те,
що корупція є однією з основних проблем, з якою держава бореться.
Шість місяців тому, тільки 7% українців заявили, що увірять в нову
поліцію. Сьогодні їх вже близько 70%. Все тому, що ми поклали край
корупції в поліції (…) (Poroszenko: położyliśmy kres korupcji w policji //
WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/3550-poroszenkopolozylismy-kres-korupcji-w-policji.html). – 2015. – 07.12).
Еврокомиссия приняла комплекс мер по поддержке реформы
децентрализации на Украине.
Программа предусматривает предоставление Киеву 97 млн евро: 90
млн из них выделит ЕС, 6 млн – Германия и 1 млн – Польша.
Финансирование будет направлено на укрепление администраций и
обеспечение их подотчетности на местном, региональном и центральном
уровнях.
Вместе с тем Украине будет предоставлена дополнительная поддержка
в размере 10 млн евро, которая предназначена для восстановления восточной
части страны, которая пострадала от вооруженного конфликта. (ЕС выделит
Украине почти 100 млн евро на реформы // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/ес-выделит-украине-почти-100-млн-евро-нареформы/a-18900927). – 2015. – 07.12).
Заместитель генерального секретаря Североатлантического
альянса Александр Вершбо:
НАТО продолжит оказывать Киеву консультативную поддержку по
вопросам реформы обороны и безопасности. Украина не одинока
(НАТОпоможет Украине провести реформу обороны и безопасности //
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РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/12/07/1468890.html). – 2015. –
07.12).
Украина и Япония заключили соглашение о предоставлении Киеву
нового кредита в размере почти 37 млрд йен (почти 300 млн долларов
США в пересчете). Деньги пойдут на поддержку реформ, которые в
настоящее время проводятся на Украине.
Министр финансов Украины Наталия Яресько:
Кредит нацелен на повышение эффективности и прозрачности
госсектора, дерегуляцию и улучшение условий ведения бизнеса.
Между тем посол Японии на Украине Сигеки Суми:
Япония имеет несколько условий для продолжения поддержки
Украины. Наибольшую обеспокоенность вызывает проблема коррупции и
непрозрачный способ ведения дел. Справиться с коррупцией позволят
сильные и независимые суды и прокуратура (Украина получит от Японии
еще один кредит на 300 млн долларов // Deutsche Welle
http://www.dw.com/ru/украина-получит-от-японии-еще-один-кредит-на300-млн-долларов/a-18895242). – 2015. – 04.12).
Во время визита в Вильнюс президент Украины Петр Порошенко
и его литовская коллега Даля Грибаускайте высказались за создание
зоны свободной торговли Украины с ЕС.
Президент Украины Петр Порошенко:
(…) Мы твердо настроены на то, что с 1 января 2016 года договор о
свободной торговле вступит в силу.
Президент Литвы Даля Грибаускайте:
(…) Украине стоит и следует интегрироваться в мировое и европейское
экономическое пространство (…) (США и их сателлиты делают всѐ,
чтобы
мир
не
забыл
об
Украине
//
RuBaltic.Ru
(http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/031215-ssha-pribaltikaukraina/#t20c). – 2015. – 03.12).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Президент України Петро Порошенко:
Це (виступ у Парламенті Віце-президента США Джозефа Байдена, –
ред.) був не тільки адресований назовні мессідж про потужну підтримку
нашим стратегічним партнером України в дуже важкій ситуації. (…) Це був
месідж про необхідність боротьби з корупцією, і вона має полягати не лише в
створенні інституціональних структур, а в тому, чого чекає він нас
Український народ і чекає весь світ, – результативності, і я би дуже хотів,
щоб це почули всі, кого це стосується.
Також це був месідж про необхідність проведення конституційних
реформ щодо судової гілки влади, децентралізації, дерегуляції, кроків по
покращенню інвестиційного клімату, дуже важливої реформи охорони
здоров’я.
Ми маємо бути країною, яка в цих умовах дуже жорсткої кризи
продемонструє позитивні зміни.
Я дуже хотів би, щоб всі, в тому числі народні депутати, послухавши
промову, не пішли з цієї зали, а, навпаки, проголосували ратифікацію угоди
зі Світовим банком, яка дає нам можливість отримати відповідні кошти на
фінансування реформ, проголосували закони, якими ми маємо довести
виконання всіх наших зобов’язань щодо безвізового режиму з ЄС.
Ми можемо констатувати значний прогрес у виконання плану дій щодо
безвізового режиму щодо України, хоча й багато хто в це не вірив.
Перемогти ми зможемо лише тоді, коли ми будемо оптимістами, і будемо
вірити у перемогу (…) (Український народ та світ чекають
результативних реформ – Президент на Нацраді реформ //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/1274). – 2015.
– 09.12).
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
Сьогодні звітуємо про результати роботи економічного блоку Уряду за
рік нашої роботи. (…)
Нам вдалося домовитися з МВФ (…) й ухвалити кредитну програму у
розмірі 17,5 млрд дол. США на найближчі 4 роки. Це найбільша за обсягом
програма допомоги в історії цієї організації у розрахунку на душу населення
країни-отримувача.
Ми також домовилися з нашими двосторонніми та багатосторонніми
партнерами про отримання додаткового фінансування у розмірі 5,2 млрд дол.
США.
Умовою для відкриття усіх цих міжнародних кредитних ліній є
здійснення реформ. Ми вже отримали два транші від МВФ у розмірі 6,7 млрд
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дол. США в цьому році, а також понад 3 млрд. дол. США від наших
офіційних партнерів США, ЄС, Світового Банку, Канади, Німеччини, Японії
та Норвегії.
Наразі готуються додаткові угоди про надання аналогічної підтримки з
боку ЄБРР, ЕІБ, Польщі, Швейцарії та Туреччини. Усі вони є учасниками
нашої міжнародної фінансової коаліції.
Нарешті, ми провели реструктуризацію зовнішнього боргу та
зменшили суму, яку Україна повинна виплатити кредиторам протягом
наступних трьох років, на 15,2 млрд дол. США. (…)
Ми розпочали вкрай важливий процес зменшення дефіциту
(держбюджету, − ред.). Вже в наступному році рівень дефіциту бюджету
знизиться до 3.7 % ВВП (…).
Другою найбільш важливою метою було і є створення умов для
реального − і стрімкого − економічного зростання.
Багато чого вже зроблено. Спільно з НБУ ми працюємо над
посиленням банківської системи. (…)
Ще кілька важливих кроків потребує ухвалення Урядом та
парламентом. Мова, звичайно, − про податкову реформу, оновлений,
компромісний проект якої я презентувала вчора на засіданні Національної
ради реформ.
Нарешті, четверта мета діяльності міністерства − це боротьба з
корупцією та прозоре використання державних фінансів. Назву лише кілька
найбільш вагомих досягнень Мінфіну на цьому шляху:
− запровадження системи електронних закупівель в самому Мінфіні;
− створення порталу E-data для прозорого відстеження усіх державних
витрат;
− розробка та початок впровадження інституційної реформи ДФС, що
включає запровадження електронних сервісів, скорочення штату ДФС на
30% до кінця цього року, звільнення майже всієї керівної ланки та набір
нових кваліфікованих спеціалістів на основі відкритих конкурсів та кращих
світових практик;
− розробка структурної реформи корпоративного управління
державних банків;
−∙початок реструктуризації Державної фінансової інспекції. (…)
Стабільний платіжний баланс, пруденційні бюджетні витрати та
дефіцит, здорова банківська система та боротьба з корупцією − ми
створюємо стабільне підґрунтя для фінансової та економічної стабільності. І
тим самим повертаємося на шлях реального економічного зростання,
інвестицій та покращення рівня життя кожного нашого громадянина
(Наталія Яресько прозвітувала про результати роботи під час публічного
звіту Уряду за рік // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248693973&cat_id=244276429). − 2015. – 09.12).
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Міжнародний валютний фонд змінить правила кредитування, аби
продовжувати надавати фінансову підтримку країнам, котрі не погасили
свої борги перед офіційними кредиторами.
Представник МВФ Джеррі Райс:
Такий крок дозволить МВФ продовжити кредитування України навіть
у тому випадку, якщо країна не виплатить Росії три мільярди доларів боргу.
Виконавча рада МВФ сьогодні погодилася змінити поточну політику (МВФ
переглядає свою політику, щоб продовжити кредитувати Україну //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/24667-mvfperesmatrivaet-svoju-politiku-chtoby-prodolzhi.html). – 2015. – 08.12).
Президент України Петро Порошенко:
Сьогодні важлива не лише фінансова підтримка, яку Сполучені Штати
надають нам і надавали раніше. Більше 500 млн доларів надійшло в Україну
у вигляді кредитних гарантій, допомоги через МВФ, допомоги на проведення
реформ і військово-технічну співпрацю. Я впевнений в тому, що наша з вами
співпраця чітко відображає вірність руху нашої держави шляхом реформ.
Руху в напрямку Європейського Союзу, європейської інтеграції.
Доказом ефективності кроків з реформування країни є попередня
оцінка оціночної місії ЄС щодо безвізового режиму. Ми передбачали цілу
низку законопроектів, кроків по укріпленню кордону, системи ідентифікації,
міграційної служби. Мені дуже приємно констатувати, що ми маємо
підтримку Вашу і підтримку ЄС у цих напрямках. (…)
Віце-президент США Джозеф Байден:
Багато важкої роботи зроблено, включно з реформою системи
правосуддя, але попереду ще багато роботи. Усі українці, офіціальна влада,
бізнес, громадянське суспільство мають працювати щоденно разом для того,
щоб викорінити корупцію. (...) Необхідно, щоб на усіх рівнях працювали
однакові правила. І на цьому шляху США будуть завжди поруч з вами.
(...) Сильне громадянське суспільство є критично важливим для
майбутнього України. (…)
ВВП демонструє певне зростання, зростає промислове виробництво,
експорт аграрної продукції, а українська національна валюта стабілізувалася
(Наша співпраця відображає вірність руху шляхом реформ – Президент
Порошенко після зустрічі з Віце-президентом Байденом //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/1268). – 2015.
– 07.12).
Віце-президент США Джозеф Байден:
Ми надали значні фінансові кошти і стали вашими союзниками для
того, щоб побачити Україну як країну, яка має право на новий день. Сьогодні
я хочу оголосити про нову допомогу на суму майже 190 мільйонів доларів
для підтримки прогресу. Ми вже надали 760 мільйонів у формі прямої
підтримки відтоді, як відбулись зміни в уряді у 2014 році. Ці фінанси
допоможуть боротися з корупцією в правоохоронному секторі та
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впровадженні реформи в судовій системі, залучати більше інвестицій від
приватизації в прозорий спосіб, збільшувати потенціал в галузі торгівлі,
робити поступ в конституційній реформі та підтримці громадянського
суспільства і незалежних ЗМІ.
Я закликаю пана президента співпрацювати з демократичними силами.
Саме цього очікують і заслуговують українці... В України є ще один шанс і
дуже важливо для того, щоб забезпечити процвітання і бути частиною
безпечної Європи, викорінити ракову пухлину корупції. Допоки ви
продовжуватимете поступ у боротьбі з корупцією, доти США будуть разом з
вами (США надають Україні ще 190 мільйонів доларів на впровадження
реформ // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/news/27412
128.html). – 2015. – 07.12).
Украина готова к проведению пяти реформ, заявил премьерминистр Украины Арсений Яценюк в ходе совместного с вицепрезидентом США Джозефом Байденом.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк:
Со стороны украинского правительства я вас могу четко заверить в
нашем плане, относительно дальнейших действий. В первую очередь это
дерегуляция и уменьшение влияния власти на экономические процессы.
Второе – это реформа украинской как налоговой системы, так и украинской
Государственной фискальной службы. Третье – это борьба с коррупцией на
таможне. Четвертое – это приватизация. Пятое – это введение новых
стандартов в управлении государственными компаніями (…) (Яценюк
сообщил вице-премьеру США четкий план дальнейших действий
правительства // www.112.ua (http://112.ua/politika/yacenyuk-soobshhil-vicepremeru-ssha-chetkiy-plan-delneyshih-deystviy-pravitelstva-277235.html).
−
2015. – 07.12).
Японія виділила Україні 300 млн доларів макрофінансової
допомоги.
Документ у п'ятницю в Києві підписали прем'єр-міністр України
Арсеній Яценюк і посол Японії в Україні Шігекі Суми.
Японія виділила Україні кредит у розмірі 300 млн доларів з терміном
погашення 20 років.
Кошти будуть спрямовані на здійснення економічних реформ.
Пільговий період по кредиту − 6 років.
Посол Японії Шігекі Суми:
Минулого року Японія вже надала Україні кредит в розмірі 100 млн
доларів, всього Японія виділить 400 млн доларів.
Віце-президент
Японського
агентства
міжнародного
співробітництва Кенічі Таміоші:
Ці кошти будуть спрямовані на введення ефективного управління в
держсекторі, зміцнення нормативно-правової бази, дерегуляцію і на реформу
комунальних субсидій для незахищених верств населення (Японія виділила
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37

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

3 − 9 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015
Україні 300 мільйонів доларів фін допомоги // Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2015/12/4/570831/). − 2015. – 04.12).
Рада Європи залишається партнером України у підтримці
демократичних реформ. У ході зустрічі Міністра закордонних справ
України Павла Клімкіна з Генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном
Ягландом обговорювалися шляхи поглиблення співробітництва з підтримки
процесу реформ, який здійснюється Президентом та Урядом України (Рада
Європи залишається партнером України у підтримці демократичних
реформ // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248679088&cat_id=244277212). − 2015. – 03.12).
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з
Державним секретарем США Джоном Керрі.
Джон Керрі відзначив завершення процедури з призначенням
керівника
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури
України,
наголосивши, що це є надзвичайно важливим сигналом у напрямку рішучої
боротьби з корупцією (Президент провів телефонну розмову з Державним
секретарем США // Президент України Петро Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-telefonnu-rozmovu-zderzhavnim-sekretarem-s-36419). – 2015. – 03.12).
Конституційна реформа
Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман:
Я абсолютно согласен с теми главными тезисами, которые господин
вице-президент озвучил во время выступления, а затем подтвердил во время
нашей личной встречи.
Для того, чтобы Украина начала полноценно развиваться, необходимы
две вещи: продолжить системную борьбу с коррупцией и успешно завершить
Конституционную реформу в части децентрализации и правосудия.
Учитывая принятие Верховной Радой ряда антикоррупционных
законов и реформы децентрализации в первом чтении, убежден, все эти
ключевые вопросы мы тоже примем (…) (Гройсман убежден, что Рада
завершит
Конституционную
реформу
//
Сегодня.ua.
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/groysman-ubezhden-chto-radazavershit-konstitucionnuyu-reformu-674018.html). − 2015. – 09.12).
Віце-президент США Джозеф Байден:
Конституційна реформа в Україні має на меті використання найкращої
європейської практики.
Конституційні реформи, які включають реформу судової системи та
децентралізацію, що мають на меті використання найкращої європейської
практики, не є відмовою від демократичних принципів, не є підривом
суверенітету. Це дуже важливо для майбутнього України в Європі.
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Дуже важливо, щоб в Україні територіальні одиниці могли самостійні
вирішувати усі свої питання, будувати освітні програми тощо в рамках
єдиної Конституції (Конституційна реформа важлива для майбутнього
України в Європі, − Джозеф Байден // Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
(http://www.minregion.gov.ua/news/konstituciyna-reforma-vazhliva-dlyamaybutnogo-ukrayini-v-evropi---dzhozef-bayden-732559/). − 2015. – 08.12).
Президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо:
Нарешті, завдяки гарній співпраці між Венеціанською комісією та
Конституційною комісією під головуванням голови Верховної Ради пана
Гройсмана, ми маємо проект конституційних змін щодо обох сфер, які
відображають рекомендації Венеціанської комісії.
Ухвалення конституційних змін щодо децентралізації, зауважив
Букіккіо, дозволить Україні відійти від радянської спадщини у вигляді
централізованої системи влади та відкриває шлях до самоврядування на
місцевому та регіональному рівні.
Зміни до Конституції у частині правосуддя значно зменшили би
політичний вплив на суддів як з боку Президента, так і Верховної Ради.
Низка положень, які були включені до тексту, дадуть можливість позбутися
корумпованих або некомпетентних суддів.
Зміни до Конституції дадуть можливість відійти від «радянської
традиції прокуратури» та забезпечать її діяльність відповідно до
європейських стандартів.
Ми, з боку Венеціанської комісії, дуже раді, що після багатьох років
невдалих спроб ми нарешті підійшли до такого моменту. Прийняття цих змін
відбувається з великим запізненням. І це тільки перший крок у процесі
реформування.
Необхідно буде ухвалити ще низку законів та внести зміни до окремих
законів. А також зміни повинні здійснюватися на практиці. Ще дуже багато
роботи треба виконати. Але ми повинні саме тому рішуче і швидко діяти.
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд:
Конституційна реформа – це абсолютний пріоритет зараз.
Децентралізація є дуже важливою частиною цієї реформи.
Країни-члени ЄС та Ради Європи, такі як Італія, Іспанія, Велика
Британія та Скандинавські країни передали значну частину влади на
місцевий рівень.
Ми можемо використовувати їхній досвід. І ми можемо надати
практичну допомогу, знаючи всі особливості таких Конституцій.
Конституція забезпечує роботу в місцевих органах влади, і якщо вони
сильні, то вони будуть забезпечувати процвітання країни. І я вважаю, що
саме таким шляхом має рухатися Україна вперед (Президент Венеціанської
Комісії Дж. Букіккіо: у проведенні конституційних змін необхідно діяти
швидко і рішуче // Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/
item/id/1251). – 2015. – 03.12).
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Президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо:
Венеціанська комісія повністю підтримує прийняття Україною змін до
Конституції в частині реформування судової гілки влади та децентралізації,
хоча процес і відбувається з великим запізненням.
Ми з боку Венеціанської комісії дуже раді, що, після багатьох років
невдалих спроб, ми нарешті підійшли до цього моменту. Прийняття цих змін
відбувається із великим запізненням, і це лише перший крок у процесі
реформування.
Прийняття змін до Конституції в частині децентралізації дасть змогу
Україні відійти від радянської спадщини у вигляді централізованої системи
влади, а зміни у частині правосуддя значно зменшать політичний вплив на
суддів.
Без всеосяжної реформи судової системи боротьба з корупцією не
матиме успіху (Венеціанська комісія дорікнула Україні за зволікання в
реформі Конституції // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/
2015/12/3/7091218/). − 2015. – 03.12).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Президент України Петро Порошенко в середу підписав два
закони, які Україна повинна була прийняти в рамках виконання Плану
дій з візової лібералізації.
Зокрема мова йде про Закон про Нацагентство з питань розшуку
активів, одержаних від корупційних та інших злочинів (3040), а також зміни
до КПК щодо арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків
(2540a), які входили до «антикорупційного пакету».
Варто зауважити, що наразі невідомо, чи отримали ці закони
експертний висновок Євро комісії (Порошенко підписав два безвізових
закони // Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/
12/9/7041999/). − 2015. – 09.12).
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
У 2015 році знищено кадрову корупцію. Директори держпідприємств
обираються виключно через прозорі конкурси. Вже проведено 250 відборів, у
яких взяли участь понад 1000 кандидатів. (…)
Ми інформуємо у відкритому доступі про вакансії та вимоги до
кандидатів. Подібна практика існує, наприклад, у Німеччині та Франції, де
претендентів на посаду державного службовця публічно інформують про
наявність вільної вакансії (…) (Олексій Павленко відзвітував про кадрову
політику // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248690492&cat_id=244277212). − 2015. – 08.12).
Заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова:
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Мир видит Украину такой: 142 место среди 175 стран мира по уровню
коррупции, 129 место среди 180 по уровню свободы прессы, 162 место среди
178 стран по уровню экономической свободы.
Украина поднялась в мировом рейтинге Global Open Data Index на 58
место из 134 стран мира (в 2014 году занимала 68 позицию) (Украина заняла
только 142 место в мире по уровню коррупции // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/koruptsiya/73961-ukraina-zanyalatolko-142-mesto-v-mire-po-urovnyu-korruptsii-). − 2015. – 08.12).
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем
Ситник:
Средняя зарплата детективов Национального антикоррупционного
бюро Украины установлена на уровне 32−34 тыс. грн.
Вскоре во Львове и Одессе откроются территориальные подразделения
НАБУ. Чуть позже – в Днепропетровске.
Кроме того, Кабинет министров намерен выделить более 400 млн грн в
2016 году на функционирование НАБУ (Средняя зарплата детективов
НАБУ установлена на уровне 32-34 тыс. грн, – Сытник // 112.ua
(http://112.ua/obshchestvo/srednyaya-zarplata-detektivov-nabu-ustanovlena-naurovne-32-34-tys-grn--sytnik-277075.html). − 2015. – 07.12).
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник:
Національне антикорупційне бюро планує збільшити штат детективів
до 150 осіб до січня 2016 року.
Ми будемо намагатись синхронно йти з антикорупційним прокурором.
По мірі того, як він буде збільшувати кількість антикорупційних прокурорів,
ми, відповідно, збільшуватимемо кількість детективів.
Вже оголошено конкурс і проводиться перше тестування.
До початку січня хочемо взяти, в залежності від результатів конкурсу
від 70 до 100 детективів, щоб на січень місяць в штаті Антикорупційного
бюро було 150 детективів.
Наразі на конкурс подали документи 2 тисячі кандидатів (Штат
антикорупційних детективів планують збільшити до січня // Українська
правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/7/7091644/). − 2015. – 07.12).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Уряд забезпечив фінансування Національного агентства з запобігання
корупції, Національного антикорупційного бюро і Національної
антикорупційної прокуратури. Сподіваюся, що вони в найкоротші терміни
почнуть свою активну роботу.
Якщо ви в декларації написали одне, а живете по-іншому, і хтось
написав про це заяву, − це агентство має прийти до вас і запитати
підтверджуючі документи. Тобто, це так званий превентивний орган.
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Для того, щоб запрацювало НАБ, ми створили третій орган –
Національну антикорупційну прокуратуру, і призначений антикорупційний
прокурор.
Надто багато органів далі відповідальні за розслідування корупційних
злочинів – наприклад, Служба безпеки України, частина компетенції
залишилася ще й у Міністерства внутрішніх справ.
У нас є Національне антикорупційне бюро, воно розслідує всі
кримінальні справи. У нас є Національний антикорупційний прокурор – він
здійснює загальний нагляд за цим. У нас є Національне антикорупційне
агентство – воно виконує превентивну функцію. І тепер вся ця машина
повинна злетіти і показати реальний результат.
При цьому необхідно уникнути помилок, яких свого часу припустилися
деякі європейські партнери.
(…) Моя ідея, яку я буду обговорювати з нашими американськими
друзями і європейцями, − створити міжнародну антикорупційну платформу,
міжнародну антикорупційну місію, коли сюди би приїхали слідчі ФБР, NSA
Великобританії, які би зайнялися практичною допомогою всім цим органам.
Йдеться не лише про технічну допомогу. Створення міжнародної
антикорупційної місії дасть змогу проводити спільні антикорупційні
розслідування. Як правило, кошти, які внаслідок корупційних діянь
отримуються в Україні, ідуть через американські чи європейські банки. Місія
дасть нам можливість зразу порушувати відповідні кримінальні провадження
або в Сполучених Штатах, або в країнах-членах Європейського Союзу і
проводити спільні антикорупційні розслідування (Арсеній Яценюк: Уряд
забезпечив фінансування антикорупційних органів. Сподіваюся, що вони в
найкоротші терміни почнуть свою активну роботу // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248682413&cat_id=2
44276429). − 2015. – 04.12).
Специальный представитель генерального секретаря Совета
Европы по Украине Кристос Джакомопулос:
Принятие
антикоррупционной
стратегии
и
назначение
антикоррупционного прокурора помогут обеспечить Украине эффективную
борьбу с коррупцией.
Я думаю, что были сделаны очень важные шаги, была принята
антикоррупционная стратегия, основаны новые структуры − в Украине
назначен антикоррупционный прокурор. У вас теперь есть механизм и нужно
посмотреть, как он будет работать.
Я считаю, что у вас появилась адекватная законодательная и
институциональная основа, которая может обеспечить Украине эффективную
борьбу с коррупцией (В Украине создана законодательная основа для
борьбы
с
коррупцией,
−
Совет
Европы
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/363595/v_ukraine_sozdana_zakonodatelnaya_osnova
_dlya_borby_s_korruptsieyi_sovet_evropy). − 2015. – 03.12).
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Речник Європейської комісії Маргарітіс Шінас:
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав «кроком
вперед» завершення процесу створення в Україні Антикорупційної
прокуратури та призначення антикорупційного прокурора.
Президент Порошенко детально роз’яснив всі дії та кроки у сфері
лібералізації візового режиму з огляду на очікувану в середині грудня
доповідь Європейської комісії з виконання Плану дій з лібералізації візового
режиму.
Реформи, спрямовані на боротьбу та запобігання корупції,
залишаються ключовим пріоритетом, виконання стандартів у цій сфері
дозволить Україні повністю виконати другу фазу процесу з лібералізації
візового режиму.
Заснування працездатного та незалежного офісу Антикорупційної
прокуратури, а також Національного антикорупційного бюро є ключовими
умовами в цьому процесі (…) (В ЄС привітали завершення процесу
створення Антикорупційної прокуратури // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/3/7041732/). − 2015. – 03.12).
Децентралізація та реформа державного управління
Віце-прем'єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Мінрегіон має чіткий план роботи на 2016 рік і продовжить іти шляхом
реформ. Зокрема, максимальних обертів має набрати реалізація реформи
децентралізації.
2016 рік має стати проривним у реформі децентралізації – треба внести
зміни до Конституції України, остаточно закріпивши нові повноваження за
місцевими громадами. Це дозолить завершити і повноцінно запустити цю
реформу по всій країні та отримати від неї максимальний ефект. (…)
Крім того, протягом двох років необхідно змінити приблизно 500
законів, які чітко розподілять повноваження між органами влади на всіх
рівнях.
Наступного року планується збільшити розмір фонду регіонального
розвитку і закласти у Держбюджеті 2016 року 5,7 млрд грн на його
фінансування. Із них 1,2 млрд грн − для підтримки 159 об'єднаних
територіальних громад; 3,7 млрд грн − для проектів регіонального розвитку;
0,8 млрд грн − для проектів з енергоефективності (…) (Геннадій Зубко: 2016
рік стане проривним у реформі децентралізації // Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України (http://www.minregion.gov.ua/news/gennadiy-zubko-2016-rik-stane-prorivnim-u-reformi-decentralizaciyi-396683/). − 2015. – 09.12).
Вице-премьер-министр,
министр
строительства и ЖКХ Геннадий Зубко:
Офіційна інформація
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Бюджетная децентрализация позволила в текущем году собрать
дополнительно 24 миллиарда гривен налогов и сборов, которые будут
направлены на нужды местных громад.
(…) И уже начиная с прошлой недели, начиная с Днепропетровского
облсовета, наше местное самоуправление самостоятельно составляет
бюджеты развития. Не ожидая, пока мы примем (Государственный) бюджет
2016 года.
На данный момент в Украине учреждены органы местного
самоуправления 159 местных громад, и с 1 января эти громады вступят в
прямые бюджетные отношения с Госказначейством.
Чтобы было понятно, это полтора миллиона граждан. Но это полтора
миллиона граждан, живущих в сельской местности. Если посмотреть, у нас
10 % людей, которые должны объединиться (в громады. − Ред.), уже
объединены (10 % жителей села уже объединились в громады, – Зубко //
Урядовий портал (http://censor.net.ua/news/364379/10_jiteleyi_sela_uje_
obedinilis_v_gromady_zubko). − 2015. – 09.12).
Єврокомісія оголосила, що прийняла комплекс заходів щодо
підтримки децентралізації та посилення місцевого самоврядування в
Україні.
У комюніке виконавчої колегії ЄС повідомляється, що на цю програму
виділяється EUR97 млн. В основному (EUR90 млн) вона фінансується з
бюджету ЄС, EUR6 млн дає Німеччина та EUR1 млн − Польща.
Фінансування буде спрямовано на зміцнення адміністрацій та
забезпечення їхньої підзвітності на місцевому, регіональному та
центральному рівнях.
Додаткова підтримка в EUR10 млн, яка піде через Інструмент сприяння
стабільності та миру, призначена для відновлення управлінських структур,
примирення та миробудівництва у східній частині України.
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та
політики безпеки Федеріка Могеріні:
Україна залишається одним із пріоритетів порядку денного ЄС. Ці
програми відіграватимуть важливу роль у підтримці зусиль України,
спрямованих на поліпшення системи управління, зокрема в районах,
охоплених конфліктом на сході.
Член Єврокомісії з питань розширення та політики добросусідства
Йоганнес Ган:
Рішення про таке суттєве фінансування демонструє підтримку
Євросоюзом реформ із децентралізації влади в Україні.
Програма децентралізації − це друга програма для України, прийнята
цього року Єврокомісією. В результаті загальний обсяг безвідплатної
допомоги Україні в 2015 році сягнув EUR200 млн. Ця програма − частина
зобов'язань ЄС та європейських фінансових інститутів, які обіцяли Україні
понад EUR12 млрд у вигляді грантів і кредитів для макрофінансової
стабілізації та процесу реформ (Єврокомісія офіційно заявила про виділення
Офіційна інформація
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майже EUR100 млн на фінансування децентралізації влади в Україні //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1045). –
2015. – 08.12).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
У Верховній Раді створений парламентський офіс місцевого
самоврядування.
Ми будемо повністю надавати усю необхідну підтримку керівникам
органів місцевого самоврядування – технічну, юридичну, експертну,
логістичну – все, що буде необхідно. Український Парламент до ваших
послуг, приїжджайте в Київ, в цьому офісі ви можете отримати всі технічні
засоби для ефективної власної роботи.
Нам і в подальшому потрібно налагоджувати взаємодію між
Парламентом, парламентськими комітетами і органами місцевого
самоврядування (…) (У Верховній Раді створений парламентський офіс
місцевого
самоврядування
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1018). – 2015. – 04.12).
Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
До квітня 2016 року можуть відібрати перших сто кандидатів у
префекти для проведення їхньої фахової підготовки.
Ми так ставимо собі плани, що десь до квітня місяця ми вже повинні
відібрати перших сто кандидатів на навчання і підготовки до роботи
префектами.
Разом з тим початок підготовки префектів можливий тільки у випадку,
коли будуть ухвалені в цілому зміни до Конституції Украіни в частині
децентралізації та відповідні в зв'язку з цим зміни до законодавства Украіни.
Французький уряд збирається надати підтримку Україні в підготовці
префектів. Водночас, за його словами, обговорюється питання можливості
стажування українських префектів за кордоном.
Мало тільки передати методики. Ми ще хотіли б, щоб ті префекти, які
будуть готуватися тут, пройшли стажування у Франції два-три тижні
(Г. Зубко: перших кандидатів у префекти відберуть до квітня 2016 //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/1256). – 2015.
– 04.12).
Заступник голови представництва Європейського Союзу в Україні
Томас Фреллесен:
Європейська комісія вчора прийняла рішення − надати Україні
серйозну фінансову допомогу для децентралізації 100 млн євро.
Також буде надаватися серйозна консультативна допомога.
Отримання об'єднаними громадами інвестиційних планів, їм потрібна
буде допомога в навчанні правильної їх реалізації (Єврокомісія виділить
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Україні 100 мільйонів євро на децентралізацію // Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2015/12/3/570672/). − 2015. – 03.12).
Дерегуляція та розвиток підприємництва
Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому
комплексі».
Документом пропонується скасувати або обмежити дію 22 дозвільних
процедур
та
вимог
у
здійсненні
господарської
діяльності
сільськогосподарських підприємств, а також обмежити повноваження
окремих державних органів щодо функцій державного контролю.
У результаті обговорень, які тривали протягом першої половини 2015
року, було проаналізовано 110 дозвільних та інших обов’язкових процедур в
АПК. З них 72 було визначено такими, що не варто скасовувати чи
обмежувати, 16 – такими, що врегульовуються іншими законами та
законопроектами. Решту доцільно скасувати (Рада прийняла закон про
дерегуляцію
в
агропромисловому
комплексі
//
INSIDER
(http://www.theinsider.ua/business/5666ebce1c1dc/). – 2015. – 08.12).
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства
Владислава Рутицька:
Прийняття в цілому проект Закону 2558а про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому
комплексі. «За» проголосували 237 народних депутатів.
Це надважливий Закон для аграрної сфери. Відсьогодні ми скасовуємо
або обмежуємо 22 дозвільні процедури. Хочу ще раз наголосити на тому, що
цей нормативний акт дозволить знизити ризики корупційних проявів,
скоротити адміністративні витрати для аграріїв та підвищити інвестиційну
привабливість українського сільського господарства для іноземних
інвесторів.
В результаті впровадження закону очікується досягнення таких
результатів:
1. Суттєве скорочення адміністративних витрат для аграріїв.
2. Зниження цін на добрива та відповідно підвищення рентабельності
рослинництва.
3. Спрощення виходу нових суб’єктів господарювання на ринок за
рахунок скорочення дозвільних процедур, як наслідок – підвищення
конкуренції та зниження цін на харчові продукти.
4. Зниження ризиків корупції в агросекторі, пов’язаних із видачею
дозвільних документів.
5. Підвищення інвестиційної привабливості АПК та позиції України в
міжнародних рейтингах економічної свободи («Закон 2558а має на меті
подолання корупції та скорочення адміністративних витрат», −
Владислава
Рутицька
//
Урядовий
портал
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(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248692177&cat_id=2
44277212). − 2015. – 08.12).
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
За рік роботи ми скасували понад 20 дозвільних документів,
ветеринарних свідоцтв та сертифікатів якості, запровадили ще понад 50
інших змін з дерегуляції. Зокрема, скасовано обов’язковість карантинного
сертифікату, що заощадить 1–1,5 млрд грн у рік. Загалом спрощено до 50 %
регулюючих процедур у галузі, що відчутно поліпшило ведення бізнесу.
Завдяки дерегуляційним ініціативам вдалося досягти рекордного
експорту зернових за всі роки Незалежності – 34,8 млн тонн, а суб’єкти
агроринку зекономили 5 млрд гривень і скоротили логістичний ланцюг
майже на 1,5 тижні. (…)
Надлишкові регулюючі процедури впливають на ділову активність.
Острах опинитися віч-на-віч з великою бюрократичною машиною зупинив не
одну перспективну ініціативу. Надмірні ліценції, свідоцтва та дозволи
забирають час і велику частку доходів учасників ринку. Тому скасування
непрозорих та обтяжливих регуляцій – невід’ємний атрибут реформування
АПК. (…)
Кардинальні зміни відбулися, оскільки Україні вдалося успішно пройти
аудит ЄС і підтвердити, що національна система перевірки якості продукції
еквівалентна європейській. Відтепер, після скорочення надмірних дозволів
для експорту насіння потрібно лише два документи – сертифікат ОЕСР та
свідоцтво ІСТА.
Процес дерегуляції набирає обертів. Міністерство направило на
розгляд парламенту законопроект, який передбачає удосконалення системи
сертифікації насіння. Мова йде про імплементацію європейських принципів
організації насіннєвого ринку в Україні. Це дозволить збільшити обсяги
експорту насіння в понад 1,5 рази, залучити інвестицій на сотні мільйонів
доларів.
Дерегуляція і загалом реформування агросфери спрямовані на
підтримку бізнесу і стимулювання конкуренції і підвищення якості
продукції. Це відкриє нам нові ринкові перспективи. У 2015 Україна вже
стала незалежною від російського ринку. Для української продукції відкрито
9 нових ринків. Україна – глобальний гравець на світових ринках (Міністр
Павленко відзвітував про дерегуляцію за рік роботи // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248687468&cat_id=2
44277212). − 2015. – 07.12).
Судова реформа
Президент України Петро Порошенко:
Україна завершує формування комплексу нових інститутів, які
покликані ефективно боротися з корупцією. Обрання за підсумками
Офіційна інформація

47

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

3 − 9 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015
прозорого конкурсу антикорупційного прокурора, директора Національного
антикорупційного бюро викликає у суспільства довіру до цих
правоохоронних органів і дає надію на отримання швидких результатів.
Однак системного реформування потребує вся система, яка відповідає за
дотримання норм права, захист прав і свобод громадян, і основною
реформою в цій сфері є судова реформа.
Шляхом персонального оцінювання кожного судді має відбутися
очищення та оновлення суддівського корпусу.
Жорсткий контроль за витратами суддів та їхньою відповідністю
доходам, скасування необмеженої суддівської недоторканності, незалежність
суддів від політичних впливів – наріжні камені судової реформи
(Порошенко: Судову владу очистять, оцінюючи кожного суддю //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/23961-poroshenkosudebnuju-vlast-ochistjat-ocenivanija-k.html). – 2015. – 03.12).
Заступник Глави Адміністрації Президента, Голова Робочої групи
Конституційної Комісії з питань правосуддя та суміжних правових
інститутів Олексій Філатов:
Робота над змінами до Конституції України в частині правосуддя, яка
тривала майже шість місяців, завершилася їхнім широким громадським
обговоренням, у якому взяли участь понад 500 експертів, майже 100
пропозицій яких були враховані в кінцевому варіанті Законопроекту.
Цілі проекту змін до Конституції в частині правосуддя можна умовно
розбити на три складові − судова система, адвокатура та прокуратура. Щодо
судової системи основними цілями є незалежність судової влади,
відповідальність, яка є зворотнім боком незалежності суддів, а також
перезавантаження суддівського корпусу. Відповідно, основні положення
законопроекту включають в себе позбавлення політичних органів впливу на
судову владу через передачу повноважень, які стосуються кар’єри суддів і
функціонування судової влади до незалежного органу − Вищої Ради
Правосуддя. Це також призначення суддів безстроково, без будь-яких
випробувальних термінів. Це утворення та ліквідація судів законом, а також
прозорий конкурс на будь-яку суддівську посаду. В частині відповідальності
ми кажемо про функціональний імунітет судді замість загального імунітету,
який присутній в чинній Конституції.
В Законопроекті також йдеться про визначення чітких та адекватних
підстав для звільнення судді замість невизначеної підстави такої як
порушення присяги, яка присутня в чинній Конституції. Серед таких підстав
– вчинення дисциплінарного проступку, який є істотним, порушення
обов’язку належного декларування майна судді як один з антикорупційних
запобіжників, грубе чи систематичне порушення суддею своїх обовязків.
Питання перезавантаження суддівського корпусу − мова йде про
процедуру оцінювання, через яку мають пройти всі судді. І кожний суддя має
бути оцінений за критерієм професійної компетентності, за критерієм
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доброчесності та відповідності правилам суддівської етики. Ми також
передбачаємо реорганізацію судів в тих випадках, коли це буде необхідно.
В питаннях адвокатури та прокуратури мова йде про зміцнення
незалежності обох інститутів, максимальну деполітизацію інституту
прокуратури.
Дискусії були жвавими, іноді гострими, але в рамках Конституційної
Комісії вдалося досягти консенсусу, і його результатом, а в деяких випадках і
підставою, є передача повноважень від Парламенту, Президента до
незалежних органів судової влади (О. Філатов: В судовій системі основні
повноваження перейдуть від політичних інститутів до незалежних
суддівських
органів
//
Конституційна
комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/1252). – 2015. – 03.12).
Податкова реформа
Президент Украины Петр Порошенко:
(…) Принятие бюджета и изменений налогового законодательства
является условием для получения финансирования от Международного
валютного фонда. На сегодняшний день финансирование МВФ является
одним из ключевых условий обеспечения финансовой стабильности
государства.
Компромисс между двумя подходами будет найден и оформлен в
соответствующий законопроект. Необходимо максимально ускорить
рассмотрение этого законопроекта в Парламенте.
В целом изменения налогового законодательства должны отвечать трем
требованиям. Они должны стимулировать развитие экономики. Ставки
налогов, администрирования, прозрачность должны существенно повлиять
на инвестиционный климат.
Они должны способствовать существенному сокращению налоговой
нагрузки на бизнес, упрощению администрирования, обеспечению
прозрачности, в том числе и для раскрытия «серых» секторов экономики, где
до этого вообще не было учета.
Наконец, налоговые изменения не должны обернуться потерями для
бюджета.
(...) Часть, посвященную администрированию, предлагается принять с
учетом компромиссных предложений, как наработанных в Министерстве
финансов, так и тех, что были наработаны в налоговом комитете, а также
другими народными депутатами. Уверен, что здесь возможно объединение
подходов.
Налог на прибыль предприятий и НДФЛ, вопреки предыдущим
намерениям, увеличиваться не будут. Ключевая позиция, что мы не делаем
повышение налогового давления – ни на гражданина, ни на бизнес.
Очень важно, чтобы эта философия распространялась на несколько лет.
Если мы ставим 18 процентов налог на прибыль предприятий и НДФЛ на
2016 год, чтобы мы сейчас зафиксировали, что на 2017 год ставка будет еще
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снижена на один процент, а на 2018 год определили ориентир, по которому
мы должны достичь максимум 20-процентной нагрузки на фонд заработной
платы – примерно 10 процентов НДФЛ и 10 % – ЕСВ (…) (Порошенко
инициирует ускорение налоговой реформы // західна інформаційна
корпорація (http://zik.ua/ru/news/2015/12/09/poroshenko_ynytsyyruet_
uskorenye_nalogovoy_reformi_652385). − 2015. – 09.12).
Министр финансов Наталья Яресько:
В рамках налоговой реформы на базе налоговой милиции будет создана
Служба финансовых расследований.
По результатам обсуждения с депутатами и бизнесом мы предлагаем
следующее: создание на базе налоговой милиции службы финансовых
расследований, демилитаризацию службы финансовых расследований, отказ
от военного статуса ее сотрудников, лишить Службу финансовых
расследований права осуществлять проверки субъектов хозяйствования,
чтобы обеспечить разделение сервисной и правоохранительной функции
фискальной службы.
На должностных лиц службы будет распространяться действие кодекса
законов о труде, законодательства в сфере государственной службы и
Налогового кодекса (В рамках налоговой реформы в Украине создадут
Службу финансовых расследований, − Яресько // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/364461/v_ramkah_nalogovoyi_reformy_v_ukraine_so
zdadut_slujbu_finansovyh_rassledovaniyi_yaresko). − 2015. – 09.12).
Министерство финансов Украины представило компромиссный
вариант налоговой реформы. Презентация состоялась во время заседания
Национального совета реформ при участии президента Украины Петра
Порошенко.
Министр финансов Наталия Яресько:
Ключевые новшества компромиссных предложений – введение ставок
НДФЛ (налог на доход физических лиц) и налога на прибыль до 18 % уже со
следующего года, и до 17 % с 2017 года.
Планируется кардинально снизить налогообложение зарплат, и уже в
следующем году снизить ЕСВ (единый социальный взнос) с около 41 % до
20 %.
Кроме того, планируется ведение переходного периода для перевода
сельскохозяйственного бизнеса на общую систему налогообложения, а также
комплекс изменений в администрировании налогов (Минфин Украины
презентовал компромиссный проект Налоговой реформы // Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/economics/business/minfin-ukrainy-prezentovalkompromissnyy-proekt-nalogovoy-reformy-infografika-674121.html). − 2015. –
09.12).
Генпрокурор Виктор Шокин назначил 2/3 от всего количества
руководителей местных прокуратур, то есть более 100 руководителей.
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15 декабря Шокин назначит остальных руководителей местных
прокуратур.
Также до этой даты будут назначены первые заместители и
заместители местных прокуроров.
Таким образом, формирование местных прокуратур должно
завершиться до 15 декабря (Шокин назначил более 100 местных
прокуроров // Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/shokinnaznachil-bolee-100-mestnyh-prokurorov-674020.html). − 2015. – 09.12).
Міністр фінансів Наталія Яресько:
Міжнародний валютний фонд погодився з баченням Міністерства
фінансів щодо необхідності проведення податкової реформи в Україні.
При розгляді питання щодо податкової реформи МВФ керувався не
лише показниками дефіциту держбюджету. Фонд зацікавлений у
збалансованому підході до формування бюджету, в якості запропонованих
рішень та в реформуванні всіх галузей економіки України. І підтримку надав
лише після того, як експерти МВФ переконалися у досягненні всіх висунутих
критеріїв.
Так, спочатку вони були проти, але після декількох місяців
переговорів, дискусій з цифрами і фактами їх позиція змінилася. Так що зараз
– так, Фонд згоден з нашим баченням. Вони зрозуміли нашу філософію
реформи, спрямовану на підвищення доходів і зниження витрат бюджету
(Мінфін переконав МВФ у необхідності проведення податкової реформи //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/8/7091730/). −
2015. – 08.12).
Президент України Петро Порошенко:
Вважаю за необхідне, щоб нова податкова база передбачала
середньотермінове планування, щоб одночасно була програма податкових
змін на три роки і мораторій на зміни податкового законодавства, який би
гарантував стабільність податкового клімату для підприємців та інвесторів.
Заплановані важливі дискусії з Міжнародним валютним фондом щодо
кредитних програм, які мають забезпечити золотовалютні резерви,
стабільність курсу та фінансово-банківської системи, джерела для покриття
дефіциту бюджету.
Я поки достатньо оптимістично, незважаючи на дуже високу
температуру дискусій, дивлюся на ці перспективи (Порошенко ініціює
мораторій на зміни податкового законодавства // INSIDER
(http://www.theinsider.ua/business/5664868545212/). – 2015. – 06.12).
Представник МВФ в Україні Жером Ваше:
Для нас буде дуже важко підтримати програму компенсації згідно з
законопроектом, який було подано податковим комітетом, тому що тоді
дефіцит перевищує цільові параметри програми. Це призведе до політики
незбалансованості, до втрати надходжень на 9-10% ВВП, що неможливо буде
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компенсувати. В таких умовах ми, очевидно, не можемо підтримати такий
проект. Це призвело б до сходження з рейок програми МВФ.
Так, з цифрами є певні складності, але це ще й питання правильної
політики. Політики, що дозволить скоротити перекоси як у витратах, так і в
надходженнях, та які дозволять впроваджувати справедливу політику, щодо
всіх прошарків населення (МВФ не може підтримати Податковий кодекс
Южаніної, – Ваше // INSIDER (http://www.theinsider.ua/business/5660c604
e66ae/). – 2015. – 04.12).
Реформа державної служби та реорганізація державних органів
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:
Український уряд планує ухвалити стратегію реформування
держслужби,
яка
включатиме
часткове
фінансування
зарплатні
держслужбовців за кошти Євросоюзу.
Ми очікуємо, що український парламент прийме в цілому закон про
державну службу і та стратегія, яка буде розроблена, дасть нам можливість
звернутися до наших європейських партнерів, щоби забезпечити спецфонд
для підвищення заробітних план державних службовців.
Я абсолютно поділяю позицію комісара Хана про те, що фінансування
реформи публічної адміністрації має іти виключно разом з презентацією
нової політики державного управлінні і сектору публічної адміністрації (Київ
просить грошей ЄС для підвищення зарплати держслужбовців //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/7/7091660/). −
2015. – 07.12).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
Віце-прем'єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Наступного року Мінрегіон продовжить реалізацію реформи
енергоефективності за новими стандартами. Міністерство має для цього
чіткий план. Уряд та наші європейські і міжнародні партнери підтримують
проведення реформи.
В бюджеті на 2016 рік на заходи з енергоефективності буде
передбачено 794 млн грн. Ще 2,4 млрд грн інвестицій буде залучено
додатково. Ці кошти витрачатимуться максимально ефективно, адже
наступного року планується працювати за новими стандартами, які
передбачають економію енергії до 50 %.
Мало просто замінити вікна чи утеплити дах. Треба підходити до
питання енергоефективності комплексно. І ми продовжимо впроваджувати
глобальні заходи, аби досягти максимального ефекту по всій країні.

Офіційна інформація

52

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

3 − 9 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015
Найважливіше завдання на 2016 рік − створення Фонду
енергоефективності.
Такі фонди працюють в успішних європейських країнах. Ми
пропонуємо створити його в Україні за литовською моделлю. Вона дає
можливість не тільки компенсувати частину енергоефективних кредитів, а й
максимально ефективно використовувати кошти.
Фінансова концепція Фонду енергоефективності передбачає залучення
державних коштів та інвестицій. До його розробки в Україні долучилась
Німеччина. Крім того, проектом зацікавились інші країни ЄС, зокрема,
Франція, Швеція (У 2016 році Україна вийде на новий рівень
енергоефективності, − Геннадій Зубко // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248694874&cat_id=2
44276429). − 2015. – 09.12).
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Едуард Кругляк:
Впровадження енергоефективних заходів та технічна модернізація і
переоснащення житлово-комунальної галузі є одним з найголовніших
пріоритетів на сьогодні.
Лише утеплення будинків за приблизними підрахунками складе
близько 40–45 млрд грн. Але цього вистачить тільки на наведення ладу. Не
слід забувати, що основний житловий фонд країни було збудовано у 60−80-ті
роки, а отже є надзвичайно багато іншої роботи. За нашими підрахунками,
вартість комплексного підходу, який включатиме термомодернізацію
будинків, реконструкцію котелень та переведення їх на альтернативні види
палива − складе приблизно 55 млрд євро. Думаю, це має зацікавити
інвесторів, адже це і прибуток, і створення робочих місць.
Держава та інвестори зацікавлені у проведенні енергоефективних
заходів в Україні, оскільки вони знімають залежність країни від імпортного
газу.
Крім того, завдяки ухваленому цього року закону «Про введення нових
інвестиційних можливостей, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів
підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»,
український ринок відкрито для серйозних компаній, які зможуть суттєво
зекономити енергресурси, що також принесе прибуток.
У першу чергу ці кредити беруть люди, які живають у приватному
секторі. За статистикою, у нас 52 % газу що йде на потреби населення –
споживає приватний сектор. Тому активність від приватного сектору така
висока. Кредитів взято понад 1 мільярд гривень. І до цього процесу почали
долучатися ОСББ. Вони беруть кредити, як правило, на заміну вітражів у
під’їздах, на утеплення дахів, на заміну інженерних комунікацій пов’язаних
із встановленням теплових лічильників, на енергоощадне освітлення.
Нині Україна є лідером з кількості учасників інвестиційної програми
«Угода мерів», яка також пов’язана з питаннями енергоефективності.
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До цієї програми приєдналося 120 українських міст, які залучили понад
3 млрд грн з позабюджетних джерел інвестицій у сферу енергоефективності.
Є міста передовики з енергоефективності – це Львів, Кривий Ріг, Вінниця, які
на власному досвіді відчули позитив співпраці в рамках реалізації
зобов’язань «Угоди мерів».
Частина міст-підписантів вже розробили та узгодили з Єврокомісією
стратегічний План дій зі сталого енергетичного розвитку міста до 2020 року
(Енергоефективна реформа залишається пріоритетною і на наступний
рік // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (http://www.minregion.gov.ua/news/
energoefektivna-reforma-zalishaetsya-prioritetnoyu-i-na-nastupniy-rik-922463/).
− 2015. – 04.12).
3 грудня на полях 22-ої Міністерської зустрічі ОБСЄ (м. Белград,
Сербія) відбулася зустріч ГУАМ – Японія, в якій взяли участь міністри
закордонних справ України Павло Клімкін, Азербайджанської
Республіки Ельмар Мамедьяров, Грузії Георгій Квірікашвілі, Молдови
Наталія Герман та Державний міністр закордонних справ Японії Йодзі
Муто.
Сторони визначили такі пріоритетні напрями співпраці як зміцнення
енергетичної безпеки та сприяння розвитку відновлювальної енергетики,
просування спільного туристичного продукту країн-членів ГУАМ,
попередження та ліквідація наслідків стихійних лих і техногенних катастроф,
у т. ч. поводження з відходами, розвиток медицини (МЗС: Підписано
Програму співробітництва ГУАМ-Японія // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248678960&cat_id=2
44277212). − 2015. – 03.12).
Реформа правохоронної системи
Национальная полиция и Офис Организации Объединенных
Наций достигли договоренности о подготовке специалистов
правоохранительных органов Украины экспертами ООН по вопросам
противодействия и борьбы с экономическими преступлениями на базе
Одесского государственного университета внутренних дел.
Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции по
результатам встречи заместителя председателя Нацполиции − начальника
Главного следственного управления Александра Вакуленко с руководителем
Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег Управления ООН по
наркотикам и преступности Алексеем Фещенко.
Заместитель главы Нацполиции Александра Вакуленко:
Национальная полиция заинтересована в тесном сотрудничестве с
международными институтами. Вопросы борьбы с финансовыми
преступлениями, особенно в сфере возвращения активов, для Украины очень
актуальны.
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В правоохранительной практике нашей страны такого раньше не было.
Поэтому потребность в получении опыта насущная. Налаживание
сотрудничества по этим вопросам − приоритет для нас (Эксперты ООН в
Одессе будут обучать полицейских борьбе с экономическими
преступлениями // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/364415/eksperty_
oon_v_odesse_budut_obuchat_politseyiskih_borbe_s_ekonomicheskimi_prestupl
eniyami). − 2015. – 09.12).
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков:
На початок минулого року в міліції працювало близько 180 тисяч
людей. Потрібно було знайти натомість людей, які готові працювати за
новими стандартами й не брати хабарів.
Після того, як ми провели структурні зміни, створили (нові) інституції,
ми приступили до найбільш болісного етапу – кадрових змін.
Із початку року з органів внутрішніх справ звільнено з різних причин –
у тому числі, і зважаючи на нереабілітуючі обставини, 47 тисяч людей.
Хвилювало, де взяти на їхнє місце кваліфікованих людей і що робити зі
старими кадрами.
Наша переатестація, яку ми починаємо й проводимо в Києві й
Київської області, не є формальною.
На даний час 12 тисяч міліціонерів пройшли переатестацію. Кожен з
них здав по два тести – general skills і професійний тест. Зараз кожен із цих
міліціонерів готується до співбесіди.
Більше третини показали, що здають тести дуже низький результат,
несумісний із подальшою службою. Ми втратили ще 30 % складу лише на
найбільш підготовленому київському полі! Далі співбесіди – у комісії, яку ми
заснували в кожному районі Київської області й Києва. Співбесіди будуть
вести й українські громадські активісти, й іноземні експерти.
Будуть перевіряти на хабарництво, за необхідності – пропускати через
детектор брехні, який стоятиме в сусідній кімнаті.
Я гадаю, що до Нового року Київ і область повністю отримають
переатестований склад Національної поліції, із втратами, але ми будемо ясно
розуміти, що це люди, на яких можна покластися в системі нових цінностей.
Паралельно ми будемо починати масштабні конкурси на залучення
людей у Національну поліцію. Кількість поліцейських буде радикально
змінено, зменшено, але якісні вимоги будуть підвищені.
Гадаю, в найближчі півроки буде відбуватися цей болісний процес
ротації (Третина екс-міліціонерів Києва провалила тести в поліцію
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/8/7091813/). −
2015. – 08.12).
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков:
Відомство перетворюється на цивільне міністерство європейського
зразка, а поліцейські по всій країні упродовж наступних півроку мають
пройти «тотальну переатестацію».
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Ключовим завданням стратегії реформ у відомстві була зміна
«міністерства міліції» на міністерство внутрішніх справ, подібне до
більшості європейських країн. Упродовж року для реформи відомства було
здійснено низку необхідних заходів, зокрема – прийнято необхідну
нормативну базу, внесено зміни до понад 100 нормативних актів.
В результаті змін вдалося досягнути того, що міністр внутрішніх справ
тепер – не «головний міліціонер і начальник», а цивільний лобіст і
супервайзер ключових установ, які належать до сфери управління МВС:
Нацполіції, Нацгвардії, міграційної, прикордонної служб і служби з
надзвичайних ситуацій. Крім того, нові сервісні центри змінюють вже
ліквідовані МРЕВ.
Для того, щоб звернутися до суспільства по підтримку, потрібно було
показати якусь дію. У зв'язку з цим був запущений проект патрульної поліції,
який зараз є «візитною карткою» реформ МВС. На черзі – реформування
підрозділів дільничних інспекторів, кримінальної поліції тощо. (…)
Я розраховую, що через 6 місяців я зможу сказати всій країні: Поліція
оновилася. З початку року з різних причин вже звільнено 47 тисяч
працівників (Арсен Аваков: МВС перетворюється на цивільне
міністерство
європейського
зразка
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248691453&cat_id=2
44276429). − 2015. – 08.12).
Керівник національної поліції України Хатія Деконоїдзе:
Усі працівники Національної поліції працюватимуть лише у разі
проходження переатестації.
Ніхто не буде призначений на постійну основу без переатестації. У нас
два етапи переатестації.
Перший етап – це тести на аналітичні здібності працівників та
тестування професійних навиків.
Другий етап − це робота з комісіями, яких загалом є 12.
Кожна атестаційна комісія матиме особисті справи кандидатів,
інформацію від управління внутрішніх справ, бали з тестів, та проводитимуть
співбесіди.
З 18 листопада ми почали переатестацію працівників Києва та області,
які після переатестації будуть призначені на постійну основу.
Тести пройшли 13 тисяч співробітників, які були призначені на
тимчасові посади. Із них більше 25 балів набрали 8 тисяч співробітників.
Менше 25 балів набрали 4 822. Після тестування в понеділок ми починаємо
етап, коли комісії будуть співбесідувати (кандидатів) і розглядати особисті
справи.
Всіх найвищих керівників будуть перевіряти на поліграфі.
Вперше в історії України ті посади, які ми кваліфікуємо, як групу
ризику − керівники, які в обов'язковому порядку пройдуть поліграф. Також
вони пройдуть тести благонадійності (Усі поліцейські пройдуть
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переатестацію, а «верхи» й поліграф – Деканоїдзе // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/4/7091328/). − 2015. – 04.12).
Реформа системи національної безпеки та оборони
7 грудня, у Штаб-квартирі НАТО Міністр оборони України
генерал армії України Степан Полторак зустрівся з Верховним
представником ЄС із закордонних питань та політики безпеки
Федерікою Могеріні.
У ході зустрічі була підписана Адміністративна угода між
Міністерством оборони України та Європейським оборонним агентством.
Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак:
Підписання угоди – черговий важливий крок на шляху європейської
інтеграції України. Це дозволить створити юридичні підстави для
практичного співробітництва України з країнами-членами ЄС в оборонній
сфері, а також надасть можливість долучитися до відповідних програм та
проектів Агентства.
Головна мета Угоди – максимально окреслити загальні сфери спільного
інтересу, в яких згодом налагоджуватиметься співробітництво між Україною
та країнами-членами ЄС.
Угода сприятиме залученню України до проведення європейських
досліджень й розробки технологій у сфері оборони (Степан Полторак та
Федеріка Могеріні підписали Адміністративну угоду між Міноборони
України та Європейським оборонним агентством // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248684851&cat_id=2
44277212). − 2015. – 07.12).
Реформа освіти
7 грудня у Клубі Кабінету Міністрів України під час звіту
гуманітарного блоку Уряду за 2015 рік Міністр освіти і науки України
Сергій Квіт розповів про основні напрями діяльності Міністерства.
Міністр освіти і науки України Сергій Квіт:
З 2014 року Міністерство освіти і науки працює над імплементацією
Закону України «Про вищу освіту». Нещодавно, у листопаді, Верховна Рада
ухвалила Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»,
підготовлений Урядом, що дасть поштовх у розвитку університетської науки.
Важливе досягнення цього року в галузі освіти і науки – підписання
Угоди про асоційоване членство України в програмі ЄС «Горизонті 2020».
Це дає доступ нашим науковцям до коштів фонду, загальною вартістю 80
млрд євро. А знижку вступного внеску для нашої держави у 95 % ми
вважаємо професійним успіхом.
Міністерство освіти і науки підготувало два законопроекти – «Про
освіту» і «Про професійну освіту». Закон «Про професійну освіту» вже
внесений до порядку денного Парламенту. Зараз, разом з професійним
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середовищем і громадськістю, доопрацьовується базовий закон «Про освіту».
(…)
Вперше в Україні був проведений он-лайн-конкурс підручників, де
вчителі обирали підручники, за якими вони навчатимуть дітей. З метою
розвантаження та для того, щоб зацікавити дітей вивчати шкільні предмети,
спрощено навчальні програми для учнів 1–4-х, 5–9-х класів. Збільшено
кількість годин для вивчення англійської мови. З 1 вересня у всіх навчальних
закладах України впроваджується Концепція національно-патріотичного
виховання дітей і молоді. (…)
Зовсім інший підхід до мережі загальних середніх навчальних закладів.
Малокомплектні школи не дають належної якості. Разом з тим, у сільській
місцевості початкова школа лишається там, де дитина народилася та мешкає.
Ми йдемо шляхом створення опорних шкіл. Там, де школи в районі, або в
селах закриваються, створюються опорні школи з належним професійним,
матеріально-технічним і транспортним забезпеченням. Уряд в цьому році
виділив 100 млн гривень на оснащення кабінетів фізики і хімії, а в
наступному році плануються значні бюджетні асигнування на придбання
автобусів. Це передумови для створення опорних базових шкіл.
Мережа професійних навчальних закладів повинна відповідати
потребам ринку праці. Тому новий закон «Про професійну освіту»,
підготовлений Урядом, передбачає створення регіональних обласних рад
стейкхолдерів. Саме представники з регіонів будуть приймати рішення, які
спеціальності потрібні в області, і як їх розвивати. (…)
Завдання Міністерства освіти і науки України на наступний рік – це
розробка та прийняття закону «Про загальну середню освіту», імплементація
законів «Про вищу освіту», «Наукову та науково-технічну діяльність». Також
Міністерство працюватиме над підготовкою і перепідготовкою кадрів
професійної освіти (Сергій Квіт: Потрібно розвивати мережу дошкільних
закладів та забезпечувати якість освіти у школах і вищих навчальних
закладах // Міністерство освіти і науки України (http://mon.gov.ua/usinovivni/novini/2015/12/07/sergij-kvit-potribno-rozvivati-merezhu-doshkilnixzakladiv/). − 2015. – 07.12).
Програма розвитку українського експорту
Міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко:
Обсяг експорту аграрної продукції, виробленої в Україні, за
підсумками 11 місяців склав 13 мільярдів доларів.
Цього року протягом 11 місяців загальний наш експорт склав 13
мільярдів доларів США, що означає, що ми забезпечили фінансову безпеку
країни, у нас є рекордні цифри по експорту: перше – 34,60 млн тонн
зернових, друге – рекордні цифри в історії України по позитивних валютних
надходженнях саме від аграрної сфери, за 10 місяців це 8,8 млрд дол США.
Україна експортує свою продукцію до 190 країн, годуючи понад 140
млн людей на планеті. Ми виробляємо втричі більше, ніж споживаємо.
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Україна на сьогодні є ключовим експортером в ланці світової продовольчої
безпеки, а загальний показник експорту є рекордним протягом всіх років
незалежності України (Олексій Павленко: Україна експортувала аграрної
продукції
на
13
мільярдів
доларів
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248694961&cat_id=2
44276429). − 2015. – 09.12).
Міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко:
2015 рік став роком втілення експортного потенціалу українського
агросектору. Станом на сьогодні українські сільгоспвиробники постачають
свою продукцію в понад 190 країн світу.
Одним з пріоритетних напрямів роботи Мінагрополітики є гармонізація
відносин з ЄС. Вже 238 підприємств отримали дозвіл постачати продукцію
на ринок Євросоюзу. До 2020 року ми плануємо відкрити європейські ринки
для більшості вітчизняних виробників та максимально використати переваги
зони вільної торгівлі.
В 2015 році Україні вдалося відкрити ринки 9 країн для понад 80
підприємств м'ясо-молочної галузі. Відкрито ринок Ізраїлю для вітчизняних
підприємств-виробників столових яєць, відновлено експорт м’яса та м’ясних
продуктів до Молдови, Вірменії, Узбекистану, Киргизії, молочної продукції –
до Казахстану. Також ми відкрили ринок Єгипту для виробників курятини,
Китай – для виробників молочної продукції.
Наразі тривають відповідні процедури, що дозволять відкрити
Саудівську Аравію для виробників курятини, а також країни ЄС − для
молочної продукції. (…)
Відкриття світових ринків передбачає запровадження системи
контролю та безпечності харчової продукції. З листопада 2015 року
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів передана Міністерству, що повністю відповідає стандартам та
вимогам ЄС (Олексій Павленко: Диверсифікація експорту − пріоритетне
завдання
Мінагрополітики
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248695049&cat_id=2
44276429). − 2015. – 09.12).
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
Для 10 українських підприємств відкрито ринок Казахстану. Ми крок
за кроком відкриваємо новій нові ринки для української продукції. Україна
повернула собі статус європейської житниці і вже ствердилася як глобальний
гравець на світових ринках продовольства. Наша продукція якісна,
екологічна, безпечна та без ГМО.
Наразі, низці підприємств надано статус «Дозволено, підвищений
лабораторний контроль» та надано право на ввезення підконтрольної
продукції на територію Казахстану (…) (Для 10 українських підприємств
відкрито ринок Казахстану, − Олексій Павленко // Урядовий портал
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(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248693296&cat_id=2
44277212). − 2015. – 09.12).
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
Україна отримала офіційну відповідь від європейців у питанні виходу
молочних підприємств на ринок Євросоюзу. Європейська комісія прислала
лист, в якому повідомляється, що 10 підприємств офіційно прийняті як ті, що
пройшли аудит всередині країни. Якщо протягом місяця не буде коментарів
від європейських країн, то 10 січня 2016 десять підприємств отримають
доступ до європейського ринку.
Отримання європейських сертифікаті якості стане значним кроком
вперед у питанні відкриття нових ринків.
Їх отримання розширить експортний потенціал вітчизняного
агросектор не тільки щодо ринків країн ЄС, а й щодо експорту до Азії та
Африки.
18 українських компаній вже отримали дозвіл на експорт продукції до
Китаю – найбільшого партнера серед азійських країн (Українська «молочка»
виходить на ринок Євросоюзу − Павленко // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/7/7041863/). − 2015. – 07.12).
Україна
входить
до
десятки
країн
з
експорту
сільськогосподарської продукції в Євросоюз. Такі дані за період з жовтня
2014 року з вересня 2015 року оприлюднила в п'ятницю Єврокомісія.
Водночас протягом року цей показник зменшився майже на 15%.
Загалом за період з жовтня 2014 року до вересня 2015 року обсяг
імпорту сільськогосподарської продукції з третіх країн в ЄС зріс на 8% і
становить у середньому 111 млрд євро. Найбільшими постачальниками
агропромислової продукції в ЄС залишаються Бразилія, США, Аргентина,
Китай і Туреччина.
Україна входить в чинну десятку і посідає 8-е місце.
За даними Єврокомісії, протягом року ЄС імпортував української
сільськогосподарської продукції на суму в 3,5 млрд євро, що майже на 15%
менше, ніж за аналогічний період 2013-2014 років (4,2 млрд євро) (Україна в
десятці постачальників продуктів до ЄС // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/ekonomika/72976-ukraina-v-desyattsipostachalnikiv-produktiv-do-es). − 2015. – 04.12).
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
Вино та винопродукція українського виробництва успішно
експортується до близько 20 країн світу та має хороший потенціал на
світовому ринку. Зокрема, Україна готова збільшити обсяги експорту вина до
Китайської Народної Республіки, що є досить перспективним напрямом
зовнішньої торгівлі.
Офіційна інформація
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Головною перешкодою для розвитку виноробства в Україні є ліцензія
на оптову торгівлю винопродукцією власного виробництва у розмірі 500
тисяч гривень. Подібне ліцензування призводить до зменшення конкуренції
між товаровиробниками, посилює монополізацію ринку алкогольних напоїв,
унеможливлює створення унікальних терруарних виноградних та плодовоягідних вин і натуральних медових напоїв.
За сприяння Мінагрополітики було розроблено законопроект № 2739
«Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів» щодо оптової торгівлі алкогольними напоями,
виготовленими з власного виноматеріалу (не придбаного)», який передбачає
відміну плати за ліцензію. Якщо зараз в Україні існує близько 140 виробників
вина та винопродукції, то орієнтовно за півроку після введення в дію закону
їх кількість може збільшитися утричі.
Завдяки прийняттю даного Проекту Закону України винороби зможуть
здійснювати оптову торгівлю продукцією власного виробництва без
отримання окремої ліцензії. А отже, з’явиться стимул для виникнення та
розвитку малих та середніх виноробних підприємств, що зможуть виробляти
ексклюзивну продукцію і постачати не лише на внутрішній ринок, але і за
кордон (Олексій Павленко: Україна готова збільшити обсяги експорту
вина до Китайської Народної Республіки // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248676155&cat_id=2
44277212). − 2015. – 03.12).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України –
Торговий представник України Наталія Микольська:
Європейський Союз високо оцінив готовність України до набрання
чинності Угоди про Зону вільної торгівлі з 1 січня 2016 року. Крім того,
Єврокомісія пообіцяла надавати технічну допомогу нашій державі, щоб
збільшити доступ українського бізнесу до ринку ЄС та ринків третіх країн.
Угода про Зону вільної торгівлі з ЄС для України − це не лише
положення про вільну торгівлю, але й дорожня карта реформ. Ми зараз
рухаємося відповідно до строків і виконали майже всю підготовчу роботу.
Для отримання найбільшого ефекту від ЗВТ та надходження інвестицій
Україні вкрай необхідна дерегуляція, спрощення митних процедур та
покращення бізнес-клімату (Україна готова до «запуску» ЗВТ з
Європейським Союзом з 1 січня, − Наталія Ми кольська // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248690916&
cat_id=244276429). − 2015. – 08.12).
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:
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Щодо безвізового режиму: ми очікуємо фінального звіту Єврокомісії
15 числа. Україна виконала все для того, щоби був запроваджений безвізовий
режим.
Ми сподіваємося позитивне рішення ЕС і таке рішення, якщо воно
буде, повинно бути саме 15 числа.
Єврокомісар Йоганес Ган:
Я повністю підписуюся під тим, що сказав прем’єр. Я з великою
впевненістю можу говорити про позитивний висновок, хоча остаточне
рішення буде саме 15 грудня (Яценюк в Брюсселі: ми зробили все для
скасування віз // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/
12/7/7091650/). − 2015. – 07.12).
В Еврокомиссии выразили удовлетворение готовностью Украины
к либерализации визового режима с Европейским союзом.
Европейский комиссар Йоханнес Хан:
Украина уже передала Еврокомиссии всю необходимую информацию
для получения безвизового режима. Еврокомиссар уверен, что процесс идет в
правильном направлении, и его ожидания весьма позитивные.
Окончательные выводы Европейской комиссии будут опубликованы
через неделю. У Украины есть очень хорошие шансы получить безвизовый
режим уже в следующем году (Украина подготовилась к безвизовому
режиму – теперь ждет решения // Інформаційний портал Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/73603-ukraina-podgotovilas-kbezvizovomu-rezhimu-teper-zhdet-resheniya). − 2015. – 07.12).
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:
Ми провели чітку звірку того, як виконується угода про асоціацію і які
подальші кроки повинна зробити Україна, що би ми стали частиною
європейського простору.
Угода є чітким планом реформ, які Україна проводить і буде проводити
далі.
Це реформа в питаннях боротьби з корупцією, реформа системи
юстиції, системи державних фінансів, держсектору (держслужби – ЄП),
сектору енергетики.
Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової
політики Федерика Могеріні:
Ключові сфери реформ на найближчий час включають конституцію,
боротьбу з корупцією, реформування судової системи, держслужби,
виборчого закододавстав, децентралізацію, а також реформу правоохоронної
системи, енергосистеми, управлянні держфнансами, покращення бізнесклімату.
Брюссель має намір надавати допомогу Києву для проведення
зазначених реформ.
ЄС підтримує Україну в складних ситуаціях і ми обговорювали як ми
можемо допомогти Києву (Яценюк в Брюсселі назвав наступні реформи,
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заплановані
урядом
//
Українська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/7/7041878/). − 2015. – 07.12).
3 декабря 2015 года, члены Европейского парламента призвали
руководство ЕС к либерализации визового режима с Украиной в 2016
году.
Письмо адресовано главе Европейского совета Дональду Туску,
президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, верховному представителю
ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини,
еврокомиссарам Димитрису Аврамопулосу и Йоханнесу Хану.
В открытом письме говорится: «Мы, члены Европейского парламента,
хотели бы обратить внимание Совета и Европейской комиссии на
существенный прогресс, достигнутый правительством Украины в реализации
необходимых требований по либерализации визового режима, а именно в
двух важнейших областях − антикоррупционной и борьбе с
дискриминацией».
В письме отмечается, что Верховная Рада Украины приняла поправки в
законодательство по снижению коррупционных рисков и по деятельности
правоохранительных органов, а также отмечаются антидискриминационные
поправки в трудовое законодательство (К либерализации визового режима с
Украиной в 2016 году призвали в Европарламенте // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/363596/k_liberalizatsii_vizovogo_rejima_s_ukrainoyi
_v_2016_godu_prizvali_v_evroparlamente). − 2015. – 03.12).
3 грудня 2015 року, державний уповноважений Антимонопольного
комітету України Анна Артеменко взяла участь у засіданні круглого
столу на тему «Імплементація Угоди про асоціацію з ЄС: рік перший»,
організованому Національним інститутом стратегічних досліджень.
Під час засідання представниками органів державної влади та
експертами обговорено хід імплементації Угоди про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом у 2015 році.
Державний уповноважений Антимонопольного комітету України
Анна Артеменко:
Напрямами імплементації розділу 10 «Конкуренція» Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС є впровадження основоположних принципів
шляхом удосконалення нормативно-правової бази у сфері конкуренції,
підвищення інституційної спроможності Комітету, створення системи
моніторингу і контролю за державною допомогою суб'єктам
господарювання, а також адвокатування конкуренції.
У 2015 році Антимонопольним комітетом України з метою
імплементації Угоди між Україною та ЄС вже зроблено ряд важливих кроків,
а саме:
− для підвищення прозорості діяльності Комітету до настання
фактичних зобов'язань розпочато публікацію рішень;
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− для підвищення рівня правової визначеності Комітетом прийнято та
опубліковано документ про принципи розрахунку штрафів за порушення
законодавства про захист економічної конкуренції (Анна Артеменко
розповіла про кроки АМКУ щодо імплементації Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248679011&cat_id=244277212). − 2015. – 03.12).
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України −
Торговий представник України Наталія Микольська:
Україна не буде вносити жодних змін до тексту Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом на вимогу Російської Федерації.
Ми готові вести переговори до того часу, поки російська сторона не
буде застосовувати ембарго і піднімати мита, але тільки по тих сферах, де
Російська Федерація готова обґрунтувати свої занепокоєння. Водночас,
ніяких змін в текст угоди вносити не будемо. Мова може йти про певні
перехідні періоди для доступу російських товарів на ринки України, або
двосторонні взаємні домовленості з приводу контролю, наприклад, за
визначенням країни походження.
В рамках тристоронніх переговорів у Брюсселі, всі домовленості,
досягнуті в рамках десяти попередніх зустрічей на рівні експертів, були
нівельовані. Крім того, російська сторона повідомила, що залишає за собою
право застосувати по відношенню до України ембарго, а також підняття
рівня мита у будь-який момент, попри ті домовленості, які можуть бути
досягнуті.
Зважаючи на ті обмеження, які Росія вже застосовує проти українських
товарів з 2013 року, ефект від можливого ембарго буде незначним.
У нас уже зупинений експорт до Росії низки продовольчої продукції,
починаючи від сирів і закінчуючи картоплею та цибулею. Найбільший ризик
і найбільші проблеми можуть виникнути для м’ясної галузі, оскільки по
деяким видам м’ясної продукції частка експорту до РФ становить 95 %
(Україна не буде вносити жодних змін до тексту Угоди про асоціацію, −
Наталія Микольська // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248677192&cat_id=244276429). − 2015. – 03.12).
Реформа охорони здоров’я
Міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі:
(...) Команда МОЗ розробила та опрацювала 22 нормативно-правові
акти для дерегуляції фармацевтичного ринку. Сьогодні запроваджується
система реімбурсації інсулінів, коли держава відшкодовуватиме вартість
препаратів для хворих на діабет, в тестовому режимі до Реєстру хворих, що
потребують інсулінотерапії, підключено Дніпропетровську, Житомирську,
Вінницьку та Чернігівську області, на черзі підключення інших областей.
Започатковано процес створення інтегрованої системи надання медичної
допомоги: затверджено 15 уніфікованих клінічних протоколів медичної
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допомоги, 35 % витрат у 2016 буде спрямовано на первинну медичну
допомогу.
Також фахівці МОЗ України спільно з міжнародними та вітчизняними
експертами розробили законопроект 2309а, який передбачає зміну правового
статусу закладів охорони здоров’я та надання їм автономії в управлінні. Уряд
вніс на розгляд Верховної Ради України законопроекти, ухвалення яких стане
підґрунтям реформування сфери охорони здоров’я. Тож, 2016 рік буде
початком переходу від фінансування за ліжко-місця до фінансування за
надані послуги (2016 рік буде початком переходу від фінансування за
ліжко-місця до фінансування за надані послуги, – Олександр Квіташвілі //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248688558&cat_id=244276429). − 2015. – 07.12).
Програма популяризації України у світі
Депутати Верховної Ради України ухвалили у другому читанні
законопроект про іномовлення.
Голова комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар:
У межах підготовки до другого читання було внесено 192 поправки.
Більшість із них враховано. Україні необхідно сьогодні вести інформаційну
війну. Ми дуже багато дискутували, яким має бути цей канал іномовлення і
дійшли висновку, що він не повинен мовити на територію України в
кабельних мережах, а також у системі аналогового мовлення. Також дійшли
висновку, що мають бути гарантії фінансування і що він повинен мовити
англійською та іншими мовами.
Норми
закону
передбачають
утворення
ІНТУ
(«Іномовна
телерадіокомпанія України Ukraine Tomorrow) за рішенням Кабінету
міністрів у формі державного підприємства на базі державної
телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і
радіомовлення» і ТОВ «Банківське телебачення».
Законопроектом планується встановити, що фінансування ІНТУ
здійснюватиметься з Державного бюджету України і становитиме не менше
0,04% видатків загального фонду Держбюджету за попередній рік. Крім того,
джерелами фінансування каналу іномовлення можуть бути кошти, отримані
від продажу власної теле- і радіопродукції; кошти, отримані від трансляції
реклами; плата за надання у користування авторськими та суміжними
правами; добровільні, благодійні та спонсорські внески, пожертвування
фізичних і юридичних осіб (крім анонімних пожертвувань) та інші
надходження, не заборонені законодавством (Рада ухвалила закон про
іномовлення і створення каналу Ukraine Tomorrow // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27413679.html). – 2015. – 08.12).
В рамках розвитку публічної дипломатії МЗС України розпочинає
міжнародну он-лайн-кампанію myukraineis (Моя Україна − це) з
популяризації нашої країни за кордоном. www.myukraineis.org є
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результатом співробітництва Міністерства закордонних справ, Міністерства
інформаційної політики та організації StratCom.UA. Сайт є платформою для
інформування іноземців про сучасну Україну та її історію. myukraineis є
хештегом кампанії.
Сайт запускається як он-лайн версія презентованого 30 листопада в
МЗС буклету «Україна: Свобода, Гідність, Креативність». Але особливість
сайту в тому, що з моменту запуску він перетворюється на платформу з
контентом, який генерують самі користувачі. Кожен бажаючий українець або
іноземець може пропонувати свої факти про Україну та відомих українців в
режимі онлайн у розділі «Add your story».
Найкращі запропоновані користувачами факти будуть розглядатися
авторитетною експертною радою і додаватися до сайту. Отже, ініціатива
кожного має значення для того, щоб цікаво розказати світові про Україну.
Звертаємо увагу, що в основі проекту покладено ідею звільнення від
існуючих кліше та стереотипів про Україну.
До кампанії myukraineis будуть залучені закордонні дипломатичні
установи України, закордонні українці, наші зарубіжні партнери, а також всі
небайдужі громадяни нашої держави та іноземці (Сайт myukraineis.org
розкаже
світові
про
Україну
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248679322&cat_id=2
44277212). − 2015. – 04.12).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Перший
заступник
голови
Івано-Франківської
облдержадміністрації Сергій Басараб:
У Тлумачі пройшла зустріч із Генеральним консулом Румунії в місті
Чернівці Елеонорою Молдован та румунськими інвесторами. Інвестор для
нас цікавий тим, що не лише пропонує кошти, а й свої сучасні технології.
Завдяки новітнім технологіям, які будуть впровадженні на території області,
зможемо експортувати свою продукцію в країни Європейського Союзу. Для
нас важливо випускати кінцевий продукт, а не бути лише сировинною базою.
Для цього у нас є всі можливості.
Сторони обговорили, зокрема, шляхи закладання плантацій
саджанцями чорниці у Тлумацькому районі. Для тих, хто вирішить
організувати вирощування чорниці, інвестор обіцяє надати не тільки
посадковий матеріал, а й забезпечити увесь спектр послуг зі створення і
обслуговування технологічного процесу. Також мовилося і про фінансову
підтримку проекту (Сергій Басараб: Румунські інвестиції в економіку
області сприятимуть експорту продукції в країни ЄС // ІваноФранківська
обласна
державна
адміністрація
(http://www.if.gov.ua/news/sergij-basarab-rumunski-investiciyi-v-ekonomikuoblasti-spriyatimut-eksportu-produkciyi-v-krayini-yes). – 2015. – 08.12).
Депутаты Акимовского районного совета Запорожской области
создали
постоянную
депутатскую
комиссию
по
вопросам
децентрализации и объединения громад
Теперь одна из пяти существующих в райсовете постоянных комиссий
будет работать над внедрением децентрализационной реформы на
территории, помогая своим землякам упростить процесс перехода от старой
системы власти к новой модели. Согласно Перспективного плана
формирования территорий громад Запорожской области, в Акимовском
районе будет создано две объединенные территориальные громады –
Кирилловская и Акимовская.
Руководитель Офиса реформ в Запорожской области Александр
Свистун:
Такой опыт будет полезен для других районов области и всей Украины.
Тесное взаимодействие областной власти, депутатов местных советов и
Офиса реформ значительно ускорит процесс объединения громад. Так
процесс реформирования будет происходить более эффективно и гармонично
(В
Акимовском
райсовете
создали
комиссию
по
вопросам
децентрализации // Индустриалка (http://iz.com.ua/zaporoje/86397-vakimovskom-raysovete-sozdali-komissiyu-po-voprosam-decentralizacii.html). –
2015. – 08.12).
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Харьковская
облгосадминистрация
заинтересована
в
сотрудничестве с деловыми кругами Италии по направлениям
внедрения
энергосберегающих
технологий
и
повышения
энергоэффективности.
Представитель Италии Марк Беккер:
Речь идет не просто о рациональном и эффективном использовании
ресурсов, но об их восстановлении. В этом отношении Италия имеет опыт,
который мы бы хотели применять у себя. Очень интересно, в частности,
введение на законодательном уровне в Италии в 2012 году энергетической
сертификации зданий, без которой невозможно продать недвижимость.
Почетный консул Украины в Италии Марко Тосон:
Мы считаем, что Харьковская область – это один из лучших, а, может
быть, и лучший по своему потенциалу регион в Украине. И по
экономическим причинам, и по личным, по отношению людей. (…)
Очень много проектов, над которыми можно работать. Но хотелось бы
сконцентрировать внимание на проекте по энергоэффективности. Со своей
стороны мы готовы предоставить 50% инвестиций, и 50% – со стороны
Украины. Есть возможность получить средства, гранты от европейских
фондов (Италия поможет внедрять энергосберегающие технологии на
Харьковщине // Городской Дозор (http://dozor.kharkov.ua/news/authority/11
69222.html). – 2015. – 08.12).
8 грудня, у приміщенні облдержадміністрації розпочав роботу
навчально-практичний
семінар
з
енергоефективності
та
енергозбереження з ініціативи Мінрегіону за підтримки інформаційноаналітичного видання Журнал «ЖКГ України».
Заступник голови Вінницької ОДА Василь Броварник:
Тема сьогоднішнього семінару є дуже актуальною та важливою в
нинішніх умовах дефіциту енергоносіїв і зростання цін на них. Підвищення
енергоефективності є одним із пріоритетних напрямків роботи влади всіх
рівнів, оскільки є запорукою енергобезпеки та енергонезалежності нашої
держави. У 2015 році місто Вінниця отримало європейську енергетичну
нагороду, також місто є членом Асоціації енергоефективних міст України.
Місцева влада підтримує заходи з енергоефективності та
енергозбереження. Підтримуючи загальнодержавну програму,
яка
відшкодовує кошти за кредитами на придбання негазових котлів і матеріалів
для утеплення будинків, ми розробили подібні програми на місцевому рівні.
Крім обласної програми, розроблені і діють механізми відшкодування
«теплих кредитів» у містах : Вінниці, Могилів-Подільському, Козятині».
На Вінниччині вже видано 3200 «теплих кредитів» на суму понад 61
млн. грн.. У ході роботи семінару виступили представники компаній –
виробників приладів обліку (Антап-Україна), а також представники компанії
ПМП «Open system», «Стала енергія» та «Промислові системи». До уваги
присутніх були представлені програма енергоефективності «Ощадний Дім»
та програма від АБ «Укргазбанк» «Ефективне кредитування житлового
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фонду»
(На
Вінниччині
проходить
навчальний
семінар
«Енергозбереження та практичні антикризові заходи» // Вінницька ОДА
(http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0
%9F%D0%86A4ZGT7). – 2015. – 08.12).
В повестку дня очередной сессии Ильичевского горсовета внесен
вопрос об изменениях и дополнениях в Программу энергосбережения и
энергоэффективности города на 2015-2018 годы.
Проект решения подготовлен с целью снижения финансовой нагрузки
на население, ОСМД, ЖСК, которые проводят энергосберегающие
мероприятия. В частности, планируется увеличить процент возмещения из
городского бюджета сумм уплаченных процентов по полученным кредитам
на меры энергосбережения с 15% до 50%, и на мероприятия,
ориентированные на использование альтернативных газу источников энергии
с 20% до 70%.
26 ноября на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета
прийнято первое решение о компенсации одесситам части тел кредитов,
взятых на утепление домов, установку энергосберегающих окон, радиаторов
отопления, тепловых счетчиков. Этим решением исполкома деньги
направлены на компенсацию 14 кредитов на общую сумму 412 тыс. грн.
Сумма компенсации составляет 87 тыс. грн, она предназначена для 13
одесситов-собственников квартир и частных домов, а также для одного
жилищно-строительного кооператива для утепления многоквартирного дома
(В Ильичевске примут решение о компенсации горожанам половины
стоимости
кредитов
на
энергосбережение
//
Репортер
(http://www.reporter.com.ua/news/0e0703/). – 2015. – 08.12).
Руководитель Днепропетровской областной государственной
администрации Валентин Резниченко:
Новая модель взаимодействия власти и общества в Днепропетровской
области ускорила реформы. Украина нуждается в новой модели управления,
новом качестве лидерства. (…)
В основе всех региональных инноваций – изменения в кадровой
политике. (…) Из 12 советников губернатора – 9 волонтеры. В
администрацию пришли новые люди – их подбирали не по клановой
принадлежности, а по способности эффективно решать задачи.
Мы полностью поменяли модель взаимодействия «власть-общество».
Волонтерская активность лежит в основе большинства наших проектов.
(…) В рамках антикоррупционной стратегии и реформы управления
область первой запустила такие проекты как ProZorro, iGov.org.ua.
На электронные торги перешли уже более 250 организаций. Список
электронных административных услуг расширился до 150. В бюджетной
децентрализации и темпах объединения громад − область тоже лидер (…)
(Валентин Резниченко: новая модель взаимодействия власти и общества
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в Днепропетровской области ускорила реформы // МОСТ-ДНЕПР
(http://most-dnepr.info/news/society/129368.htm). – 2015. – 08.12).
Східниця та Перемишль спільно реалізовуватимуть проект
«Програми прикордонного співробітництва «Польща – Білорусь –
Україна 2014-2020», що фінансується з Європейського Союзу.
Таких домовленостей досягнуто між селищним головою Східниці
Іваном Піляком та президентом міста Перемишля, який перебував у Східниці
з робочим візитом. Про це повідомили у Східницькій селищній раді.
З президентом Перемишля домовлено про проведення конференції, яка
є першим кроком процедури реалізації спільного проекту, що фінансується
Європейським Союзом. Під час проведення конференції буде підписаний
договір
про
співпрацю
(Східниця
та
Перемишль
спільно
реалізовуватимуть проект, що фінансується Євросоюзом // Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua/news/2015/12/07/shidnytsya_ta_
peremyshl_spilno_651725). – 2015. – 07.12).
На минулому тижні в приміщенні Центру адміністративних послуг
у Вінниці запрацював «Зелений офіс», де вінничани можуть отримати
необхідну інформацію щодо енергозбереження та енергоефективності.
«Зелений офіс» створено за ініціативи міської ради.
Консультативний відділ розпочав діяти 30 листопада. За перші три дні
його роботи до консультанта «Зеленого офісу» звернулося за порадою
близько 90 осіб. Найбільше людей цікавило питання щодо використання та
встановлення сонячних батарей і колекторів. Також вінничани питали, які
підприємства займаються їх реалізацією і встановленням (У Вінниці
відкрито «Зелений офіс» з питань енергозбереження // Вінницькa міськa
радa (http://www.vmr.gov.ua/Lists/CityNews/ShowNews.aspx?ID=2667). – 2015.
– 07.12).
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
Сьогодні в Миколаєві розпочала роботу патрульна поліція. Навчання
пройшли 484 особи, серед яких 25 відсотків складають жінки. В оновленні
правоохоронної системи виявили бажання взяти участь 94 працівники
органів внутрішніх справ.
Більше 80% патрульних міста Миколаєва мають вищу освіту – це
професійні перекладачі, інженери, програмісти, журналісти, медики,
фінансисти, військові та багато інших фахівців у різних галузях. Серед
патрульних є двоє священиків, причому один – командир роти.
Серед нових поліцейських Миколаєва кожен десятий – учасник АТО,
багато спортсменів, у тому числі 14 кандидатів у майстри спорту і 8 майстрів
спорту (У Миколаєві з’явилася патрульна поліція // Аналітична служба
новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/24305-v-nikolaeve-pojavilas-patrulnajapolicija.html). – 2015. – 06.12).
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Заступник міського голови Тернополя, Владислав Стемковський
прийняв
участь
у
ІІ
шведсько-українському
форумі
з
енергоефективності та чистих технологій. Під час форуму було
презентовано шведські інноваційні рішення у сферах центрального опалення,
водоочистки, поводження з твердими побутовими відходами, вентиляції і
відновлювальної енергетики.
На заході був присутній також директор північної екологічної
фінансової корпорації «НЕФКО» Magnus Rystedt. Разом із Владиславом
Стемковським він обговорив проект «DemoUkrainaDH у місті Тернопіль», на
який корпорація виділила грантових та кредитних коштів у сумі більше 600
тисяч євро. (…)
Директор північної екологічної фінансової корпорації «НЕФКО»
Magnus Rystedt:
Проект у Тернополі, хоч і не вирішить усіх проблем міста, проте є
важливим кроком на шляху до енергоефективності (Реалізація проекту з
реконструкції котелень у Тернополі є важливим кроком на шляху до
енергоефективності
//
Сайт
Тернопільської
міської
ради
(http://www.rada.te.ua/novyny/42922.html). – 2015. – 04.12).
В Сумах завершился набор кандидатов в патрульной полиции. В
новой службе изъявили желание работать больше 4000 кандидатов. Около
третей части из них – женщины. Наибольшее количество анкет подали
сумчане – 2076, 1163 – жители Сумской области. 764 анкеты поступило от
жителей других регионов Украины (На Сумщине 4000 желающих стать
полицейскими // The Sumy Post (http://sumypost.com/sumynews/obwestvo/na_
suwine_4000_zhelayuwih_stat_policejskimi). – 2015. – 03.12).
Заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко провів
Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради.
Ключовим питанням засідання зади стало обговорення представниками
обласного об’єднання організацій роботодавців, федерації профспілок
області та профільних департаментів облдержадміністрації стану реалізації
завдань Стратегії соціального і економічного розвитку області протягом
поточного року.
Директор департаменту економічного розвитку та торгівлі ОДА
Ніна Рахуба:
(…) У рамках Стратегії реалізовано і ряд інвестиційних проектів за
кошти приватних інвесторів. Загалом за січень-вересень поточного року
обсяг капітальних інвестицій, внесених підприємствами склав 2,2 млрд грн.
(січень-вересень 2014 року – 1,9 млрд грн.).
Реалізація Стратегії–2020 у поточному році дала позитивні тенденції у
наповненні місцевих бюджетів та у сільському господарстві (…) (Реалізація
Стратегії–2020 у поточному році дала позитивні тенденції у наповненні
місцевих бюджетів та у сільському господарстві // Кіровоградська ОДА

Регіональні ініціативи

71

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

3 − 9 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015
(http://kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2015/03121503.html). – 2015. –
03.12).
Запорізька область започатковує співпрацю з впливовою
міжурядовою організацією International Development Law Organization
(IDLO), головною метою якої є сприяння верховенству права та
розвитку законодавства.
Передбачається, що майбутнє співробітництво лежатиме в площині
впровадження децентралізації влади в Запорізькій області. Маючи солідний
досвід із підтримки реформ у різних країнах світу, експерти IDLO готові
допомогти новоствореним громадам області в стислі терміни подолати
перехідний етап реорганізації і стати по-справжньому спроможними й
самодостатніми.
Керівник Офісу реформ у Запорізькій області Олександр Свистун:
Найактуальнішою на сьогодні є саме проблема гармонізації
законодавства і первинна правова допомога новоствореним громадам (…)
(Міжнародні експерти допоможуть Запорізькій області в реалізації
децентралізаційної
реформи
//
Запорізька
обласна
державна
адміністрація
(http://www.zoda.gov.ua/news/29563/mizhnarodni-ekspertidopomozhut-zaporizkiy-oblasti-v-realizatsiji-detsentralizatsiynoji-reformi.html).
– 2015. – 03.12).
У Житомирі відбувся ІІ Шведсько-український форум з чистих
технологій. Під час зустрічі учасники мали можливість ознайомитись із
можливостями залучення інвестицій для реалізації проектів з
енергоефективності. Кожного року Швеція надає приблизно 25 млн євро на
фінансування у сфері реформ, які виконуються в Україні. І приблизно 50 %
цієї суми витрачаються на програми, які втілюються у сфері сталого розвитку
та енергоефективності.
Міністр з питань міжнародного співробітництва Швеції Ізабелла
Льовін:
Я схвально оцінюю проведення реформ в Україні, зокрема в
енергетичній галузі. Ми готові ділитися з Україною своїм досвідом та
надавати експертну допомогу в питаннях енергозбереження. (…)
Відповідно до плану реформи, у 2015-2016 роках буде розроблено та
ухвалено низку документів, які створять чесні, прозорі правила
функціонування ринку енергоефективності у відповідності до європейських
стандартів, і залучено нові проекти (У Житомирі вивчали шведський досвід
у сфері енергоефективності // Житомирська обласна державна
телерадiокомпанiя
(http://www.tvradiozt.com.ua/item/7687-у-житомирівивчали-шведський-досвід-у-сфері-енергоефективності.html). – 2015. –
03.12).
Проект «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м.
Чернівці», який дозволить щорічно заощаджувати місту понад 600 тисяч
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євро, схвалено більшістю голосів на сесії міської ради. Виконавчі органи
міської ради здійснять відповідні заходи, передбачені чинним
законодавством України, щодо залучення зовнішнього запозичення шляхом
отримання кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації
(NEFCO). Депутати також прийняли протокольне рішення щодо створення
робочої групи, яка контролюватиме підготовку кредитного договору та
виконання умов проекту.
Загальною метою проекту є впровадження енергоефективних заходів в
муніципальних будівлях Чернівців, зменшення енергоспоживання в будівлях
та викидів CO2, а також зниження вартості експлуатації інженерних систем.
Проект передбачає модернізацію 36-ти громадських будівель у 33-х закладах.
Загальна сума інвестицій складає 9 млн. євро, з яких 5 млн. євро – кредит, З
млн. євро – грант Е5Р, 1 млн євро – співфіннасування з міського бюджету.
Виконання проекту позитивно вплине на 14 000 дітей та їхні сім’ї, а також на
23 500 пацієнтів та соціально незахищених людей. Щорічна економія
становитиме мінімум 601 742 євро на рік ( Депутати схвалили проект
«Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м. Чернівці», що
підтримується
NEFCO
//
Чернівецька
міська
рада
(http://chernivtsy.eu/portal/4/deputaty-shvalyly-proekt-energoefektyvnist-vbudivlyah-byudzhetnoyi-sfery-u-m-chernivtsi-shho-pidtrymuyetsya-nefco77918.html). – 2015. – 03.12).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Українська асоціація районних та обласних рад рекомендує обл- і
райрадам підтримати зміни до Конституції України в частині децентралізації.
Асоціація неодноразово наполягала на необхідності проведення
комплексної реформи місцевого самоврядування, яка має бути впроваджена
без зволікань та закріплена шляхом внесення змін до Конституції України
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/
posts/1068173383247091. – 2015. – 09.12).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман наголошує на важливості
подальшої розбудови партнерських взаємин між центральним і місцевими
бюджетами при підготовці Державного бюджету-2016 (Офіс Реформ у
Закарпатській області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=875403352567914&id=779338445507739. – 2015. – 09.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
2015 рік став безповоротною точкою у проведені децентралізації. У
2016 році ми повинні поставити стратегічну крапку в цій реформі
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1068063246591438. – 2015. – 09.12).
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавичус:
12 місяців тому Мінекономрозвитку було корумпованою установою,
яка покривала величезну корупцію в держзакупівлях, неймовірні
розкрадання з Держрезерву, забезпечувала нульову підтримку бізнесу і
жодного просування економічних інтересів України за кордоном. За цей рік
вдалося змінити дуже багато. У 2015 році ми зосередилися на 5-и ключових
реформах.
1) Насамперед, треба було навести лад у самому Міністерстві. Реформи
можуть бути успішними настільки, наскільки ефективними є люди, які
роблять ці реформи. Це − передумова всіх наших дій. Тому ми почали з того,
що замінили більшість керівників в Міністерстві та підвідомчих установах.
2) Дерегуляція. Ще недавно регуляторне середовище в нашій країні
вважалося репресивним. Щоб розвивати бізнес і залучати інвестиції, це треба
було змінити. Ми на шляху до того, щоб увійти у 50, а потім і у 20
найкращих країн світу для ведення бізнесу.
3) Реформа держпідприємств. Відкладати приватизацію далі не можна.
А підприємства, які залишаться у державній власності, повинні керуватися
прозоро і професійно. Нові керівники держкомпаній вже дають позитивний
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результат. Якщо прибрати політичне втручання і корупцію з держкомпаній,
бюджет зможе отримувати 50-70 млрд грн прибутку, замість 115 млрд
гривень щорічних збитків.
4) Реформа державних закупівель. Електронні закупівлі та система
#Prozorro – одна із небагатьох реформ, в яких Україна є прикладом для інших
країн світу. Ми створили одну з найкращих електронних систем закупівель в
світі, до кінця року вона зекономить нам 500 млн грн.
5) Розвиток експорту і торгівля. Ми залучили бізнес і створили Раду з
розвитку експорту, ратифікували угоду СОТ про спрощення процедур
торгівлі. А з 1 січня перетворюємо нашу країну на «фабрику для Європи» −
на повну потужність запрацює зона вільної торгівлі з Європейським Союзом
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/996855170372131. – 2015. –
09.12).
Директор Регіонального офісу реформ у Чернівецькій області Ігор
Баб’юк:
У процесі реалізації реформи місцевого самоврядування до Чернівців
можуть приєднати найближчі села. Це повинно змінити філософію
управління міською об’єднаною громадою. Очевидно потребувати оновлення
редакції Статуту територіальної громади міста. Зокрема, суттєво має зрости
роль органів самоорганізації населення. Вони відіграватимуть роль органів
місцевого самоврядування та відповідних розпорядників бюджетних коштів
на території відповідних сіл, які увійдуть до складу міста (Офіс реформ у
Чернівецькій області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
1154207094607758&id=1029946487033820. – 2015. – 08.12).
Євросоюз виділяє майже EUR100 млн на фінансування децентралізації
влади в Україні (Офіс Реформ у Закарпатській області //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=875101872598062&id=77
9338445507739. – 2015. – 08.12).
8 грудня, виконком – представницький орган Тячівської міської
об’єднаної громади – схвалив проект Стратегії інтегрованого розвитку
м.Тячів та сіл, що увійшли до об’єднання, до 2020 року.
Експерт Офісу реформ у Закарпатській області Олег Лукша:
Головне завдання подолання диспропорції між містом та селом. Для
цієї громади це вкрай важливе завдання. Ми працювали над Стратегією два
роки. Мова ішла спочатку про саме місто, але передбачаючи такий сценарій,
коли для створення спроможної громади доведеться провести об’єднання
ресурсів, враховували і цей момент. Зараз мова іде про 5 пріоритетних цілей
у розвитку цієї громади, на досягнення яких мають працювати 20
оперативних завдань (Офіс Реформ у Закарпатській області //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=875022812605968&id=77
9338445507739. – 2015. – 08.12).
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Розпорядженням Голови Верховної Ради України №1692 від 2 грудня
2015 року створено Парламентський офіс місцевого самоврядування.
Мета – забезпечення відкритості та прозорості діяльності Парламенту,
Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, посилення
зв'язків Верховної Ради України з органами місцевого самоврядування, їх
асоціаціями, територіальними громадами (Деценралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1067497676647995. – 2015.
– 08.12).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Ключовими змінами, які відбуваються у державі, є підвищення
значення, можливостей, фінансової спроможності і відповідальності
місцевого
самоврядування
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1067435229987573. – 2015.
– 08.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Європейська комісія ухвалила надзвичайно важливе рішення для
успішного проведення реформи децентралізації в Україні. Вона схвалила
велику програму заходів для підтримки цієї реформи та зміцнення місцевого
самоврядування. Бюджет програми – 97 млн євро. Зокрема, ЄС виділить 90
млн євро, Німеччина – 6 млн євро, Польща – 1 млн євро. Ця програма
допоможе якнайшвидше впровадити реформи, які дозволять українцям
отримати доступ до кращих послуг на місцевому і регіональному рівнях
(Геннадій Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/166420484
7195022. – 2015. – 08.12).
Представник Президента у Верховній Раді Степан Кубів:
Корупцію, забюрократизованих чиновників і олігархів, які є головними
перешкодами на шляху модернізації України, спроможна мінімізувати
децентралізація, яка передбачає передачу повноважень від державних органів
влади на рівень громад.
Децентралізація влади спроможна мінімізувати всі ці три загрози,
оскільки забере повноваження як від забюрократизованих чиновників – що
писані, так і від олігархів – що неписані. Формування влади і контроль за
нею знизу догори буде також найбільш відчутним ударом по корупційній
вертикалі, яку формують згадані вище особи. Фінансові і управлінські
повноваження, що будуть реалізовані на рівні територіальних громад, є
головною силою децентралізації. Крім того, саме децентралізація зробить
демократичні зміни в Україні незворотними. А очікувані зміни до
Конституції з цього питання назавжди ліквідують централізовану
корумповану систему управління країною і не дозволять ніколи й нікому
узурпувати владу в Україні, як це трапилося кілька років тому. Всього цього
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є цілком достатньо для того, щоб оголосити децентралізацію влади
пріоритетним завданням українського суспільства (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1066952966702466. – 2015.
– 07.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Місцеве самоврядування вже почало ухвалювати власні бюджети. Це
наш спільний результат підтримки місцевих рад. Наступного бюджетного
року кошти на підтримку місцевого самоврядування будуть збільшені
(Геннадій Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/videos/166397319
0551521/. – 2015. – 07.12)
Голова
Дніпропетровської
облдержадміністрації
Валентин
Резніченко:
Вперше в історії України обласний бюджет ухвалено без затвердженого
всеукраїнського, що стало можливим завдяки новому Бюджетному кодексу і
децентралізації
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/photos/a.810186002379165.10737
41830.797219583675807/1066851423379287/?type=3. – 2015. – 07.12).
Директор НАБУ Артем Ситник:
Перші три кримінальні справи внесли детективи НАБУ до Єдиного
державного реєстру досудових розслідувань. Відтак, НАБУ повноцінно
розпочало виконувати обов’язки, покладені на нього законом (Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/628218580614481. – 2015. – 07.12).
Огляд реформ за 4-6 грудня 2015 року: податкова та антикорупційна
реформи – лідери за кількість згадок у ЗМІ (Ukraine Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/photos/a.457495357686805.1073741829.4
57316364371371/628128323956840/?type=3. – 2015. – 07.12).
Серед рішень 15-го засідання Нацради реформ варто виділити два:
затвердження Стратегії аграрного сектору та ініціативу реформування
державних комунікацій. Суть останньої полягає у тому, щоб створити при
Національній раді реформ робочу групу з питань реформи державних
комунікацій, котра випрацює і представить на наступних засіданнях
відповідну стратегію реформи державних комунікацій та механізми її
впровадження. До робочої групи увійдуть відповідальні представники від
апарату Кабінету Міністрів, парламенту та Адміністрації Президента для
координації дій, аби за допомогою виконавчого комітету Нацради
забезпечити роботу і результат (Національна рада реформ / National
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Reforms Council // https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/869941849791014.
– 2015. – 07.12).
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Юлія Ковалів:
Як залучити інвесторів в Україну? Головне завдання – зробити так, щоб
інвестори подивилися на нас не як на ризиковану країну. Інвестори шукають
країни зі стабільною економікою, тому одним з головних завдань
Міністерства в 2015 році було забезпечення макроекономічної стабілізації.
Перші її ознаки, а саме – зменшення інфляції та сповільнення падіння ВВП, –
вже помітні.
Крім того, Уряд спрощує доступ до інфраструктури й дозвільні
процедури, аби вхід на ринок був максимально легким. Суттєво зменшено
адміністративне навантаження на бізнес збоку Антимонопольного комітету.
А проекти, які претендують на державні інвестиції, вперше обиралися за
новою, прозорою процедурою (Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України // https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.18680
6384710351.48316.174431545947835/996017877122527/?type=3. – 2015. –
07.12).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Асоціації органів місцевого самоврядування мають бути зміцнені у
своїх можливостях, відігравати ключову експертну роль, визначати цілі і
пріоритети
для
влади
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1065462343518195. – 2015.
– 04.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
З наступного року новостворені об'єдані громади мають отримати
можливість самостійно керувати своїми бюджетами, аби швидше ухвалювати
всі важливі рішення. Про це я сказав під час зустрічі з представниками
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування. Крім того, одні
з нагальних питань – реформування земельних відносин і децентралізація у
будівництві. Я закликав учасників зустрічі активніше долучатися до цих
процесів (Геннадій Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/videos/
1663260840622756/. – 2015. – 04.12).
Офіси реформ створені і діють на виконання Меморандумів між
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України та Асоціацією міст України
− в рамках Проекту USAID ДІАЛОГ про узгодження мети діяльності
щодо підтримки процесу об’єднання територіальних громад;
− в рамках спільного проекту з Норвезькою асоціацією місцевих і
регіональних влад «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на
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місцевому рівні в Україні», що фінансується МЗС Норвегії, про узгодження
мети діяльності щодо забезпечення належної якості публічних послуг в
об’єднаних територіальних громадах;
− Радою Європи в рамках Програми РЄ «Децентралізація і
територіальна консолідація в Україні» про об'єднання зусиль для реалізації
реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, формування
спроможних громад (Офіс реформ у Чернівецькій області //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1137316802963454&id=1
029946487033820. – 2015. – 04.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Команда Мінрегіону продовжує звітувати про результати роботи у 2015
році. Мій заступник з питань європейської інтеграції Роман Чуприненко
розказав про активну співпрацю з різноманітними інституціями ЄС та
світовими організаціями з питань енергоефективності та енергозбереження.
Ми адаптуємо наше законодавство у цій сфері до вимог ЄС. Наступного року
очікуємо ратифікації угоди з Європейським інвестиційним банком про
виділення 400 млн євро для реалізації проекту «Програма розвитку
муніципальної інфраструктури України». Це дозволить покращити якість
послуг для населення і модернізувати застаріле обладнання для постачання
тепла та води (Геннадій Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/
posts/1663109313971242. – 2015. – 04.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
2015 рік став безповоротною точкою проведення реформи
децентралізації. У 2016 році ми маємо поставити крапку в цьому процесі.
Про це я сказав на конференції «Конституційна реформа в Україні:
досягнення та перспективи». Зміни до Конституції України дають два роки
на завершення процесу децентралізації. Зараз у нас є чітке концептуальне
бачення того, як має пройти ця реформа і як ми маємо змінювати систему
(Геннадій Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/videos/166308
9947306512/. – 2015. – 04.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Голова ДАБІ Олексій Кудрявцев розповів про головні досягнення
інспекції: переведення у практичну площину реформи децентралізації
системи держархбудконтролю, впровадження електронних сервісів і
будівельну амністію. У 2016 році продовжимо реалізацію реформ, які
дозволять підприємцям чесно та законно будувати, а громадянам отримувати надійні, безпечні та комфортні будинки (Геннадій Зубко //
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1662828643999309. – 2015. –
03.12).
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3 грудня працівники Регіонального Офісу реформ, обласного
казначейства, Департаменту фінансів ОДА, управління юстиції, обласної
ради провели зустріч з керівниками об'єднаних громад Чернівецької області.
Під час зустрічі було обговорено проблемні питання проведення бюджетних
розрахунків в об'єднаних громадах. Знайдено компромісні шляхи, як
розблокувати роботу об'єктів соціальної інфраструктури в об'єднаних
громадах, а також визначено процедуру проведення фінансових розрахунків
в об'єднаних громадах (Офіс реформ у Чернівецькій області //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1151496221545512&id=1
029946487033820. – 2015. – 03.12).
Новостворені громади потребують кваліфікованої підтримки.
Серед низки зустрічей і консультацій з налагодження галузевих
зв'язків, які проводить Офіс реформ у Закарпатській області спілкування із
Завідувачем Сектору Державної регуляторної служби України у нашому краї
Наталією Ганусич. У ході зустрічі директор Офісу Іван Дем’янчук ознайомив
пані Наталію із станом об’єднань цього процесу на Закарпатті. У свою чергу,
Наталія Михайлівна розповіла про функції і завдання її підрозділу.
Директор Офісу Іван Дем’янчук:
Усі аналогічні зустрічі, які ми зараз проводимо – це, свого роду,
налагодження чіткої координації. Адже для налагодження ефективної роботи
у нових громадах залежить від кваліфікованої підтримки, роз'ясyень,
підказок, якщо хочете. (…)
Сторони домовилися найближчим часом підписати меморандум про
співпрацю і вирішили, що у зустрічах із новими громадами представники
Сектору ДРС братимуть безпосередню участь (Офіс Реформ у
Закарпатській області // https://www.facebook.com/779338445507739/photos/
a.779705222137728.1073741827.779338445507739/872593782848871/?type=3.
– 2015. – 03.12).
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу
проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне
об'єднання територіальних громад» щодо забезпечення державної підтримки
добровільного об’єднання територіальних громад» (Офіс Реформ у
Закарпатській області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=872473776194205&id=779338445507739. – 2015. – 03.12).
Заступник Міністра Міністерство Юстиції України Сергій
Петухов:
Господарський кодекс зберіг велику кількість застарілих радянських
норм регулювання інвестиційної діяльності.
Дані зміни дозволять підвищити інвестиційну привабливість України
та
залучити
додатковий
іноземний
капітал
(EasyBusiness
//
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https://www.facebook.com/easybusiness.in.ua/posts/945492962201643. – 2015. –
03.12).
Міністр юстицій Павло Петренко:
Перш за все, будемо завершувати комплексну реформу міністерства.
Ми вже скоротили значну кількість працівників. А з наступного року
плануємо за рахунок коштів, зекономлених на ліквідації корупційних схем та
махінацій при держзакупівлях, збільшити зарплати в системі юстиції.
Другим важливим завданням на наступний рік є завершення процесів
передачі функцій з реєстрації майна та нерухомості на місця та нотаріусам.
Необхідні закони вже ухвалено, тож з 1 січня 2016 року місцеві органи влади
та нотаріуси отримають змогу перебрати на себе ці функції.
Ми продовжимо робити все для того, щоб по праву вважатися
найбільш електронним органом виконавчої влади. Цього року ми вже
запустили систему електронних сервісів. Наступного року вона буде
розширена до проекту «електронний будинок юстиції» (…) (Павло
Петренко // https://www.facebook.com/pavlo.petrenko/posts/995026837248985.
– 2015. – 03.12).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
Сьогодні (03.12, − ред.) відбулась організована Радою Європи
конференція, присвячена Конституційній реформі в Україні. На порядку
денному два головні напрямки змін – в частині децентралізації і в частині
реформи судової системи. Ні та, ні друга реформи неможливі без змін до
Конституції. Або ми далі будемо жити в тій системі. яка нас не влаштовує.
або ми проведемо системні зміни.
Я впевнений, що людям набридло жити в країні, де тільки говорять про
зміни, але їх не роблять. Від нас чекають рішучих кроків. Цю позицію я
відстоював і у наших сьогоднішніх дискусіях.
Вперше ми перестаємо бути «хронічним клієнтом» Венеційської
комісії. Вперше ми отримуємо від найбільш авторитетної у конституційних
питаннях міжнародної інституції позитивні висновки, вперше ми витримуємо
свої обіцянки щодо термінів підготовки документів, вперше ми повністю
враховуємо усі рекомендації європейських експертів. Маємо лише проявити
волю і прийняти відповідні рішення. Я вірю у те, що у моїх колег-депутатів її
не забракне і саме ця Верховна Рада зробить незворотними ці дві реформи,
ключові для нашого європейського майбутнього і для відновлення
справедливості
в
країні
(Володимир
Гройсман
//
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/325372174298370. – 2015.
– 03.12).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Виконавчий директор Аналітичної платформи «21 листопада»,
координатор напрямку «Реформи державних комунікацій в Україні»
Українського кризового медіа-центру Ярина Журба:
Децентралізація – це і є практичне здійснення цивілізаційного вибору.
Тому що насаджена нам система централізації влади, яка походить з одного
центру, була репресивною, а здійснюючи децентралізацію, ми повертаємося
до моделі організації влади, яка була нам властива до цього історичного
періоду. (…)
Децентралізована держава є безпечнішою для громадян. Крім того,
децентралізація призведе до урізноманітнення через розкриття потенціалу
кожної громади. (…)
Проте, попри позитивні моменти, законопроект про внесення змін до
Конституції щодо децентралізації має певні недоліки. Передусім, є
невиправданим використання терміну «префект», природнішим є «урядник».
Іншим недоліком є те, що набуватимуть чинності одночасно зміни,
спрямовані на зміцнення базового рівня місцевого самоврядування – громад,
а також на запровадження виконавчих комітетів обласних рад. Тут є ризик,
що регіональне самоврядування, будучи більш спроможною ланкою,
сприятиме уникненню громадами відповідальності та перейматиме деякі
повноваження на себе (…) (Децентралізація – це практичне здійснення
цивілізаційного вибору. Зміни до Конституції у цьому питанні потрібні
для дерадянізації України – експерт // Ukraine Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ua/38432-deradyanizatsiyi). – 2015. – 09.12).
Председатель правления Центра прикладных политических
исследований «Пента» Владимир Фесенко:
Вице-президент США Джозеф Байден в своем выступлении в
сессионном зале Верховной Рады Украины во вторник сделал два акцента: на
необходимости борьбы с коррупцией в Украине и на неизменности позиции
США по российской агрессии в Крыму и Донбассе.
Я думаю, что в этом выступлении можно выделить два главных
акцента. Акцент первый: Украина сейчас имеет второй шанс на
демократическое обновление, реформирование, европейский путь развития.
Первый шанс она не использовала и бездарно его растратила. Я имею в виду
ситуацию после Оранжевой революции. Теперь шанс второй, и этим шансом
надо воспользоваться. Это призыв ко здравому смыслу, благоразумию, к
тому, что надо консолидироваться, а не погрязнуть во взаимных дрязгах,
конфликтах. Это призыв к политической элите страны.
Естественно это касается, и Дж.Байден на этом сделал особый акцент,
активизации борьбы с коррупцией. (…) Это главный акцент, который
прозвучал в выступлении Дж.Байдена – призыв к здравому смыслу и
одновременно к реформам и борьбе с коррупцией (…) (Байден в своем
Експертний погляд
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выступлении призвал Украину бороться с коррупцией и подтвердил
позицию США по Крыму и Донбассу // Пента Центр прикладних
політичних досліджень (http://penta.org.ua/expert_comments/2951/). – 2015.
– 09.12).
Заместитель Главы Администрации Президента Украины, глава
делегации Украины в GRECO Александр Данилюк:
Принятие закона о бюджетном финансировании политических партий
является революционным шагом. На прошлой неделе Украина получила от
GRECO (Орган Совета Европы по антикоррупционному мониторингу
«Группа государств против коррупции» – ред.) третье положительное
заключение за этот год.
90% касалось именно финансирование партий. Тот закон, который был
принят, отвечает на все вопросы и рекомендации, которые делало GRECO.
Институционально мы на уровне других стран. Партии не должны
конкурировать по принципу «у кого больше бюджет». Если у всех будет
одинаковый бюджет и одинаковые возможности доносить свою позицию,
качество политики изменится.
Чтобы процесс борьбы с коррупцией заработал на практике,
необходимо также создать Агентство по вопросам предотвращения
коррупции, и это как раз один из пунктов, из-за которого Украина не
получила стопроцентную положительную оценку со стороны GRECO. В
настоящее время завершается процесс отбора 5 членов агентства. (…)
Заместитель министра юстиции Украины Антон Янчук:
Площадка GRECO является основной в плане воплощения борьбы с
коррупцией, и этот закон является консенсусом между различными
представителями органов государственной власти по нормализации
прозрачности деятельности политических партий. На сегодняшний день
полностью выполненными являются 10 рекомендаций, частично выполнено 6
рекомендаций. Это действительно существенный прогресс. (…)
Председатель правления Transparency International Украина,
эксперт антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ
Алексей Хмара:
В следующем году в Украине случится революция. Но она будет не на
майданах, она будет в кабинетах. (…) Согласно принятому закону о
бюджетном финансировании политических партий, со следующего года
украинские партии будут финансироваться из бюджета, если они будут
отвечать ряду технических критериев. В частности, если они раскрывают
информацию о собственных донорах; проходят ежегодный независимый
финансовый аудит своей деятельности; обнародуют отчеты о своих
имущественных декларациях и если они не против того, чтобы их
контролировали уполномоченные институты.Только тогда они будут
претендовать на деньги государства.
В этом контексте важно определить, кто именно будет следить за
соблюдением этих критериев. (…)
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Юрист Центра политических студий и аналитики Гюнель
Бабакишиева:
Люди не всегда понимают, почему партии должны финансироваться из
кармана налогоплательщиков. И здесь следует учитывать этот нюанс и
объяснять людям, почему этот закон важен и несет себе антикоррупционные
принципы. Украина поднялась на 10 пунктов в рейтинге открытости
государственных данных. А основой для этого прыжка стал Закон Украины
«Об открытости использования публичных средств» (Принятие закона о
бюджетном
финансировании
политических
партий
является
революционным шагом. Украина получила от GRECO очередной
положительное заключение относительно борьбы с коррупцией –
заместитель
Главы
АПУ
//
Ukraine
Crisis
Media
Center
(http://uacrisis.org/ru/38476-zastupnik-apu). – 2015. – 09.12).
Бывший народный депутат и политолог Тарас Чорновил:
Украинское иновещание нужное, но улучшит ли оно имидж Украины −
вопрос открытый.
Надо сделать что-то вроде мощной продакшн-студии по изготовлению
новостного и аналитического материала, который затем предлагать
иностранным каналам, включая CNN и Euronews. Студия договаривалась бы
о размещении своих материалов, часть которых имела более рекламное для
нашей страны содержание; выкупала бы эфирное время у других
телеканалов.
Часть материалов можно продавать по льготным ценам иностранным
телекомпаниям, которым нужен материал или картинка об Украине.
Иновещание должно быть на английском и других иностранных
языках. Если оно будет только у нас и его надо будет искать где-то в
компьютере, то никто этого делать не будет. Здесь надо покупать частоты,
надо выигрывать конкурсы за рубежом, надо договариваться с кабельными
сетями зарубежными, чтобы украинский канал там показывали.
Для того, чтобы иновещание дало эффект, на его раскрутку и
распространение необходимы страшные вливания средств − речь идет о
миллиардах долларов.
Закон об иновещании и условия его создания заложили основные
параметры, которые можно выдать положительными, в том числе и в
языковой политике. Но нет ответа, каким образом эта информация попадет к
иностранному зрителю. Поэтому вопрос об эффективности и повышение
имиджа Украины за счет иновещания остается открытым (Мнение: Чтобы
раскрутить ТВ-иновещание, необходимы огромные средства //
times.mk.ua
(http://times.mk.ua/News/34642/mnenie-chtoby-raskrutit-tvinoveshchanie-neobhodimy-ogromnye-sredstva). – 2015. – 09.12).
Академик НАН Украины Богдан Данилишин:
(…) Конечно, можно до хрипоты спорить о реалистичности
заложенного в госбюджет следующего года курса в 24,1-24,4 грн за $1, о
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реалистичности предложенного дефицита бюджета в 3,7% ВВП, равно как и
выполнимости плана увеличения доходов бюджета-2016 на 17% в сравнении
с аналогичным показателем бюджета-2015. (…)
Практикой доказано, что МВФ соглашается кредитовать только те
страны, которые обязуются проводить жесткую финансово-бюджетную
политику (что неудивительно, так как макроцелью деятельности Фонда
является обеспечение стране-заемщику возможности погасить займы в
иностранной валюте частным кредиторам).
При этом типовые рецепты МВФ в большинстве случаев
характеризуются чрезмерной стандартизацией, то есть не учитывают
индивидуальную специфику как каждой конкретной страны-заемщика, так и
экономическую ситуацию в ней, а также причины, приведшие к
необходимости привлекать кредиты Фонда. Самое же плохое в том, что
программы действий правительств и принимаемые госбюджеты, которые
приходится согласовывать с МВФ, как правило, вообще отрицают
промышленную политику, не считаются с социальной сферой, с
особенностями структурного и организационного построения экономики
кредитуемого Фондом государства (…) (Стремление правительства любой
ценой выполнять предписания МВФ не лучшим образом отразилось на
бюджете // Новое время (http://nv.ua/opinion/danylyshyn/bjudzhet-2016diagnoz-bezotvetstvennost-84699.html). – 2015. – 09.12).
Полковник міліції, один із засновників київського УБОЗу Валерій
Кур:
Патрульна поліція – це 10-та чи 20-та частина від усіх тих, хто бореться
зі злочинністю, і її головна функція – представницька: подобатись людям.
Підхід брати нових людей «не з системи» у випадку з патрульними
дуже добре спрацював. Вони зробили головне: повернули до правоохоронців
довіру, хоча заслуга у цьому – швидше світового співтовариства, яке
профінансувало реформу, і грузинських спеціалістів, які зробили практичну
частину роботи.
Те, що туди пішли хлопці і дівчата з вулиці, я оцінюю як позитивний
фактор. Чому? Ми всі, професіонали, маємо свою професійну недугу: ми
деформовані. Вони ще романтики, і дуже сильні романтики. І ось вперше за
кілька місяців вони зробили те, що інші не зробили за десятки років. (…)
Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко:
(…) З того всього, про що звітував міністр Аваков, більшість – це
дійсно правильні кроки, спрямовані на реформування. Але проблема в тому,
що вони лише початі, лише задекларовані. Не можна говорити про те, що
реформа уже мало не завершилась, як він це, фактично, подавав.
«Міністерство міліції» стане справжнім Міністерством внутрішніх
справ, коли буде реформований апарат – він має наповнитися цивільними
спеціалістами, а територіальні підрозділи МВС в областях мають бути
ліквідовані (Як українську міліцію перетворити на справжню поліцію? //
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Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/27415723.html). –
2015. – 09.12).
Уповноважений з питань України Міністерства закордонних справ
ФРН Йоганнес Регенбрехт:
Це (створення антикорупційної прокуратури, − ред.) дуже важливий
крок в удосконаленні системи боротьби з корупцією в Україні. Адже зараз,
окрім НАБУ, повноцінно запрацювала антикорупційна прокуратура. Увага
міжнародної спільноти завжди буде прикута до роботи вашої установи, яка
має ключову функцію у боротьбі з корупцією (Створення антикорупційної
прокуратури є важливим кроком у боротьбі з корупцією – МЗС Німеччини
// Слово і Діло (http://www.slovoidilo.ua/2015/12/08/novyna/polityka/
stvorennya-antykorupczijnoyi-prokuratury-ye-vazhlyvym-krokom-u-borotbi-zkorupcziyeyu-mzs-nimechchyny). – 2015. – 08.12).
Експерт Офісу ефективного регулювання BRDO Денис Малюська:
В Україні офіційно існує 82 різновиди дозвільних документів, причому
фактична їх кількість істотно більша.
Частина з них невиправдана і є надмірним регуляторним
навантаженням на бізнес, що сприяє бюрократії та корупції.
Щоб отримати деякі дозволи і почати працювати, підприємцям
доводиться чекати місяцями. Нерідко для пришвидшення процедури вони
змушені платити хабарі.
Саме тому план заходів щодо дерегуляції, затверджений Кабінетом
міністрів, передбачає скорочення переліку таких дозволів на 25%.
Офіс ефективного регулювання BRDO проаналізував та допрацював
ініціативи Мінекономрозвитку і спільно з ним розробив законопроект про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо скорочення кількості
дозвільних документів.
Проект пропонує скасувати 20 дозволів, необхідність отримання яких
не обґрунтована турботою про здоров'я людей, охороною природи чи іншими
критично важливими інтересами держави.
При цьому скасовується лише половина дозволів. В інших випадках
відбудеться заміна дозвільної процедури на декларацію. За допомогою
декларації держава отримає необхідну інформацію і зможе контролювати
господарську діяльність без створення бюрократичних бар'єрів для початку
такої діяльності. (…)
Прийняття проекту, за нашими підрахунками, щорічно зекономить
підприємцям щонайменше 196 762 дні очікування. Ще істотнішою буде
економія грошей.
Повної статистики щодо витрат на дозволи у нас нема. Доступна ж
інформація дає підстави стверджувати, що щорічне навантаження на бізнес
зменшиться на 28 млн грн офіційних платежів та 193 млн грн неофіційних
(Як скасувати ще 20 дозволів, що заважають бізнесу // Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/columns/2015/12/9/571389/). – 2015. – 08.12).
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Екс-прем’єр-міністр федеральної землі Саксонія Георг Мільбрадт:
Україна має пришвидшити реалізацію реформ, аби не змарнувати свій
шанс і не втратити довіру громадян.
Багато бюрократії. Всі чекають на місцях. Йдеться не про саботаж
реформ. А саме очікування. Країна змінюється, але шлях цей довгий.
Необхідно прискорити реформи – часу не багато. Бо якщо втратите час, то
тоді ваш народ втратить довіру до лідерів. Це небезпечно. Люди мають
бачити приклади успішних реформ у реальному житті, а не тільки на папері.
Успіх реформ загалом, і децентралізації зокрема залежить від
ухвалення низки законопроектів, які мають змінити принципи роботи влади
на місцях. Вони мають втілювати реформи. Для цього потрібно проводити
певне політичне навчання, аби вони наслідували кращі практики. Також
необхідно навчати й електорат. Бо децентралізація зменшення контролю з
Центру, але, водночас, і збільшення його на місцях, із боку мешканців
громади (…) (Україна має пришвидшити реалізацію реформ – німецький
експерт // Ukraine Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ua/38380-nimetskijekspert). – 2015. – 08.12).
Президент Європейської бізнесасоціації Кшиштоф Седлецьки:
Відносини «бізнес-влада» не діляться на чорне і біле, добре і погане. Не
можна однозначно оцінити цю складну, багаторівневу і залежну від багатьох
зовнішніх факторів взаємодію.
Зараз діалог є, що дуже тішить. Нас чують, до нашої думки
дослухаються, влада відкрита для партнерського діалогу.
Але історично склалося так, що в Україні відносини «бізнес-влада»
проходять тільки своє становлення. Те бездоганне, ефективне партнерство,
яке в Європі працює вже багато десятків років, в Україні тільки зароджується
і поступово доходить до належного рівня. (…)
Підхід до роботи над ключовими реформами треба міняти повністю.
Якщо ми поміняємо лише щось одне, ця зміна розчиниться в інших
проблемах.
Наведу приклад. У Києві є нова поліція. Всі раді, всі задоволені, і я
сподіваюся, що вона працює правильно. Але поки змінена тільки маленька
цеглина у великій стіні. Як довго ця поліція залишиться такою, якою ми
хотіли б її бачити? Як сильно навколишня стіна буде тиснути на цю нову
маленьку цеглину і як довго вона зможе чинити опір цьому тиску?
Потрібно якомога швидше міняти інші «цеглини». Це складні зміни. І
вони йдуть повільніше, ніж очікували українці і бізнес, який також є
частиною суспільства. (…)
Є прогнози, що наступного року Україна збільшить на 1-2% свій ВВП.
Але ж 1-2% – це нуль. (…) Для того щоб Україна почала наздоганяти
не Німеччину і Францію, а хоча б Польщу, потрібно рости двозначними
темпами. Ось тоді можна буде говорити про вихід з кризи. (…)
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Потрібно враховувати те, що рівень тіньової економіки у нас
оцінюється від 50% до 70%.
І тепер питання таке: якщо раніше я вас просив платити 25%, а тепер
прошу 15%, а ви заробляли собі своє і не платили податки взагалі, то навіщо
ж вам віддавати нехай і меншу, але все ж частину свого заробітку?
(…) І ще, крім вигоди, є ж ще й палиця.
Якщо в такій країні, як Німеччина чи Франція, вас визнають
порушником закону про оподаткування, ви потрапите під дуже серйозні
штрафи. (…)
Потрібно дати тіньовому сектору, з одного боку, підґрунтя для того,
щоб податок було вигідніше платити, ніж не платити. А з іншого боку –
ефективну палицю, щоб ті, яким підґрунтя мало, отримували штрафи і
покарання – таким чином, закликати їх до порядку. (…)
Вже навіть зараз видно, скільки українських фірм відкривається в
Польщі. Щотижня я чую від знайомих, як той чи інший відкрив офіс у
Польщі. Значить, люди хочуть і готові щось робити.
Звичайно, існує небезпека, що цей бізнес переїде в Польщу. Бізнес – він
розумний, він керується раціональними підставами. Якщо він побачить, що в
Польщі, Чехії, Естонії можна робити все те ж саме, тільки без якоїсь
бюрократичних проблем, простіше, з меншим податковим навантаженням, то
він туди переїде. Це, звичайно, небезпека для України.
Тому держава має намагатися якнайшвидше поліпшити місцевий
клімат для бізнесу, мотивувати його залишитися. (…)
Якщо хтось питає мене, йти в Україну чи ні, я кажу: «Подивись на
карту, на кількість населення, на їхні ідеї. Вони хочуть йти в Європу, хочуть
розвивати свою країну. Врахуй, що там розвинена бюрократія, що в тебе
будуть корупційні виклики, врахуй, що є певні ризики. Якщо це все складеш
і все одно вважатимеш, що можна вигідно інвестувати сьогодні, то заходь».
Тому що сьогодні зайти простіше. Конкуренції немає. Коли Україна почне
розвиватися, буде складніше зайняти свою нішу (…) (Новий президент
EBA: Немає явних причин, які б змусили сказати, що завтра Україна буде
процвітати
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/intervyu/74136-noviy-prezident-eba-nemae-yavnikhprichin-yaki-b-zmusili-skazati-scho-zavtra-ukraina-bude-protsvitati). – 2015. –
08.12).
Глава центра политических исследований «Пента» Владимир
Фесенко:
Год работы украинского правительства выглядит неоднозначно,
поскольку есть как определенные достижения, так и провалы. По сравнению
с прошлым годом имеется определенный прогресс, но главная проблема –
слишком медленное воплощение реформ.
С одной стороны, в сложнейших экономических условиях, как в
прошлом году, так и в этом, удалось удержать под контролем социальноэкономическую ситуацию, не допустить коллапса украинской экономики, что
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было крайне непросто. С другой, очевидно, что это будет один из самых
кризисных годов за всю историю независимой Украины. Ответственность
несет правительство, поскольку не всегда действовало достаточно умело и
оперативно. Во имя спасения финансовой системы иногда шло на
непродуманные экономические меры.
Некоторые реформы не нравятся, как, например, ситуация в энергетике
и с коммунальными тарифами. (…) А вот появление дорожной полиции и
патрульных, по словам эксперта, самая яркая наша реформа. И пусть она не
идеальна, но не так коррумпирована.
(…) Я думаю, что есть серьезные проблемы с распределением
полномочий внутри правительства и отсутствием там координатора реформ
(…) (Год работы украинского правительства выглядит неоднозначно //
Пента
Центр
прикладних
політичних
досліджень
(http://penta.org.ua/expert_comments/2946/). – 2015. – 08.12).
Представник Президента у Верховній Раді Степан Кубів:
Президент Петро Порошенко нещодавно назвав три головні перешкоди
для модернізації України: корупція, забюрократизовані чиновники і олігархи.
Децентралізація влади спроможна мінімізувати всі ці три загрози, оскільки
забере повноваження як від забюрократизованих чиновників – що писані, так
і від олігархів – що неписані. Формування влади і контроль за нею знизу
догори буде також найбільш відчутним ударом по корупційній вертикалі, яку
формують згадані вище особи. Фінансові і управлінські повноваження, що
будуть реалізовані на рівні територіальних громад, є головною силою
децентралізації. Крім того, саме децентралізація зробить демократичні зміни
в Україні незворотними. (…)
Жоден президент, жоден уряд не можуть дати народу гарантовані
рецепти успішності, доки «ліки від бідності» не продукуватимуть самі люди.
Для цього вони мусять мати у своїх руках реальну, а не декларовану владу.
Ця влада називається місцевим самоврядуванням. Вона перевірена
багаторічним успішним європейським досвідом. Високі стандарти життя
людини в Європейському Союзі переконують, що система публічної влади в
державі, яка побудована саме на принципах децентралізації і місцевого
самоврядування, є моделлю, котру не просто доцільно, а життєво необхідно
запровадити в Україні. (…)
Наріжний камінь реформи влади – відповідальність. Успішна держава
немислима без відповідального і активного громадянина. Приємно
констатувати, що досвід перших утворених територіальних громад показує,
що українці, нарешті, згадують – хто вони. (…)
Мета реформи – не перемалювати адміністративно-територіальну
карту, а з населення зробити громадян та створити громади на принципі
добровільності і самоорганізації. Так, це нелегко. Це важче, ніж залучити
інвестора чи збудувати дорогу. Але без цього немає майбутнього. У
Верховній Раді створений парламентський офіс місцевого самоврядування,
який допомагатиме всім прихильникам ефективної самоврядності
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якнайшвидше позбутися пострадянської централізованої системи. У цій
роботі надважливою є комунікація. Аби донести людям суть реформи, також
створені інформаційні відеоролики, що їх транслюють у регіонах. Важливо
зрозуміло пояснити громаді, які практичні вигоди вона отримує разом із
децентралізацією. Повноваження, кошти і право розпоряджатися цими
коштами, насамперед, на освіту, медицину, культуру.
Ми впроваджуємо реформу за кільками основними векторами. Зараз
нам треба виконати п'ять завдань. По-перше, модернізувати існуючу систему
адміністративно-територіального устрою України та покласти в її основі
«громаду» – адміністративно-територіальну одиницю з єдиним статусом, яка
є просторовою основою для здійснення місцевого самоврядування
спроможними громадами. По-друге, реформувати систему органів місцевого
самоврядування на основі принципу субсидіарності. По-третє, передати
більшість функцій і повноважень місцевих державних адміністрацій напряму
органам місцевого самоврядування, в тому числі виконавчим комітетам
районних і обласних рад. По-четверте, запровадити замість місцевих
державних адміністрацій префектів – суб’єктів владних повноважень, які
будуть здійснювати контрольно-наглядові та координаційні функції й
повноваження у відповідних адміністративно-територіальних одиницях (вони
ж будуть забезпечувати єдину політику держави на всій її території). Поп'яте, значно посилити матеріальну і фінансову основи місцевого
самоврядування, закріплюючи за громадами управління місцевими
податками і зборами (до доходів місцевих бюджетів має також відійти і
частина загальнодержавних податків).
А зміни до Конституції для своєї реальної, якісної і повної реалізації
потребуватимуть ухвалення низки системних законів. Зокрема таких: нової
редакції Закону України «Про адміністративно-територіальний Устрій»,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України
«Про префектів». Попереду – копітка робота над бюджетним і податковим
законодавством, що забезпечить громади адекватними фінансовими
ресурсами, якими вони зможуть законно і повноправно розпоряджатися
(С.Кубів: Децентралізація влади – індикатор розвитку держави //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/publications/item/id/97). –
2015. – 07.12).
Політолог Віктор Небоженко:
Віце-президент США Джозеф Байден намагався донести до Президента
Петра Порошенка необхідність спиратися в боротьбі з корупцією на нові
спеціалізовані антикорупційні установи, а не на старі силові структури.
Америку не цікавлять наші кадрові питання, а стратегічний напрямок.
(…) І Байден приїхав з вимогою, щоб у Президента Порошенка трошки
змінився світогляд, щоб він не спирався тільки на старі радянські силові
структури − прокуратуру, СБУ і МВС, а змінив пріоритети на користь
спеціалізованих нових антикорупційних установ типу Антикорупційного
бюро і так далі.
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Цим він намагався пояснити Порошенку, що без війни з корупцією не
буде ні грошей Заходу, ні зрушень всередині України.
Нашій країні дали новий термін на проведення реформ, у тому числі і в
сфері боротьби з корупцією, орієнтовно до травня наступного року, протягом
якого мають відбутися серйозні зміни. (…)
Через півроку ми повинні побачити якісь серйозні зміни, а багато в
чому їх авторами повинні бути сьогоднішні керівники країни (…) (Байден
переконував Порошенка, що зі старими силовиками корупцію не
побороти – експерт // galinfo.com.ua (http://galinfo.com.ua/news/bayden_
perekonuvav_poroshenka_shcho_zi_starymy_sylovykamy_koruptsiyu_ne_pobor
oty__ekspert_213649.html). – 2015. – 07.12).
Інвестиції в Україну ускладнюються високими ризиками, які
неможливо застрахувати. Як повідомили в Австрійському кредитному
банку, цей інститут вже протягом двох років не видає експортних
кредитних гарантій під великі інвестиційні проекти в Україні.
Експерт відділу кредитних гарантій Австрійського кредитного
банку Ґергард Кінцельберґер:
Ми скоротили надання гарантій і не страхуємо проекти, в яких йдеться
про двозначні мільйонні суми. Україна за міжнародною класифікацією
ризиків перебуває у найгіршій п’ятій категорії, що робить страхування
ризиків дуже дорогим і відлякує як експортерів, так і потенційних інвесторів.
Коли інвестор зважає, що Україна у категорії найвищого ризику, він добряче
подумає, чи варто вкладати гроші. (…)
Потрібні системні реформи в економіці. Треба вирішувати ті проблеми,
які були й до війни − структурні, інституційні проблеми, а також проблему
корупції (Бізнес Австрії: Діловий клімат в Україні - найгірший у
Центральній і Східній Європі // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/Like/73482-biznes-avstrii-diloviy-klimat-v-ukraininaygirshiy-u-tsentralniy-i-skhidniy-evropi). − 2015. − 07.12).
Нардеп Світлана Заліщук:
Віце-президент США Джо Байден у Києві зустрівся з депутатами,
молодими чиновниками та громадськими активістами.
Wя зустріч була знаковою, оскільки після неї Байден буде спілкуватися
вже з Президентом України та прем'єр-міністром.
Сама послідовність зустрічей вже є своєрідним меседжем – за останні
два роки уряд США часто був головним партнером для антикорупціонерівдепутатів і громадянського суспільства. Без сумніву, почуте стане предметом
розмови з Главою держави і уряду. І в першу чергу це буде корупція. (…)
Корупція. Нова влада не капітулювала перед нею. Є прогрес – це
ключове законодавство та нові органи, керівництво яких вибрано через
незалежні комісії (…) (Байден розповів про ключові проблеми в Україні //
Інформаційний
портал
Українські
реалії
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(http://www.slovoidilo.ua/2015/12/07/novyna/polityka/bajden-rozpoviv-proklyuchovi-problemy-v-ukrayini). – 2015. – 07.12).
Экономист Международного центра перспективных исследований
Александр Жолудь:
С начала 2016 года между Украиной и Евросоюзом должна заработать
углубленная зона свободной торговли. Это большой плюс для Украины и
существенный потенциал для еѐ экономического развития.
Объединенный рынок ЕС, наверное, самый большой рынок в мире. В
то же время, выход нашей страны на европейский рынок, скорее всего, будет
эволюционным – от точкообразного состояния до десятков процентов в год.
Ожидать резкого скачка экономического роста и притока инвестиций не
стоит. Тут речь идет, скорее, о потенциале роста Украины.
Гармонизация законодательства с Европой, получение сертификатов,
позволяющих продавать ту или иную продукцию в ЕС, постепенный выход
украинских товаров на европейские рынки – всѐ это, безусловно, позитивные
явления, однако вряд ли европейский рынок сможет быстро заменить нам то,
что мы потеряли за последние два года, в частности, в Российской
Федерации. Это маловероятно.
Вряд ли продукция, поступающая на российские рынки, сможет пройти
сертификацию для европейских рынков. Например, украинские предприятия
в отрасли машиностроения, ориентировавшиеся на рынок РФ, производят
продукцию, несоответствующую сертификации ЕС. Соответственно, они
вряд ли смогут серьезно зайти на новый рынок уже в следующем году. Это
же касается и многих других украинских товаров, которые экспортировались,
в первую очередь, в страны СНГ.
На всех рынках существуют разные условия торговли, разные вкусы и
стандарты. При закрытии одного рынка невозможно автоматически выйти с
такими же объемами продукции на другой (…) (Сможет ли рынок ЕС
заменить
Украине
Россию
//
Новое
время
(http://nv.ua/opinion/zholud/smozhet-li-rynok-es-zamenit-ukraine-rossiju84412.html). – 2015. – 07.12).
Експерт у сфері медичної реформи Олег Виноградов:
(…) Міністр Олександр Квіташвілі представив країні план медичної
реформи і пообіцяв, що до вересня міністерство введе Єдину електронну
систему, потім розробить механізми розрахунків медпослуг, впровадить
базові пакети, ну і так далі. (…)
21 листопада на прес-конференції МОЗ та РПР (Реанімаційний пакет
реформ) на тему «Реформуйся або помри: що робити з медичною реформою
в Україні?» виступив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Перегінець і
після розлогої промови про важкий реформаторський шлях міністерства
несподівано зробив заяву про зміну вектора реформ на... модель керованої
медицини. Збіг чи ні, але після міністра виступив автор цієї моделі, професор
Анатолій Галунов.
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(…) Зміст цієї моделі в тому, що за допомогою спеціальних
розрахунків, оригінальних програм та системи аналізу вдалося поліпшити
управління фінансовими потоками і в кілька разів підвищити ефективність
медичної допомоги. Вже за рік у Вознесенську отримали перші плоди, але
справжній ефект модель дала через три роки, коли при оцінці показників
з'ясувалося, що якість здоров'я населення цього регіону в кілька разів
перевищила середньостатистичні показники по Україні. Сьогодні модель
керованої медицини впроваджено і в м. Скадовськ.
Після конференції стало зрозуміло, що МОЗ бере на озброєння
вознесенську модель. (…)
Приміром, заявлене міністром: до кінця вересня впровадити Єдину
електронну систему. Хіба розуміє міністр, що це означає комп'ютеризацію
кожного лікарського робочого місця? Забезпечення комп'ютером, принтером,
інтернетом, ліцензійними і спеціальними програмами, плюс навчання, плюс
центральна база, аналітика і так далі. Процес це тривалий, розраховувати
потрібно не на місяці, а на роки. Вартість такого задоволення − приблизно $5
у розрахунку на одного жителя обслуговуваної території. У масштабах
України знадобиться $200 млн, або 5 млрд грн. Де міністерство їх візьме?
Можливо, розрахунок на міжнародну допомогу, на гранти?
За інсайдерською інформацією, причиною кардинального повороту в
бік вознесенської моделі стали саме грошові гранти. Міжнародні донори
відмовилися виділяти кошти на проекти з автономізації, і МОЗ різко
повернувся до тієї моделі, яку свого часу ті самі донори оцінювали як
найбільш раціональну та ефективну в умовах бюджетної медицини України.
Ось чому міністерство звернулося до профессора (…) (Шерше ля мані, або
Симптоми
агонії
МОЗ
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/24477-shershe-lja-mani-ili-simptomy-agoniiminzdrava.html). – 2015. – 07.12).
Голова всеукраїнської громадської організації «Союз захисту
підприємництва» Сергій Доротич:
Обсяг тіньової економіки в Україні за підсумками січня-червня 2015
року склав 42% ВВП, що відповідає показнику за аналогічний період 2014
року. Про це у своєму дослідженні повідомило Міністерство економічного
розвитку і торгівлі. У відомстві вважають, що легалізуватися економіці не
дозволяє податковий тягар на корпоративний сектор, зниження економічної
активності підприємств і дорогі кредити.
(…) В податковій реформі від Мінфіну іде збільшення податку на
прибуток, збільшення податку на нерухомість, запровадження податку на
житлову нерухомість, додатковий податок на розкіш, якщо вважати
розкішшю автомобіль, який коштує більше мільйона гривень по
сьогоднішньому курсу. (…)
Мінфін запропонував нам ще одне
нововведення, це так звана процедура визначення обсягів нашої
господарської діяльності шляхом хронометражу. Тобто податковий інспектор
приходить до вас на перевірку і спостерігає, як до вас приходять клієнти. І от
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він посидів у вас годинку, побачив, що до вас прийшло два клієнта, купили у
вас товару на 1000 гривень. Він це записує, приходить до себе, множить на
кількість робочих годин, на кількість робочих днів, і каже, який прибуток ви
отримали за його розрахунками. (…)
(…) Ми хочемо донести законодавцям позицію, що якщо приймати
реформи, то ці реформи повинні бути направлені на перспективу розвитку
підприємництва в Україні, а не на посилення податкового тиску (…)
(Податкова реформа: йде масштабний наступ на кожного громадянина –
Доротич // Голос Столиці (http://newsradio.com.ua/2015_12_05/Podatkovareforma-jde-masshtabnij-nastup-na-kozhnogo-gromadjanina-Dorotich-8538/). –
2015. – 05.12).
Директор з науки та розвитку Інституту громадянського
суспільства Анатолій Ткачук:
У будь-якій європейській країні є система нагляду за місцевим
самоврядуванням. Тобто держава завжди присутня на територіях. Через кого
вона присутня? У маленьких державах – це територіальні підрозділи
міністерств, у великих – на регіональному чи субрегіональному рівні є
представник виконавчої влади загальної компетенції, який називається в
кожній країні по-різному: десь це префекти, десь – комісар, воєвода,
губернатор і інші назви.
В Україні, фактично, голова місцевої державної адміністрації
одночасно є і представником держави, і керівником виконавчого комітету
органу місцевого самоврядування.
В результаті ми отримали де-юре – жорстку централізовану державу,
де-факто – регіоналізовану державу… Тому у змінах до Конституції України
передбачається місцеве самоврядування окремо, виконавча влада окремо
(чітке розділення повноважень між місцевим самоврядуванням та
виконавчою владою на місцях, – ред.). Немає перехрещення – немає
конфлікту інтересів. І тому має з’явитися представник держави, незалежний
від місцевих еліт. (…)
Така посада дуже необхідна. Вона має збалансувати систему
виконавчої влади і місцевого самоврядування і вберегти Україну від
небажаних дій місцевих еліт.
Місцеве самоврядування не є чимось окремим, абсолютно незалежним
від держави, і пояснює це тим, що органи місцевого самоврядування – це
органи публічної влади, які виконують децентралізовані функції виконавчої
влади (…) («Хто говорить, що державний нагляд не потрібний - ллє воду
на млин сепаратизму», – Анатолій Ткачук про необхідність створення
інституту
префектів
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1017). – 2015. – 04.12).
Директор центра «Новая социальная и экономическая політика»
Ирина Акимова:
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Сейчас мы стали свидетелями горячих дебатов по поводу различных
предложений по налоговой реформе. (…)
Население ожидает рост ставки (до 20%) и расширение базы по НДФЛ
(налог на доходы физлиц), рост верхней ставки налога на недвижимость (с 2
до 3%) и дальнейший рост цен лекарства (благодаря росту НДС с 7 до 20%).
На постоянную основу переводится 15%-е налогообложение пенсий в
размере выше 3 минимальных зарплат (касается около полумиллиона
пенсионеров). Это может отрицательно повлиять на уровень покупательной
способности и привести к дальнейшему сокращению внутреннего
потребительского спроса.
Весь бизнес столкнется с ростом налога на прибыль (до 20%) и новым
налогом на коммерческую недвижимость, а аграриев ждет отмена налоговых
льгот по НДС. (…)
Малый бизнес тоже ожидает изменение правил «игры», которые по
оценкам Минфина количество налогоплательщиков – субъектов МСБ
сократиться на 220 тысяч единиц, или почти на 19%. Три группы упрощенцев
превращаются в две, и по факту, упрощенная система налогообложения
будет доступной только для физлиц-предпринимателей с оборотом до 2 млн.
грн. в год (т.е. 7 тыс. дол. в месяц) и мини- и микро-фермерских хозяйств.
Верхняя планка налогообложения для индивидуальных предпринимателей
без наемного труда повышается вдвое (с 10% МЗП, т.е. 121,8 грн. до 20%
МЗП, или 275,6 грн.). До 2019 года они должны обзавестись кассовыми
аппаратами.
При новой системе рост малого бизнеса в средний бизнес станет крайне
невыгодным из-за прогрессивной налоговой нагрузки. К примеру, для
нынешней II группы уровень налоговой нагрузки при доходе в 240 тысяч
вырастет с 3,8% до 6,6%, при доходе в 720 тыс. грн. – с 1,3% до 7,5%, а при
доходе в 1,2 млн грн. – одиннадцатикратно (с 0,7% до 7,7%)! Таким образом,
снижаются стимулы для развития среднего класса предпринимателей,
который в условиях кризиса во всех странах играл роль стабилизационной
подушки.
Рост налоговой нагрузки предлагался правительством как компенсатор
существенного снижения нагрузки на фонд заработной платы для
детенизации экономики. Однако и эта цель при внимательном рассмотрении
превращается в миф. Существенное снижение ЕСВ (в среднем с 40,3% до
20%) коснется, в основном, низких зарплат! К примеру, в случае начисления
зарплаты в размере 1200 грн., налоговая нагрузка сократится с 11,9% до 1,5%
для наемных работников и с 48,9% до 21,5% для работодателя. Для зарплаты
в 12 тыс. грн. (т.е. менее 500 долларов) налоговая нагрузка на работающего
уменьшится всего с 19,6 до 19,2%, а для работодателя составит почти 40%.
Таким образом, никакой детенизации зарплат в конвертах ожидать не стоит.
В отсутствие детенизации экономики загадкой остается источник покрытия
дыры в 70 млрд , связанной с инновациями в ЕСВ. В 2015 г. уже было
провалено две попытки снизить ЕСВ. По всем признакам может провалиться
и третья.
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Рост налогов можно было бы частично оправдать существенным
упрощением налогового администрирования и укреплением паритета в
правах налоговой и налогоплательщика. Но и в этой области проект
Минфина не предлагает особого «прорыва». На фоне нескольких попыток
улучшить налоговое администрирование (напр. лишить ГФС права проверять
правильность ведения бухгалтерской отчетности; ввести электронную
системы учета движения подакцизных товаров; ввести институт
альтернативного решения налоговых споров) серьезные опасения у бизнеса
вызывает существенное сужение объема банковской тайны. Ведь фискальные
органы получат право требовать у банков информацию не только о наличии,
но и про баланс и движение средств на счетах любого юридического или
физического лица (а не только того плательщика налогов, к которому есть
претензии). В условиях страны со слабыми институтами это может стать
инструментом выборочного давления.
Нет в налоговых предложениях идеи ликвидировать или хотя бы
реформировать (как предусматривалось Коалиционным соглашением)
налоговую милицию. Ее просто переименовывают в Службу финансовых
расследований и наделяют дополнительными функциями.
Многие новации в администрировании налогов направлены на
расширение прав налоговых органов и ужесточение правил для
налогоплательщика. (…)
Таким образом, предложенные Минфином изменения налоговой
системы, повышая налоговое давление на бизнес и население , по сути , не
предлагают «прорыва» в детенизации экономики или упрощения налогового
администрирования (…) (Налоговая реформа – панацея или облако дыма?
// Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/opinion/akimovacolumn/nalogovayareforma-panaceya-ili-oblako-dyma-672906.html). – 2015. – 04.12).
Із 7 грудня розпочинається атестація працівників, які працюють у
підрозділах Національної поліції Києва та Київської області.
Директор департаменту юстиції США Роберт Піккок:
Ця реформа є надзвичайно важливою. Скажу зі свого, американського
досвіду: в нашій історії теж були часи, коли поліцейська система була
непрогнозованою, неефективною та корумпованою. Дуже важливий елемент
– робота незалежних атестаційних комісій. Вони відповідають за логіку
реформи, розробку необхідних нормативів і ті якості, які повинен мати
поліцейський. Лише після цього в нас почалася чесна та якісна робота
поліції.
Експерт з питань правоохоронної системи, колишній речник МВС
Володимир Поліщук:
Перед Україною стоїть вкрай важке завдання: не лише оновити назву і
форму, а й реформувати правоохоронні органи, які донедавна мали критично
низький рівень довіри суспільства, і багаторівнева атестація працівників
Національної поліції є необхідним кроком для цього.
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(…) В Київській міліції було 15 тисяч працівників. Нині тестування
пройшли 8 із 13 тисяч, це непоганий результат. Але відбір матиме декілька
етапів, під час якого кандидатів перевірять на знання законодавства, на
професійні навички та інтелект, на чесність, та відсіють ще частину.
На цьому процес очищення не завершиться. Молодий хлопець, якій
показав високі професійні якості та бажання служити Україні, згодом може
попастися на хабарі. Водночас той, кого підозрювали в неблагонадійності,
може невдовзі виявитися чесним і професійним поліцейським. Цей процес
відсіювання і вдосконалення триватиме і після атестації, не один рік (Нова
поліція: на шляху до посад – поліграф і співбесіди // Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27407714.html). – 2015. – 04.12).
Бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо
Корчилава:
Очень нравится решение Главы Национальной Полиции Украины
Хатии Деканоидзе, что всем полицейским для назначения на должность
прийдется пройти тесты Midot.
Это тесты фактически открытая форма самоотчета, направленная на
прогнозирование вероятности и склонности к хищению, мошенничеству,
искажению информации о себе, к употреблению наркотиков и
взяточничеству среди кандидатов на работу и сотрудников.
Эти тесты давно уже применяются на Западе в государственных
структурах и у нас в частных.
А вот до такой структуры как МВД впервые. Скажу честно если
полиграф ещѐ теоретически можно пройти путѐм недельной тренировки, то
Midot чѐтко выявляет людей склонных к всем негативным вещам (БАЧО
КОРЧИЛАВА: Эти тесты давно уже применяются на Западе в
государственных структурах и у нас в частных // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/72941-bacho-korchilava-etitesty-davno-uzhe-primenyayutsya-na-zapade-v-gosudarstvennykh-strukturakh-iu-nas-v-chastnykh). – 2015. – 04.12).
Народний депутат, член Конституційної Комісії Наталія
Агафонова:
(…) Законопроект щодо змін до Конституції в частині правосуддя
повністю відповідає рекомендаціям Венеціанської Комісії, що сталося
вперше за багато років, коли европейські експерти розглядають подібні
документи з України. Навіть ті зауваження, які були висловленні в
остаточному висновку ВК, були враховані під час кінцевого засідання
Робочої групи з питань правосуддя. Україна пережила кілька судових
реформ, але завжди був відсутній фундаментальний чинник – зміни до
Конституції. Зараз від депутатського корпусу залежить те, щоб ми
використали цей шанс (Н. Агафонова: Ми маємо надати статусу
Генерального прокурора максимально деполітизованого значення //
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Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/1257). – 2015.
– 04.12).
Голова парламентського комітету з питань податкової та митної
політики Ніна Южаніна:
Виведенню зарплат з тіні можуть посприяти тільки комплексні зміни
податкового навантаження на фонд заробітної плати.
Що означає комплексні? Податкове навантаження має зменшитися як
на саму фізичну особу, так і на роботодавця. Але ще має бути зроблено
комплексно багато кроків, для того, щоб унеможливити уникнення від
оподаткування через використання різних схем, примусити себе і всіх нас і
виплачувати, і отримувати зарплати тільки білі. (…)
Заступник міністра фінансів Олена Макеєва:
Та реформа, яка запропонована сьогодні Міністерством фінансів, є
узагальненням побажань і очікувань від бізнесу. І в першу чергу, суттєве
зниження податкового навантаження на фонд заробітної плати. Іншим
критерієм, чому тіньова економіка дуже висока в тій чи іншій країні, як
зазначає Світовий банк у своїх останніх дослідженнях, – це відсутність
відчуття відповідальності платників податків. За рахунок корупції, яка дуже
висока в Україні. Тому треба боротися з корупцією в державних органах, з
одного боку, а з іншого – треба будувати довіру між владою і бізнесом.
Старший економіст центру Case Україна Володимир Дубровський:
Тінізація економіки не зводиться лише до виплати зарплат в
конвертах чи до тіньової зайнятості.
По-перше, не треба чіпати спрощену систему оподаткування.
Спрощена система оподаткування – це спосіб компромісної детінізації для
малого і частини середнього бізнесу. По-друге, треба терміново приймати
податкову реформу, яка б знизила навантаження на фонд заробітної плати.
По-третє, треба приймати не просто податкову реформу, а податкову
реформу, яка б дійсно змінила відносини між платниками податків та
державою. Треба вводити податок на майно підприємств. Від такого податку
ухилитися практично неможливо.
Противагою перебуванню в тіні має стати захист прав і законних
інтересів бізнесу державою. Якщо ж держава цього не робить, то навряд чи
слід очікувати швидких позитивних змін (Тіньового бізнесу протягом року
не
поменшало
–
статистика
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27406297.html). – 2015. – 04.12).
Надзвичайний і повноважний посол Великобританії в Україні
Джудіт Гофф:
На мою думку, країна, яка йде шляхом реформ, може переймати досвід
у всіх країн світу. Це те, що ми робимо, коли хочемо реформувати країну, –
ми дивимося на інші країни, аби краще зрозуміти, що потрібно і чого не
потрібно робити. У мій час у Грузії (Джудіт Гоф була послом Великобританії
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в Грузії, – ред.) був значний прогрес. Але у грузинів це зайняло багато часу, а
Україні ми можемо надати допомогу в реформах.
Я не казатиму, що вам треба чи не треба ухвалити. Але будь-яка
реформа має бути обумовлена вимогами МВФ, тому що Україна залежить від
програми фонду. Україна, щоб ми могли її підтримувати, має виконувати
висунуті їй умови (Джудіт Гофф: Україна має виконувати висунуті їй
умови // Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/23959ukraina-dolzhna-vypolnjat-vydvinutye-pered-nejj-us.html). – 2015. – 03.12).
Заступник секретаря Венеціанської комісії Симона ГранатаМенгіні:
Венеціанська комісія вважає, що звільнення всіх суддів в Україні
суперечитиме європейським стандартам.
Крім того, ми вважаємо, що це просто неможливо буде зробити, тому
що це порушуватиме систему здійснення правосуддя в державі.
В Україні необхідно запровадити процедуру перевірки суддів щодо
їхнього професіоналізму, етики та доброчесності, і якщо вони не пройдуть
таких тестів, то безумовно мають бути звільнені.
Венеціанська комісія сподівається, що ці зміни до Конституції в
частині правосуддя будуть прийняті таким чином, щоб ви могли
продовжувати їх втілення та запровадити незворотні зміни в напрямку
реформування України як демократичної держави (С. Граната-Менгіні:
Венеціанська комісія вважає, що звільнення всіх суддів в Україні
суперечитиме європейським стандартам // Конституційна комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/1253). – 2015. – 03.12).
Президента Украинского аналитического центра Александр
Охрименко:
Подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина взяла на себя
обязательство реформировать украинское налоговое законодательство
согласно директивам ЕС. Для выполнения этого требования ЕС выделил
Украине около 2 млрд евро, которые, правда, были в большей степени
использованы на закупку природного газа в ЕС, но все же Европа требует
реформ за свои деньги. И одна из реформ это налоговая реформа, которую
сейчас хочет провести Наталья Яресько, предложив парламенту свой
вариант.
Для большинства наблюдающих со стороны может показаться, что
налоговая реформа Натальи Яресько выглядит жесткой и даже жестокой по
отношению к действующему бизнесу, но это не так. Приходится такими
жесткими методами проводить реформы, чтобы радикально изменить
экономику Украины и дать ей пульс на развитие в будущем. Без этих
жестких реформ сегодня не будет европейского будущего Украины завтра.
Если страна хочет в будущем стать полноправным членом ассоциации с ЕС,
она обязана пойти на эти непопулярные, как может показаться некоторым,
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меры, чтобы потом иметь возможность работать так, как это принято в ЕС.
(…)
В ЕС нет упрощенной системы налогообложения, как это существует в
Украине. Поэтому Украина обязана ее ликвидировать или, точнее,
реформировать в соответствии с требованиями директив ЕС. Это
действительно может восприниматься неоднозначно, поэтому о
необходимости реформировать систему упрощенного налогообложения
говорили много, но только Наталья Яресько на это решилась и сделала
действительно революционные реформы в отношении упрощенной системы
налогообложения, чтобы сделать ее, как в ЕС.
ЕС и МВФ обвиняют украинскую власть в том, что действующая
упрощенная система налогообложения не столько помогает развивать
экономику Украины, как часто используется для уклонения от уплаты
налогов. В этом есть доля правды. Согласно данным Минфина за 2014 г.,
налоговая
нагрузка
на
представителей
упрощенной
системы
налогообложения была значительно ниже, чем у бизнеса, который работал на
общей системе налогообложения. Согласно расчетам Минфина за 2014 г.,
упрощенцы І группы имели налоговую нагрузку 2,8%, II группы – 1,01%, а
III группы – 4,33%. Неудивительно, что очень многие бизнес-структуры
использовали упрощенцев для оптимизации своих налогов. Как результат,
например, упрощенцы II группы за 2014 г. показали годовой валовой доход
152 млрд грн, а уплатили налогов только 1,5 млрд грн.
Реформа Натальи Яресько соответствует практике работы упрощенцев
в ЕС. Остаются на едином налоге только лица, которые не используют
наемную силу и работают в торговле и сфере услуг. Они будут отнесены к
группе «А». И при условии, что их доход за год не будет больше 300 тыс.
грн, они будут освобождены от уплаты НДС. Но они будут обязаны с 1
января 2017 г. обязательно установить кассовые аппараты, чтобы можно
было точно знать, сколько они зарабатывают. Это касается и частных
предпринимателей, которые работают на базаре. Фактически украинские
мелкие предприниматели будут работать так же, как владельцы небольших
кафе и парикмахерских в Англии или Италии. Им дается право платить
единый налог. При этом размер этого налога не может быть меньше 20%
минимальной заработной платы. Кроме этого, они будут обязаны платить
20% от минимального размера ЕСВ, чтобы в будущем они могли получить
пенсию от государства.
Что касается всех остальных, то тут предлагается применить
европейский метод. Если предприниматель нанимает не более 10 человек и
его годовой оборот не превышает 2 млн грн, это будет группа «В». Они будут
освобождены от необходимости регистрироваться плательщиками НДС и
платить НДС. Но в этом случае предприниматели, входящие в группу «В»,
будут обязаны платить налог с чистого дохода, который рассчитывается как
разница между валовыми доходами и расходами. Ставка налога по
предпринимателям группы «В» будет такая же, как и для физлиц, которая
уплачивается с заработной платы. Предлагается поставить работающих
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физлиц и физлиц, занимающихся бизнесом, в равные условия. В этом случае
не будет возможности использовать упрощенную систему для уклонения от
уплаты налогов. Но предприниматель получит возможность пользоваться
всеми льготами по уплате налогов со своего бизнеса, как обычное физлицо.
Например, если его чистый доход в месяц меньше одной минимальной
заработной платы, то он вообще не будет платить налог. Если же сумма
чистого дохода больше минимальной заработной платы, то в этом случае
предприниматель уплатит 20% из суммы дохода. При этом от
предпринимателей группы «В» требуется, чтобы они с 1 января 2016 г. в
обязательном порядке имели кассовый аппарат для учета доходов. (…)
Для работников, связанных с сельским хозяйством, будет еще группа
«С», и они будут платить земельный налог.
При этом по упрощенной системе будет запрещено работать юрлицам,
как это принято в ЕС. Согласно расчетам Минфина, за счет налоговой
реформы на 167 тыс. увеличится количество плательщиков налогов на общих
основаниях за счет уменьшения доли упрощенцев.
Минфин очень надеется, что предложенная им реформа будет по
достоинству оценена украинским бизнесом. Согласно расчетам Минфина,
это уменьшит и объемы «теневой экономики» и увеличит как минимум на
16-20% доходы госбюджета, и, самое главное, создаст равные условия для
бизнеса. Теперь предприниматели смогут более раскрепощенно работать на
рынке, не будет необходимости излишнего учета, уменьшится количество
различных проверок и отчетности. Если же предприниматель захочет, он
сможет в любой момент перейти на общую систему налогообложения.
Реформы Натальи Яресько призваны создать в Украине европейские
методы уплаты налогов, чтобы бизнесмены были стимулированы как можно
больше зарабатывать, внедрять новые виды производства и продукции,
расширять свой бизнес и нанимать на работу новых людей. Это
действительно приблизит Украину к ЕС и позволит украинскому бизнесу
почувствовать себя европейским и понять все выгоды и преимущества
налогообложения по-европейски. Ибо существующая сейчас система
упрощенного налогообложения это, скорее, попытка создать офшор внутри
Украины, и он явно отрицательно влияет на умы и желания украинского
бизнеса. В новой налоговой реформе с этим будет покончено (Налоговая
реформа Яресько: Необходимая жесткость ради будущего Украины //
112.ua
(http://112.ua/mnenie/nalogovaya-reforma-yaresko-neobhodimayazhestkost-radi-budushhego-ukrainy-276289.html). − 2015. – 03.12).
Специальный представитель Генерального секретаря Совета
Европы в Украине Кристос Джакомопулос:
Ели Верховная Рада не внесет изменения в Конституцию, это помешает
курсу реформ в Украине.
Я бы сказал, что последствие будет в том, что это помешает курсу
реформ. Некоторые реформы, которые мы пытаемся осуществить, как
касающиеся вопросов децентрализации, так и аудита (экономических
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реформ, − ред.), напрямую зависят от курса реформ... Весь процесс реформ
окажется под угрозой, а возможно, даже будет сорван. Его будет невозможно
продолжать с действующей Конституцией.
Если Украина не примет изменения в Основной закон, то не
продемонстрирует свою способность проводить реформы (…) (Без
изменений в Конституцию реформы в Украине окажутся под угрозой, −
Совет
Европы
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/72721--bez-izmeneniy-v-konstitutsiyu-reformy-vukraine-okazhutsya-pod-ugrozoy-sovet-evropy). – 2015. – 03.12).
Представник МВФ Джеррі Райс:
На якому етапі зараз перебуває перегляд програми EFF – ми вважаємо
важливим подачу урядом до парламенту проекту бюджету, який відповідає
вимогам програми, який передбачає подальше зниження дефіциту
держбюджету і держборгу до більш безпечних рівнів, і щоб парламент
прийняв цей бюджет.
Фонд очікує від влади країни прозорого і справедливого призначення
посадових осіб антикорупційної прокуратури. (…)
МВФ до теперішнього часу ще не визначився зі статусом
єврооблігаційного боргу України перед Росією на $3 млрд у відповідності зі
своєю методологією, незважаючи на те, що Україна розглядає його такими
же, як і будь-який інший борг за єврооблігаціями.
Без зміни політики кредитування МВФ, визначення статусу боргу
України перед Росією на $3 млрд – комерційний або офіційний – може
вплинути на майбутні виплати за програмою розширеного фінансування
(Extended Fund Facility Arrangement, EFF) для України, оскільки МВФ зараз
не кредитує країни, що мають суверенний борг (МВФ чекає від України
ухвалення бюджету і запуску антикорупційної прокуратури // INSIDER
(http://www.theinsider.ua/business/56606ee7c02d3/)/ – 2015. – 03.12)
Директор
Украинского
кредитно-рейтингового
агентства,
Станислав Дубко:
Борьба с проявлением коррупции является одним из важнейших
элементов налоговой реформы, только изменениям ставок, и только
облегчением администрирования эту проблему не решить.
Проблема коррупции является здесь одной из ключевых и она
пронизывает самые разные у нас отрасли.
Государство, как один из важных компонентов налоговой реформы,
должно создавать условия и удобства для налогоплательщика, государство
должно предоставить максимально удобное администрирование налогов,
должны существовать электронные сервисы.
От карательного органа мы должны превратиться в сервисную
организацию, но по факту, перестройка менталитета не происходит, а это
тоже очень важный компонент, все эти вещи должны происходить в
комплексе (Борьба с проявлением коррупции является одним из
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важнейших элементов налоговой реформы, − мнение // Інформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/suspilstvo/72563-borba-sproyavleniem-korruptsii-yavlyaetsya-odnim-iz-vazhneyshikh-elementovnalogovoy-reformy-mnenie). − 2015. – 03.12).
Думки
експертів
щодо
проекту
Податкового
кодексу,
запропонованого Міністерством фінансів України, розділилися. До
переваг урядового проекту експерти віднесли трансформацію спрощеної
системи оподаткування підприємців; ідею переходу до однорівневої системи
оскарження рішень ДФС, а також збалансованість системи державних
фінансів, які передбачають податкова реформа та проект бюджету 2016 року.
Запорукою успіху податкової реформи експерти назвали своєчасність
прийняття змін.
Партнер компанії «Ernst & Young» Володимир Котенко:
Треба зробити так, щоб 2015 рік не став роком податкової реформи,
адже схвалювати у грудні Податковий кодекс, який запрацює з 1 січня, є
неприйнятним.
У той же час, учасники дискусії підкреслили ряд недоліків, що
більшою мірою стосуються запропонованої системи адміністрування
податків. До таких, зокрема, можна віднести відсутність відкритого
електронного реєстру заявок на відшкодування ПДВ за принципом «first
come – first served» (хто перший подав заяву – той перший отримав
відшкодування). Також проект Податкового кодексу не передбачає
очікуваної демілітаризації податкової міліції – тобто перетворення ДФС із
контролюючого органу у сервісну службу.
Партнер та керівник податкової практики юридичної фірми
«Саєнко Харенко» Сергій Верланов:
Дворівнева система (оскарження рішень ДФС, − ред.) сьогодні є
неефективною, тому ідея – доречна. В той же час пропозицію формування
Апеляційної ради, яка розглядатиме справи по донарахуваннях податкових
зобов’язань на суми більше 1000 неоподаткованих мінімумів, не можливо
реалізувати. У минулому році таких справ було більше 6000. Три
представники ДФС, Мінфіну та Ради бізнес-омбудсмену не впораються з
ними у строк предбачений Кодексом.
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов:
Повна відміна спеціального режиму ПДВ, безумовно, є вимогою МВФ,
яку ми не можемо ігнорувати. Але в такому випадку необхідно, або
передбачити адресну підтримку галузі, або зберегти спеціальний режим ПДВ
для тваринництва. Втрата російського ринку поставила виробників у дуже
складну ситуацію – падіння поголів’я склало 10%.
Експерт Інституту економічних досліджень та політичних
консультацій Костянтин Кравчук:
Підхід до реформи спрощеної системи оподаткування, який закладено
в проекті Податкового кодексу призведе до вирівнювання податкового
Експертний погляд
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навантаження, тобто встановлення однакової ставки для малих та великих
підприємств. Крім того, позитивним кроком є закладення певних пільг. Тобто
для частини підприємців з найменшими оборотами (до 50-60 тис. грн. на рік)
податкове навантаження буде мінімальним.
Це дійсно крок в напрямку подалання недоліків системи спрощеного
оподаткування (коли вона працює не для підтримки малого та середнього
бізнесу, а для зловживань), і створення більш здорового конкурентного
середовища. Але проблема полягає в тому, що для половини підприємців
чинна пропозиція означатиме збільшення обсягу спачуваних податків в 10-20
разів (Експерти висловили свої думки з приводу проекту нового
Податкового
кодексу
//
Ukraine
Crisis
Media
Center
(http://uacrisis.org/ua/38283-kodeks). − 2015. – 03.12).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Посол ЕС в Украине Ян Томбиньский:
Евросоюз и вдальнейшем намерен предоставлять кредиты Украине для
восстановления инфраструктуры Донбасса, разрушенной в ходе боевых
действий на востоке страны.
ЕС будет выдавать кредиты, чтобы восстановить инфраструктуру −
школы, больницы и т. д.
Среди первоочередных задач по восстановлению региона −
возрождение качественной работы органов местного самоуправления. Он
подчеркнул, что ЕС уже выделил на эти цели 10 млн евро.
Кроме того, в рамках помощи по разминированию территорий
Донбасса ЕС предоставил Украине 1,5 млн евро, чтобы снять угрозу с людей
(ЕС продолжит предоставление кредитов Украине для восстановления
инфраструктуры
Донбасса,
−
Томбиньский
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/364373/es_prodoljit_predostavlenie_kreditov_ukraine
_dlya_vosstanovleniya_infrastruktury_donbassa_tombinskiyi). − 2015. – 09.12).
Cпецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік:
На переговорах у Мінську досягнуто угоди про розмінування п'яти
ділянок у зоні зіткнення на Донбасі.
До Нового року число цих ділянок планується розширити до
дванадцяти.
Я закликаю забезпечити термінове розмінування, особливо на лінії
зіткнення, а також обгородити заміновані ділянки (…) (У Мінську
домовилися
про
розмінування
Донбасу
//
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/Like/74138-u-minsku-domovilisya-pro-rozminuvannyadonbasu). − 2015. – 09.12).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України
Посол Швейцарії Гійом Шойрер:
Швейцарська Конфедерація готова збільшити вдвічі обсяг гуманітарної
та технічної допомоги Україні на період 2015-2018 років (Швейцарія готова
збільшити вдвічі допомогу Україні до 2018 року − посол // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/9/7042020/). − 2015.
– 09.12).
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Обстановка в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії
розмежування в районі проведення АТО, що пов’язана з пропуском осіб
та транспортних засобів, залишається динамічною. За добу відмічалось
незначне збільшення пасажиропотоку в контрольних пунктах «Зайцеве» та
«Новотроїцьке» у порівнянні з минулими днями, в той же час, майже в усіх
КПВВ зафіксоване зменшення пасажиро-транспортного потоку. З метою
належного та оперативного оформлення громадян прикордонники
продовжують вживати всіх вичерпних заходів (Ситуація в контрольних
пунктах в'їзду-виїзду в зоні проведення АТО та в пунктах пропуску на
державному кордоні // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248690192&cat_id=244277212). − 2015. – 08.12).
8 декабря, Верховная Рада Украины приняла постановление о
проведении парламентских слушаний на тему соблюдения прав
человека на неподконтрольных правительству территориях. Об этом
сообщает официальный сайт парламента.
«Верховная
Рада
приняла
постановление
«О
проведении
парламентских слушаний на тему: «Состояние соблюдения прав внутренне
перемещенных лиц и граждан Украины, проживающих на временно
оккупированной территории Украины и на территории, неконтролируемой
украинскими властями в зоне проведения антитеррористической операции.
За такое решение проголосовали 302 народных избранника (Верховная
Рада собирается провести парламентские слушания о правах
переселенцев
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/29447-verhovnaya-rada-sobiraetsya-provestiparlamentskie-slushaniya-o-pravah-pereselentsev/). − 2015. – 08.12).
В зоне конфликта на юго-востоке Украины в помощи нуждаются
3,1 млн жителей. Об этом сообщает пресс-служба ООН. Потребности
жителей Украины в гуманитарной помощи в 2016 году оценили в 298 млн
долларов.
Планируется, что в первую очередь, гуманитарную помощь получат
2,9 млн человек из наиболее уязвимых слоев населения. В ООН отмечают,
что потребности населения зоны конфликта столь велики, что ни одна
организация «не сможет справиться с ситуацией в одиночку».
Сообщается,
что
гуманитарные
учреждения
ООН
и
неправительственные
организации
будут
работать
совместно
с
правительством Украины и фактическими властями в Донецке и Луганске, а
также с Российской Федерацией и другими гуманитарными игроками,
включая местные общины.
Около 800 тыс. человек живут в «неприемлемых условиях» вдоль
линии соприкосновения, а 2,7 млн – на неконтролируемых правительством
территориях с ограниченной свободой передвижения.
Кроме того, более миллиона человек были вынуждены уехать в другие
районы Украины, и еще 800 тыс. – в соседние страны (В зоне конфликта в
Офіційна інформація
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Украине в помощи нуждается более трех млн жителей, − ООН //
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/29417-vzone-konflikta-v-ukraine-v-pomocshi-nuzhdaetsya-bolee-treh-mln-zhiteleyoon/). − 2015. – 08.12).
На данный момент местные власти городов Украины готовы
предоставить переселенцам для размещения 698 объектов различной
формы собственности, в которых возможно размещение 11 тыс. 399 лиц.
В Украине на сегодняшний день насчитываются 999 тыс. 442
переселенцев. Из этого количества − 977 тыс. 896 человек – переселенцы из
Донецкой и Луганской областей.
Наибольший приток переселенцев из неподкнотрольных территорий
Донбасса в ноябре зафиксирован в Луганской области. За этот месяц туда
прибыло 7675 человек. На втором месте оказалась Харьковская область, где
зарегистрировалось 5030 переселенцев. На третьем месте оказалась Донецкая
область − 2594 человека (В Украине из миллиона переселенцев местные
власти могут поселить 11 тысяч // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/29304-v-ukraine-iz-millionapereselentsev-mestnyie-vlasti-mogut-poselit-11-tyisyach/). – 2015. – 07.12).
За підтримки Держкомтелерадіо Луганська філія НТКУ розширює
своє радіомовлення. З 5 грудня 2015 року позивні обласного радіо «Пульс»
в FM діапазоні на частоті 105,9 доступне для жителів тимчасово окупованих
територій в Первомайську, Кіровську, Слов’яносербську. Також радіо-FM
«Пульс» можна слухати в містах, підконтрольних Україні – Лисичанську,
Северодонецьку, Рубіжному, Кремінній. Крім того, на повну потужність
включено передавач у Станиці Луганській на частоті 99,5 МГц, тож сигнал
радіостанції приймають не тільки в Станично-Луганському районі, а й в
окупованому Луганську (Обласне радіо-FM Луганської філії НТКУ почало
мовити на тимчасово окуповану територію // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248687773&cat_id=2
44277212). − 2015. – 07.12).
Министр информационной политики Юрий Стець:
Возобновление украинского телерадиовещания на Донбассе стоило
около 15 миллионов гривен, но государство не потратило на эти цели ни
копейки.
Министерство работает девять месяцев. По факту − шесть. В тех
местах, где мы не можем восстановить вещание, потому что идут обстрелы ,
потому что это опасно для жизни, делаем другие попытки наладить работу
украинских телеканалов и радиостанций. Устанавливаем техническое
оборудование. Это 180 спутниковых антенн. Причем государство не
потратило на это ни копейки средств. С финансированием данного проекта
Украине помогали партнеры из Балтийских стран, в частности Литвы, а
также из
Польши
и Америки
(Восстановление
украинского
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телерадиовещания на Донбассе стоило 15 млн грн, – Стець // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/363995/vosstanovlenie_ukrainskogo_teleradioveschan
iya_na_donbasse_stoilo_15_mln_grn_stets). − 2015. – 07.12).
Председатель
военно-гражданской
администрации
Павел
Жебривский:
В Украине отсутствует государственная программа по работе с
переселенцами. В Донецкой области подобная программа стартовала с моим
появлением на посту председателя ДонОВГА. В Донецкой области было
открыто 4 контрольно-пропускных пункта и 2 логистических центра для
жителей оккупированной территории.
Очереди при пересечении КПВВ появляются из-за наплыва
переселенцев из Луганской области. 40% автомобилей в Донецкой области с
луганскими номерами.
На данный момент на территории Донецкой области зарегистрировано
более 500 тыс. временно перемещенных лиц (В Украине отсутствует
государственная программа по работе с переселенцами, — Жебривский //
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/29182-vukraine-otsutstvuet-gosudarstvennaya-programma-po-rabote-s-pereselentsamizhebrivskiy/). – 2015. – 04.12).
В ноябре жители неподконтрольных территорий массово выезжали
в Луганскую, Харьковскую и Донецкую области.
Наибольший приток переселенцев из неподкнотрольных территорий
Донбасса в ноябре зафиксирован в Луганской области. За этот месяц туда
прибыло 7675 человек. На втором месте оказалась Харьковская область, где
зарегистрировалось 5030 переселенцев. На третьем месте оказалась Донецкая
область – 2594 человека.
Некоторые области в ноябре продемонстрировали незначительный
отток переселенцев. Так, в течении месяца территорию временного
проживания покинули переселенцы в Черкасской (158 человек) и
Хмельницкой областях (59 человек).
Лидирующими по количеству проживающих переселенцев остаются
Луганская (238 619 человек), Харьковская (202 164 человека) и Донецкая
(112 595 человек) области (В ноябре жители неподконтрольных
территорий массово выезжали в Луганскую, Харьковскую и Донецкую
области
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/29144-29144/). – 2015. – 04.12).
В контрольних пунктах в'їзду/виїзду протягом вчорашнього дня
продовжує відмічатися певне збільшення пасажиропотоку. З метою
стабілізації ситуації прикордонним відомством вживаються всі вичерпні
заходи. Контрольні пункти працюють в штатному режимі.
Вчора через контрольні пункти прослідувала така кількість осіб та
транспортних засобів: КПВВ «Зайцеве» − 8000 осіб та 1470 транспортних
Офіційна інформація
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засобів; КПВВ «Георгіївка» − 3070 осіб та 820 транспортних засобів; КПВВ
«Новотроїцьке» − 6970 осіб та 2215 транспортних засобів; КПВВ «Гнутове»
− 2135 осіб та 420 транспортних засобів; КПВВ «Станично-Луганське» −
2085 осіб.
Сьогодні зранку в КПВВ «Зайцеве» та «Георгіївка» на оформлення для
перетину лінії розмежування на виїзд на неконтрольовану територію
очікувало 100 та 200 автівок відповідно, а на в`їзд 100 та 300 транспортних
засобів. Крім того, на КПВВ «Новотроїцьке» сьогодні зранку на виїзд
очікувало 20 автівок, а черга на в’їзд з неконтрольованої території складала
200 автомобілів. На контрольному пункті в’їду/виїзду «Гнутове» 70
транспортних засобів очікували на оформлення на в’їзд, черга на виїзд
складала 15 транспортних засобів (Ситуація в контрольних пунктах в'їздувиїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248676133&cat_id=2
44277212). − 2015. – 03.12).
Управління звільненими територіями
В октябре средняя номинальная заработная плата одного штатного
работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных
подразделений в Донецкой области (без учета части зоны АТО)
составила 5 349 грн.
При этом данный показатель выше средней зарплаты по Украине (4532
грн.) на 18%. Как и раньше, Донетчина занимала второе место в стране
(самым высоким уровень оплаты труда за октябрь был в Киеве – 7063 грн.,
самым низким в Тернопольской области – 3279 грн.).
Если брать период январь-октябрь 2015 года, то среднемесячная
зарплата составила 4878 грн (В Донецкой области реальная средняя
зарплата уменьшилась почти на 10 % // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/29113-29113/). – 2015. – 03.12).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В течение текущего года прокуратурой города Рубежное
значительно активизирована деятельность в сфере предотвращения и
противодействия коррупции.
Как следствие, процессуальными руководителями указанной
прокуратуры в суд для рассмотрения по существу направлены
обвинительные акты в 5 уголовных процессах о коррупционных
преступлениях, три из которых по фактам получения неправомерной выгоды
государственными служащими и руководителем образовательного
учреждения (Как в Рубежном борются с коррупцией // Ирта-fax
(http://irtafax.com.ua/news/2015/12/2015-12-09-2.html). – 2015. – 09.12).
8 декабря в Луганской облгосадминистрации состоялось
совещание, где были рассмотрены вопросы социальных выплат
временно перемещенным лицам и образования службы гражданской
защиты. На аппаратном совещании поднимался вопрос об ускорении выплат
временным переселенцам. Граждане этой категории должны самостоятельно
открыть карточный счет в «Ощадбанке» (На Луганщине переселенцев
записывают на прием для оформления выплат на февраль 2016 года //
Неделя
(http://nedelya.net.ua/news/socium/na-luganshchine-pereselencevzapisyvayut-na-priem-dlya-oformleniya-vyplat-na-fevral-2016-goda). – 2015. –
09.12).
Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло
Жебрівський:
На сьогодні всі структурні підрозділи Донецької ОДА, виконавчі
комітети міських рад, райдержадміністрації та військово-цивільні
адміністрації, які знаходяться на підконтрольній українській владі території,
зареєстровані в системі ProZorro.
Здійснення торгів за допомогою електронних публічних допорогових
закупівель ProZorro дозволить економити до 10% бюджетних коштів,
сприятиме співпраці бюджетних організацій та бізнесу, дозволить
попереджувати прояви корупції. На загал це від 300 до 500 млн. гривень
державних коштів на рік за умови конкурентних засад (Донецька область
повністю підключилася до ProZorro // Донецкая областная
государственная
телерадиокомпания
(http://dotb.dn.ua/news/doneckaoblast-povnistyu-pidklyuchilasya-do-prozorro). – 2015. – 08.12).
Неправительственные организации обратились к президенту
Украины Петру Порошенко с просьбой в ближайшее время рассмотреть
и подписать закон о правах переселенцев.
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Донецкая областная организация «Комитет избирателей Украины»
поддержала открытое обращение неправительственных организаций к
Президенту Украины по поводу ветирования Закона Украины «О внесении
изменений в некоторые законы Украины относительно усиления гарантии
соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Общественные
организации, которые выступали соавторами данного законопроекта,
отмечают, что его принятия и вступления в силу ожидают более 1,6
млн.человек.
В обращении говорится: «Учитывая, что задачей государства должно
быть не всесторонний контроль за людьми, а создание условий для
комфортной социализации переселенцев по новому месту жительства,
просим Вас: обеспечить участие Вашего представители 9 мая в заседании
Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, национальных
меньшинств и межнациональных отношений, что является профильным и
будет рассматривать Ваши предложения к Закону, для быстрого
согласования текста для рассмотрения парламентом; встретиться с
общественными организациями, которые занимаются правами внутренне
перемещенных
лиц,
соавторами
законопроекта,
для
выработки
консолидированной позиции в вопросах защиты людей, пострадавших в
результате вооруженного конфликта и оккупации; способствовать
скорейшему рассмотрению согласованного текста Закона «О внесении
изменений в некоторые законы Украины относительно усиления гарантии
соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц», его подписанию и
вступлению в силу в установленном законодательством Украины порядке»
(Общественники просят Порошенко подписать закон о правах
переселенцев
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/29473-obcshestvenniki-prosyat-poroshenko-podpisatzakon-o-pravah-pereselentsev/). – 2015. – 08.12).
На
Вінниччині
жінки-переселенки
із
зони
проведення
антитерористичної операції та Криму започаткували власну справу.
Організатор проекту та голова ГО «Прогресивні жінки» Наталія
Козлова:
У конкурсі перемогу отримали 12 проектів. Тренінги в рамках
програми «Інтеграція внутрішньо переміщених жінок через започаткування
бізнесу та самозайнятість» проходили впродовж трьох місяців. Загалом у них
взяли участь 21 жінка. Найголовніше питання, які розглядались на заняттях,
стосувались бізнес-плану та бізнес-стратегія. Після проходження навчання 15
учасниць написали бізнес-план свого майбутнього бізнесу. 12 з них виграли
гранти. В середньому на кожну справу переселенок з гранту було виділено
від шести до дев’яти тисяч гривень (На Вінниччині жінки-переселенки
започаткували
власний
бізнес
//
I
Like
News.com
(http://ilikenews.com./article/na-vinnychchyni-zhinky-pereselenkyzapochatkuvaly-vlasnyy-biznes). – 2015. – 08.12).
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У Кіровограді монтують телевізійну вежу для Донбассу.
Телевізійну вежу для Донбасу складуть із трьох конструкцій. Одну
перевезли з Тернополя, дві – з Кіровоградщини. Зібрати її мають до кінця
грудня. Повернути українські телевізійні канали на Донбас планують вже на
початку наступного року. Спершу вежу зберуть на землі, аби переконатися,
що всі елементи підігнані правильно. Після чого розберуть і вже партіями
вивозитимуть на Донбас. Де саме її встановлять – наразі не розголошується.
Яку площу охоплюватиме вежа – залежатиме від потужності встановлених
передавачів (У Кіровограді монтують телевізійну вежу для Донбасу //
Рersha.kr.ua
(http://persha.kr.ua/video/61057-u-kirovogradi-montuyuttelevizijnu-vezhu-dlya-donbasu-video-2.html). – 08.12).
Губернатор Луганской области Георгий Тука:
Украинское радио теперь доступно и на временно оккупированных
территориях в Первомайске, Кировске и Славяносербске. Кроме того, на
полную мощность включен передатчик в Станице Луганской на частоте 99,5
МГц, поэтому сигнал радиостанции принимают не только в СтаничноЛуганском районе, но и в оккупированном Луганске.
Это важный шаг в информировании населения о деятельности
украинской власти, альтернатива пропаганде, которая затмевает мозг и души
жителей временно оккупированных территорий. Каждый час в эфире звучат
новости от радио «Пульс», «Пресс-обзор», «Цитата дня», «Интервью»,
«Спецрепортаж» и другие информационные программы. Кроме того, в
рамках совместного проекта в эфирной сетке есть «Хроники Донбасса» от
«Общественного радио» и новости радио «Свобода», что позволяет создать
подробную информационную картину дня (Радио «Пульс» теперь можно
услышать как в Лисичанске, так и в Луганске − Тука // «ОстроВ»
(http://www.ostro.org/lugansk/society/news/487891/). – 2015. – 07.12).
В Харківській області реалізують 12 мікропроектів для
покращення умов життя переселенців.
Наразі мова йде про впровадження першої фази проекту «Сприяння
розвитку соціальної інфраструктури «УФСІ V», що фінансується за
підтримки уряду Німеччини через Німецький банк розвитку KfW.
Реалізація угоди передбачає відновлення житлових будівель для
забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб. Для цих цілей будуть
відремонтовані об’єкти соціальної інфраструктури, заклади медичного
обслуговування, виховання та навчання дітей, а також соціальні заклади для
особливо вразливих груп населення, переміщеного з окупованих територій.
Голова ХОДА Ігор Райнін:
У першій фазі проекту (це поліпшення побуту і життя тимчасово
переміщених осіб) планується реалізувати 12 мікропроектів у районах і
містах Харківської області на загальну суму 60 млн грн. Передбачається
ремонт та поліпшення умов життя переселенців. Зокрема, планується ремонт
6 житлових приміщень, 4 шкіл та 2 дитячих садків.
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Протягом місяця учасники програми повинні підготувати
документацію по мікропроектах і передати її до Українського фонду
соціальних інвестицій. Співробітники фонду проведуть усі необхідні
експертизи проектів та після затвердження перейдуть до їх реалізації (В
Харківській області реалізують 12 мікропроектів для покращення умов
життя
переселенців
//
Офіційний
сайт
Харківської
облдержадміністрації (http://kharkivoda.gov.ua/36/77807). – 2015. – 07.12).
Учебно-воспитательный процесс возобновлен в Сватовской школе
№8.
7 декабря после проведения ремонтных работ возобновлен учебновоспитательный процесс в Сватовской ООШ I-III ст. №8. К учебным
занятиям в стенах родной школы приступили 446 учеников 1-11 классов. К
этому времени более 30 дней ученики этого заведения учились на базе КУ
«НПК Сватовская ООШ I ст. – Гимназия »(1-4 классы) и Сватовского ООШ
I-III ст. №6 (5-11 классы) (Одна из сватовских школ возобновила учебный
процесс после восстановления // «ОстроВ» (http://www.ostro.org/lugansk/
society/news/487887/). – 2015. – 07.12).
Полиция Луганщины будет не восстанавливать свой авторитет
перед людьми, а зарабатывать его по-новому. Одним из новшеств, которое
введено руководителем полиции Луганщины, для возрастания авторитета
службы – это проведение вече, в котором люди сами могут указать на
недочеты нынешней правоохранительной системы именно на местах.
5 декабря 2015 года, в городе Рубежное, в Южной части города, было
проведено первое вече. На вече, в первый раз собралось около 30-ти человек.
Мероприятие проводили руководители Рубежанского отдела полиции
(Рубежанская полиция вышла к людям // «Трибун» Луганск
(http://tribun.com.ua/30530). – 2015. – 04.12).
Орбиту в Черкасской области обживают переселенцы из Донбасса.
Местные власти уверены – возродить жизнь в Орбите реально. Если в
город придет инвестор. И людям предложат рабочие места (Переселенцы из
Донбасса
обживают
город-призрак
//
Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/ukraine/pereselency-iz-donbassa-obzhivayut-gorodprizrak-672699.html). – 2015. – 04.12).
Глава Донецкой ОГА Павел Жебривский:
Снайперы не дают отремонтировать газопровод, чтобы подать газ в
Марьинку и Красногоровку. Есть проблема по Марьинке и Красногоровке:
никак нам не позволяют дойти и отремонтировать 800 м трубы, чтобы
пустить газ в эти два населенные пункты. Там примерно 15 тыс. человек
проживает. Вот 3 октября обстреляли это все, и до сих пор не можем
восстановить. Возобновили более 2 км, осталось 800 м.
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Мы пробуем, особенно на передке в Марьинке, накрыть крыши. Там
есть Зеленый Гай – это передовая, куда заходят диверсионноразведывательные группы, гражданских не пускают, а нам очень важно хотя
бы пленкой накрыть дома, чтобы они не разрушались (Снайперы боевиков
не дают отремонтировать газопровод в Марьинку и Красногоровку:
ребят стреляют, как зайцев, – Жебривский // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/363658/snayipery_boevikov_ne_dayut_otremontirovat
_gazoprovod_v_marinku_i_krasnogorovku_rebyat_strelyayut_kak). – 2015. –
04.12).
2 декабря в г. Северодонецке состоялась презентация уникального
мобильного банковского подразделения, созданного на базе автомобиля
КрАЗ.
Банковское отделение на колесах предназначена для работы в
Донецкой и Луганской областях. Мобильное подразделение будет
обслуживать граждан, проживающих в прифронтовых населенных пунктах,
военнослужащих и правоохранителей, которые находятся в военных частях и
в зоне АТО.
С помощью этого банка будут осуществляться выплаты заработной
платы, пенсий, социальных выплат, других средств с текущих счетов. В том
числе, по текущим счетам, с использованием банковских платежных
карточек (БПК), пополнение карточных счетов через POS-терминал с
использованием БПК, прием наличных для осуществления платежей,
привлечения вкладов и депозитов, выпуск платежных карточек и другие
финансовые услуги. (В Северодонецке запустили банк на колесах // Час
Пик
(http://vchaspik.ua/region/357709v-severodonecke-zapustili-bank-nakolesah). – 2015. – 03.12).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Станом на 7 грудня 2015 року в Луганській області з 605 котелень
запущено 604 котельні, усі 1790 об’єктів житлового фонду з централізованим
опаленням забезпечено теплоносієм, опалюється 624 об’єкти соціальної
сфери, що становить 99,4 % від їх загальної кількості.
Початок та проходження опалювального періоду 2015-2016 років в
області знаходиться на постійному контролі в Департаменті житловокомунального господарства та будівництва Луганської облдержадміністрації
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/492766400905665. – 2015. – 09.12).
8 декабря Кабмин на правительственном комитете утвердил
Постановление о возможности получения статуса внутренне перемещенного
лица детьми и подростками, которые выехали из еподконтрольной
территории к родственникам, знакомым, что бы продолжить обучение в
украинских школах, техникумах, ВУЗах (Донбасс SOS // https://vk.com/wall68158751_15482. – 2015. – 09.12).
В Донецкую область доставлено 37 тонн гуманитарных грузов от
Красного Креста и организации «Человек в беде» (Единый Реестр ущерба
инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1255. – 2015. –
09.12).
В Краматорске реализованы два социальных проекта при поддержке
ПРООН (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1253. – 2015. – 09.12).
Відтепер в Луганській області функції реєстраційно-екзаменаційних
відділів ДАІ буде виконувати Регіональний сервісний центр МВС.
Нова структура створена в ході реформування системи Міністерства
внутрішніх справ, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28
жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання
сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ» (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/49273749
4241889. – 2015. – 09.12).
Представители Международного комитета Красного Креста и «Врачей
без границ» смогут посетить пенитенциарные учреждения на
неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей
(Восстановление Донбасса // https://www.facebook.com/Vosstanovleniye
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Donbassa/photos/a.547169122051898.1073741828.544530008982476/693012400
800902/?type=3. – 2015. – 09.12).
Процес оформлення виплат тимчасовим переселенцям із зони АТО
можливо значно прискорити.
Про це йшлося на апаратній нараді Луганської облдержадміністрації,
яка відбулася 8 грудня. На нараді були розглянуті питання соціальних виплат
тимчасово переміщеним особам та утворення служби громадянського
захисту.
Директор
Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації Елеонора Поліщук:
На сьогодні у області на обліку знаходяться біль ніж 240 тис.
тимчасово переміщених осіб. Громадянам цієї категорії в поточному році у
Луганській області вже було виплачено 235 млн. 537 тис. грн. Ті громадяни,
які хочуть прискорити процес оформлення державної допомоги на оплату
найму житла можуть самостійно відкрити картковий рахунок у «Ощадбанку»
та звернутися до соціальної служби де й буде оформлено (продовжено)
виплати. Зараз при зверненні на «гарячу лінію» «Ощадбанку» тимчасових
переселенців із зони АТО записують на прийом для оформлення виплат
приблизно на лютий місяць 2016 року (Луганська обласна державна
адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/492494497599522. –
2015. – 08.12).
За інформацією Луганського обласного відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності станом на 1 грудня 2015
року матеріальне забезпечення профінансовано на загальну суму 75,6 млн
грн, у тому числі: по тимчасовій непрацездатності – 55,0 млн грн, по
вагітності та пологах – 20,2 млн грн, на поховання – 0,4 млн грн.
Заборгованість із фінансування матеріального забезпечення відсутня.
Допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованих
територій України та районів проведення АТО у межах Луганської області
призначена у 216 випадках на суму 1,9 млн грн, вже виплачено 1,8 млн грн.
Поза межами області допомога призначена та виплачена у 146 випадках на
суму 948,8 тис. грн.
Для оздоровлення застрахованих осіб відділенням Фонду лікувальним
закладам Луганської області видано 539 путівок (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/4923713
64278502. – 2015. – 08.12).
Международный комитет Красного креста отправил гуманитарную
помощь на территорию, неподконтрольную официальной украинской власти.
Машины везли для жителей Донецкой области товары медицинского
назначения, товары для гигиены и продукты питания (Восстановление
Донбасса // https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.5471
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69122051898.1073741828.544530008982476/692343554201120/?type=3. – 2015.
– 07.12).
Эвакуированные из Донбасса ВУЗы получат бесплатный доступ к
научным базам Thomson Reuters. Данная поисковая платформа объединяет
реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в
том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций
(Восстановление Донбасса // https://www.facebook.com/Vosstanovleniye
Donbassa/photos/a.547169122051898.1073741828.544530008982476/692410647
527744/?type=3. – 2015. – 07.12).
5 грудня в Сєвєродонецьку відбувся обласний форум громадських
активістів, які надають допомогу Збройним Силам України, внутрішньо
переміщеним особам та усім хто потребує допомоги з нагоди Міжнародного
дня волонтерів.
У заході взяли участь керівництво облдержадміністрації, представники
всеукраїнських і міжнародних благодійних і волонтерських організацій,
військові, які зараз несуть службу в Луганській області, активісти з інших
регіонів України, міст і районів області.
Під час роботи форуму його учасники змогли долучитись до
національних консультацій у форматі Skype-конференції, де їх привітала
заступник голови облдержадміністрації Ольга Лішик, на тему «Як інститути
громадянського суспільства України можуть підтримати впровадження Цілей
сталого розвитку?» у рамках роботи Всесвітнього кафе, ініційованого
ресурсним центром для громадянського суспільства «Гурт» (Луганська
обласна державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/49
2095510972754. – 2015. – 05.12).
Урядом прийнято постанову щодо підтримки волонтерів, які
постраждали під час надання волонтерської допомоги.
В умовах напруженої військово-політичної ситуації, що склалася на
Луганщині, допомога волонтерів є неоціненною. На жаль, трапляються
випадки, коли люди, надаючи волонтерську допомогу тим, хото її найбільше
потребує, самі стають жертвами й отримують фізичні ушкодження або навіть
гинуть.
Державою на законодавчому рівні визначено порядок підтримки
волонтерів, які загинули або зазнали ушкоджень під час надання допомоги.
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 19 серпня 2015 року №
604 «Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми
або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі
проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного
конфлікту».
Постановою затверджено порядок та умови виплати одноразової
грошової допомоги, яка виплачується у разі загибелі (смерті) волонтера або
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встановлення інвалідності (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/491380067710965. – 2015. – 04.12).
У Сєвєродонецьку під головуванням голови Державного агентства
лісових ресурсів України Олександра Ковальчука пройшла узгоджувальна
нарада з питань поставок деревини для будівництва та ремонту
фортифікаційних споруд, а також дров військовим підрозділам які
приймають участь в проведенні антитерористичної операції. У нараді взяли
участь заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко,
представники Міністерства оборони, Донецької обласної ВЦА, а також
начальники Донецького, Луганського та Харківського обласних управлінь
лісового та мисливського господарства (Луганська обласна державна
адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/491072281075077. –
2015. – 03.12).

Новини з соціальних мереж

118

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

3 − 9 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015
ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
В Краматорске подвели итоги проекта «Адвокация и правовая
помощь внутренне перемещенным лицам в Украине». Этот проект −
международный, его участники − Датский совет по делам беженцев, ООН и
Всеукраинский фонд «Право на защиту».
Проект охватил 20 областей и более 28 тысяч человек.
Координатор проекта «Адвокация и правовая помощь внутренне
перемещенным лицам в Украине» Андрей Брынь:
Прежде всего − вопрос пересечения так называемой линии конфликта
между оккупированными и украинскими территориями, решение вопросов
социального обеспечения, медицинского обслуживания, вопросов связанных
с образованием. А также десятки других проблем, с которыми сталкиваются
наши сограждане каждый день … Вопрос нахождения комфортных условий
для проживания внутренне перемещенных лиц, они по-прежнему актуальны
и требуют решени.
Координатор проекта «Адвокация и правовая помощь внутренне
перемещенным лицам в Украине» в Славянске Ирина Степанова:
У нас было очень большое количество вопросов, связанных с
регистрацией актов гражданского состояния. На основании мониторинга
проблем переселенцев был написан Проект Закона про усиление гарантий
прав переселенцев. Теперь его должны утвердить народные депутаты. В
правовом поле Украины не было решения этого вопроса. Сейчас благодаря
тому, что мы выносили этот вопрос на обсуждение, принято решение хотя бы
о том, что свидетельство о рождении, свидетельство о смерти можно
получить через суд. По крайней мере, сейчас уже есть такой путь решения.
Ведь до этого новорожденные дети, которые были рождены на
неподконтрольной территории, для их родителей было весьма
проблематично пересечь линию разграничения. Сейчас этот вопрос активно
решается. На основании мониторинга проблем переселенцев был написан
Проект Закона про усиление гарантий прав переселенцев. Теперь его должны
утвердить народные депутаты (В Краматорске подвели итоги проекта
юридической помощи переселенцам // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/29494-v-kramatorske-podveli-itogiproekta-yuridicheskoy-pomocshi-pereselentsam/). – 2015. – 09.12).
Директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва
Ірина Бекешкіна:
За останні 3 роки кількість людей, які беруть участь у благочинній
діяльності зросла всього на 3% – з 10 до 13%. Проте, що головніше, кількість
цієї допомоги збільшилася удвічі. Зросла також і кількість людей, які роблять
грошові благочинні внески – тепер це 41% населення. Лідерами серед
регіонів є захід України та звільнені території Донбасу. Західні області
основний обсяг допомоги направляють на потреби армії, жителі східних –
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переселенцям та тим, хто постраждав від бойових дій. Загалом по Україні
більше всього люди перераховували кошти на армію (65%), на потреби
людей з інвалідністю (20%), переселенців та розвиток релігійної сфери (по
12%) (…) (Мешканці західних регіонів України та звільнених територій
Донбасу – лідери серед благочинників країни – волонтери // Ukraine Crisis
Media Center (http://uacrisis.org/ua/38430-volontery-4). – 2015. – 09.12).
Народный депутат Наталья Веселова:
Орган (Государственное Агентство Украины по вопросам
восстановления Донбасса, – ред.) был создан постановлением от 10.04.2014,
он должен был быть распорядителем средств от международных доноров на
восстановление Донбасса. Но Кабмин до сих пор не выделил для Агентства
помещения, хотя штат учреждения должен составлять более 60 сотрудников.
Директора Агентства назначили только 26.06.2015, а директору только
недавно удалось принять на работу хотя бы главного бухгалтера.
Не был создан и Мультитрастовий фонд, куда будет заходить
безвозвратное пособие от международных партнеров.
Больше года жители освобожденных городов ждут, когда им
восстановят разрушенное жилье, дороги, мосты. Работа по оценке
разрушений и повреждений уже давно проведена. От Кабмина нужно только
принять ряд решений, которые разблокируют работу Агентства и
предоставят возможность иностранной денежной помощи зайти в Украину
(Нардеп рассказала, почему не работает Агентство по восстанавлению
Донбасса
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/29166-nardep-rasskazala-pochemu-ne-rabotaet-agentstvopo-vosstanavleniyu-donbassa/). – 2015. – 04.12).
За даними Міністерства освіти і науки України 16 з 49
університетів Луганської та Донецької областей переїхали з тимчасово
окупованих територій у інші міста України. Разом з вишами близько 36
тисяч студентів та близько 3 тисяч викладачів змінили своє місце навчання та
роботи. Серед проблем, з якими зіштовхнулися виші на новому місці,
найбільша кількість пов’язана з відсутністю держаного фінансування
соціальної сфери: де жити та за які кошти діставатися студентам та
викладачам до самого вузу.
Ректор Донецького національного університету Роман Гринюк:
Для вирішення проблеми із недостатнім забезпеченням житлом як
студентів так і викладацького складу, уряд має розробити державну цільову
програму. Держава повинна зрозуміти, що молодь – це наше майбутнє, а
навчальні заклади – основа розвитку нашої держави.
Іншу проблему – необхідність поновлювати матеріальну базу вишу у
Донецькому університеті вирішують разом із донорами та благодійними
фондами. У рамках проекту Міжнародного фонду «Відродження»
«Європейський розвиток Донецького національного університету» виш
отримав комп’ютерну та навчальну природознавчу лабораторії, лінгафонний
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кабінет, продакшн студію. (…) Завдяки такій активній роботі, ще один рік – і
повністю вдасться поновити матеріальну базу університету. (…)
Проректор Луганського університету Олександр Бабічев:
Держава проводить недостатню інформаційну політику. Через це,
студенти, які проживають на непідконтрольній українському уряду території
постійно перебувають під впливом російської пропаганди, і університет
нічого не може зробити з промитими мізками. Водночас, у Луганському
університеті обрали курс на виховання патріотів. «Ми маємо можливість
спілкуватися з бійцями АТО, з людьми, які стояли на Майдані та розуміти,
які процеси проходять в країні. Студенти з тимчасово окупованих територій
постійно звертаються з проханням поновити їх в університеті (Вишіпереселенці мають однакові проблеми – це недостатнє державне
фінансування – керівництво Донецького та Луганського національних
університетів // (http://uacrisis.org/ua/38261-vishi-pereselentsi). – 2015. –
03.12).
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Прогнози
Керівник громадської організації «Європа без бар’єрів» Ірина
Сушко:
15 грудня Єврокомісія (ЄК) лише винесе свою рекомендацію, яку потім
Рада ЄС та Європарламент повинні будуть закріпити юридично, тим самим
перетворивши її на обов’язкове рішення. Ми очікуємо, що у своєму звіті
Єврокомісія радше за все позитивно оцінить рівень готовності України до
запровадження безвізового режиму. Проте у звіт буде включено кілька
суттєвих рекомендацій, а саме − завершити виконання технічних критеріїв
плану дій щодо безвізової лібералізації, головним чином у сфері боротьби з
корупцією та протидії дискримінації. Отож, незважаючи на запевнення
українського уряду, що всі вимоги ЄС виконано, це не зовсім так. Тож хоча
ЄК і надасть відповідну рекомендацію Раді ЄС, проте Києву висунуть нову
умову, і поки ми повністю не завершимо виконання усіх критеріїв, то
безвізового режиму не отримаємо. Київ повинен розуміти, що позитивний
висновок Єврокомісії щодо безвізового режиму буде поки що лише
політичним рішенням. Існує небезпека, що українська влада на хвилі ейфорії
почне розповідати громадськості: «Ось, ми вже маємо безвізовий режим з
ЄС». А це не так. Україна, безперечно, просунулася до цієї мети, але ще
стоїть на півдорозі.
Очікується, що в грудні після звіту ЄК відбудуться дебати Ради ЄС, які,
гадаю, підтвердять рекомендацію ЄС, проте визначать час, десь кілька
місяців, за який Україна має повністю завершити виконання всіх умов. На
остаточне рішення Рада ЄС вийде приблизно у лютому. І якщо наступного
року ми не отримаємо безвізовий режим, то ми не отримаємо його взагалі.
(…)
Ми можемо опинитися у становищі, коли нам знову доведеться
змінювати певні норми, бо їх змінить ЄС. Наприклад, на сьогодні ми привели
у відповідність сферу управління міграцією. Але якщо політика надання
притулку Євросоюзу зміниться, то й ми повинні будемо змінювати вже
прийняті норми. І можемо навічно застрягнути в цьому процесі, якщо не
отримаємо політичну підтримку Єврокомісії. (…)
Якщо врахувати всі міграційні та безпекові ризики, які сьогодні
існують на глобальному рівні, то загалом свобода пересування у світі буде
ускладнюватися. Тож людям, які подорожують закордон, не обійтися без
додаткових документів, котрі підтверджують мету поїздки. За умови
введення безвізового режиму з ЄС, громадянину України віза до країн
Шенгену потрібна не буде, проте при перетині кордону йому треба мати при
собі різного роду підтверджувальні документи. (…)
Практика, коли внутрішні кордони окремих країн ЄС закриватимуть,
очевидно, застосовуватиметься. Але Шенгенська зона не припинить свого
існування, бо йдеться про значні вигоди для самих громадян ЄС, передусім у
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сфері міжлюдських контактів. Звичайно, все частіше лунають публічні і
непублічні дискусії в різних політичних колах ЄС, що варто обмежити дію
Шенгену. Але, повірте, про повний розпад Шенгенської зони не йдеться
(Експертка про безвізовий режим з ЄС: або наступного року, або ніколи //
Deutsche Welle (http://www.dw.com/uk/експертка-про-безвізовий-режим-зєс-або-наступного-року-або-ніколи/a-18906528). – 2015. – 09.12).
Министр иностранных дел Павел Климкин:
15 декабря мы ожидаем последний и окончательный отчет по делу
безвизового диалога. И я очень надеюсь, что на основе того, что мы сделали,
а сделали мы действительно очень много, в следующем году украинцы
впервые смогут въехать в ЕС без виз.
Эти дела являются доказательством принадлежности Украины и
украинцев к Европе (Климкин предвидит безвизовый режим уже в 2016
году // Канал 24 (http://24tv.ua/ru/klimkin_predvidit_bezvizovyj_rezhim_uzhe_
v_2016_godu_n638139). – 2015. – 08.12).
Комісар ЄС з питань розширення та політики сусідства Йоханнес
Хан:
Стосовно візової лібералізації я впевнений, що буде позитивна
доповідь у середині грудня, але не забігатиму наперед (Комісар ЄС:
Упевнений, буде позитивна доповідь щодо безвізового режиму //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/24405-komissar-esuveren-budet-polozhitelnyjj-doklad-po.html). – 2015. – 07.12).
Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко:
Евросоюз может принять решение о предоставлении Украине
безвизового режима до конца декабря текущего года.
К сожалению, я не могу предсказывать будущее. Но если оценивать
последние новости из Брюсселя и тональность, звучащую в контексте
переданных документов, можно высказать осторожный оптимизм
относительно того, что решение будет положительным.
Решение может быть принято до объявленной даты – 15 декабря, или
на протяжении недели после нее.
Наибольшим требованием европейцев было требования сделать хоть
какие-то шаги в борьбе с коррупцией – в значительной мере оно выполнено.
В последнее время принят ряд законов, необходимых для начала борьбы с
коррупцией. Насколько они будут реализованы, это, конечно, другой вопрос.
Собственно, речь идет не только о принятии законов, но также и об их
выполнении. Но, по крайней мере, с формальной точки зрения этот этап уже
завершен.
Из других вещей остались только технические, которые не носят
принципиального характера.
С момента принятия положительного решения до непосредственного
введения безвизового режима может пройти, как минимум, полгода – именно
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столько продлился подобный процесс в Молдове (Дело техники: Огрызко
рассказал о новогоднем подарке Евросоюза для украинцев //
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/73773-delo-tekhniki-ogryzko-rasskazal-onovogodnem-podarke-evrosoyuza-dlya-ukraintsev). − 2015. − 07.12).
Політичний експерт Дмитро Купира:
Той шлях, який пройшла Україна, дає певні сподівання на безвізовий
режим. Те, що депутати написали такого листа (депутати Європарламенту
написали листа лідерам ЄС з проханням скасувати візи українцям у 2016
році, − ред.), може бути додатковим аргументом. Можливо, це ще просто
один пункт тиску, в хорошому сенсі, щоб ухвалити рішення. Але, безумовно,
є багато проблем. Чи відповідаємо ми європейським нормам? Звичайно, ні.
Це легко перевірити. Досить побувати в трьох містах України й трьох містах
Чехії, Польщі чи Угорщини, не говорячи вже про країни Бенілюксу.
Ми не дотягуємо до європейського рівня, але ми – країна, що
розвивається. Україна дуже дорого обходиться ЄС, тому вони готові
зближуватися з нами.
А от наскільки швидко ми будемо йти до цього, залежить лише від нас.
Українці, які мають біометричний паспорт, матимуть можливість
їздити без віз до країн Шенгенської зони, але, звичайно, з певними
обмеженнями, а європейські країни залишать за собою право не пускати в
країну особу за певним переліком причин (ЄС вклав в Україну так багато,
що може зважитися на безвізовий режим – експерт // Слово і Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2015/12/04/pogljad/polityka/yes-vklav-v-ukrayinu-takbahato-shho-mozhe-zvazhytysya-na-bezvizovyj-rezhym-ekspert). − 2015. −
04.12).
Делегат немецкой экономики в Украине Александер Маркус:
Если посмотреть на цифры, в прошлом году мы потеряли 33,2%
импорта из Германии в Украину. Сейчас эти потери уменьшаются, но они
есть. Спад в последние девять месяцев составляет 23,4%. Однако нужно
понимать, что когда происходит большой спад, при подсчете цифр в
следующий период последний (низкий) показатель считается за 100%. И
даже при этом в 2015 году в показателях немецкого импорта в Украину мы
видим спад почти на четверть.
Экономический кризис сейчас еще продолжается. Мы пока не
наблюдаем подъема, а только уменьшение скорости падения. Хотя наши
предприниматели считают, что мы где-то в августе-сентябре прошли дно.
Весной мы провели опрос среди немецких предприятий в Украине:
большинство из них прогнозируют улучшение ситуации только в 2017-м –
45,7% опрошенных. А 37% ожидают динамического роста уже в 2016 году,
скорее, во второй его половине. (…)
Для сравнения давайте посмотрим на результаты: в 2014 году 83%
опрошенных сказали, что они не планировали экспансию, а в 2015-м
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осталось лишь 28% тех, кто не собирался расширяться. А 72%, наоборот,
готовы это делать. Они видят, что где-то в 2016 году будет оживление рынка,
и готовятся уже сейчас. Если инвесторы реагируют только циклично, они
понимают, что могут опоздать, когда идет подъем в экономике. Потому они
готовятся к этому заранее, работают антициклично. Что касается вывода
денежных средств, то в 2015 году 97% немецких инвесторов сказали, что уже
не собираются сокращать инвестиции. (…)
Один немецкий предприниматель сказал достаточно откровенно: «В
Украине сегодня производственные расходы на уровне Китая, при этом она
граничит с Европейским Союзом, и ее жители имеют менталитет, может
быть, не западноевропейский, но хотя бы восточноевропейский, а не
азиатский». Это три самых важных фактора. Весь потенциал в Украине есть,
и страна должна это использовать (…) (Делегат немецкой экономики в
Украине: «Мы прогнозируем ваш выход из кризиса только в 2017 году» //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/intervyu/
73048-delegat-nemetskoy-eomiki-v-ukraine-my-prognoziruem-vash-vykhod-izkrizisa-tolko-v-2017-godu). − 2015. − 04.12).
.
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(Порівняння проектів Бюджету 2015 та 2016 років // Слово і Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2015/12/08/infografika/ekonomika/porivnyannyaproektiv-byudzhetu-2015-ta-2016-rokiv). – 2015. – 08.12).
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(Що відбувається з українською освітою? Аналіз планів МОН //
Слово і Діло (http://www.slovoidilo.ua/2015/12/08/infografika/suspilstvo/shhovidbuvayetsya-z-ukrayinskoyu-osvitoyu-analiz-planiv-mon). – 2015. – 08.12).
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(Як реформується Міністерство юстиції України? // Слово і Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2015/12/08/infografika/polityka/yak-reformuyetsyaministerstvo-yustycziyi-ukrayiny). – 2015. – 08.12).
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(Як скасувати ще 20 дозволів, що заважають бізнесу // Економічна
правда (http://www.epravda.com.ua/columns/2015/12/9/571389/). – 2015. –
08.12).
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(Як змінилися позиції України в світових рейтингах // Слово і Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2015/12/04/infografika/ekonomika/yak-zminylysyapozycziyi-ukrayiny-v-svitovyx-rejtynhax). − 2015. − 04.12).
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